
Kunnallinen ja seurakunnallinen tiedotuslehti
Jaetaan kaikkiin talouksiin Ypäjällä KESÄKUU 2010

• Uudisrakentaminen
• Huoneistoremontit
• Rakennussaneeraus
• Kattorakenteiden
   muutos/korjaustyöt

Mika Suvanto/0500 448 106, Jukka Ilola/0400 871 095

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

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

Lauantai ja iltatyö sop. mukaan

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

Autokoulu Ypäjällä
Aloitus ti 8.6.2010 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.

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

100% aito hiuspidennys/
tuuhennus/raidat sinetti-

ja kampakiinnityksellä

YPÄJÄLÄINEN
YPÄJÄN
TAKSI

Puh. (02) 727 1180

$

Puutavaran 
höyläystä

haluamassanne paikassa

Siirtohöylä Puntala
P. 0400 237 696

www.puntala.fi

TAKSITOIMINTANI PÄÄTTYY
Yli 20 vuotta olen pyörittänyt taksin rattia ja kilometrejä 
on kertynyt runsaasti. Työ on ollut mukavaa ja olen 
siinä viihtynyt, mutta nyt minusta tuntuu, että on oikea 
aika viettää leppoisia eläkepäiviä.
Kiitokset kaikille asiakkailleni näistä vuosista 
ja oikein hyvää kesää kaikille!

Harri Virtanen

Kunnanhallitus
Perttulantie 20
32100 Ypäjä

YPÄJÄN KUNNAN
VALTUUSTON 
kokous pidetään 
tiistaina 15.6.2010 
klo 19.00 
kunnanvirastossa. 

Kokouksen asialista 
on nähtävänä kunnan-
viraston ilmoitustaululla 
ja Ypäjän kunnan www-
sivuilla 6.6.2010 alkaen. 
Tarkastettu pöytäkirja 
pidetään nähtävänä 
kunnan virastossa 
21.6.2010 klo 9–15. 

Ypäjällä 28.5.2010

Matti Alanko
kunnanvaltuuston 
puheenjohtaja

Kunnanhallitus
Perttulantie 20
32100 Ypäjä

PERTTULAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 
JA MUUTOSEHDOTUS NÄHTÄVÄNÄ 
Ypäjän kunnanhallitus hyväksyi Perttulan asemakaavan 
muutosehdotuksen kokouksessaan 11.5.2010.

Asemakaavanmuutosehdotus selostuksineen pidetään 
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 3 luvun 19 §:n 
mukaisesti julkisesti nähtävänä 24.5.–30.6.2010 
välisen ajan mainitut päivät mukaan lukien Ypäjän 
kunnanvirastossa, os. Perttulantie 20, 32100 YPÄJÄ, 
viraston aukioloaikoina. Siihen voi tutustua myös 
www.ypaja.fi  -sivuilla.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus 
kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava Ypäjän 
kunnanhallitukselle (kunta@ypaja.fi, Perttulantie 20, 
32100 YPÄJÄ) ennen nähtävänäoloajan päättymistä.

Ypäjällä 21.5.2010 

KUNNANHALLITUS

Kylämatkailu
hankkeen 
kaikille avoin 
tiedotus ja 
keskustelutilaisuus 
Keskiviikkona 2.6.2010 klo 18 
Ypäjän kunnantalon valtuustosalissa
Mistä tullaan, mihin mennään? Tule keskustelemaan!
¤	 Petri	Meller:	Hevosopiston	kuulumiset
¤	 Kesän	tapahtumia:	Finnderby,	Loimijoki	laiturilta		
 laiturille, Pertun päivät ym.
¤	 Karavaanarialueen	ja	kylämökkeilyn		 	 	
 mahdollisuudet Ypäjällä
Kahvitarjoilu  Tervetuloa!    
Ypäjän kylämatkailuhanke, 
Olavi Paavilainen, puh. 050 574 7733

Hevosopisto tarjoaa kuntalaisille 500 vapaa-
lippua perjantain 18.6. Finnderby- kilpailuun.
Lipun voi noutaa Osuuspankista vk 22 alkaen.
Tapahtumassa mukana myös huippukoulu-
ratsastaja ja valmentaja Kyra Kyrklund! Lisä-
tiedot tapahtumasta: www.hevosopisto.fi

Kuntalaisten Finnderby-liput

Onnittelemme
valmistuneita!

www.kotinisu.fi

Päivöläntie 6, 
32100 Ypäjä  
Puh. 
040 524 8556

Tervetuloa täytekakkukahville
torstaina 17.6.2010 klo 8–17

KOTINISU 5 VUOTTA
Leipomomyymälä auki 2.6.2010 alkaen

ke–to–pe ja la klo 8–13

Näyttävä ja koskettava KYRA STORY
37. Finnderbyn lauantai-illan gaa-
lassa 19.6. nähdään huikea KY-
RA STORY, joka kertoo teatte-
rin tavoin Kyra Kyrklundin tien 
hevosia rakastavasta pikkutytöstä 
kiintotähdeksi maailman ratsas-
tusurheilun huipulle. Ypäjä-hallin 
areenalla nähdään ratsastuksen 
ammattilaisia – osa heistä Kyran 
oppilaita vuosien varrelta – ja He-
vosopiston opiskelijoita sekä suuri 
joukko upeita hevosia. Ilta hui-
pentuu tietysti Kyra Kyrklundin ja 
Suomessa ensi kertaa esiintyvän 
Maxin ainutlaatuiseen esitykseen.

Kyran, Maxin ja koko ”Ypäjän 
hevosteatterin” esitystä sekä siihen 
liittyvää musiikkia ja tanssia tuke-
vat ammattilaisten suunnittelema 

äänentoisto ja lavastus. Kunnon 
teatteriin kuuluu myös väliaika 
tarjoiluineen: hallin piha-alueelle 
rakennetaan tilat, joista yleisö voi 
jo tullessaan varata haluamansa 
tarjoilun. Esityksen päätyttyä pi-
haravintolassa kuumenevat grillit: 
barbeque-tyyppisen illallistarjoi-
lun loihtivat erityisesti tätä iltaa 
varten Ypäjälle saapuvat kokeneet 
ja osaavat kokit. 

Gaala-ilta alkaa Ypäjä-hallissa 
klo 19. Tilaisuus kestää 2 tuntia. 
Iltaan myydään vain rajattu määrä 
lippuja, joten omansa kannattaa 
lunastaa nopeasti. Lipun hinta on 
35 euroa. Liput ovat myynnissä 
Lippupalvelussa, os. 

www.lippupalvelu.fi 

Vuokrataan
kerrostalosta 72 m2

3h+k+kh+p Ypäjällä
Luottotiedot tarkistetaan.

Puh. 040 154 7270

Ypäjän ekaluokkalaiset saivat taas tänäkin keväänä 
polkupyöräkypärät lahjoituksena.

Koulujen vanhempainyhdistykset kiittävät tukijoita: 
SPR, MML, nais- ja miesleijonat.
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Seurakunnan
asiat

kirkkoherra
Risto Ahti

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

40. vuosikerta.

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

Päätoimittaja:
Tapani Rasila

Taitto ja oikoluku:
Newprint Oy

Toimituksen osoite:
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5214
fax. (02) 767 7214
email: ypajalainen@ypaja.fi

ILMOITUSHINNAT
Ilmoitukset
0,5 e / pmm + alv

Määräpaikkakorotus
0,1 e / pmm + alv

Toistuvaisilmoitus
joka numerossa
0,4 e / pmm + alv

Yhdistysten ilmoitukset
Maksutta

TILAUSHINNAT
Ypäjän kunnan alueen
osoitteisiin veloituksetta

Tilaukset kotimaahan
20 e / vuosikerta

Tilaukset ulkomaille
Muu Eurooppa
 25 e / vuosikerta
Muut maanosat
 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
ti ja ke klo 9.30–11.00
puh. 0400 388 170

PAINOPAIKKA
Newprint Oy

Heinäkuun 2010 Ypäjäläinen 
ilmestyy torstaina 1.7. 
Lehteen tarkoitettu aineisto 
on toimitettava kunnantalolle 
23.6.2010  klo 12 mennessä.

Elokuun Ypäjäläinen ilmestyy 
1.8.2010.

Kesäkuun 2010 
kirkkotapahtumat

Suvikirkko sunnuntaina 6.6. päivällä klo 12 
(Risto on ensin Koijärven kirkossa). Nyt on 
aiheena aarteiden etsintä. Ja sopiihan se kun 
rippikoulu lähtee päivällä rippisleirille An-
jalankoskelle. Jos kirkossa on lauluna virsi, 
jossa ei mainita sanaa aarre, niin tulkaapa pyy-
tämään Ristola yllätyslahjaa. Mutta jos löydät 
aarteen joka virrestä, niin silloin olet aartei-
nesi ollut suvikirkossa kaikkien virsien ajan. 
Tervetuloa kirkkoon ja aikakin on sopiva kun 
eletään koulujen päätösviikonloppua lukuisine 
juhlineen. Virret: 183: 1-3, 359: 6, 573, 399: 
1-3, 319: 1- ja päätösvirsi 261: 10-11.

Suvijuhla Ypäjänkylän rukoushuoneella 
tiistaina 8.6. klo 19 ja sinne ovat ihmiset muu-
altakin sydämellisesti tervetulleita.

Messu kirkossa 13. 6. klo 10. Päivän ai-
heena on ”Kutsu Jumalan valtakuntaan”. Ja 
suosittuja virsiä siellä lauletaan. Virret : 343, 
125, 408, 501, 178: 1-. Ehtoollisen aikana 319, 
475, päätösvirtenä 503:3.

Konfirmaatio ja messu sunnuntaina 20.6. 
alkaen kirkossa jo klo 9.30. Kaikki rippikou-
lulaiset ja isoset tulevat kirkkoon jo aikaisem-
min klo 9 ja albat päälle ja yhteinen valoku-
vaus (Tällä kertaa Loimaalta Kuva-Paavo 
on valokuvaajana). Klo 9.30 oppilaat tulevat 
kirkkoon ristikulkueena ja messu alkaa. Messu 
on normaali vaikka evankeliumi luetaan saar-
nastuolista ja saarna, jonka jälkeen tulee virsi 
511. Sen aikana pappi menee alttarille ja alkaa 
konfirmaatio-osuus, jossa on myös uskontun-
nustus. Nuorten siunaamiseen voivat osallistua 
kummit, joita kutsutaan paikalle yhdessä Sarin 
ja isosten kanssa siunaamaan oma rippilapsi. 
Vielä tulee konfirmaatiolaulu ja sitten nuoret 
poistuvat omille paikoilleen. Tämän jälkeen 
tulee lukupulpetista kuulutukset ja yleinen esi-
rukous (kirkkoherran kirjoittama) jonka nuo-
ret ja Sari Lehtonen lukevat. Vasta sitten tulee 
kolehtivirsi ja kolehti osoitetaan oman seura-
kunnan nuorisotyölle. Sitten ehtoollisosuus ja 
Sari Lehtonen avustaa. Loppuvirren jälkeen 
on todistusten jako ja siunauksen toivotus nuo-
rille. Kukat annetaan nuorille ulkona, ja nuoret 
ovat kirkon portailla. Tekstit ovat normaalissa 
paikassa ennen kolmatta virttä, ja isoset lu-
kevat ne. Sari suorittaa lukijoiden valinnan. 
Tekstit vievät ajatukset päivän aiheeseen: ”Ka-
donnut mutta jälleen löytynyt”. Tekstit: Jesaja: 
57: 15-19. 1 Pietarin kirje 5: 5-11. Tekstien 
väliin tulee välisoitto kanttorilta. Virret: 512, 
135,125 (samalla saarnavirsi), 511, 326 ko-
lehtivirtenä. Ehtoollisen aikana useita virsiä 
sillä nuorten jälkeen kutsutaan kaikkia muita 
ehtoolliselle 517, 516, 507. Päätösvirtenä on 
514. Antakoon Taivaan Isä siunauksensa vuo-
den suurimpaan kirkkopyhään.

Juhannusaattona 25.6. on hartaus ja lipun-
nosto klo 18 srk-kodin edustalla. Kirkonkellot 

kutsuvat kansaa juhannuksen viettoon.
Juhannuskirkko 26.6. klo 10 kirkossa. 

Tervetuloa kaikki ihmiset koivuilla koristel-
tuun kirkkoon laulamaan suvivirttä. Virret: 
571: 1-4, 126, 122, 572, 574: 1-, 462. Ja perin-
teinen juhannuksen pihakirkko on Murskal-
la kymppitien varrella klo 12.00. Tilaisuudella 
on aina ollut suuri suosionsa. Suvisia virsiä 
siellä lauletaan ja mukava on ollut keskikesän 
tunnelma.

Messu 27.6. kello 10 kirkossa. tervetuloa 
suviseen ehtoolliskirkkoon. Tämä on ollut sa-
malla kesävieraiden ja kesämökkiläisten päi-
vä. Perinteisesti ovat kirkkokahvit tarjonneet 
Ypäjänkylän Maa- ja kotitalousnaiset. Päivän 
aiheena on armahtaminen. Jumala on armol-
linen Isä. Ja koska näin on, niin ihmisiäkin 
kehotetaan armahtavaisuuteen. Ehtoollinen on 
tarjolla. Virret: 502, 122: 4, 506, 392, 312: 
1- ehtoollisvirtenä 178 ja 164 jos ehditään) ja 
päätösvirsi 270: 11-12 eli tuon pitkän virren 
kaksi viimeistä säkeistöä. Tervetuloa kaikki 
srk-kodille kahvittelemaan ja tietysti seurus-
telemaan.

Sunnuntaina 4.7. ollaan kirkossa klo 10. 
Ja Risto on nyt myös pappina. Tämäkin on eh-
toolliskirkko ja kaikissa virsissä on suvi-sana. 
Jos ei ole, niin taas on Risto luvannut jotakin 
antaa. Mutta uskon että suvisesti tämä kes-
kikesän messu sujuu ja itsekin tämän pyhän 
jälkeen Risto haluaa suvisille laitumille ja näh-
dään sitten 18.7. pidettävillä evankeliumijuh-
lilla Ypäjällä. Pankaapas tuo juhla nyt mieleen 
ja yhdistyksestä tulee silloin papiksi Kalevi 
Tanskanen ja myös Sami Paajanen on luvan-
nut olla mukana. Mutta nyt sitten virret: 498, 
101: 3, 569, 571: 1-4, 574: 1,  ehtoollisvirsinä 
424 ja 122 ja päätösvirsi 73: 6-7.

Kirkko on auki arkisin hautausmaan työn-
tekijöiden työaikana. Pyydä heitä avaamaan 
ovi. Ja viikonloppuna vain tilaisuuksien ai-
kaan voi päästä katsomaan kirkkoa. Takapöy-
dällä on vieraskirja ja esitteitä. Tutustu myös 
eteisessä olevaan vanhan kirkon entisöityyn 
komeaan oveen, joka jokunen vuosi sitten 
asennettiin paikoilleen. Oven on entisöinyt 
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 vanhempi. Muista myös 
lähetyskynttelikkö. Kun tulet kirkkoon, niin 
tullessasi voit sytyttää kynttilän ja antaa ha-
luamasi summa lähetystyölle. Takaosassa on 
kynttilöitä ja tuo lukittu lipas ja parin kolmen 
metrin päässä on tuo kynttelikköpöytä.

Asiat kokosi Risto Ahti

Hieman mietittävää hämyisenä suviehtoona:

JUMALA – millainen lienetkään
Suomen kielen Jumala -sanan 
alkuperä on hämärä. Se voi tulla 
sanasta, joka merkitsee valoi-
saa ja kirkasta. Toisen selityksen 
mukaan kantasana juma on mer-
kinnyt taivasta. Kolmas selitys 
lähtee eestin jume -sanasta (hä-
my, varjo, henkiolento, jumala).

Ruotsin sana gud, jumala, 
on ilmeisesti tullut indoeuroop-
palaisesta sanasta ghuto, jonka 
kantasana on verbi ghu eli huu-
taa. Nimi voisi silloin etymolo-
gisesti merkitä: se jota huude-
taan. Se on ihan hyvä nimitys 
Jumalalle. Kun on hätä ja tuska, 
niin ihminen päästää huutoa 
suustaan ja toivoo että jostakin 
apua tulisi. Jumala on se jota 
rukoillaan. Ghuto -sanasta ei 
ole pitkä matka huutamiseen.

Englannin God voisi viitata 
sanaan good, hyvä, ja kertoisi 
jumalallisesta hyvyydestä.

Martti Luther on eräässä se-
lityksessä yhdistänyt saksalai-
sen sanan Gott, Jumala, sanaan 
gut, hyvä.

