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Vilille Julialta

IHMISSUSI JA KUUTAMO
Eräänä kauniina päivänä, kun aurinko paistoi kirkkaalla taivaalla, eräs poika nimeltä Aleksi oli kävelemässä metsässä. Hän näki matkan varrelle kaivon
ja janoissaan joi siitä vettä. Hänelle tuli outo tuntemus, mutta ei jaksanut välittää siitä. Hän jatkoi matkaansa metsässä. Pian alkoi tulla pimeämpää ja kuu
alkoi nousta moniväriselle taivaalle.
Hetken kuluttua Aleksi huomasi eksyneensä.
Hän käveli vielä pidemmälle metsään. Käveltyään
hetken Aleksi saapui aukiolle, josta näki täysikuun
joka oli noussut korkealle taivaalle. Kuu hohti
Aleksin iholla ja pian hän muuttui sudeksi. Aleksi
ei huomannut sitä, ennenkuin tajusi olevansa matalammalla kuin aiemmin.
Aleksi lähti heti juoksemaan metsään. Hän juoksi
ohi kaivon, josta oli juonut kylmää vettä ja saapui
hetken kuluttua talonsa pihalle. Aleksi meni kuistille ja jäi istumaan siellä olevan tuolin päälle. Hän nukahti ja heräsi seuraavana aamuna omana itsenään.
Pian tuli taas ilta ja Aleksi meni metsään. Hän käveli samalle aukiolle, jossa oli ollut aiempana iltana.
Aleksi istahti samaiselle maalle ja katsahti taivasta.

Täysikuu hohti korkealla taivaalla ja hän muuttui
taas sudeksi.
Muutaman päivän kuluttua Aleksi käveli taas
kaivon ohi ja päätti jäädä juomaan siitä vettä. Hän
tunsi taas oudon tunteen niinkuin aiemmalla kerralla kun joi vettä kaivosta. Aleksi meni toistamiseen
aukiolle, muttei muuttunutkaan enää sudeksi vaikka
oli täysikuu. Aleksi lähti iloisena kotiinsa ja eli taas
normaalina poikana.
Salaisuudeksi jäi mikä taika kaivon vedessä oli
kun sitä juomalla muuttui sudeksi täysikuun aikana
ja kun sitä joi uudelleen ei ei enää muuttunutkaan
sudeksi. The end.
Teksti: Julia Ratas
Kuva: Kuvaamo Sirpa Ryyppö
Valokuvaaja Sirpa Ryypön Leppäkertun Keinutuoli -näyttelyn kuvat innostivat Perttulan koulun
kuudesluokkalaiset Pirjo Mutkalan johdolla kirjoittamaan satuja ja tarinoita ekaluokkalaisille kummioppilailleen. Ypäjäläisessä pääsette tutustumaan
muutamiin upeisiin kirjoituksiin kuvien kera.

Parturi-kampaamo Outi Perho
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TSR-TEKNIIKKA OY

Myynti – Asennus – Huolto –Varaosat
Mitsubishi - Sanyo - Fujitsu - Panasonic
ilmalämpöpumput
Maalämpöpumput
Kylmäkoneet – kodinkoneet
SAT / TV-antennit