Heprean vanha jumalanimi-
tys el esiintyy kaikissa seemi-

läisissä kielissä (ilu, ilah, allah). 
Sanan el perusmerkitys on valta 
ja voima, vastakohtana inhimil-
liselle heikkoudelle.

Kreikassa on sana theos, ju-
mala, henki ja kantasana mer-
kitsee hengittää ja puhaltaa.

Sinunkaupat 
Jumalan kanssa

Kristillinen usko Jumalaan 
perustuu kokonaan siihen ilmoi-
tukseen joka on pyhissä kirjoi-
tuksissa Raamatussa. Jumalan 
tapaamme Aabrahamin Iisakin 
ja Jaakobin elämässä. Jumala 
puhuu kun Israelin kansa lähti 
Egyptistä ja Mooseksen kaut-
ta. Ja sitten monien profeetto-
jen kautta on Jumala puhunut. 
Hebrealaiskirjeen alku: Monet 
kerrat ja monin tavoin Jumala 
muinoin puhui isillemme pro-
feettojen suulla, mutta näinä vii-
meisinä aikoina hän on puhunut 
meille Pojassaan, jonka hän on 
pannut kaiken perilliseksi ja jon-
ka välityksellä hän on luonut 
maailmat. Loppujen lopuksi on 
niin että jos haluaa tietoa Juma-

lasta, on ensin tutustuttava Jee-
sukseen. Vain Jeesuksen kautta 
kulkee tie Jumalan luokse.

Pääsiäinen ja helluntai 
synnyttivät kristillisen 
uskon Jumalaan

Jeesus kesti kovassa testissään 
kiusaukset. Hän karaistui. Hän 
oli kaikessa kiusattu voidakseen 
kiusattuja auttaa. Parhaiten näistä 
asioista kertoo pääsiäinen ja sitä 
seurannut helluntai. Ja Luukkaan 
evankeliumissa ristin ryövärin 
viimeinen toive oli se, että Jeesus 
muistaisi hänet. Ja Jeesus lupa-
si muistaa. Siinä toivossa mekin 
saamme olla. On joku joka muis-
taa. Minä luotan kaiken Jumalan 
hoitoon, hänen joka muistaa kaik-
ki asiat armon lävitse. Armossaan 
hän muistaa ja armossaan hän 
myös unohtaa eli anteeksi antaa. 
Tällainen Jumala meillä on. Jo-
kaisen hän nimeltä muistaa. Älä 
pelkää, minä olen sinut lunas-
tanut, minä olen sinut nimeltä 
kutsunut, sinä olet minun.

Risto Ahti

KESÄRETKIÄ
ERITYISRETKI Itäiselle 
Suomenlahdelle 27.-28.7. ja yö 
hotellissa Kotkan alueella. Saa-
ristoretkiä Haapasaari Kotka 
(näkymät Suursaareen Venäjän 
puolelle) ja Loviisa Svartholma 
ja Porvoon seutu. Hinta runsaan 
ohjelman kera 290 euroa. Esit-
teet ja ilmoittautumiset myös 
Matkapoikiin Turkuun, 010 232 
3970. Paikallisopastus on myös 
ja Risto on vetäjänä.

RUSKAMATKA 17-24.9. ja 
jokunen mahtuisi. Euroopan 

pohjoisin kärki Nordkap Nor-
jassa mielenkiintoisine ohjelmi-
neen. Hotellit Pello, Nordkap ja 
Hetta sekä Äkäslompolo Seita 
20 vuoden kokemuksella. Esite 
kertoo tarkemmin ja ilmoittau-
tumisaikaa on lisätty kesäkuun 
ajan. Runsaasti on uutta ohjel-
mistoa. Ja ilmoittautumiset ja 
sieltä voi tilata myös esitteet 
tutustumista varten Turkuun, 
010 232 3970, kuten noissa 
muissakin retkissä. 

Iloista kesää toivottaa
Risto Ahti

Diakoniatyö 
puh. 040 553 6362 

Diakoniatoimiston	vastaanotot:

Torstaisin klo 9.00-10.30 ja Perjantaisin klo 9.00-11.00, 
puh. 040 553 6362 diakonissa Arja Kullanmäki.  
EU-elintarvikkeita on nyt saatavilla ja voidaan kuljettaa 
myös kotikäynneillä kotiin.  Muistakaa ottaa omat kassit 
mukaan! 

Lauluhartaudet Palvelukeskuksessa ilman kanttoria 
diakonissan ja vapaaehtoisten voimin pidetään kesä-
kuussa torstaina 10.6.2010 Hoivalla kello 13.00 ja 
Ruustinnassa kello 13.30. 
Lukkarin keva-kerho tekee retken Somerolle 17.6.2010. 

Kultaisen iän kerho jää kesätauolle. Syksyn kerho alkaa 
torstaina 9.9.2010, luultavasti retkellä (Sarkamuseoon). 
Seuraa lehdistä ilmoittautumis- ja muita tietoja.
Työttömien ruokailu jäi kesätauolle toukokuun lopussa. 
Tauon jälkeen aloitetaan elokuussa. 
Korkeimman siunausta ja hyvää kesää kaikille 
seurakuntalaisille! 

Toivoo diakonissa Arja

TAPAHTUMAKALENTERI
KESÄKUU
7.5.–31.8. Hevosurheilumuseon erikoisnäyttely 
   ”Ravikuninkaallisia ja ratsastuksen aatelisia”
    avoinna perjantaisin ja lauantaisin klo 10–16.
1.-30.6.  Anne Kolinkannan keramiikkaa – ”Savesta on
   moneksi”. Näyttely kirjastossa aukioloaikoina.
1.6. klo 19.00 Perinteinen kylvöjen siunaaminen Hyrsynseu-
   dun kyläyhdistyksen kentällä, Kaahintie 66.
   Tervetuloa läheltä ja kaukaa. 
8.6. klo 19 Suvijuhla Ypäjänkylän rukoushuoneella,
   Humppilantie 29. Järj. seurakunta.  
9.6. klo 10.30–11.30 Verenpaineenmittausta Ypäjän Osuuspankin
   alakerrassa. Järj. Ypäjän kotisairaanhoito.
14.–18.6. Touhuleiri 7–9 -vuotiaille Haavissa klo 9–14.
   Järj. vapaa-aikatoimi.
16.6. klo 10.30-11.30 Verenpaineenmittausta Ypäjänkylän lainaus-
   asemalla. Järj. Ypäjän kotisairaanhoito.
17.–20.6. XXXVII Finnderby presented by Agrimarket. 
20.6. klo 20 Konfirmaatio ja messu Ypäjän kirkossa. 
24.6. klo 9.30 Aatonaaton juhla Hyrsyn lavalla. 
   Jermut tahdittavat tanssin. 
  Järj. Hyrsynseudun kyläyhdistys.
25.6. klo 18 Hartaus ja lipunnosto Seurakuntakodin
   edustalla. Järj. seurakunta.
25.6. 21-01 Juhannusjuhla Ypäjänkylän Seuraintalolla.
   Kokko n. klo 23. Karaoke. 
   Järj. Ypäjänkylän kyläyhdistys.
26.6. klo 10 Juhannuskirkko Ypäjän kirkossa. 
   Järj. seurakunta.
27.6. klo 10 Jumalanpalvelus kirkossa (”kesävieraiden ja
   kesämökkiläisten päivä”) ja kirkkokahvit 
   seurakuntakodilla. Järj. seurakunta. 
28.6.–1.7. Lasten seikkailuleiri 7–10 -vuotiaille 
   Caissaniemessä. Järj. vapaa-aikatoimi.

Vapaalippuja Finnderbyyn
Hevosopisto tarjoaa ypäjäläi-
sille 500 vapaalippua perjan-
tain 18.6. XXXVII Finnder-
by presented by Agrimarket 
-kilpailuun. Lipun voi noutaa 
Osuuspankista viikosta 22 eli 
maanantaista 31.5. alkaen. Ta-

pahtumassa mukana myös suo-
malainen huippukouluratsasta-
ja ja valmentaja Kyra Kyrklund 
sekä hänen olympiaratsunsa 
Max! Kaikki lisätiedot tapah-
tumasta www.hevosopisto.fi.
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Hän oli kaksinkertainen sotaleski

KATRI MIKKOLA

Talvisodan viimeisiä veteraaneja:

EINO HOKKA

Helmikuun 20. päivänä siunat-
tiin haudan lepoon 93-vuotiaa-
na Katri Aleksandra Mikkola. 
Suuri määrä sukulaisia ja ys-
täviä oli saapunut Ypäjän kirk-
koon ja srk-kodille muistotilai-
suuteen. Katri syntyi Suomen 
itsenäistymisvuotena 1917 
tammikuun 10. päivä, kun sit-
ten saman vuoden joulukuussa 
maa julistautui itsenäiseksi. 
Kotiperhe Jokioisten Niemen 
kylässä oli ajan tavan mukaan 
suuri: kahdeksanlapsinen. Ja 
koska Katri oli kolmanneksi 
vanhin niin tottahan toki hä-
nestä tuli nuorempien perään 
katsoja ja varhain hänenkin 
täytyi osallistua talon töihin. 
Kouluun teki tytön mieli mutta 
kuusivuotiseksi se kansakoulu 
jäi ja sitten karjanhoitohom-
miin kotitalossa. Katrin isä Os-
kar Vähämäki muisteli kiitolli-
suudella tytärtään Katria, joka 
aina heräsi lypsylle varhain 
eikä tarvinnut herättäjää.

Ensimmäinen 
sotaleskeys

Katri kasvoi alueella jossa 
nuoret viihtyivät hyvin yhdes-
sä ja Katri rakastui samaan 
kylään muuttaneeseen Erkki 
Kirkkolaan. Ja ennen talvisotaa 
vietettiin häitä, mutta yhteinen 
koti jäi haaveeksi kun nuori 
sulhanen kutsuttiin täyttämään 
velvollisuutensa isänmaan hy-
väksi. Talvisodasta Erkki pa-
lasi terveenä ja rauhan tultua 
hän palveli aseseppäkoulussa. 
Sitten syttyi jatkosota ja jou-
lukuussa 1941 kaksi kuukaut-

ta ennen poikansa syntymää 
Erkki Kirkkola kaatui. Kirkon-
kirjoissa virallisesti sanotaan 
että häät vietettiin 23.6.1939 ja 
Eerikki Veikko Kirkkola kaatui 
12.12.1941. Eerikistä oli tullut 
tuo puhuttelunimi Erkki. Katri 
ei koskaan ajatellut naimisiin-
menoa, vaan ajatteli asumis-
taan lapsuudenkodissaan yh-
dessä poikansa Erkki Juhani 
Kirkkolan kanssa.

Toinen sotaleskeys
Kuvioihin tuli mukaan Onni 

Mikkola, joka jo ennen so-
tia oli ihaillut Katria ja voitti 
Katrin itselleen niin että häät 
vietettiin 18.11.1946. Tämän 
seurauksena Katri muutti Var-
sanojalle, ja uusi koti raken-
nettiin. Perhe kasvoi ja uudesta 
avioliitosta syntyivät Sakari, 
Matti ja Eeva-Liisa. Katrilla 
oli työmäärä mahtava: mies 
Onni sairastui sodassa saa-
maansa tuberkuloosiin, jopa 
pienet kaksoslapsetkin saivat 
sen taudin ja kuolivat. Suru oli 
suuri. Siihen aikaan talouteen 
kuuluivat lasten lisäksi miehen 
äiti, täti ja eno. Ja syyskuussa 
1961 aviomies kuoli saamaan-
sa tautiin ja voidaan sanoa että 
Katri sai kokea kaksi kertaa 
sotaleskeyden. lapset jäivät 
kohtalaisen pieniksi. Noihin 
aikoihin Katri järjesti kolmet 
hautajaiset muutaman kuukau-
den sisällä. Ainoa talon töistä 
vastuuta ottanut oli Erkki, jo-
ka suoritti asevelvollisuuttaan. 
Noihin aikoihin työpäivät oli-
vat pitkiä. Katri hoiti karjaa, 

lapsia ja kotia. Toki tiivistä 
kanssakäymistä oli naapurien 
välillä ja kesäisin talossa vie-
raili lasten serkkuja ja suku-
laisia. Elämänmuoto oli mel-
kein omavaraisessa taloudessa 
elämistä. Kaupasta ostettiin 
vain kahvit ja suolat ja soke-
rit. Siihen aikaan Varsanojan 
evankelinen osasto toimi ja ti-
laisuuksia taloissa järjestettiin. 
Elämä jatkui ja ajallaan lap-
set menivät naimisiin ja Matti 
Mikkola tuli isännäksi ja sitten 
aikanaan Mikkolan liikenteen 
vetäjäksi.

Innokas matkailija
Vuonna 1972 tulin kirkko-

herraksi Ypäjälle ja heti opin 
tuntemaan Katri Mikkolan 
jossakin kyläkunnan tilaisuu-
dessa. Varsin usein niitä ti-
laisuuksia pidettiin Mikko-
lassa. Sanoisin että jokaisena 
vuotena aina siihen asti kun 
Katrin kirkonkirjat siirtyivät 
12.10.1987 Forssaan. Sielläkin 
hän ehti vaikuttaa varsin pit-
kän ajan. Toki uudenkin Eeva-
emännän aikana on ollut Mik-
kolassa iltajuttuja, jopa kahdet 
kinkerit lähekkäin. Varsinkin 
1970-luvulla ja vielä seuraa-
vankin alussa Katri osallistui 
monenlaisiin vetämiini retkiin. 
Kotimaassa käytiin monena 
syksynä Lapissa ruskamatkalla 
ja katseltiin Pohjanmaan la-
keudet ja saariston kauneudet 
ja Kainuun korvet. Retkiä teh-
tiin myös Keski-Eurooppaan 
ja varsinkin Israelin ja Egyp-
tin matkasta Katri piti kovasti. 

Muistan että erään kerran tytär 
Eeva-Liisa oli mukana ja sai-
raanhoitajana hänestä oli suuri 
apu eräässä tapaturmassa joka 
sattui vieraalle suomalaiselle. 
Ja Lapin hiihtomatkoille Katri 
oli ensimmäisenä ilmoittamas-
sa poikaansa Mattia. Tätä tois-
tui ainakin 10 kertaa ja se taisi 
olla syynä siihen että Matti 
itsekin innostui ansaitsemaan 
leipäänsä bussin ajossa. Va-
lokuvia usein katselin Katrin 
kanssa, kun joskus ihan muina 
miehinä poikkesin Mikkolaan 
sisälle, kun kerran läpi pihan 
ajoin. Sanoisin että Katri Mik-
kola oli ystävällinen äitihahmo 
koko kyläkunnan ihmisille. Ja 
yhdyn sataprosenttisesti siihen, 
mitä tytär Eeva-Liisa Breilin 
sanoin äidistään: ”Me halu-
amme muistaa äidin sellaisena 
kuin hän oli parhaimmillaan: 
toimeliaana, rakastavana ja 
huolehtivana äitinä ja mummi-
na.” Hän oli vieraanvarainen 
ja nautti siitä että sai ”passata” 
muita kotonaan.

Kerran oli Katri myös 
Neuvostoliitossa, mutta toista 
kertaa ei mieli tehnyt, koska 
venäläinen turistiopas ei oi-
kein tykännyt kun Katri teki 
yksityisen junamatkan. Tämän 
matkan vetäjänä olin kesällä 
1980 kun Moskovassa käy-
tiin ennen olympialaisia. Sil-
loin saimme Toivo-nimisen 
innokkaan puolueuskollisen 
matkaamme Leningradista. 
Toivo oli mielissään kun sa-
noin hänelle Kremlin muurilla, 
että uskon että hänetkin hau-
dataan tänne Otto Ville Kuu-

sisen lähelle. Tverissä ennen 
Moskovaa yövyimme myös ja 
muistan että Katri ja jotkut 
muut tulivat ja kertoivat tavan-
neensa suomea puhua ihmisiä. 
Toivo-opas oli niin tarkka että 
käski minun pitää tarkasti sil-
mällä matkalaisia. Paluumat-
kalla emme meinanneet saada 
autoon polttoainetta, ei sitten 
mistään. Arvasin että Toivo tie-
tää ammattini koska hän sanoi: 
”Eikös siinä suuressa Kirjassa 
mainita, että ei saa hätäillä.” 
Jostakin kolhoosin asemalta 
purukumeilla ja muilla kons-
teilla saatiin tankki täyteen. 
ja Toivo sanoi minulle, että 
muista se että ”Hän ei ole näh-
nyt mitään”. Sanoin että pidän 
lupauksen, mutta jos Suomen 
rajalla tulee vaikeuksia, niin 
sitten kerron mitä olen nähnyt. 
Ja Rajan yli päästiin hyvin ja 
muistaakseni joku venäläinen 
kysyikin minulta että kuka oli 
opas. Vastasin että Toivo Ka-
java. Ja rajan yli päästiin ihan 
vaivatta niin Risto kuin Kat-
rikin.

Tervettä elämää 
ainakin 87 vuotta

Forssassa kuluivat ajat hy-
vin mattojen ja liinojen ku-
tomisessa. Ja tietysti vierailut 
Ypäjälle ja eri tilaisuuksiin 
pitivät eläkepäivät virkeinä. 
Kerrotaan hänen muistaneen 
ihmisten nimipäivät ja synty-
mäpäivät varsin tarkkaan. Ku-
tominen oli siitä mukavaa kun 
sai nauttia samanhenkisestä 
seurasta. Katri oli sosiaalinen 

ja vieraanvarainen. Hän naut-
ti erityisesti juhlista ja niitten 
järjestelyistä. Hän oli mielel-
lään niin järjestäjänä kuin vie-
raanakin. Päiväkirjasta muis-
tan kovan talven 1987, jolloin 
edellisen kerran talvi muistutti 
tämän 2010 talven muotoa lu-
mineen. Tammikuussa Katrilla 
oli 70-vuotispäivät Ypäjän srk-
kodilla. Siihen aikaan olivat 
kovat pakkaset ja jonakin päi-
vänä mentiin 35:n paikkeille. 
Katrin syntymäpäivän aikoihin 
olin puhumassa Koskella ja 
Ypäjälle tullessa ei tullut ke-
tään vastaan. Ja kovan pakka-
sen ansiosta Hyrsy-Vähäsuolla 
autonrenkaani tyhjeni kun kin-
keritalosta piti lähteä. Se onkin 
ainoa kerta sitä lajia. 

Useamman kerran Katri 
vietti niitä komeita syntymä-
päiviä Ypäjän srk-kodilla ja 
aina kävin niissä jotakin pu-
humassa. 

Katri nautti juhlista
Katrin elämä oli varmasti 

kovaa, surua piisasi ja töitä, 
mutta se elämä oli myös hyvin 
rikasta. Mitään ei jäänyt elä-
mättä, koska siihen sisältyi kor-
vaamatonta surua, mutta myös 
iloa ja onnea. Vastalahjaksi hän 
sai lapsiltaan ja lapsenlapsil-
taan pyyteetöntä rakkautta ja 
nautti pitkästä ja toimeliaasta 
terveyden ajasta ennen viimei-
siä vuosiaan. Saamme jättää 
hänet hyvän ja armorikkaan 
Jumalan huostaan.

Risto Ahti

Joulun alla 20.12. juotiin kah-
via srk-kodilla. Justiinsa oli 
saatettu Niilo Salon tomuma-
ja talvisodan sankarihautaan 
asianomaisen kiven alle. Niilo 
Salo oli kaatunut 9.3.1940 Äy-
räpään Vuosalmella ja jäänyt 
kentälle. Nyt 70 vuotta myö-
hemmin hänet saatettiin koti-
kirkkonsa sankarihautaan. Ve-
teraanien puheenjohtaja Harri 
Juva sanoi kahvipöydässä että 
hän oli löytänyt yhden joka jol-
lakin tavalla tunsi Niilo Salon. 
Juva oli palvelutalolla tavannut 
Eino Ensio Hokan, joka sanoi 
muistaneensa Niilo Isak Sa-
lon. Tosin talvisodassa oli sen 
verran kiirettä, että ei siellä eh-
tinyt syvällisesti tutustumaan 
edes ypäjäläisiin miehiin. Har-
ri Juvan puheen jälkeen joku 
totesi että perjantaina taisi olla 
Eino Hokalla Papalintie 26:ssa 
lippu puolitangossa. Ja niin sit-
ten selvisi Tuomaan päivänä, 
että Ypäjän vanhin mies Eino 
Hokka oli kuollut perjantai-
na 18.12. peräti 96-vuotiaana. 
Ja samalla todettiin että Väinö 
Lindfors on ainoa talvisodan 
veteraani, joka vielä omalla 
autollaan oli tullut kirkol-
le reippaana ja hyvinvoivana 
miehenä. Tosin muitakin vielä 
löytyy talvisodassa olleita.

Eino Ensio Hokka oli synty-
nyt Ypäjällä 4.11.1913 ja peri-
aatteessa hän oli niitä ihmisiä, 
joilla oli jonkinmoinen muis-
tikuva vuoden 1917 ja 1918 
tapahtumista. Niitä tsaarinval-
lan aikaisia ihmisiä ei enää ole 
kovin paljoa, joilla on jotakin 
muistissa noista itsenäisyytem-

me alkupäivistä. Sodan loppu-
vaiheessa 26.3.1944 vietettiin 
häitä Lahja Kyllikki Kivistön 
kanssa ja vihkijänä oli itsensä 
rovasti Salminen ja avioliitos-
ta syntyi kolme laista: Osmo 
Ensio ja Ismo Tapio ja Leena 
Kyllikki.

Varsanojan Tujulassa Eino 
perheineen asui kunnes luo-
pui tilanpidosta ja myi tilan 
pojalleen Ismolle 1977. Päära-
kennuksen viereen tuli Einolle 
ja Lahjalle oma asuintila kun-
nes muutettiin syksyllä 1991 
Rajatielle ja sitten muutettiin 
alkusyksystä 1995 omakoti-
taloon Papalintielle. Pihatöitä 
Eino teki mielellään niin kau-
an kuin kunto salli ja tottahan 
toki Varsanojalla tuli käytyä 
ja aktiivisesti Eino osallistui 
sotaveteraanien toimintaan ja 
myös retkillä hän kävi.

Nuoren miehen elämä 
kului sodassa

Ypäjäläiset talvi- ja jatkoso-
dassa kirjassa Eino Hokalla on 
mittava luettelo taistelupaikois-
ta, joista monet todella kovia ja 
ratkaisevia taisteluja. Luettelo 
on pitkä: Summa, Suokanta, 
Näykkijärvi, Tammisuo, Kor-
piselkä, Jalovaara, Tuulosjoki, 
Syvärin voimalaitos, Sege-
sa. Hän haavoittui Segesassa 
22.10.1941. Viime kesänä sain 
vierailla ensi kertaa Syvärin 
alueilla ja Aunuksessa ja tutus-
tua samalla Kalle Äijälän po-
rukan taistelupaikkoihin. Siinä 
sitä katseltiin Kallen pojan ja 
pojanpojan kanssa komeaa Sy-

värin voimalaitosta ja samalla 
söimme kenttäateriaa. Ja ajatte-
lin mielessäni, että moni ypäjä-
läinen on näillä seuduilla ollut 
sodan aikana. Kovin oli vuolas 
ja leveä tuo Syväri. Ja perunaa 
ja kastiketta syödessäni ajat-
telin, että jos nyt tulisi lähtö 
kiireellä niin millä ihmeellä 
tuon Syvärin yli pääsisi. Ko-
mea matkustajalaivakin saapui 
juuri Laatokalta kohti Äänistä. 
Ja mieleeni tuli suomalaisten 
sota-ajan ajatus, että tässä si-
tä olisi ollut luonnollinen raja 
Suomen ja Venäjän välillä. No, 
pääasia on, että nykyinen raja 
säilyisi ja rauhanomainen rin-
nakkaiselo säilyisi maittemme 
välillä. Eino astui vakinaiseen 
asepalvelukseen 5.9.1935 ja 
sotilasvala 30.9.1935 ja suo-
ritti aliupseerikoulun ja toimi 
ryhmänjohtajana. Ylennyksiä 
hän sai ja hänestä lopulta tuli 
ylikersantti joulukuussa 1968.

Tuomas Hokka laati 
pitkän elämänhistorian

Ypäjän seurakunnan pisin 
hautauspuhe syntyisi, jos oli-
sin lukenut kaikki Tuomaksen 
antamat tiedot. Kiinnostuneet 
voivat kysellä häneltä tarkem-
pia tietoja Einon varsin mo-
nipuolisesta elämästä. Varsa-
nojan koulu valmistui 1922, 
mutta rakennus paloi hetimiten 
marraskuussa, ja uusi koulu 
saatiin 1924. Niinpä tuon vä-
liajan Eino sai käydä koulua 
Hokalla. Meeri Kankaisen an-
tamassa päästötodistuksessa 
oli Einolla hyvät arvosanat kä-

sitöistä ja laskennosta. Einon 
isä oli Otto Hokka, joka kuului 
Ypäjän pankin johtokuntaan. 
Erään kerran Eino sai isältään 
tehtäväkseen viedä polkupyö-
rällä pankin kassan selkäre-
pussa pääkonttorin holviin 
Loimaalle. Onneksi kukaan ei 
osannut arvata pojan matkan 
tarkoitusta eikä siis Eino tul-
lut ryöstetyksi. Jopa Hokalla 
sijainnutta kyläkirjastoa Eino 
hoiteli vanhemman veljensä 
Aarnen kanssa. Varmaankin 
poika hankki viisautta luke-
malla. Hokan maatila oli suun-
nannäyttäjä paikkakunnalla, 
kun uusia koneita hankittiin. 
Jopa ensimmäistä autoa Eino 
halusi ennen sotia, mutta si-
tä pidettiin kotona niin vaa-
rallisena, että Eino ei saanut 
hankituksi omaa autoa. Sotien 
jälkeen Eino ja Lahja ostivat 
Tujulan omakseen 1.2.1946. 
Selkeä oli kauppakirjan selos-
tus Tuomas Hokan laatimassa 
Einon historiassa.

Eino kertoili sodista 
harvinaisen avoimesti 

Aina kun poikkesin Hokalla 
Papalintiellä, niin ensimmäi-
seksi Lahja kutsui miestään: 
”Tules nyt Eino tänne koska 
pappi tuli.” Ja samalla Lahja 
meni hakemaan jäätelötuuttia. 
Siinä sitten juteltiin ja ehtool-
linen jossakin vaiheessa nautit-
tiin. Ja aina jonkin sotamuiston 
Eino kertoi. Sota kävi naimi-
sissa oleville hermoille, mutta 
hänellä ei siinä mielessä ollut 
naimattomana huolia. Summas-

sa Eino näki kaatuneita niin 
paljon että propsipino tuli mie-
leen. Ryhmänjohtajana hänen 
oli pysyttävä kylmäpäisenä ja 
näytettävä rohkeaa esimerkkiä. 
Talvisodasta Eino pääsi kotiti-
lalleen vasta kesäkuussa Luu-
mäen kautta. Suurin taistelu oli 
Poppiuksen linnakkeen takai-
sinotto venäläisiltä ns. pihtiliik-
keellä. Venäläisiä kaatui noin 
300, ja ensimmäinen työ oli 
tyhjentää juoksuhaudat kaatu-
neista. Jatkosodassa oli täpä-
riä tilanteita: Eino pääsi hyvin 
syöksyveneellä Syvärinjoen yli, 
mutta jokioislaisten syöksyve-
ne kaatui ja osa heistä hukkui. 
Erään kerran Hokka loikkasi ty-
kistötulituksessa toisen miehen 
kanssa jalat sopivasti harallaan 
poteroon, jossa olikin miina. 
Olipa siinä täpärä tilanne. Pa-
himmillaan Eino oli taistelu-
haudassa kovassa pakkasessa ja 
vihollisen tulituksessa neljäkin 
vuorokautta yhteen menoon. 
Haavoittumisen jälkeen Eino 
oli nuoremman ikäluokan kou-
luttajana eri puolilla Suomea 
aina 2.10.1944 saakka.

Erikoisuutena mainittakoon, 
että Einolla oli oma kamera, 
jolla kuvasi ennen sotia maan-
viljelysasioita ja myös sodassa 
kamera oli mukana. Onpa hän 
ottanut sellaisenkin kuvan jos-
sa oli arviolta tuhat kaatunutta, 
mutta kuvista osa on kadonnut 
jonnekin.

Syntymäpäivät ja muut su-
kujutut olivat hänelle tärkeitä. 
Ainakin kerran vuodessa toi-
vottiin että suku kokoontuisi 
yhteen. Aika kului käsitöitä 

tehden. Puusta saatiin vaik-
kapa tuulimyllyt ja erikoisia 
puusolmuja eli pirunnyrkkejä 
ajanvietteeksi. Muistaakseni it-
sekin olen sellaista Einon tykö-
nä yrittänyt ratkoa ja selvittää. 
Vuosien ajan sain nähdä miten 
Eino teki reippaasti kauppa-
reissut.

Varsanojalla asuessaan Ei-
no kävi talvisin pojanpoikien 
kanssa hiihtämässä kotipelloil-
la, ja hiihdon jälkeen mum-
mi keitti aina kuumaa mehua. 
Eino pelasi itse usein pasi-
anssia ja opetti muille erilai-
sia korttipelejä, kuten Maijaa, 
katkoa, tikkiä ja pasianssia. 
Ja kesäisin heitettiin aina tik-
kaa ja myöhemmin petankkia. 
Eino oli sikäli harvinaisuus, 
että korkeasta iästä huolimat-
ta hän tutustui tietokoneeseen 
ja sillä pelasi jopa pasianssia 
ja arpoi erilaisia lottorivejä. 
Suomalaisten lauantain ehtoon 
harras hetki eli lottorivin ar-
pominen oli hänelle tärkeää ja 
lotosta hän kyseli ihan viimei-
sinäkin elinpäivinään. Hänellä 
oli myös sairauksia, joista sel-
vittiin. Vaikka kunto heikke-
ni, niin muisti säilyi loppuun 
saakka ja vanhojen asioitten 
muisteleminen virkisti häntä ja 
myös kuulijoita.

Ypäjän vanhin mies on siir-
tynyt ajasta iäisyyteen. Tähän 
sopisi Raamatun ajatus: ”Ikäsi 
kypsyydessä sinä menet hau-
taan niin kuin viljalyhde korja-
taan talteen.”

Risto Ahti
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Pankinjohtaja Pekka Moisanderin puhe Kansallisen Veteraanipäivänjuhlassa Ypäjällä 27.4.2010

Arvoisat veteraanit ja lotat, hyvät veteraanipäivän vieraat
Nyt vietettävän veteraanipäivän 
vietto on aloitettu 1980-luvun 
puolivälissä. Nyt kun veteraa-
nien lukumäärä on pienentynyt 
600.000:sta noin 60.000:een, hei-
dän arvostuksensa on kasvanut 
vuosi vuodelta.  Nyt nuorikin 
polvi ymmärtää kuinka suuren 
uhrauksen te olette tehneet va-
paan isänmaamme hyväksi.  

Tämän päivän arvostuksen te 
olisitte ansainneet jo heti sodan 
loputtua, mutta rauhaarakastava 
naapuri, joka asetti valvontako-
mission meidän suomalaisten tur-
vaksi, esti omalla tavallaan pit-
kän aikaa julkisesti arvostuksen 
esittämisen. 1960-luvun radikaali 
opiskelijanuoriso tuntui pitävän 
teitä sodanlietsojina ja silloin ar-
vostuksenne oli alimmillaan.

Tämän vuoden veteraanipäi-
vän teema on ”Kuule tuhannet 
tarinat”, näiden tarinoiden kerto-
jat alkavat olla jo vähissä, Ypä-
jälläkin veteraanien määrä on 
tällä hetkellä noin 20.  Itse olen 
nuoremman polven edustaja, 
Ypäjällä syntynyt mutta muolaa-
laiset juuret omaava, joten en 
henkilökohtaisesti ole kokenut 
sota-aikaa enkä Karjalassa oloa. 
Kaikki tämä tieto on muilta kuul-
tua tai kirjoista luettua.

 Sodan aloittanut Neuvosto-
liitto oli päättänyt lähteä Kar-
jalan Kannaksen kautta kohti 
Helsinkiä pitämään toveri Sta-
linin syntymäpäivän kunniaksi 
juhlamarssia, mutta yksimielis-
ten suomalaisten nuorten miesten 
ja naisten ansiosta tämä suun-
nitelma ei koskaan toteutunut, 
vaikkakin vaati suunnattoman 
kalliin uhrin sankarivainajien ja 
sotainvalidien muodossa. Naisten 
osuutta Suomen puolustamisessa 
ei saa unohtaa, lotat tekivät osal-
taan tärkeää työtä rintamalla ja 
kotirintamalla.  Lottien toimintaa 
on alettu tutkimaan tarkemmin 
vasta 2000-luvulla.