Tapani Sirén

Puh. 02-7673903
GSM. 0500-594468
tsr.tekniikka.fi
Koskentie 652
32100 YPÄJÄ

UUTTA YPÄJÄLLÄ!
HUOLLOT JA
KORJAUS

Haketusta sopivasti

Haketuspalvelu Laaksonen

puh. 0400 823 977

TAPAHTUMAKALENTERI
HEINÄKUU
1.7. klo 19	Musiikkinäytelmä Täällä Pohjantähden alla. Ypäjän musiikkiteatteri.
2.7. klo 19	Musiikkinäytelmä Täällä Pohjantähden alla. Ypäjän musiikkiteatteri.
3.7. klo 10–16	Suomen Hevosurheilumuseo avoinna (5.6.–30.9.) pe–la
klo 10–16. Osoite Kerhotie 1.
3.7. klo 19	Musiikkinäytelmä Täällä Pohjantähden alla. Ypäjän musiikkiteatteri.
3.–8.7.	Islanninhevosten SM-kilpailut Hevosopistolla. Suomen Islanninhevosyhdisytys ry.
4.7. klo 16	Musiikkinäytelmä Täällä Pohjantähden alla. Ypäjän musiikkiteatteri.
5.7. klo 18	Yllätys-Bingo liikuntahalli Pertunkaaressa (joka sunnuntai).
Ypäjän Yllätys.
8.7. klo 19	Saaren Soittajat, ”Syysserenadista Sateiseen iltaan”. Vaskituokio Olavi Virran elämästä sanoin ja sävelin Musiikkiteatterilla. Ypäjän kulttuuritoimi.
19.7. klo 10	Sleyn Ypäjän evankeliumijuhla kirkossa (messu) ja seurakuntakodilla.
25.7. klo 20–01	Possujuhla Ypäjänkylän seuraintalolla. Ypäjänkylän kyläyhdistys.
26.7. klo 10	Muolaan juhlat. Kirkossa juhlajumalanpalvelus klo 10. Juhla
kartanon koululla klo 13 alkaen.
29.7. klo 19 	Sininen Tuli & Tangon tiet -konsertti Ypäjänkylän seuraintalolla. Vapaa pääsy, puffetti. Ypäjän kulttuuritoimi.
29.7. klo 19	Perinteinen Mansikkajubileum Tuottajain tuvalla, Koskentie
278. Kuusjoenkulman kyläyhdistys ja Ypäjän seurakunta.
30.7.–2.8.	Este-SM Hevosopistolla.

Puh. (02) 727 1180

VARAOSA- JA
TARVIKEMYYNTI
✚ RASKAS KALUSTO
✚ MAATALOUSKALUSTO
✚ KATSASTUSHUOLLOT
✚ ILMASTOINTIHUOLLOT
PUHELIN:

045 134 0504
JL RASKASTEKNIIKKA OY
UOTILANTIE 14, 32100 YPÄJÄ
W W W.R ASKASTEKNIIKKA.FI

ELOKUU
1.–30.8.	Marja-Leena Niemelän kierrätystaidetta Ypäjän kirjastossa
kirjaston aukioloaikana.
1.8. klo 10–16	Suomen Hevosurheilumuseo avoinna (5.6.–30.9.) pe–la klo
10–16. Osoite Kerhotie 1.
2.8. klo 18	Yllätys-Bingo liikuntahalli Pertunkaaressa (joka sunnuntai).
Ypäjän Yllätys.
5.8. klo 19	Konserttti/matinea ”Iltatunnelmia sanoin ja sävelin” Eino Leinon teksteihin Seurakuntakodissa. Ypäjän seurakunta.
8.–9.8. 	Ponikuninkuusravit Hevosopistolla. Vapaa pääsy.
8.8. klo 10–	Kesäiset Avoimet Ovet Hevosopistolla. Päivän aikana voi
käydä tutustumassa mm. talleihin, valjasverstaaseen ja kengityspajaan. Hevosen laidunelämään voi tutustua jokivarren
kauniissa maisemissa ja nauttia vaikka piknikin kartanon
puistossa, jossa voi tutustua myös hevosurheilumuseoon.
15.–16.8.	Kansainvälinen Shetlanninponinäyttely Hevosopistolla.
19.8. klo 18	Pihakirkko Kankareen torpalla, Hyrsynkulmantie 632.
21.8. klo 10	Hautausmaakierros (Pertun päivät). Ypäjän seurakunta.
21.8. klo 16–20	Pertun päivien ohjelmaa kirjastossa ja sen tienoolla. 
21.8. klo 20 	Pertun päivien avajaistanssit Hyrsynkulman lavalla. Tanssittaa
Sakke Kotilainen & Focus. Ilmainen sisäänpääsy. Hyrsynseudun kyläyhdistys.
21.–23.8.	Pertun päivät. Ypäjän kotiseutujuhla. Useita tapahtumapaikkoja,
mm. lastenteatteria kirjastossa ja tanssit Hyrsynkulman lavalla
perjantaina, torikauppaa ja tangokuningatar lauantaina Ypäjän
Yössä, Kulttuurin löytöretket -autosuunnistus Ympäri Ypäjää
sunnuntaina. Ohjelma päivittyy kunnan sivuilla www.ypaja.fi ja
on paperisena jaossa ypäjäläisissä palvelupaikoissa viikolla 34.
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Paijalla pe 24.7. klo 20.00

Soittaa Hopeatähti
Possunkylkee, kahvii… ja tietenki PUBI auki
TERVETULOO JA TIETENKIN VAPPAA PÄÄSY!