Minulla ei ole tietoa kuinka 
moni ypäjäläinen oli vapaaehtoi-
sena linnoitustöissä kesällä 1939 
Karjalan Kannaksella, mutta vii-
meistään ylimääräisiin harjoituk-
siin lähti suuri joukko ypäjäläisiä 
nuorukaisia, jotka sitten joutuivat 
sodan sytyttyä talvisodan kovim-
piin taisteluihin Summan-Läh-
teen lohkoilla.

Jorma Hannula kertoi kuinka 
hän lokakuun alussa 1939 oli 
kaivamassa yhden viikon ajan 
juoksuhautoja Muolaan hautaus-
maalle, ne ovat nytkin näkyvissä 
keväällä kun puut ja pensaat ei-
vät ole vielä lehdessä. Ihmette-
lin aikoinaan kuinka ne tehtiin 
hautausmaan sisäpuolelle mutta 
nyt hautausmaalla käyneenä ym-
märrän sen. 

Muolaan komea 2200-paik-
kainen kirkko tuhoutui venä-
läisten tykkitulessa 12. päivänä 
joulukuuta.  Kirkkomäellä käy-
tiin ankaria taisteluja yli kahden 
kuukauden ajan, mutta ne jäivät 

Summan alueen uutisoinnin pi-
mentoon.  

Kun Suomi ja Venäjä sopivat 
sankarihautausmaiden koskemat-
tomuudesta 1990 luvun alussa, 
olemme Muolaalaisten Seuran 
puitteissa käyneet joka vuosi 
hoitamassa sankarihautausmaa-
aluetta ja viettäneet vuodesta 
1992 lähtien kesäisin vainajien 
muistojuhlan sekä Muolaan kir-
kon paikalla että sankarihauta-
alueella.  

Sodan syttyminen sai rajaseu-
duilla evakkovaellukset aikaan. 
Anna-Liisa Pärssinen kertoi, 
kuinka heille Hauholle tuli eva-
koita ja vanha isäntä kertoi, et-
tä leivän paistaminen jäi kesken 
kun tykin ammus vei savupiipun 
katolta. Kun keskustelimme asi-
asta lisää selvisi, että kyseessä 
oli setäni Johannes Moisanderin 
perhe Kivennavan Polviselältä.  
Kerroin että he ottivat taikinatii-
nun rekeensä ja paistoivat meillä 
Muolaassa leivät ja jatkoivat sit-
ten evakkomatkaansa.  

Siskoni kertoi, että kaikki kar-
ja jouduttiin jättämään navettaan 
sotaväen murheeksi, koska läh-
tö oli Muolaastakin niin nopea. 
Suomalaiset polttivat suurimman 
osan rakennuksista peräytyessään, 
mutta Vuotjärvellä lähinnä Kar-
hulan ja Hanttulan kylän taloja ei 
ehditty polttaa, joten siellä on mo-
nen Ypäjällä asuvan karjalaisen 
kotitalot vieläkin pystyssä. Isäni ja 
äitini syntymäkodeissa vierailen 
joka vuosi, Muolaan pitäjän Kar-
hulan ja Lavolan kylissä.  

Isäni ei ollut sodassa rinta-
malla koska häneltä oli toinen 
keuhko repeytynyt kertaushar-
joituksissa Valkjärvellä vuonna 
1937, mutta hän toimi kylässään 
is-päällikkönä ja joutui kyllä 
aseellisena desanttien etsimiseen.

Vanhempieni ja kolmen si-
sarukseni evakkotie vei ensin 
Mellilään, sieltä Alastaron Hen-
nijoelle puoleksi vuodeksi ja sen 
jälkeen toukokuussa 1940 tasoi-
tussiirtona Lokalahdelle. 

Maaliskuun 13. päivänä sota 
loppui ja solmittiin Moskovan 
rauha. Neuvostoliitto vaati Suo-
melta paljon enemmän kuin se 
oli pystynyt valloittamaan, mutta 

tärkeintä oli että itsenäisyys säi-
lyi.  Yleensä rauhan solmiminen 
on juhlan arvoinen mutta Suo-
messa oli suruliputus Karjalan 
menettämisen takia.  

Suomea syytettiin talvisodan 
aloittamisesta, mutta tosiasiat 
kertovat muuta.  Neuvostoliitto 
menetti kunniansa ja maineensa 
kun se ei pystynytkään kolmessa 
viikossa marssimaan Helsinkiin.  
Neuvostojoukoille oli jaettu yli 
200-sivuinen marssiopas Suo-
meen, se oli painettu jo kesällä 
1939 mutta marssi jäi pahasti 
kesken.

Kenraali Jaakko Aatolainen 
kertoi talvisodan syttymisen 70-
vuotismuistotilaisuudessa kuinka 
suuri ylivoima venäläisillä oli 
mm. tykistöllä. Sotarintama oli 
1000 kilometriä pitkä ja talvisota 
kesti 105 päivää, suomalaiset am-
puivat koko sodan aikana yhteen-
sä vähemmän tykistöammuksia 
koko rintaman alueella kuin 
venäläiset ampuivat Summan-
Lähteen lohkoilla yhden ainoan 
päivän aikana.  

Jatkosodan sytyttyä ypäjäläi-
set veteraanit olivat lähinnä Laa-
tokan Kannaksella Syvärin suun-
nalla ja suomalaiset valtasivat 
melko nopeasti menetetyt alueet 
takaisin ja alkoi asemasotavaihe. 
Evakot alkoivat päästä takaisin 
kotiseuduilleen.  

Oma perheeni palasi Loka-
lahdelta toukokuussa 1942 Muo-
laaseen. Ensimmäisiä tehtäviä 
isälläni oli puhdistaa talon pää-
tykamari, josta oli purettu lattia 
pois ja siellä venäläiset asukkaat 
olivat pitäneet hevosta.  

Karjalassa ja pommitetuilla 
paikkakunnilla alkoi valtava ra-
kennustyö, mitä vaikeutti työvoi-
ma- ja tarvikepula.

Vuoden 1944 kesäkuussa al-
koi venäläisten suurhyökkäys ja 
Karjala tyhjeni jälleen, nyt lopul-
lisesti.  Nyt kesäaikana siviilivä-

estö sai mukaansa myös karjaa, 
vaikka lähtö oli jälleen varsin 
nopea.  13-vuotias siskoni ja 11-
vuotias veljeni taluttivat lehmiä 
200 kilometriä ennen kuin ne 
saatiin lastattua junaan Taavetis-
sa. Matkan kohde oli Lokalah-
della oleva talvisodan aikainen 
evakkopaikka jonne yksi veljis-
täni oli jäänyt muiden lähtiessä 
takaisin Muolaaseen. 1947 tuli 
muutto Ypäjälle Vähäsuolle jon-
ne rakennettiin maatilan asuin-
keskus navettoineen.  

Isoisä eli äitini isä tuli evakko-
matkalla 1944 Urjalaan, hän tuli 
miniänsä ja lastenlastensa kanssa 
edeltä ja karja ja muuta tavaraa 
saapui myöhemmin ensimmäi-
seen majoituspaikkaan. Heille oli 
määrätty Urjalassa toiseen kylään 
uusi paikka ja heidän piti lähteä 
sinne kun kaikki mukaan saatu 
omaisuus olisi tullut.  Kun leh-
mät oli tuotu, hän pyysi saada 
lasillisen omien lehmien maitoa, 
juotuaan maitolasin tyhjäksi hän 
nukkui ikiuneen 28.6.1944 ja siu-
nattiin Urjalan hautausmaahan

Venäläiset yrittivät kaikilla rin-
tamilla lyödä isänmaataan puo-
lustavat suomalaisjoukot, mutta 
sitkeän vastarinnan ansiosta saa-
tiin jälleen pelastettua isänmaan 
itsenäisyys vaikkakin jouduttiin 
valvontakomission holhoukseen 
ja pitkän aikaa oli epävarma olo-
tila Suomessa. Asekätkentä osoitti 
että suomalaiset eivät uskoneet 
naapurin rauhantahtoisuuteen. 
Sotasyyllisyysoikeudenkäynti oli 
naurettavaa teatteria, joka nyt on 
todettu laittomaksi, mutta rauhaa 
rakastava naapurimaa halusi vält-
tämättä että Suomesta löydetään 
syylliset sotaan. Marsalkka Man-
nerheimiin ei uskallettu kajota, se 
olisi saattanut aiheuttaa ongelmia.

Mannerheimia kunnioitettiin 
Neuvostoliitossa ja myös Marskin 
ritareita, ohessa katkelma Valittu-
jen Palojen kirjasta Marskin rita-

rit 191 ihmiskohtaloa: ”Jos sotien 
jälkeen tietyt tahot eivät antaneet 
rintamaveteraaneillemme min-
käänlaista arvoa, niin kunnian-
osoitukset saattoi noina henkises-
ti vaikeina aikoina tulla tosiaan 
varsin yllätykselliseltä suunnalta. 
Arvovaltainen seurue lähti käy-
mään Moskovassa. Mukana oli 
myös tuolloin jonkin salkun mi-
nisterinä toiminut Johannes Vi-
rolainen. Päivä sujui rattoisasti 
isäntiin ja nähtävyyksiin tutustu-
essa. Illalla mentiin ruokailemaan 
ravintolaan. Ahola istui samassa 
pöydässä Virolaisen kanssa. Tar-
joilija toi ensimmäiset lautaset ja 
aloitti tarjoamalla ensin Aholal-
le.  Pöytäseurueen muut jäsenet 
opastivat tietämätöntä tarjoilijaa 
sanoen, että paikalla on sentään 
suomalainen ministeri. Venäläi-
nen tarjoilija ei ollut kuulevinaan, 
vaan nosti leikkeitä Aholan eteen. 
Hätiin pyydettiin hovimestari. 
Hyvin suomea hallinnut venä-
läismies selitti, että virhettä ei 
ollut tapahtunut.  Ministereitä me 
näemme täällä Moskovassa harva 
se päivä, mutta suomalaisia sota-
sankareita harvoin. Siksi: ritarille 
ensin.  Kyseessä oli luutnantti 
Aarne Ahola, ritari numero 71.

Olen kuullut tarinoita Viipurin 
menetyspäivästä appiukoltani, jo-
ka saapui Mäkriältä Viipuriin 19. 
päivä kesäkuuta 1944 ja joutui 
kilpajuoksuun venäläisten kanssa 
seuraavana päivänä.  Hän selvisi 
omalle puolelle viime hetkellä. 
Serkultani Sulo Moisanderil-
ta tarinoita mm. Karhumäestä, 
monelta muultakin veteraanilta 
kuulin tarinoita eri taistelupai-
koilta, mutta kukaan tuntemistani 
veteraaneista ei ole ihannoinut 
sotaa.  Tarinat eivät ole olleet 
yksityiskohtaisia vaan on ker-
rottu, minkälaiselta siellä tuntui 
ja kuinka henkisesti raskasta ja 
vaikeaa aikaa oli viettää vuodet 
rintamalla ja menettää vierestään 

monia sukulaisiaan ja samanikäi-
siä tuttuja nuorukaisia.

Laatokan Karjalan Kollaa, 
Syväri, Aunus, Karhumäki ym. 
esiintyvät ypäjäläisten veteraani-
enkin taistelupaikkoina ja monis-
sa romaaneissa, mutta itse en ole 
niissä vielä käynyt.

Summa Poppius- ja Miljoona-
linnakkeineen, Äyräpää, Punnus, 
Muolaan kirkonmäki, Siiranmäki, 
Kuuterselkä, Tali, Ihantala, Vii-
puri.  Siinä Karjalan kannaksen 
taistelupaikkoja talvisodan ja jat-
kosodan ajalta, näissä kaikissa 
olen käynyt ja ajatellut millaista 
oli viettää nuoruusaikaansa vihol-
lisen jatkuvasti ahdistaessa tykis-
tön, panssarivaunujen ja jalkaväen 
valtavalla ylivoimalla.  Sankari-
hautausmaat osoittavat kuinka 
suuren uhrin isänmaan vapaus 
vaati, mutta silloin ymmärrettiin 
mikä olisi ollut kansamme koh-
talo, jos nykyiset veteraanit eivät 
olisi silloin kestäneet. Vielä kerran 
suomalaiset pakotettiin sotimaan 
ja ajamaan saksalaiset sotajoukot 
pois Suomesta, muutoin venä-
läiset olisivat tulleet Suomeen ja 
suurella todennäköisyydellä mie-
hittäneet maamme.

 Te veteraanit olette luoneet 
tämän maan hyvinvoinnin. So-
timinen ei riittänyt vaan sen jäl-
keen jouduttiin vielä valtavien ja 
epäoikeudenmukaisten sotakor-
vausten suorittamiseen. Vaikka 
on sanottu että Suomi hävisi sekä 
talvisodassa että jatkosodassa, 
niin väitän että Suomi oli kui-
tenkin voittaja, itsenäisyys säilyi, 
sananvapaus myös, ainakin nä-
ennäisesti.  Neuvostoliitto kärsi 
arvovaltatappion, jota yritti sane-
lupolitiikallaan peitellä.  

Suomalaiset veteraanit eivät 
ole sotien jälkeen ryhtyneet mi-
hinkään uhoon vaikka taisteluissa 
kaatuikin moninkertainen mää-
rä vihollisia, näiden lukumäärää 
ei saada koskaan selville koska 
Neuvostoliitto harjoitti omaa pro-
pagandaansa ja vähätteli omia 
tappioitaan ja liioitteli suoma-
laisten uhrien määrää.  Suomessa 
osataan tänä päivänä kunnioit-
taa ja arvostaa veteraanien tais-
telua vapaan isänmaan puolesta 
eikä siihen tarvita lakeja kuten 
Venäjällä, jossa uhataan vanki-
laan joutumisella mikäli asettaa 
heidän veteraaniensa toimet ky-
seenalaiseksi. Toivon että ette 
Te emmekä me nuoremmat näe 
enää sodan kauhuja omin silmin 
omalla maaperällämme ja saam-
me elää rauhassa täällä vapaassa 
Suomenmaassa.

Kiitos teille jäljelle oleville 
veteraaneille ja lotille siitä, että 
olen saanut pitää tämän puheen 
täällä Ypäjällä, vapaassa ja itse-
näisessä Suomessa. Toivon teil-
le lukumäärältään vähentyneille 
sotaveteraaniveljille ja -siskoille 
kuin myös muille tähän vete-
raanijuhlaan osallistuneille hyvää 
kesää 2010. 

Juhlapuheen piti Pekka 
Moisander. 

Kuva: Jarmo Sirén

Päiväkodin lapset esittivät juhlaväelle keväisiä lauluja.               Kuva: Jarmo Sirén

Heporannan päiväkoti  20 v – Esikoulu 10 v -juhla 6.5. 2010   Henkilökunnan esittämä historiikki
Heporannan synttäreitä tänään juhlitaan,
vieraat ovat täällä – kohta kahvit tarjotaan.
Ensin teille kuitenkin me vähän lauletaan,
päiväkodin asioista kerrotaan.
On meillä kaikilla siellä ollut mukavaa,
oi jospa oisit saanut olla mukana!

Ypäjällä asiaa kai kauan mietittiin,
päiväkoti? Tännekö? No viimein päätettiin.
Paikka sille löytyi kunnantalon vierestä,
sai kilpailussa ”Heporanta” -nimensä.
On meillä kaikilla siellä ollut mukavaa,
oi jospa oisit saanut olla mukana!

Alkuun oli viisi naista meidän talossa,
Anja, Riitta, Kirsti, Kirsi sekä Marketta.
Kolme jatkaa yhä; monta uutta mukana: Sari,
Tiina, Mervi, Mirka, Hekku, Marika.
On meillä kaikilla siellä ollut mukavaa,
oi jospa oisit saanut olla mukana!

Kirsti meille ennen monet herkut kokkasi,
lapset jopa joskus pyysi: anna resepti.
Nykyään on ruokailukin eri tavalla:
Kouluruokaa syödään päiväkodissa.
On meillä kaikilla siellä ollut mukavaa,
oi jospa oisit saanut olla mukana!

Ruuan jälkeen ennen aina hampaat harjattiin,
(tai harjat pureskeltiin, joskus altaat putsattiin).
Nyt on toisin; kaikki hygieenistä on niin,
automaatti tarjoo meille pastillit.
On meillä kaikilla siellä ollut mukavaa,
oi jospa oisit saanut olla mukana!

Päiväkodin eskareita oli kuusi vain,
perhepäivähoidon lapset mukaan tulla sai.
”Ylätaloon” lisä mahtui: Tervetuloa.
Nyt kaikki kuusivuotiaat on mukana!
On meillä kaikilla siellä ollut mukavaa,
oi jospa oisit saanut olla mukana!

Joskus oli määrärahat aika vähäiset,
silloin pantiin pystyyn koko talon myyjäiset.
Sijaisia kun ei saatu ottaa auttamaan,
töitä tehtiin vaikka vatsataudissa.
On meillä kaikilla silti ollut mukavaa,
oi jospa oisit saanut olla mukana!

Juhlia on näihin vuosiin paljon mahtunut;
isille on aamupalaherkut tarjottu,
ruusut sekä laulut annettu äideille,
joulupussit jaettu on kaikille.
On meillä kaikilla siellä ollut mukavaa,
oi jospa oisit saanut olla mukana!

Teemoja on ehtinyt jo olla monia,
perinteitä, luontoa ja aistiviikkoja.
Nyt on koko vuosi tarmokkaasti liikuttu,
juostu, hypätty tai vaikka kiikuttu.
On meillä kaikilla siellä ollut mukavaa,
oi jospa oisit saanut olla mukana!

Kaikenlaista tutkittu on näinä vuosina;
ötököitä, sieniä ja myöskin kasveja.
murkut, hämpyt, leppäkertut löytyi pihalta
– joskus jotain tukasta ja pepusta.
On meillä kaikilla silti ollut mukavaa,
oi jospa oisit saanut olla mukana!
T
alvisin on lasketeltu pulkkamäessä,
päiväkodin aitaa päin tai Rautarinteessä.
Sormet kohmeessa on luistimia solmittu,
kaikenlaiset sukset jalkaan autettu.
On meillä kaikilla silti ollut mukavaa,
oi jospa oisit saanut olla mukana!

Herkkusuita taidamme me olla luonnostaan,
makkarat ja tikkupullat pannaan paistumaan.
Eväsretki pihalle tai metsän ryteikköön
– jos liikaa sataa, tehdään retki keittiöön.
On meillä kaikilla siellä ollut mukavaa,
oi jospa oisit saanut olla mukana!

Päiväkoti taitaa olla ennallansa kai,
vain joskus vähän lisää piha-aluetta sai.
Ei ajan kulkua voi nähdä talon kunnosta,
paremminkin meidän naisten muodoista.
On meillä kaikilla siellä ollut mukavaa,
oi jospa oisit saanut olla mukana!

Yhteistyötä tehdään lähellä ja kaukana,
Eila tutkii pykälät ja Anneli maksuja.
Pulmia jos on, me puhelimeen tartutaan,
Risto Reipas pihaan kaartaa autollaan.
On meillä kaikilla siellä ollut mukavaa,
oi jospa oisit saanut olla mukana!

Kuntojumppaa pitkin päivää saamme harrastaa,
nosta, kanna, taivuta, kun lasta autetaan,
puhelimeen pitää aina juosta vastaamaan,
kas, se kun kunnolla ei suostu toiminaan.
On meillä kaikilla silti ollut mukavaa,
oi jospa oisit saanut olla mukana!

Aikuistenkin kesken tehdään joskus retkiä,
on niistä muistoissamme iloisia hetkiä.
Teatterit, Caissaniemi, synttärit ja – (tauko),
vaan niistä kaikista ei teille kerrota.
On meillä kaikilla siellä ollut mukavaa,
oi jospa oisit saanut olla mukana!
On meillä kaikilla siellä ollut mukavaa,
oi jospa oisit saanut olla mukana!
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Minne menet nuori?
Tiedustelee joulukuun 2009 alus-
sa toimintansa aloittanut nuorten 
EU-rahoitteinen työllisyyspro-
jekti, joka toimii Ypäjän, Fors-
san, Tammelan, Humppilan ja 
Jokioisten alueella. Projekti ja 
sen työntekijät ovat kiinnostunei-
ta kaikista seutukunnan alle 25-

vuotiaista työttömistä nuorista. 
Yhteistyökumppaneihin kuuluvat 
muun muassa Forssan ja Loi-
maan TE-toimistot.

Tarkoituksena on ensisijaisesti 
löytää nuorelle joko harjoittelu-, 
opiskelu- tai työpaikka. Yhteis-
työ alkaa kartoituksella, jossa sel-

vitetään lähtökohdat ja ajatukset 
tulevasta. Kyse on henkilökoh-
taisesta ohjauksesta ja valmen-
nuksesta. Ypäjäläisiä nuoria on 
tavattu sekä veteraanituvan että 
kirjaston tiloissa – ja molemmat 
toimivat!

Kiinnostuitko mahdollisuu-

desta muuttaa arkikuvioitasi? 
Tarvitsetko jeesiä duunin hake-
misessa? Soita jo tänään, niin 
sovitaan tapaaminen! 

Ewa 040 176 5010
Eija 040 176 5004 
Tuula 040 176 5007

Perttulan koulun 5.-6. lk:n leirikoulu 17.- 21.5.2010 Piispalassa

Pertunpäivillä kisataan taas 
mäkiautomestaruudesta

Viime vuonna suuren yleisön saa-
nut, kaikille avoin mäkiautokil-
pailu järjestetään tänäkin vuonna

Pertunpäivien yhteydessä. Hu-
hut kertovat, että talven aikana 
olisi talleissa rakennettu uusia, 
nopeita mäkiautoja kisaa varten. 
Vielä on hyvää aikaa rakentaa 
oma mäkiauto ja ilmoittautua 
mukaan. Leikkimieliseen kilpai-
luun ovat kaikki tervetulleita!

Mäkiauton rakennussäännöt 
ovat hyvin vapaat ja tämän ta-
kia kilpailukalustokin on hyvin 
kirjavaa.

Auton saa olla enintään kaksi 
metriä pitkä ja metrin leveä, mak-

simipaino saa olla 100 kiloa.
Autossa tulee olla luotettava 

ja kestävä ohjausmekanismi se-
kä jarrut, joilla auto pysähtyy 
kävelynopeudesta neljän metrin 
matkalla. Auto tulee myös varus-
taa turvakaarella, joka estää kul-
jettajan jäämisen puristuksiin, jos 
auto kääntyy ympäri. Täydelliset 
säännöt voi pyytää sähköpostil-
la osoitteesta mika.talvisilta@
gmail.com. Lisätiedot ja ilmoit-
tautumiset 18.8.2010 mennessä: 
Mika Talvisilta p. 040 733 8244 
tai mika.talvisilta@gmail.com

Lähde mukaan vauhdikkaa-
seen mäkiautokilpailuun!

Kaikille avoin 
Pertunpäivän 

mäkiautokilpailu la 
21.8. 2010 klo16.00 

Lähtö Pertunkaaren 
parkkipaikalta, 

Pertuntie 5, maali 
Lepolantie 2, Ratsu-

Riihen lähellä. 
Autot nähtävissä 

”varikolla” Ratsu-
Riihen edessä klo 14 

alkaen.

Hevosten määrä lisääntyy – 
ja hevosyritysten

Hevosalan yhteistyöseminaarissa 
Ypäjällä 5.–6.5. hevosväki visi-
oi, miten saada potkua yhteiseen 
alaan.

Hevosten määrä, ja sitä kautta 
myös hevosala, on koko ajan kas-
vamassa. Hevosalan yrittäjät ja 
muut toimijat koostavat nyt voi-
mallisesti yhteistyöverkostoaan, 
jotta yritysten kilpailukyky saa-
taisiin varmistettua jatkossakin. 
Tähän verkoston kokoamiseen 
paneutui joukko hevosalan toi-
mijoita Hevosklusteri-hankkeen 
koordinoimassa yhteistyösemi-
naarissa.

”Kun katsoo hevosmäärän ke-
hitystä Ruotsissa, voisi veikata, 
että Suomessa hevosten määrä on 
kymmenen vuoden kuluttua noin 
90 000. Miten koulutus- ja kehittä-
mishankkeet ja neuvonta vastaavat 
tilanteeseen?” Suomen Hippoksen 
toimitusjohtaja Pekka Soini visioi 
seminaarijoukolle. Soini painotti, 
että tulevaa varten jo olemassa ole-
vien yritysten kilpailukyky on var-
mistettava, ja hankkeet ovat tässä 
merkittävässä roolissa.

Hankkeiden ylistys ei kaiku-
nut kuuroille korville, sillä semi-
naarissa olivat edustettuna lähes 
kaikki eli 12 eri puolilla Suomea 
käynnissä olevat hevosiin liitty-
vät hankkeet. Etelä-Pohjanmaalla 
toimivan HEKO-projektin Nan-
ne Korpivaara kiteytti odotukset 
hankkeilta neljään K:hon: Kaik-
kea – Kaikille – Kaikkialla – Kai-
ken aikaa. Hankkeiden ristiriita 
on, että erilaisista ohjelmista tulee 
löytää kanava, josta haetaan jär-
kevät toimenpiteet. Hankevetäjät 
toivovat yrittäjien näkevän pro-
jektit työrukkasena – yrittäjyys 
olikin päivien kantava teema.

Yrittäjä Hannu Nivola herätte-
li näkemään verkostot myös he-
vosyrityksen vahvoina kilpailu-
keinoina.  Hevosalan erityispiirre 
on se, että se sisältää niin paljon 
nopeasti muuttuvia tekijöitä, et-
tä perusluottamuksen sidosryh-
miin on oltava kunnossa. Kal-
lelan oriaseman kansainvälisen 
yhteistyön Nivola näkee etuna, 
sen kautta avautuu sellaisia ovia, 
mitä ei muutoin olisi mahdolli-
suuksia avata. 

– Yrittäjät voisivat itse hyötyä 
siitä, että työntekijätkin tulevat 
hankkeiden järjestämiin koulu-
tuksiin mukaan – yrittäjäajatte-
luna ja sitoutumisena, kannusti 
Kylänpään tilan Niina Okkonen.

MTT:n dosentti Markku Saas-
tamoinen kuvasi hevostalouden 
olevan pien- ja maaseutuyritys-

toimintaa ja palveluiden tuotta-
mista. Kutakin maamme 75 000 
hevosta kohden ostetaan paikalli-
sia palveluita keskimäärin 1200–
1400 eurolla vuosittain.

Strategianeuvonantaja Paula 
Laine kertoi Sitran Maamerkit-
ohjelmasta, jonka yksi painopis-
teistä on maaseutu hyvinvoinnin 
lähteenä.  Tuoreen Maaseutu-
barometri-selvityksen tulosten 
mukaan suomalainen maaseu-
tuidentiteetti on laaja - jo joka 
viidennen mielestä maaseutua on 
kaikki, mikä ei ole tiivistä kau-
punkialuetta. ”Maaseudulla on 
aineetonta arvoa, joka hevosalan-
kin pitäisi hyödyntää. 10 vuoden 
kuluttuakin 54 % suomalaisista 
käy maaseudulla latautumassa ja 
virkistäytymässä.”

Selvityksen mukaan maaseu-
dun muut kasvavat toimialat, mm. 
uusiutuvan energian tuotanto, hy-
vinvointipalvelut sekä luova työ 
ja kulttuuri voisivat olla kehitys-
suuntia, joille hevosalan yrittäjät 
voisivat laajentaa toimintaansa.

Ylitarkastaja Reijo Martikai-
nen MAVIsta toi rahoittajan ter-
veiset hevosalalle. Koko maassa 
myönnetyistä maatalouden inves-
tointituista vain 5 % on kohden-
tunut hevosalan yrityksiin. Alu-
eellisesti eniten Uusimaalle (21 
%) ja Hämeeseen (17 %), vähiten 
Lappiin (0 %). Paikallisista Pro-
Agria- ja uusyrityskeskuksista 
yrittäjän on mahdollista saada lä-
hes maksutonta neuvontaa 3000 
€ arvosta. Lisäksi on mahdollista 
hakea rahoitusta usean yrityksen 
toiminnan kehittämiseen.

Lehtori Terhi Thuneberg Hä-
meen Ammattikorkeakoulusta 
Mustialasta toivotti tervetulleiksi 
yrittäjiltä toimeksiannot opin-
näytteiksi. Opinnäyte voi olla 
nykyisin kirjallisen työn lisäksi 
esimerkiksi opastevideo tai jopa 
valokuvanäyttely.

Maaseutuyrittäjien eläkelai-
toksen Melan palvelupäällikkö 
Sirpa Havu kertoi, että nykyisin 
MYEL-vakuutetulla hevosalan 
päätoimisella yrittäjällä tulee olla 
pääsääntöisesti vähintään 5 ha 
peltoa sekä 12 hevosta, jotta hä-
nellä on oikeus lomitukseen. Tu-
levaisuudessa kahdeksan hevosta 
voi riittää, kun muut edellytykset 
täyttyvät, mikäli työryhmän muu-
tosesitys hyväksytään.

Freelance-toimittaja Leena 
Mäenpää-Wirtz kannusti aktiivi-
seen tiedottamiseen: hevosalan 
tulee olla ylpeä lajistaan – taus-
talla on mielettömiä tarinoita!

Maanantai 17.05. Matka oli pit-
kä, mutta meni aika nopeasti.  Se 
kesti noin 5 tuntia.  Kun olimme 
majoittunet, menimme lounaalle. 
Sen jälkeen menimme leirikoulun 
avaukseen, jonka piti (tyttöjen 
mielestä) supersöpö Sampsa, jo-
ka näytti ”ilvekseltä”. Sen jälkeen 
menimme ammuntaan, tämän 
edellä mainitun Sampsan johdol-
la. Ekoaseella ammuttiin ilman 
luoteja, niiden sijaan käytettiin 
punaista laseria. Jousiammun-
nassa käytimme jousipyssyjä, 
joilla ammuttiin nuolia. Jokainen 
ampui kaksi nuolta. Ammunnan 
lopuksi pidimme oppilaiden ja 
isien kesken kisan. Ekoaseam-
munnassa kilpailivat Saana Ojala 
ja Tero Fält. Saana voitti Teron. 
Seuraavaksi oli jousiammunnan 
vuoro.  Tuomas Kaunisto voitti 
Jyrki Lehtiön.  Ja lopuksi oli 
tyynypainin vuoro. Kari Huusko 
voitti Samuli Niskasen. Loppu-
tulos oli 2-1 oppilaiden hyväksi. 
:) Sen jälkeen menimme päivälli-
selle. Päivällisen jälkeen menim-
me liikuntasaliin, joka oli varattu 
meille. Liikuntasalissa oli kolme 
lajia yhtä aikaa: koripallo, jalka-
pallo ja sähly. Kaikki olivat kivo-
ja lajeja. Tunnin lopuksi saimme 
jumppapallot käyttöömme. Se oli 
kaikkien mielestä kivaa.  Lii-
kunnan jälkeen menimme ran-
tasaunaan ja uimaan.  Vesi oli 
monien mielestä kylmää. Uinnin 
jälkeen oli makkaran paistoa tak-
katuvalla. Näkymä oli hieno, kun 
aurinko laski ja se heijastui veden 
pintaan. Illan lopuksi ope luki 
meille kirjaa. Kun ope oli luke-
nut, niin menimme takaisin mö-
keille ja nukkumaan. Semmoinen 
oli maanantai, eka päivä leirikou-
lussa! Elina, Nikke, Jose, Juuso, 
Karita ja Rasmus

Tiistai 18.05. Aamulla kaik-
ki olivat väsyneitä, mutta jak-
soimme silti nousta sängystä. 
Kun saimme aamutoimet tehtyä, 
lähdimme kävelemään ruokalaa 
kohti. Tarjolla ruokalassa oli to-
della monipuolista ruokaa, esim. 
puuroa ja muroja. Aamupalan 

jälkeen toinen ryhmä lähti keilaa-
maan ja toinen harjoittelemaan 
curlingia. Keilahalli oli aika hie-
no, mutta yksi radoista oli rikki. 
Keilaaminen onnistui siitä huoli-
matta kiitettävästi. Jääkiekkohalli 
oli hieno ja me saimme harjoi-
tella siellä curlingia. Keilauksen 
ja curlingin jälkeen menimme 
syömään lounasta ruokalaan. 
Lounaan jälkeen meillä oli reilu 
tunti vapaa-aikaa. Kello 12.30. 
aloitimme vuolukiviamuletin hi-
onnan ja maastoseikkailun kah-
dessa ryhmässä. Maastoseikkailu 
oli Extreme metsässä rämpimistä, 
mutta vuolukiven hionta oli rau-
hallista ja mukavaa puuhaa.  Näi-
den hommien jälkeen menimme 
päivälliselle. Ruoka oli herkullis-
ta, josta saimme vatsamme täy-
teen. Ennen leiridiscoa menimme 
uimaan keilahallin yläpuolella 
sijaitsevaan uimahalliin. Siellä 
olimme noin kaksi tuntia. Uinnin 
päätyttyä menimme leiridiscoon, 
jossa oli raju meininki. Discon 
jälkeen menimme hampurilais-il-
tapalalle, jossa sai hampurilaisen 
lisäksi mehua ja omenoita. Tuh-
din iltapalan jälkeen menimme 
nukkumaan omiin mökkeihim-
me. Eelis, Ville, Santeri, Samuli 
N. ja Samuli R.