21.–23.8. 	Nuorten hevosten festivaali Hevosopistolla. 	
22.8. klo 12	Pertun päivien takakonttikirppis Lepolantien liepeillä.
Lounais-Hämeen Urheiluautoilijat.
22.8. klo 14	Munkkikahvila seurakuntakodin pihalla. Ypäjän seurakunta
22.8. klo 17–24	Ypäjän yö. Pertun päivien torilla myynti alkaa viimeistään
klo 15 (myös Seurakuntakodin pihalla toripaikkoja).
22.8. klo 17–19	Avoimet ovet päiväkerhossa. Ypäjän seurakunta.
22.8. klo 19	Stephen Evansin urkukonsertti kirkossa. Ypäjän seurakunta.
23.8. klo 10	Pertun päivien messu kirkossa. Ypäjän seurakunta.
23.8. klo 13–18	”Kulttuurin retket”, kulttuuripitoinen autosuunnistus. Tuunaa
kulkupelisi näyttäväksi ja lähde tutustumaan Ypäjän kulttuurielämään Autosuunnistuksen merkeissä. Suunnistus sopii
kaikenikäisille.
30.8. klo 10	Kirkossa messu ja sen jälkeen seurakuntakodilla 50 vuotta
sitten ripille päässeiden tapaaminen.

SYYSKUU
3. – 6.9.	Suomenratsujen Kuninkaalliset. Hevosopisto.
4.9. klo 10–16	Suomen Hevosurheilumuseo avoinna (5.6.–30.9.) pe-la klo
10-16. Osoite Kerhotie 1.
6.9. klo 18	Yllätys-Bingo liikuntahalli Pertunkaaressa (joka sunnuntai).
Ypäjän Yllätys.
11.–12.9. 	Hevoshuutokauppa Hevosopistolla. Starinita Oy.

LOKAKUU
4.10. klo 18	Yllätys-Bingo liikuntahalli Pertunkaaressa (joka sunnuntai).
Ypäjän Yllätys.
11.10. klo 18	Elokuvat ”Suomalainen ratsuväki” ja ”Ajomies” Kartanon
koululla. Pop Up -filmifestivaali. Forssan Mykkäelokuvayhdistys.
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Diakoniatoimisto avoinna

Y päjän seurakunnan

ke klo 10.00–11.30
to klo 15.00–16.00
Ei viikoilla 31 eikä 33

toimintaa heinä–elokkuussa

Diakonissa Terhi Hakala-Vappula
puh. 040 553 6362

Ypäjäläinen

Su 5.7.

klo 10 Messu Parikka, Mirja Paju

Ypäjän kunnan ja Ypäjän seurakunnan julkaisema tiedotuslehti Ypäjän kunnan asukkaille.
43. vuosikerta.

Su 12.7.

Srk-retki Kuortaneelle, lähtö klo 6.30 srk-kodilta
klo 10 Messu Erkki Vappula, Mirja Paju

To 16.7.

klo 18 Kesälauluilta kaikille srk-kodin terassilla Tapio Laurila

Su 19.7.

k lo 10 Messu Parikka, Jukka Niemelä, Tapio Laurila Ypäjän evankeliumijuhla. Väliajalla keittolounas ja kahvit. Vieraileva puhuja Jukka Niemelä SLEY:stä

Ke 23.7.