Keskiviikko 19.05. Aamuhe-
rätys oli kello 7.30. Aamupala oli 
monipuolinen ja maukas. Sitten 
muodostimme kaksi ryhmää. Toi-
nen meni stunt-radalle ja toinen 
pelaamaan ulkopelejä jalkapal-
lohalliin. Ulkopelejä oli möhkö-
fanttipallo, polttopallo, hippa ja 
tunnelipesis. Stunt-rata oli hieno 
ja kaikki yrittivät parhaansa. Siel-
lä meitä ohjasi Sampsa <3.  Sen 
jälkeen oli lounas.  Se oli todella 
hyvää.  Lounaan jälkeen menim-
me vielä samoihin ryhmiin. Toi-
nen lähti kalastamaan ja toinen 
teatterimaskeeraukseen. Kalasta-
massa kukaan ei saanut kalaa ja 
useimmat ottivat vain aurinkoa. 
Teatterimaskeerauksessa sai vali-
ta millaisen maalauksen tahtoi ja 
sitten parista toinen maalasi sen. 
Kaikista tuli hienoja. Maskeera-

uksen ja kalastuksen jälkeen tuli 
päivällinen, jonka jälkeen lähtö 
kartingiin. Kartingissa oli kuusi 
autoa ja meidän piti sopia, että 
kuka ajaa missäkin autossa. Kar-
ting onnistui niin tytöiltä kuin 
pojilta. Lopuksi aikuiset ajoivat 
vauhdikkaasti. Illalla oli lettuil-
tapala. Siellä sai itse paistaa let-
tunsa. Lettujen syönnin jälkeen 
meille luettiin iltasatu. Sellainen 
oli keskiviikko ja huomenna uu-
destaan. Emilia, Miia, Anita, 
Riku, Miikka ja Tuomas

Torstai 20.05. Maukkaan aa-
mupalan jälkeen menimme kii-
peilytornille, joka oli 13 metriä 
korkea.  Meitä opasti ranskalai-
nen nainen, joka puhui englan-
tia. Seinäkiipeily oli haastavaa 
ja joidenkin mielestä pelottavaa. 
Ylös asti pääsivät Ville, Riku, 
Meeri, Linda, Annika, Aapo ja 
Jesse. Kaikki yrittivät ja pärjäsi-
vät hyvin. Samaan aikaan puolet 
ryhmästä olivat pelaamassa fris-
beegolfia. Se oli sekavaa, mut-
ta silti hauskaa. Frisbee meinasi 
välillä lentää väärään suuntaan. 
Söimme lounaan ja lähdimme 
geoetsintään. Gepsit sekoilivat ja 
oli kuuma! Rastit olivat metsässä 
ja niissä oli luontotehtävä, joita 
ratkaistiin ryhmän kanssa. Tek-
nisiin laitteisiin ei kannata kos-
kaan luottaa, täytyy olla kartta 
mukana! Leirikoulupäätöksessä 
teimme opettajalle ja valvojille 
luonnon antimista hienot seppe-
leet. Meidät palkittiin viikon 
leirikouluna! Päivällisen jälkeen 
meillä oli keilausta kahdessa 
ryhmässä. Keilahallissa oli aika 
kuuma. Illalla meille oli varat-
tu perinnesauna. Siellä oli kivaa 
ja pehmeät löylyt. Söimme sau-
nan luona iltapalan ja luimme 
iltasatua eteenpäin. Pakkasimme 
ennen nukkumaan menoa vähän 
tavaroita. Siitä tuli aika haikea 
tunnelma, koska huomenna läh-
dettäisiin kotiin.  Sitten menim-
me väsyneinä nukkumaan. Lin-
da, Annika, Helmiina, Saana 
ja Meeri

Perjantai 21.05. Heräsimme 

vähän aikaisemmin siivoamaan. 
Siivosimme vähän ennen aamu-
palaa.  Lähdimme aamupalalle, 
söimme hyvin. Tulimme takaisin 
kämpille ja siivosimme kaiken 
kokonaan puhtaaksi.  Rahtasimme 
kamat bussille, kun bussi saapui. 
Lähdimme kohti Ähtäriä. Kun 
saavuimme Ähtäriin, söimme ho-
telli Mesikämmenessä. Ja ruoka 
oli hyvin maukasta, ranskalaisia 
perunoita, pizzaa ja nakkeja.  Oli 
muutakin, mutta se oli pääruo-
ka. Menimme Ähtärin eläinpuis-
toon. Kuljimme siellä ryhmissä ja 
teimme tehtäviä. Oli paljon eläi-
miä. Yhdellä metsäpeuralla oli 
synnytys vaikeuksia, vasan sor-
kat näkyivät jo. Ahman kohdalla, 
yksi ahma kaivoi maata peffa 
pystyssä.  Meillä piti olla esittely 
lumileopardista, mutta opettaja ei 
saanut varattua sitä meille. Korp-
pi matki meidän puhetta, se oli 
hauskan kuulloista. Metsolla oli 
kai joku soidin menossa, kun se 
juoksenteli aidan luona ja äänteli 
koko ajan. Kierroksen jälkeen 
poikkesimme suureen myymälä-
halliin. Siellä oli leikkialue, jossa 
oli kolme pomppulinnaa. Ne oli-
vat superkivoja. Osa osti myymä-
lästä tuliaisia. Lähdimme kotia 
kohti ja poikkesimme matkalla 
Heselle syömään. Saavuimme 
pitkän matkan jälkeen koulun pi-
halle. Siitä kaikki lähtivät kotiin. 
Uskomme, että kaikki olivat vä-
syneitä ja nukkuivat pitkään. Ai-
nakin meidän ryhmä. Amanda, 
Aapo, Elisa, Jutta ja Jesse

Ilma oli koko viikon ajan to-
della lämmin. Voimme sanoa, 
että sää suosi meitä. Super isot 
kiitokset mukaan lähteneille van-
hemmille. ”Olihan se mukavaa 
olla kavereiden kanssa viiden 
päivän ajan yhdessä ympäri vuo-
rokauden. Kaikki käyttäytyivät 
hyvin, riitoja ei ollut ja naurua oli 
paljon. Kaverit auttoivat, jos kävi 
jotain. Paras viikko kavereiden 
kanssa ikinä.” Lucas

29:nnen Loimijokisoudun tulokset
1. LC Ypäjä, 26.43, 2. LC 
Tammela 27.47, 3. LC Somero 
29.35, 4. LC Loimaa 30.22, 5. 
LC Koski TL 30,34.

Tuntia ennen Loimijokisou-
tua alkaneen Haastekisan voitti 
Ypäjäsystem ajalla 28.56. 

Molemmissa kilpailussa 
soudettiin ensin Kurjensillalta 
matonpesupaikan laiturille ja 
takaisin, vaihdon jälkeen Pouk-
kasillalle ja vaihdon jälkeen ta-
kaisin, yhteensä noin 3 km.

Hevosopiston ykkösjoukkue pinnisteli haastesoudun 
kolmanneksi. Yaakse jäivät kunta ja Hevosopiston 

kakkosjoukkue.
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Mannisten kylässä asuvan Asko 
Vainion eläkepäivät täyttyvät mu-
kavista harrastuksista: teatterista 
ja lintujen tarkkailusta. Kolmas 
harrastus alkoi kuin vahingossa, 
kun Vainiota pyydettiin Forssan 
Seudun Mielenterveysseuran tu-
kihenkilökurssille jokunen vuosi 
sitten.

– Mietin, mihin olen nokkani 
työntänyt. En tuntenut ketään. 
En ole koskaan tykännyt opis-
kelusta.

Tukihenkilökurssi kuitenkin 
yllätti positiivisesti.

– Siinä porukassa oli mukava 

olla.
Vainio on itse ollut useampaan 

kertaan sairaalassa leikkauksessa. 
Silloin hän on kokenut, että jut-
telu hoitajien ja muiden samassa 
tilanteessa olevien kanssa on aut-
tanut eteenpäin.

Tukihenkilö on arjen auttaja, 
joka kulkee rinnalla, kun elämäs-
sä on vaikeaa.

– Mieli voi horjua monesta 
asiasta. Elämä tuo kaikenlaista.

Ei auta, jos masentunutta tai 
kriisin keskellä tuskailevaa ke-
hottaa vain ryhdistäytymään.

– Silloin tarvitaan tukijaa, Vai-

nio pohtii.
Forssan Seudun Mielenter-

veysseuran seuraava tukihenki-
lökoulutus järjestetään torstai-
iltaisin 19.8.–30.9. Kurssin 
päätösjuhla on lauantaina 9.10. 
Kahdeksan illan mittaiseen kou-
lutukseen kutsutaan erityisesti 
ypäjäläisiä. Järjestön tavoitteena 
on käynnistää tukihenkilötoimin-
ta Ypäjällä. Kurssille osallistujat 
haastatellaan perjantaina 13.8. ja 
maanantaina 16.8.

Lisätietoa tukihenkilökurssis-
ta antaa vapaaehtoistyön koordi-
naattori Anja Nwose.

Yllätys-Bingo
Vuoden jokaisena sunnuntaina kello 18.00. 
Liikuntahalli Pertunkaaressa.

Ypäjän Yllätys ry.

YPÄJÄN KIRJASTO
UUTUUSLUETTELO 

5/2010
1 Filosofia. Psykologia. 
Rajatieto 
Malinen, Ben: Elämää kahlitseva 
häpeä 
Nummenmaa, Lauri: Tunteiden 
psykologia 
Olkinuora, Hilkka: Parasta ikää

3 Yhteiskunta 
Paasivirta, Leena: Yhteisöllisyy-
destä työhyvinvointia 
Salmivalli, Christina: Koulukiu-
saamiseen puuttuminen

4 Maantiede. Matkat. 
Kansatiede 
Villa, Kyllikki: Myrskyssä : kol-
mas lokikirja 
Jokinen, Pauli: Sunnuntaikävelyl-
lä Helsingissä  
Berman, Eleanor: New York

5 Luonnontieteet. 
Matematiikka. Lääketiede 
Paulún, Fredrik: Isodieetti : laih-
du kilo viikossa 
 
6. Tekniikka. Talous. Käsityö. 
Maa- ja metsätalous. Kotitalo-
us. Liiketalous 
Keskikiikonen, Mika: Tietoko-
neen ajokorttikirja : Windows 7 ja 
Office 2007 
Hardy, Emma: Ompele kaunista 
lapselle 
Johns, Susie: Huovutetut laukut 
Jones, Linda: Ihania koruja hel-
mistä ja metallilangasta 
Dietrich, Margareta: Puutarhan 
muodot ja värit 
Fogle, Bruce: Koirat 
Romppainen, Päivi: Hyvä koira 
kotiin 
Siltala, Minna: Keittiötarhan 3 
vuodenaikaa 
Bannura, Maria: Ilmeikkäät ikku-
nat : verhot, näkösuojat, somisteet

7 Taiteet. Liikunta 
Schickel, Richard: Clint : mies ja 
elokuvat 
 
8 Kirjallisuustiede. 
Kielitiede. Kielet 
Rajala, Panu: Lasinkirkas, hullun-
rohkea : Aila Meriluodon elämäs-
tä ja runoudesta

9 Historia 
Järveläisiä Karjalan kannakselta

84 Aikuisten kertoma-
kirjallisuus (D=dekkari) 
Coleman, Rowan: Sattumalta 
äidiksi 
Fortier, Anne: Julian rakkaus 
Fossum, Karin: Varoitus (D) 
Harris, Joanne: Sinisilmä 
Kelly, Julia: Toisella silmällä 
Kivelä, Anneli: Salaisuuksia Ka-
tajamäellä 
Lokko, Lesley: Sahramitaivas 
Orkoma, Marja: Unikkopolku 
Shamsie, Kamila: Poltetut varjot 
Souri, Katariina: Pillerinpyörittäjä 
 
85 Sarjakuvat 
Juba: Ranskalainen liukumäki 
Kirkman, Rick: Herkkuperhe 
Scott, Jerry: Huulen viemää 
 
Lasten ja nuorten 
tietokirjallisuus 
Laine, Lasse J.: Suomen lasten 
luontokirja 
Graham, Ian: Mahtavat masiinat 
Jalo, Marvi: Murren koirakoulu 
Sundsten, Berndt: Nyt kalaan!: 
nuoren kalastajan kirja 
Bargalló, Eva: Taidehistoria 
Gustem, Josep: Musiikki 
Perkiö, Soili: Karvakorvan laulu-
purkki : lauluja ja leikkejä lapsi-
perheille 
 
84 Lasten ja nuorten 
kertomakirjallisuus 
(N=nuoret, L=lapset) 
Bagge, Tapani: Maalla (L) 
Cast, P.C.: Merkitty (N) 
DiTerlizzi, Tony: Spiderwickin 
kronikat II : Draakkien ruhtinas  
Jalo, Merja: Kikka ja Repe (N) 
Kallioniemi, Tuula: Karoliina ja 
lentävä reppu (L) 
Kivekäs, Ansu: Täysillä metsään 
(N) 
Laijärvi, Marika: Vaihtoaskelia (N) 
Meripaasi, Helena: Salaperäiset 
tassunjäljet (N) 
Nuotio, Eppu: Kingi ja ponteva 
pentu (L) 
Oliver, Lauren: Kuin viimeistä 
päivää (N) 
Pearson, Mary E.: Kuka on Jenna 
Fox? (N) 
Sihvola, Anita: Benjamin kesä-
leiri (L) 
Toivainen, Hanna: Suvituuli ja 
Manuela (N) 
Zemser, Amy: Kirjeitä keittiöstä (N)
 
www.lounakirjastot.fi

Kokko poltetaan n. klo 23.00 
(säävaraus)
Karaoke        
Tervetuloa!
Järj. Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry

Juhannusjuhla
Ypäjänkylän Seuraintalolla 
pe 25.6.2010 
klo 21.00–01.00

Liput	2	€

Hevosurheilumuseolla  
kumarretaan kuninkaita

Ypäjän Hevosopistolla sijaitseva 
Hevosurheilumuseo avasi tänään 
erikoisnäyttelynsä, josta ei kimal-
lusta, komeita titteleitä ja legen-
doja puutu. Ravikuninkaallisia ja 
ratsastuksen aatelisia -nimeä kan-
tavassa näyttelyssä Kuninkuusra-
vi-perinne on näkyvässä roolissa. 
Näyttelyssä on mittava määrä 
paitsi valokuvia, myös pokaale-
ja ja upeita palkintoloimia tuon 
suurkilpailun taipaleelta. Museo-
mestari Juha Erola kertoi näytte-
lyn avajaisissa, mikä Kuninkuus-
ravejakin suurempi instituutio on 
näyttelyn keskipisteenä:

”Se on suomenhevonen. Suo-
menhevoset ovat olleet mukana 
kaikissa maamme merkittävim-
missä hevosurheilutapahtumissa. 
Ei ole liioiteltua sanoa, että mo-
net maineikkaat suomenhevoset 
ovat muokanneet suomalaisten 
identiteettiä. Tällaisia ovat esi-
merkiksi moninkertaiset Kunin-
kuusravivoittajat Vieteri, Vekseli 
ja Viesker, laukkahevonen Pamp-
pu ja useat muut” Erola listaa.

Ravikuninkaallisia ja ratsas-
tuksen aatelisia -näyttely esittelee 
myös legendaarisia henkilöitä. 
Kaarlo Partasen ja Pentti Savo-
laisen meriitit raviurheilussa ja 
suomenhevosen kasvatustyössä 
ovat vertaansa vailla, ja näiden 
miesten elämäntyötä päästäänkin 
näyttelyssä seuraamaan mielen-
kiintoisen esineistön kautta.

Näyttely vielä täydentyy Ku-
ninkuusravien osalta kesällä, kun 
Kuninkuusravien kiertopalkinto-
pokaalit tulevat kaikkien ihas-
teltaviksi 14.-17.7. Kuninkuus-
ravit ovat läsnä myös muutoin: 
Hevosurheilumuseolla on kunnia 
isännöidä ensimmäistä kertaa 

Kuninkuusravihevosten julkis-
tamistilaisuutta. Julkistamistilai-
suus järjestetään 14. heinäkuuta 
yhteistyössä Pohjolan Hevosystä-
vien ja Suomen Hippoksen kans-
sa. Vuoden 2010 Kuninkuusravit 
ratkotaan 24.-25.7. Oulussa.