P alvelukeskuksen hartaudet Parikka ja Hakala-Vappula
klo 13 Hoivalla
klo 13.30 Valkovuokossa
klo 14 Lukkarissa

Su 26.7.

klo 10 Muolaan juhlien messu Parikka, Tapio Laurila ja Antti Riuttaskorpi laulu

Ti 28.7.

klo 17 Kesälauluilta kaikille Saukkola

Ke 29.7.

k lo 19 Mansikkajubileum Tuottajaintuvalla, os. Koskentie 678, Kuusjoenkyläyhdistys, Parikka ja Saukkola

Su 2.8.

klo 10 Messu Parikka ja Saukkola

Lehden suurin vastuu ilmoituksen julkaisemisessa sattuneesta virheestä on ilmoituksen
hinta.
Päätoimittaja:
Tapani Rasila
Sivunvalmistus:
Pirkanmaan Lehtipaino Oy
Toimituksen osoite:
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5214
fax. (02) 767 7214
email: ypajalainen@ypaja.fi
ILMOITUSHINNAT
Etusivun alaosa
0,75 €/ pmm + alv
Takasivu
0,75 €/ pmm + alv
Muu osa lehteä
0,50 €/ pmm + alv
Etusivun yläosan
suuri ilmoitustila
(6 palstaa x 170 pmm)
500 € + alv
Määräpaikkakorotus
0,10 e / pmm + alv
Yhdistysten ilmoitukset
Maksutta
TILAUSHINNAT
Ypäjän kunnan alueen
osoitteisiin veloituksetta
Tilaukset kotimaahan ja
ulkomaille
30 e / vuosikerta + alv 10 %
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

klo 10 Messu Parikka ja Saukkola

Ti 11.8.

klo 17 Kesälauluilta kaikille Saukkola

Su 16.8.

klo 10 Messu

Ke 19.8.

klo 18 Pihakirkko Kankareen Torpalla, os. Hyrsynkulmantie

To 20.8.

P alvelukeskuksen hartaudet Parikka ja Saukkola
klo 13 Hoivalla
klo 13.30 Valkovuokossa
klo 14 Lukkarissa

Ypäjän seurakunnan diankoniatyö

YPÄJÄN SRK / MUSIIKKITYÖ
Kesä-heinäkuun lauluillat

To 2.7.klo 18.00 srk-kodilla tai muistolehdon alueella.
To 16.7.klo 18.00 srk-kodilla (Laurila).
Ti 28.7. klo 17.00 srk-kodilla.
Ti 11.8. klo 17.00 srk-kodilla tai muistolehdon alueella.
Ma 24.8. klo 15.00 srk-kodilla. Huom. aika!
PERTUNPÄIVIEN PIANOKONSERTTI lauantai-iltana
22.8. klo 19.00 SRK-KODIN SALISSA.
TERVETULOA!!! Iloista kesää kaikille.

Pe 21.8.

klo 10 Hautausmaakierros

La 22.8.

k lo 14 Munkkikahvila srk-kodin pihalla
klo 17–19 Avoimet ovet päiväkerhossa
klo 19 Sibelius-konsertti srk-kodilla Stephen Evans, ohjelma 5 e musiikkityölle

Su 23.8.

klo 10 Pertunpäivien messu Parikka ja Saukkola

Ma 24.8.

Päiväkerhot alkavat
klo 15 Kesälauluiltapäivä srk-kodilla Saukkola

Su 30.8.

k lo 10 Messu Parikka ja Tapio Laurila. 50-vuotta sitten ripille päässeiden kirkkopyhä, lounas ja muistelot srk-kodilla. Ilm. kirkkoherranvirastoon p. 02 7673 108
tai 040 7002 974 / Kirsti tai 045 1135 600 / Maija

Ke 2.9.

k lo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
klo 18 Aikuisten kuoron aloitus srk-kodilla

To 3.9.

Kirkkoherranvirasto suljettu ja kerhot kiinni

Rippileirillä

Kirkkoherranvirasto avoinna
ma, ke, to klo 9.00–12.00
ti ja pe suljettu
Diakoniatoimisto avoinna
ke klo 10–11.30, to klo 15–16.00
puh. 040 553 6362
PAINOPAIKKA
Pirkanmaan Lehtipaino Oy
Syyskuun Ypäjäläinen ilmestyy
torstaina 3.9.2015. Lehteen
tarkoitettu aineisto on toimitettava kunnantalolle 25.8.2015
klo 15.00 mennessä.

Jean Sibelius 150 vuotta

ruokapuolesta ja saimme kyllä
vatsamme täyteen. Yöenkeli Elina hoiti yövalvonnan, jotta muut
saivat nukkua. Siitä suurkiitos.
Tuskin olen väärässä, kun
sanon, että monen sydämessä jotain liikahti. Jossain määrin Jeesus oli jo tuttu, mutta Jumala ja
Pyhä Henki taisivat tulla tutummiksi. Omassakin sydämessä
liikahti, sillä on etuoikeus seurata nuorten aitoa yhdessäolon riemua ja sitä yhteenkuuluvuuden
tunnetta, joka oli ihan käsin kosketeltava. Suuremmissa käsissä
ollaan. Jatketaan sitä rataa.
Vesa Parikka, kirkkoherra

Lokakuun Ypäjäläinen
ilmestyy 1.10.2015.

kirkkoherra
Vesa Parikka

Ohjelma 10 euroa.

21.–23.8. Pertunpäivät;

Ypäjän seurakunta
Papalintie 1 B 13
32100 Ypäjä
puh. (02) 767 3108
fax. (02) 767 3081

Seurakunnan asiat

ke 5.8. klo 19.00
seurakuntakodilla.
Erkki Kauhanen esittää
Eino Leinon tekstejä
lausuen ja laulaen.

Ke 5.8.	klo 19 Iltatunnelma-konsertti srk-kodilla Erkki Kauhanen, ohjelma 10 e Eino Leinon tekstejä laulaen ja lausuen.
Su 9.8.

ILTATUNNELMA

Rippikoulun kanssa suuntasimme Kuhmoisiin Velisjärven leirikeskukseen viikoksi. Kaikki
tunsivat toisensa hyvin jo ennestään, paitsi pastori, joka ei
tuntenut ketään. Homma näytti olevan heti alusta hanskassa
nuorisotyönohjaaja Isto Iipolalla
ja isosilla. Pikku hiljaa muutkin pääsivät tahtiin mukaan ja
niin siinä sitten yhdessäolo alkoi muovautua. Sen verran kun
syömiseltä ehdittiin, opiskeltiin
joko istua nököttämällä tai mennä kirmaisten yksin, ryhmissä
tai koko porukalla. Välillä oltiin

patjoilla aurinkoa siristellen tai
hyttystä hätistellen, kumpi nyt
sattui olemaan läsnä. Aamulla
ja illalla istuttiin tunnelmallisessa kappelissa elämän sanaa
jakamassa ja kokoamassa. Iltaohjelma riihessä oli isosten
spesiaalia, jossa heidän taitonsa
pääsivät hyvin esille. Diakonissa
Terhi Hakala-Vappula hoiti säestyspuolen aina kun tarvittiin.
Illalla oli pakollisena kuviona
sauna/uinti. Järveen oli monen pakko päästä monta kertaa,
vaikkei vesi lämmöllä hellinyt.
Paikalliset emännät vastasivat

PIANOKONSERTTI
Stephen Evans, piano
22.8.2015 klo 19.00 Ypäjän srk -kodilla
Ohjelma 5 €, srk:n musiikkityön tukemiseen
Englantilaissyntyinen Stephen Evans (s. 1950) aloitti pianonsoiton 7-vuotiaana Frances Hillin johdolla ja lauloi
jo samana vuonna ensimmäistä kertaa Finlandian englantilaisena virtenä. Vuonna 1963 hän soitti oboeta koulu-orkesterissa teoksesta Karelia sarja. Evans on Suomessa suorittanut peruskoulun ja lukion aineenopettajan
tutkinnon 1984, ylimmän asteen kanttorin ja musiikin
kandidaatin tutkinnon Sibelius-Akatemian kirkkomusiikki-osastolla 1991 sekä filosofian tohtorin tutkinnon kreikankielestä Turun yliopistossa 2001.
Evans on opiskellut pianopedagogikkaa Mervi KiantoWichmannin johdolla sekä pianonsoittoa professori
Malcolm Wilsonin, Esa Nordgrenin, Maila Sulasaaren,
Marja Suomen, Minna Pölläsen ja Elina Saksalan johdolla. Hän on osallistunut professori Matti Raekallion,
professori Igor Lebedevin ja lehtori Hui Ying Liun pianomestarikursseille.
Evans on toiminut Laitilan kanttorina vuodesta 2012 ja
sitä ennen Eurajoen, Lappi Tl:n, Rauman, Nastolan ja
Parkanon kanttorina.
Niin Lontoon kuninkaallisessa musiikkikoulussa kuin
Sibelius-Akatemiassakin hän on saanut erinomaiset arvosanat nuotinlukutaidostaan. Hänen soitossaan kuuluu
pehmeä ja romanttinen anglikaaninen tyyli yhdistettynä
luterilaiseen kurinalaisuuteen. Stephen Evans on pitänyt
dramatisoituja koulukonsertteja ympäri Suomea.
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8.5.2015