Näyttely muistaa myös Suo-
men Ratsastajainliiton 90-vuo-
tisjuhlavuotta. SRL:n pääsihteeri 
Fred Sundwall iloitsee hevoshar-
rastuksen asemasta kestosuosik-
kina:

”Vastavalmistunut kansallinen 
liikuntatutkimus osoittaa, että 
ratsastuksen suosio on edelleen 
kasvussa. Arvioimme, että Suo-
messa on 160 000 ratsastuksen 
harrastajaa. Kun liitto vuonna 
1920 perustettiin, meillä oli kol-
me seuraa ja muutama sata har-
rastajaa armeijan ulkopuolella. 
Yhdeksäänkymmeneen vuoteen 
mahtuu paljon tarinoita. On hie-
noa, että osa näistä on kaikkien 
nähtävillä omassa Hevosurheilu-
museossamme.”

Näyttely yhdistää raviurheilua 
ja ratsastusta, mikä on näyttelyn 
taustavoimanakin toimivan He-
vosklusteri-hankkeen yksi tavoi-
te: verkostoitua ja luoda yhteis-
työtä hevosalalla yli lajirajojen.

Avajaisten tiimoilta myös 
Ypäjän kunta esitti omaa, monilta 
osin hevostapahtumiin nojaavaa 
matkailuhankettaan. ”Tulevai-
suus näyttää vähitellen käänty-
vän maaseutu- ja kylämatkailun 
eduksi”, Ypäjän kunnanjohtaja 
Sinikka Malin summaa projektia. 
Hevosopiston tulevan kesän ko-
hokohtia on Finnderby, jonka yh-
teydessä Kyra Kyrklund esiintyy 
yhdessä Max-ratsunsa kanssa.

KIRJASTOMUISTOT 
TALTEEN -kirjoituskilpailu

Ypäjän kunnankirjasto täytti 
150 vuotta vuonna 2009. 

Ypäjän kunnankirjasto julis-
taa kaikille avoimen kirjoituskil-
pailun, jonka aiheena ovat asi-
akkaiden kirjastokokemukset ja 
kirjastomuistot. Toivomme saa-
vamme kirjoituksia kaiken ikäi-
siltä kirjaston käyttäjiltä, jolloin 
ne valottaisivat mahdollisimman 
hyvin kirjastossa tapahtunut-
ta muutosta ja kehitystä. Kerro 
meille, mitä muistoja kirjasto 
sinussa herättää!

Kilpailussa on kolme sarjaa; 
aikuisten sarja (17-vuotiaista 
ylöspäin), yläkoululaisten sarja 
(12-16-vuotiaat) ja lasten sarja 
(alle 12-vuotiaat).

Kilpailuvastaukset palaute-
taan Ypäjän pääkirjastoon, os. 
Perttulantie 59, elokuun loppuun 
mennessä. Kussakin sarjassa pal-
kitaan kolme parasta kirjoitusta, 
ja palkinnot jaetaan lokakuun 
aikana järjestettävässä kirjaston 
150-vuotisjuhlassa.

Lisätietoja voi tiedustella kir-
jastosta, p. (02) 7626 5269.

Kaikki mukaan liikkumaan!
ZUMBA ZUMBA

Ypäjänkylän Seuraintalolla kesäkuussa joka torstai 
kello 18.00-19.00.  

Kertamaksu 5 euroa, vetäjänä Marianne Uotila.

Järj. Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry

Ypäjäläisiä kutsutaan tukihenkilökurssille

Ravi-
kuningas 
Vieskerin 
vitriini.

Hevosopiston 
raviopettaja 
Jari Ansio 
toi avajaisiin 
tervetuliaiset 
heinäkuussa 
järjestettäviin 
Oulun 
Kuninkuus-
raveihin 
1960-luvun 
ajovarusteis-
sa, Oulun 
voittoisan 
haasteajo-
joukkueen 
väreissä.

Ypäjäläinen Asko Vainio 
toimii vapaaehtoistyössä 
Forssan Seudun Mielen-
terveysseurassa. Hän on 
muun muassa ohjannut 
linturetkiä sekä laatinut 
tietokilpailuja tukihenkilöiden 
virkistystilaisuuksiin.

Kanta Hämeen poliisilaitos
Turvallisuusnurkka

Kesä on tullut helteiden yllät-
tämänä. Luonto kuitenkin tasaa 
kasvua ja varmaan on tiedossa 
kylmempi kausi.  Nupuilla ole-
vat juhannusruusut saavat hilli-
tä kasvuaan, jotta niiden loisto 
ja tuoksu ajoittuvat lähemmäksi 
keskikesän juhlaa.

Kesän alku tietää monenlai-
sia päättäjäisiä ja monille koittaa 
odotettu kesäloma. Kouluissakin 
taitavat kesää odottaa yhtä paljon 
opettajat kuin oppilaatkin. Toivo-
taan, että koulujen päätöspäivä 
sujuu rauhallisesti.  Vanhemmilta 
odotetaan valppautta, jotta nuor-
ten hauskanpitoon ei kuuluisi al-
koholi.

Alkoholin käyttö on lisäänty-
nyt huolestuttavasti nuorison kes-
kuudessa.  Käytön seurauksena 
ilmaantuu harmeja, joista pahin 
ei välttämättä ole aamuinen koh-
melo, vaan teot, jotka piinaavat 
pidempään. Poliisille tulee sel-
vitettäväksi monenlaisia pahoin-
pitelyjä ja vahingontekoja, joita 
kukaan ei olisi selvin päin var-
maankaan tehnyt. Mopojuoppo-
jakin on kuulusteluissa käynyt.

Alkoholi muuttuu myös myr-
kyksi, joka tappaa. Alkoholiin 
tottumattomille nuorille vaara 
on suuri eikä nautitun alkoho-
lin määrällä ole aina merkitystä. 
Muistan lääkärin kertoneen, että 
kahden promillen alkoholimäärä 
oli ollut nuorelle tytölle tappava. 

Poliisilaitoksella ovat aloit-
taneet työnsä ankkuri- ja lähi-
poliisit, jotka ovat keskittyneet 
nuorten asioihin. Ongelmien rat-
komista on ollut riittämiin.  On 
yllättävää, kuinka monenlaisia 
ongelmia esim. kouluissa on.  
Kun valtion rahoittama sovittelu 

alkoi Forssan alueella, ensimmäi-
set selvitettävät asiat löytyivät 
kouluista. Vanha sananparsi pitää 
edelleen paikkansa: nuoren kas-
vattamiseen tarvitaan koko kylä.

Ihmisen alkutaipaleella on 
monta mutkaa, eikä ole ihme, jos 
me vanhemmat tunnemme itsem-
me neuvottomiksi murrosikäis-
temme kanssa. Rajoja pitää olla, 
ja luottamusta, ja ennen kaikkea 
onnea. Kyllä nuorten siivet alka-
vat kantaa ja sitten voi vähitellen 
hellittää otettaan. Huolihan lap-
sista on aina, olivatpa he minkä 
ikäisiä tahansa ja aina nuorten 
suunnasta kuuluu pientä purnaus-
ta vanhempia kohtaan.

Muistan kaskun pojasta, joka 
oli varttunut seitsemänkymppi-
seksi ja isä oli yhdeksänkym-
menen. Poika purnasi isälleen 
oloaan sanomalla, että kyllä niitä 
lapsia hankitaan, mutta ei sit-
ten pidetä huolta. En tiedä asian 
todenperäisyyttä, mutta entisen 
työkaverin juttuvarastoon tämä 
kuului ja totena hän sitä kertoi.

Yritetään yhdessä ohjata nuo-
ria, vaikka he eivät sitä näyttäisi 
kaipaavaankaan. Sisimmässään 
he kuitenkin tuntevat turvalli-
suutta, kun joku heistä välittää.

Kesän vihreys ja luonnon 
tuoksut ovat asioita, joista ku-
kaan ei saisi jäädä paitsi.  Ei 
anneta periksi millekään pahalle, 
sillä elämää ei kannata tuhlata 
joutaviin. 

Matti Nykästä lainaten: ”elä-
mä on ihmisen parasta aikaa”! 
Hyvää kesää Ypäjäläisen luki-
joille!

Markku Leppälahti
rikosylikonstaapeli

Kunniakierroksen ”tuloksia”
Liikunta- ja varainhankintata-
pahtuma Kunniakierrokseen 
osallistui 15 henkilöä, joista 
nuorin oli 2-vuotias ja vanhin 
yli 70-vuotias.

Suurimmat yritystukijat: 1) 
Tmi M.K. Monialarakennus, 
2) Kutomo Suomi Design Oy, 
3) Ypäjän Osuuspankki.

Eniten tukijoita: 1) Juho 

Santamäki, 2) Riikka Vuoren-
tausta, 3) Veera Vuorentausta.

Eniten kierroksia: 1) Helena 
Santamäki, 2) Riikka Lähde-
mäki, 3) Jenni Santamäki.

Kiitoksia kaikille osallistu-
jille ja tukijoille!

Ypäjän Yllätys
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Ypäjän Musiikkiteatteri esittää
kesällä 2010 musikaalin

Ohjaus Hannele Martikainen
Musiikin johto Kari Mäkiranta
Koreogra a Kati Kotilainen

Liput 20 / 17 / 10 euroa
varaukset puh. 040 842 8610
arkisin klo. 11-13 ja 16-18

tai
liput.ideateatteri.net

www.ypajanmusiikkiteatteri. 

Pvm Klo

20.7. 19.00
21.7. 19.00
22.7. 19.00
23.7. 21.00
24.7. 17.00
25.7. 17.00
27.7. 19.00
28.7. 19.00
29.7. 19.00
30.7. 19.00
31.7. 17.00
  1.8. 17.00 
  3.8. 19.00
  4.8. 19.00
  5.8. 19.00
  6.8. 17.30
  6.8. 21.30
  7.8. 17.00

Verenpaineenmittaus
ilman ajanvarausta

Ypäjänkylän lainausasemalla
keskiviikkona 16.6.2010 klo 10.30–11.30

Tervetuloa!
Huom!	Heinä-elokuussa	ei	ole	mittauksia.	

Kesätauon jälkeen mittaukset alkavat 15.9.2010.
Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

Verenpaineenmittausta
 syksyllä 2010

ilman ajanvarausta
Ypäjän Osuuspankin alakerrassa
(heinä-elokuussa lomailemme!)

ke 8.9.2010 klo 10.30–11.30
ke 6.10.2010 klo 10.30–11.30
ke 10.11.2010 klo 10.30–11.30
ke 8.12.2010 klo 10.30–11.30

Tervetuloa!
Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

YHDISTYKSILTÄ

Mannisten kyläkerho
kokoontuu tiistaina 8.6.2010 klo 18

Eila Peltomäen luona, Mannistentie 12.
TERVETULOA

Kesämatka Tallinnaan
(yö laivassa, päivä Tallinnassa) 

pe-la 16.-17.7.2010 
Oma bussi mukana Tallinnassa. Oma-
vastuu	20	€.	Maissaoloaika	11	tuntia	(la).	
Lähtö	16.7.	klo	17.45	Ypäjän	matkahuolto.	Paluu	
17.7. klo n.23.30 Ypäjä.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Pirjo-Riitalle 
pe 4.6.2010 mennessä puh. 050 382 6929.

Ypäjän JHL:n 
jäsenet 729

Minne menet nuori?
Ootko turhautunut, tylsistynyt, ahdistunut?
Tai muuten tarvitset jeesiä duunin haussa?

Haluutko muutoksen arkeen, jossa ei tapahdu mitään?

Täältä sen saat!

Kouluun tai duuniin - ainakin parempaan huomiseen...

Ai et usko - kokeile!
Miksi et soittaisi jo tänään?

 Puh. 040 176 5004 / Eija
 Puh. 040 176 5010 / Ewa
 Puh. 040 176 5007 / Tuula

Seutukunnan nuorten omat jutut ja tietoa projektista
www.minnemenetnuori.fi  tai www.fogebook.fi 

Eläkeliiton  
Ypäjän yhdistys ry.
KESÄTOIMINTAA

Tarinatupa kokoontuu Veteraanituvalla 10.6. klo 13. 
Kuukausikokoontumiset jatkuvat syyskuussa.
Mölkkyä pelataan keskiviikkoisin klo 13 Rajatie	3:n	
piha-alueella, ellei toisin kerrota (seuraa ilmoittelua). 
Tule mukaan ja kaada palikoita. 
Teatteria heinäkuussa:	Kyläsepän	teatterissa	ensi-ilta	
”Kun	Tasalan	vaari	netin	sai”	Lauantaina	17.7.2010	
klo	16.	Lähtö	entisen	matkahuollon	pihalta	kello	
15.00. Tarkempi aikataulu heinäkuun ypäjäläisessä. 
Ilmoittaudu	mukaan	ja	varaa	lippusi	ajoissa.	Lippu,	20	
euroa, sisältää matkat, pääsylipun ja väliaikatarjoilun. 
Ilmoittaudu Keijolle 050 363 6624 mahdollisimman 
pian.
Harkitaan	teatteriin	lähtöä	myös	välillä	2.-16.7.	
(evakko-aiheinen näytelmä).

Piirin kesävirkistyspäivä
Viestirykmentissä Riihimäellä torstaina 10.6.2010 
alkaen klo 10.00.
Auto lähtee seurakuntakodilta klo 8.20.
Ilmoittautumiset viimeistään 3.6.2010 klo 12.00 
puh. 0500 741 494.

Ypäjän Sotaveteraanit, 
Naisjaosto ja 
kannattajajäsenet

Perinteeksi muodostunut  
KYLVÖJEN SIUNAAMINEN
ti 1.6.2010 klo 19.00 
Hyrsynseudun	Kyläyhdistyksen	kentällä.	
Oman pitäjämme papin ja kanttorin johdolla. 
Tilaisuuden päätteeksi kahvitus. Tervetuloa!

Koko perheen
AATONAATON JUHLAT 
to	24.6.	klo	20.00	Hyrsyn	lavalla		 	
Ohjelmaa kaikenikäisille!
Yleisön pyynnöstä parketin puolella 
tahdittaa JERMUT 
Liput	7	€,	lapsilla	vapaa	pääsy
Tervetuloa!

Hyrsynseudun Kyläyhdistys ry

Hyrsynseudulla tapahtuu …

Tytöt 7 2003-2004 40 m, pituus
Tytöt 9 2001-2002 40 m, pituus
Tytöt 11 1999-2000 60 m, korkeus, kiekko, 4x50 m
Tytöt 13 1997-1998 200 m, korkeus, kiekko, 3x100m
Tytöt 15 1995-1996 300 m, korkeus, kiekko
Naiset 17 1993-1994 300 m, korkeus, kiekko
Pojat 7 2003-2004 40 m, pituus
Pojat 9 2001-2002 40 m, korkeus
Pojat 11 1999-2000 60 m, pituus, kuula, 4x50 m
Pojat 13 1997-1998 200 m, 3-loikka, kuula, 3x100 m
Pojat 15 1995-1996 300 m, 3-loikka, kuula
Miehet 17 1993-1994 300 m, 3-loikka, kuula
Ikäkauden lajeihin osallistumisoikeutta ei rajoiteta. Ilmoittautuminen 
paikan päällä viimeistään puoli tuntia ennen kilpailun alkua.

HämSY:n III-lohkon kilpailut
Maanantaina	12.7.	kello	18:00	Ypäjän	urheilukentällä.
sarja ikäryhmä lajit

 sarja  matka  sarja  matka
 Tytöt 5 noin 350 m Pojat 5 noin 350 m
 Tytöt 7 noin 1 km Pojat 7 noin 1 km
 Tytöt 9 noin 1 km Pojat 9 noin 1 km
 Tytöt 11 noin 1 km Pojat 11 noin 1 km
 Tytöt 13 noin 1 km Pojat 13 noin 1 km
 Tytöt 15 noin 2 km Pojat 15 noin 2 km
 Tytöt 17 noin 2 km Pojat 17 noin 2 km
 Naiset  noin 4 km Miehet noin 4 km
 Naiset 40 noin 4 km Miehet 40 noin 4 km
Ilmoittautuminen paikan päällä ennen kilpailuiden alkamista Jäseneksi 
on mahdollista liittyä paikan päällä. Osallistujia ei ole vakuutettu, 
suosittelemme henkilökohtaisen tapaturmavakuutuksen ottamista.