a piti pyytää
mpän avaimet.
sai ottaa itse
uomaksi siellä
maitoa ja kaasäksi muroja,
hedelmiä jne.
ssa oli korikiituminen. Kostyön huippu.
hmiselle, joka
ä on kiinnitettornia. Kaiklaan. Vaarana
päähän. Koottavaa, mutta
pääsivät yli
eutuminen oli
piti laskeutua
ka pystysuora
korkea. Meivauhtia itse.
paljon, mutta
htavaa.
Siellä oli moissa tarvittiin
vää muistia ja
mät olivat miemuutkin edellabyrintti olisi

olkupyörät ja
roisten uimaka pieni. Sieln uimahallissa
taassa. Uimavaikka hän oli
me paluumatmia. Ne olivat

viikon ohjelnkovat kylä-

Merikeskus Vellamossa viimeisenä leirikoulupäivänä.

läiset. Se olikin tosi kiva ohjelma! Se
oli draamaa, jossa leikimme perheitä
ja elämää kivikaudella. Minä olin äiti
ja minun nimeni oli Talvikki. Meidän
kaikkien ryhmien piti rakentaa oma
koti. Majat rakennettiin havuista, kepeistä ja kivistä, kaikesta mitä löydettiin. Puita ei saanut vahingoittaa. Siellä
tehtiin myös vaihtokauppoja. Pyyntikuntaamme kuuluivat perheet, joiden
sukunimiä olivat Rautavuori, Toivelempi, Utujoutsi ja Aikamieli.
Välillä kävimme syömässä ruokalassa. Ruoka Anjalassa oli tosi hyvää.
Yleensä tarjottimillamme näkyi erilaisia leipiä, salaattia, riisiä, kanakastiketta, lihaa, perunoita ja broileri-pihviä.
Juomina meillä oli erilaisia mehuja,
kotikaljaa, maitoa ja vettä. Jälkiruokaa
oli myös. Oli jäätelöä, kaakaota, hedelmäsalaattia ja -kiisseliä, pannukakkua

ja täytekakkua. Ruokala oli suuri ja
siisti. Kun olimme valmiita, olimme
tosi täynnä, sillä olimme syöneet niin
paljon erilaisia ruokia.
Illalla meillä oli taas saunavuoro.
Saunassa oli todella kivaa! Saunan jälkeen me menimme totuutta ja tehtävää,
mikä oli mielestäni tosi kivaa. Se oli
ihan parasta! Sitten me lauloimme erilaisia lauluja, joita olimme kirjoittaneet
aikaisemmin koulussa.
Torstai 7.5. Torstai oli ensimmäinen
päivä, jolloin satoi, mutta se ei meitä
haitannut. Ohjelmassa oli plutaus ja
jousiammunta sekä Anjalan kätköt.
Plutaus oli kivaa. Se oli melontaa
intiaanikanootilla. Olin melonut ennenkin, joten osasin vähän. Olin ensin
ohjaajan ryhmässä, mutta lopussa olin
pelkästään kavereitten kanssa. Opimme melomaan eteen- ja taaksepäin