Maastojuoksu-kilpailut
Jäsenille	maanantaina	31.5.	kello	18:00	
Liikuntahalli	Pertunkaaren	ympäristössä.

Yleisurheilukilpailut
Jäsenille Ypäjän urheilukentällä.

Maanantaina 14.6. kello 18:00
sarja ikäryhmä lajit
Tytöt 5 2005-2006 40 m, pituus
Tytöt 7 2003-2004 40 m, pituus
Tytöt 9 2001-2002 60 m, pituus
Tytöt 11 1999-2000 60 m, pituus
Pojat 5 2005-2006 40 m, pituus
Pojat 7 2003-2004 40 m, pituus
Pojat 9 2001-2002 60 m, pituus
Pojat 11 1999-2000 60 m, pituus

Maanantaina 2.8. kello 18:00 sarja ikäryhmä lajit
Tytöt 5 2005-2006 100 m, turbokeihäs
Tytöt 7 2003-2004 100 m, turbokeihäs
Tytöt 9 2001-2002 350 m, korkeus
Tytöt 11 2005-2006 350 m, korkeus

Ilmoittautuminen paikan päällä viimeistään kymmenen minuuttia ennen kilpailuiden 
alkamista. Jäseneksi on mahdollista liittyä paikan päällä. Osallistujia ei ole vakuutettu, 
suosittelemme henkilökohtaisen tapaturmavakuutuksen ottamista.

Maanantaina 19.7. kello 18:00
sarja ikäryhmä lajit
Tytöt 5 2005-2006 60 m, pallo
Tytöt 7 2003-2004 60 m, pallo
Tytöt 9 2001-2002 100 m, kuula
Tytöt 11 2005-2006 100 m, kuula
Pojat 5 2003-2004 60 m, pallo
Pojat 7 2001-2002 60 m, pallo
Pojat 9 2001-2002 100 m, kuula
Pojat 11 1999-2000 100 m, kuula

Pojat 5 2003-2004 100 m, turbokeihäs
Pojat 7 2001-2002 100 m, turbokeihäs
Pojat 9 2001-2002 350 m, korkeus
Pojat 11 1999-2000 350 m, korkeus

 maanantaina 31.5. kello 17:30-18:00
 maanantaina 7.6. kello 17:30-18:30
 maanantaina 28.6. kello 17:30-18:30
 maanantaina 5.7. kello 17:30-18:30
Tule mukaan kokeilemaan suuren suosion saavuttanutta liikuntamuotoa!
Mukaansatempaavat, helpot ja hauskat askelkuviot latinomusiikin tahdissa 
vievät mukaan, ja kunto kohoaa kuin huomaamatta!
Tunnit sopivat kaiken ikäisille ja tasoisille kuntoilijoille!
Osallistumismaksu on jäseniltä 3,00 euroa/tunti ja muilta 5,00 euroa/tunti
ja se maksetaan käteisellä paikan päällä. Ohjaajana toimii Satu Mononen.
Jäseneksi on mahdollista liittyä paikan päällä. Osallistujia ei ole vakuutettu, 
suosittelemme henkilökohtaisen tapaturmavakuutuksen ottamista.

Kesä-Zumbaa
Liikuntahalli	Pertunkaaressa	tai	sään	suosiessa	
Ypäjän	urheilukentällä:

Käpälin yksityistien vuosikokous
lauantaina 19.6.2010 klo 13.00 Veteraanituvalla, 

Perttulantie 7, 32100 Ypäjä.
Yksikkölaskelma on nähtävillä kunnanviraston 
yhteispalvelupisteessä Perttulantie 20, 32100 Ypäjä,
4.6.2010 alkaen.
Kokouksessa käsitellään yksityistielain mukaan 
vuosikokoukselle kuuluvat asiat.

Hoitokunta 

Lassilantien VUOSIKOKOUS
11.6.2010 klo 19.00	Jyrki	Jokelassa,	Lassilantie	26.

Hoitokunta

Ypäjän Eteläiset 
Maa- ja kotitalousnaiset
SAUNAILTA Tuija Vaittisella
tiistaina 6. heinäkuuta alkaen klo 18.30.
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Nuohous Ypäjällä
Nuohouksen Ypäjän kunnan alueella hoitaa
nuohoojamestari Heimo Marttinen,
p. 050 527 8815 (040 511 8502).

Maaseutuasiamiehen palvelut 
käytettävissänne
Päivystysvastaanotto Ypäjän 
lomituspalveluyksikössä, Perttulantie 24,
tiistaisin kunnanviraston aukioloaikoina.
Muina	aikoina	yhteydenotot:	Eeva Sirkkilä 
050 468 7846 tai Jouni Mäkelä 0500 741 121. 
Eevan tavoittaa Jokioisten kunnantalolta ja 
Jounin	Humppilan	kunnantalolta.	
Tervetuloa asioimaan tiistaisin Ypäjälle ja muina 
päivinä	Jokioisille	tai	Humppilaan!
   Maaseutulautakunta

LEIKKIKENTTÄTOIMINTAA
7.6. – 2.7.2010 Ypäjän keskustan leikkikentällä 
arkipäivisin klo 9 – 12 sekä Ypäjänkylän koulun piha-
alueella klo 13 – 15.30.
Toiminta on tarkoitettu 3–8 -vuotiaille lapsille 
(1. kouluvuoden käyneille).
Ohjaajina	toimivat	Mervi	Ilvesmäki	ja	Marika	Hive.	
Osallistumismaksua ei peritä. Omat eväät mukaan.
Lisätietoja	antaa	päivähoidon	johtaja,	puh		7626	5224/	
050 574 7744.

Perusturvalautakunta

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.
  

Yhteispalvelupiste on paikka, josta saat 
yleistä neuvontaa julkishallinnon palveluista, 
esitteitä, lomakkeita ja opastusta eteenpäin. 
Yhteispalvelupisteestä	saat	seuraavat	palvelut:	
Kunta: Kunnan esitteiden ja lomakkeiden jakelu sekä 
vastaanotto, Veteraanituvan avaimet, ilmoittautumisten 
vastaanotto, vesimittarilukemakorttien vastaanotto, 
kuntokorttien jakelu- ja palautuspiste, palkintojen 
lunastuspiste sekä muu asiakaspalvelu.
Kela:	Lomakkeet,	Internet-palvelut	www.kela.fi 
(tiedotteet, 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).

Yhteis-
palvelupiste

Lähipoliisin vastaanotto yhteispalvelupisteessä 7.6.2010 
(joka kuukauden 1. maanantai) klo 13–15.

LUKEVIN LOMALAINEN -KILPAILU
Ypäjän	kunnankirjasto	järjestää	tänä	kesänä	LUKEVIN	
LOMALAINEN	-kisan	31.12.2010	mennessä	15	
täyttäville ja sitä nuoremmille lukijoille. 
Kisa alkaa perjantaina 4.6. ja päättyy perjantaina 30.7. 
Kirjastossa on jaossa iloisen värisiä kaavakkeita, 
joissa kysytään lukijan nimeä, ikää, luetun kirjan 
kirjoittajaa, kirjan nimeä, sivumäärää ja päivämäärää. 
Kisassa on kaksi eri sarjaa. Valitse, kumpaan haluat 
osallistua: 
Rohmut: Sarja niille, jotka lukevat kirjoja (satukirjat, 
lastenkirjat, nuortenkirjat, runot jne. EI kuitenkaan 
tietokirjat!)
Sarvikset: Sarja niille, jotka lukevat sekä kirjoja että 
sarjakuvia (Esim. Aku Ankan taskukirjat, Karviset jne.) 
!!! Muista merkitä kaavakkeeseen rasti ruutuun, 
kumpaan sarjaan haluat osallistua. Voit osallistua vain 
yhteen sarjaan.  
Täytetyt kaavakkeet tulee palauttaa Ypäjän 
pääkirjastoon elokuun 10. päivään mennessä. Sen 
jälkeen kirjastolaiset laskevat luetut sivut yhteen, ja 
jokainen ikäryhmänsä lukenein lomalainen Rohmu- ja 
Sarvis-sarjoissa palkitaan kirjalla.
Lisätietoa	saat	kirjastosta.	
Hienoja	lukuhetkiä!	Toivottavat	kirjaston	tädit

KIRJASTO 
YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO
Perttulantie 59, 32100 YPÄJÄ
puh. (02) 7626 5269
puh. (02) 7626 5268 (kirjastonjohtaja, kulttuuriasiat)
ypajan.kirjasto@ypaja.fi 
www.ypaja.fi/fi/kunta/kuntalaiselle/asuminen/kirjasto
www.lounakirjastot.fi 
 
KESÄAUKIOLOAJAT 1.6.-31.8.
ma klo 13-19
ti klo 13-19
ke klo 12-16
to klo 10-15
peklo  klo 10-15

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

AUKIOLOAJAT 1.6.-31.8.
ti klo 17-19  
ke  klo 10-12  

* * * * *
KIRJASTON SATUTUNNIT 
Kirjaston satutunnit jäävät kesätauolle. 
Toiminta jatkuu ma 30.8. klo 10. 

* * * * *
KESÄKUUN NÄYTTELY 
Anne Kolinkannan keramiikkaa – 
”Savesta on moneksi”

* * * * *
POISTOKIRJAMYYNTI: 
Kirjaston eteisaulassa on jatkuva poistettujen 
kirjojen, lehtien ja levyjen myynti.  
Hinnat:	Kirjat	ja	levyt	0,50	€,	lehdet	0,10	€.	
Tervetuloa tekemään löytöjä! 

FACEBOOK
Ypäjän kirjasto on nyt myös Facebookissa, ja 
löytyy haulla ”ypäjän kirjasto”. Tervetuloa faniksi, 
jolloin saat ajankohtaiset kirjastoa ja kulttuuritointa 
koskevat tiedot kaikkein nopeimmin! Myös kirjaston 
kuvagalleria löytyy facebook-sivultamme.

kesälauantait suljettu 
aattopäivinä klo 10-15 
Juhannusaattona 25.6. 
suljettu.

kesälauantait 
suljettu

Urheilukerhot
(HUOM!	Aikataulumuutoksia)
Maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin, 
7.–23.6.2010 Pertunkaaren kentällä (sadevaraus). 
7-9 -vuotiaat klo 9.30–11.30, 10-12 -vuotiaat: 
KLO 11.30–13.30.
Tarvitset mukaan liikuntavaatteet, juoksukengät ja 
juomapullon sekä omat eväät (ei limua, karkkia, 
sipsiä yms.)

Vapaa-aikatoimi

Kuusjoenkulman kyläyhdistyksen 
kesätapahtumia:
Kuusjoenkulman 
kyläyhdistyksen perinteinen  
LAULUILTA
tiistaina 22.6.2010 klo 19.00 alkaen Tuottajain 
Tuvalla	Piilikankaalla.		Laulattajina	Kaija	ja	Kari	
Santakangas.
Väliajalla juodaan kakkukahvit.
TERVETULOA	MUKAAN	KESÄILLAN	
TUNNELMAAN!
Kuusjoenkulman kyläyhdistys
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kuusjoenkulman kyläyhdistys 
järjestää koko perheen 
KESÄRETKEN lauantaina 3.7.2010 
Kohteina Kylmäpihlajan majakka ja 
Vanhan Rauman kierros.
Lähtö	Piilikankaalta	klo	8.30	Rajalan	bussilla	(olethan	
ajoissa!). Perillä Raumalla ollaan noin klo 10.30, 
jolloin tutustutaan ensin Rauman Merimuseoon 
oppaan johdolla. Seuraavaksi tehdään opastettu 
Vanhan Rauman kävely- / ostoskierros ja poiketaan 
torilla. Ruokailu Villa Tallbossa puffet-pöydässä. 
Ruokailun jälkeen n. klo 14.50, lähdetään m/s Airisto 
Starilla merimatkalle (kestää n. 50 minuuttia) kohti 
Kylmäpihlajan saarta. Tutustumme saaren historiaan 
ja	majakkaan	sekä	juomme	siellä	pullakahvit.	Lähtö	
saarelta n. klo 17, ja noin klo 17.50 saavutaan 
takaisin mantereelle. Sitten lähdetään kotimatkalle, ja 
Ypäjällä ollaan noin klo 20.00.
Päiväretken hinta (sis. bussimatkat, laivamatkat, 
ruokailun,	kahvin	ja	opastukset)	aikuiset	60	€/henkilö,	
lapset	2-15	v	35	€/henkilö	ja	lapset	alle	2	v	ilmainen.	
Ilmoittautumiset 16.6.2010 mennessä Eliisalle puh. 
044 561 6965. Maksu kyläyhdistyksen tilille 553902-
412848.
Tervetuloa mukaan koko perhe!               
Kuusjoenkulman kyläyhdistys

Kesäretki Muumimaailmaan
keskiviikkona 9.6.2010
Avoimen päiväkodin toimintaan osallistuneilla 
on etuoikeus, mutta muitakin mahtuu mukaan 
(ilmoittautumisjärjestyksessä).
Lähtö	srk-kodilta	klo	9	ja	paluu	viimeistään	klo	16
– bussikuljetuksesta ei tarvitse maksaa
–	jokainen	maksaa	itse	sisäänpääsymaksun	21	€,	alle	
3	v.	ilmaiseksi	(jos	lähtijöitä	on	yli	15,	hinta	on	19	€).
Ilmoittautumiset	etukäteen,	lisätietoja	Kirsi	Halonen	
p. 7626 5230, 7626 5224.
Tervetuloa mukaan!     

Perusturvalautakunta

Ypäjän kunta pyytää tarjousta kesäaikaiseen 
käyttöön tarkoitetun MURSKAN KIOSKIN 
vuokraamisesta kesäkaudesta 2010 alkaen. 
Kioski sijaitsee 10-tien varrella, 
Murskan uimalan yhteydessä.
Tekniselle johtajalle osoitetut kirjalliset tarjoukset, 
joissa tulee olla mainittuna vuosivuokran suuruus 
sekä ehdotus vuokra-ajan kestosta, tulee toimittaa 
11.6.2010 mennessä osoitteeseen Ypäjän kunta, 
tekninen johtaja, Perttulantie 20, 32100 Ypäjä. 
Lisätietoja:	02	7626	5241	/	tekninen	johtaja	Jouko	
Käkönen.

Tekninen johtaja

Myytävänä vanha tiehöylä
Lisätiedot:	Ypäjän	kunta,	tekninen	toimi,	tekninen	
johtaja Jouko Käkönen, p. 02 7626 5241.
Kirjalliset ostotarjoukset Jouko Käköselle perjantaihin 
11.6.2010 klo 14.30 mennessä. 
Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä yhden tai hylätä 
kaikki saamansa tarjoukset syytä ilmoittamatta.
Ypäjän kunta   Tekninen toimi

Ypäjänkylän Maa- ja 
kotitalousnaiset
KESÄKUUN TOIMINTAA

PYÖRÄILY	jatkuu	maanantaisin	klo	18.00.	Lähtö	
Pikku Annen Saven luota.
LENTOPALLO alkaa keskiviikkona 2.6. klo 19.00 
Katinhännän kentällä. Kaikki pelaamaan lentopalloa 
hauskassa seurassa.
KESÄRETKI tiistaina 6.7. Kohteena Saariston ren-
gastie.	Linja-auto	lähtee	kirkonkylältä	klo	7.15	kohti	
Ypäjänkylän Seuraintaloa, jossa kokoonnutaan klo 
7.30.	Matka	jatkuu	Katinhännäntien	kautta	Loimaalle.	
Matkan	hinta	jäsenille	45	€,	muille	50	€.	Hintaan	
sisältyy kahvi ja lounas. Sitovat ilmoittautumiset 
Hannalle,	puh.	0400	783	925,	maanantaihin	21.6.	
mennessä. Tervetuloa mukaan.

Tukihenkilökoulutus
Forssan Seudun Mielenterveysseura aloittaa 
tukihenkilötoiminnan Ypäjällä. Ypäjäläisiä kutsutaan 
tukihenkilökurssille, joka järjestetään 19.8.–9.10.2010 
Forssassa. Kaipaamme joukkoomme arjen auttajia. 
Tukihenkilöinä toimii eri-ikäisiä ja eri elämäntilanteessa 
olevia ihmisiä. Tule tekemään vapaaehtoistyötä 
mukavaan seuraan. Saat uuden harrastuksen, ystäviä 
sekä laadukasta ja ilmaista jatkokoulutusta.

Sinun apuasi tarvitaan. 
Auta antamalla aikaasi!
Hakuaika	päättyy	9.8.	
Kurssille osallistujat 
haastatellaan. 
Lisätietoa	Anja,	
puh. 050 465 1152, anja.fsms@gmail.com