Wäärin käsityksiä

Maanviljelyn
sietämätön keveys
Suomi on yksi maaseutumaisempia maita, jossa 27 % eli 1,5
miljoonaa asuu maaseutumaisilla alueilla. Maaseudun väki
muuttaa työttömyyskortistoon
suuriin kaupunkeihin. Silmiin
sattuu valtavia siattomia sikaloita, lehmättömiä navetoita, kanakoppien vartioita ilman kanan
kanaa.
Ei ole enää juurikaan sikoja,
ei lampaita, ei lehmiä. Varsinkin
nyt voisin väittää entisen maanviljelijän tavoin, että kotieläimistä piialla on parasta.
Mutta miksi? Maataloustukihan on maapallon kannattavin bisnes. Uusi-Seelanti luopui
tuista ja teki Suomeen nähden
päinvastaisella teolla maataloudesta kannattavan bisneksen.
Miksi sitten maatalous ei
muka kannata? Yhtään halveksimatta jemmareiden työtä ihmettelen heidän ainaista valittamistaan. Ennen vanhaan maatyöt
tehtiin lähes ilman minkään-

laisia koneita. Heinät pantiin
seipäille. Nyt ne kasataan säilörehuksi kummallisen näköisiin
säilörehupaaleihin vinksin vonksin pitkin peltoja. Viljat katkottiin viikatteilla ja osa pantiin
seipäille, osa kykkäille. Sitten
tappuroitiin. Nyt viljat puidaan
konehirvityspuimureilla. Hirvitykset ovat 10 metriä pitkiä, 5
metriä korkeita. Niiden leikkuuleveys on luokkaa 10 metriä. On
värillistä näyttömonitoria kosketusnäytöllä muiden teknisten
vempeleiden lisäksi.
Entäs sitten nämä traktorikiiturit. Jyhkeässä New Hollandissa on mm. turboahdettu suorasuihkutusdiesel. 140 hevosvoimaa. 70 vaihdetta. Suurin melutaso on 69 dB. On ilmastointilaite. On pyörien luistoa mittaavat
tutkat. On GPS-perusteinen
automaattiohjaus. On tietysti
radio ja lämmityslaite. Taitaa
olla telkkarikin, että saa katsella
Maajussille morsian -ohjelmaa.

sekä tekemään erilaisia
käännöksiä. Teimme
myös ison kanoottilautan.
Jousiammunta oli
hauskaa! Minä jäin siihen koukkuun. Luulin ensin, että jousi olisi vaikea
jännittää, mutta se olikin
ihan helppoa. Onnistuin
omasta mielestäni todella
hyvin, vaikka joskus nuoli
menikin vähän ohi.
Anjalan kätköt-ohjelma oli jännittävää geokätköilyä. Rastit olivat hyvissä paikoissa.
Meidän ryhmä ei onnistunut niin hyvin, mutta
ainakin naurettiin paljon :)
Illalla oli vielä leiridisco.
Discossa oli ihan kivaa,
koska sipsit ja kaverit :)
Leiridisco pidettiin sen
talon vintillä, jossa oli
liikuntasali. Vintillä oli
paljon erilaisia pelejä, joita me emme
kauheasti pelanneet. Siellä oli herkkupöytä, johon sai laittaa omat herkut säilöön. Lopussa monet alkoivat tanssia
ryhmässä. Se näytti hienolta. Kaikki
kirjoittivat vieraskirjaan oman nimensä. Lopussa siivottiin ja lähdettiin iltapesulle.
Luulimme, että leiridisco olisi leirikoulun viimeinen ohjelma, mutta se oli
väärä luulo. Jäljellä olikin vielä open
leirikaste, joka oli aika hurja.
Perjantai 8.5. Vika aamu ja mieli on
vähän haikea, koska tänään lähdettäisiin kotiin. Aamupalan jälkeen piti
siivota. Siivous oli vähän tylsää. Keräsimme kaikki tavarat laukkuihin.
Sen jälkeen taittelimme vuodevaatteet. Olimme suhtkoht nopeita ainakin omasta mielestämme, mutta pojat
olivat silti nopeampia. (Yllätys yllätys,

Sillä on hyvä huristella pitkin
kylän raittia tai maantien tukkona. Ennen vanhaan ajettiin Zetorilla, ja Zetorihan sanoi: ”Minnes mennään, minnes mennään,
tonnekko, tonnekko.” Siinä oli
sitä jotakin.
Jos metsään haluat mennä
nyt, niin todella yllätyt. Ponssen
metsäkone kaataa, oksii, pinoaa
ja kasaa. Helppoa. Ennen vanhaan justeeri ja pokasaha oli
kova sana maailmaa vastaan.
Ruunaparka riuhtoi puut tien
viereen ja siitä sahalle. Siinä sitä nostalgiaa. Nyt rekka-auton
kokoiset koneet pörräävät isänmaanpartureina niin, että tuskin
linnunlaulupuuta jää.
Löytyypä näin syksyn korvilla metsästä muutakin. On
komppanioittain thaimaalaisia.
Metsänomistajat eivät tosin
noista marjanpoimijoista juurikaan välitä. Suorastaan vihaavat. Thai-poimijoita ajetaan pois
marjamailta koirilla, kirveillä
ja ilmaan ampumalla. Sinne jää
metsään 95 % marjoja. Mutta
menkööt takaisin syömään riisiään mokomat.
Loppuun pari aforismia aiheista. Maatalouden tukiaiset,
elinkeinottelua. Luonnoton kiertokulku: kone syntyy, ammatti
kuolee.
Keijo Wääri

meillä oli enemmän kamaa, kuin pojilla…) Lopuksi autoimme muita.
Leirikoulun päätös oli vintillä.
Saimme laput, joissa oli kysymyksiä mm. Anjalan ruoasta, huoneista ja
viihtyvyydestä. Kun kaikki olivat valmiita, menimme lattialle piiriin istumaan. Saimme Anjalan leirikasteessa
pään päällä piirtämämme omat kuvat.
Sitten jokainen kirjoitti jokaisen kuvaan jonkun positiivisen puolen kuvan
henkilöstä. Lopuksi ne annettiin kuvan
omistajalle. Saimme myös Anjala- kynät omaksi. Tulin lappujen teksteistä
iloiseksi.
Klo 10 lähdimme kohti Kotkaa ja
Merikeskus Vellamoa. Vellamossa oli
paljon vanhoja laivoja. Siellä oli myös
laivojen pienoismalleja. Meillä oli
opas, joka kertoi meille laivoista ja vähän muustakin. Kun opas oli näyttänyt
meille paikkoja, saimme katsella itse
paikkoja. Vellamo oli aika mielenkiintoinen paikka.
Vellamon jälkeen menimme Kotkan
Raxiin syömään. Jokainen sai syödä
niin paljon kuin halusi. Lopuksi saimme vielä jäätelöt. Sitten alkoi matka
kohti Ypäjää.

parantunut huomattavasti. Opin kavereistani paljon uutta. Heistä löytyi paljon piileviä taitoja. Parhaiten mieleeni
jäi varmastikin leirikaste.
– Leirikoulu onnistui paremmin, kuin
olisin voinut kuvitellakaan. Samalla
tutustuin kavereihini paljon paremmin.
– Leirikouluun kannattaa lähteä, koska
se parantaa ryhmähenkeä ja siitä tulee
tosi iloiseksi.
– Leirikoulun kannattaa lähteä koska
siellä ollaan ystävien kanssa ja pidetään hauskaa, eikä siellä ole hirveästi
”kiireitä”.
– Leirikoulussa voi oppia uusia taitoja,
joita ei välttämättä opi istuen koulussa.
– Leirikouluun kannattaa lähteä, sillä
siellä tutustut kavereihisi PALJON paremmin. Ryhmähenki tiivistyy paljon,
tai ainakin meillä kävi näin.
Lämmin kiitos kaikille vanhemmille
varainhankinnasta, sekä mahtaville
mukana olleille huoltajille Katjalle,
Tommille sekä Tomille.
t. Viidesluokkalaiset & Tarja-ope

Ajatuksia leirikoulusta

– Minulla jäi mieleen kaikki ihanat
lajit ja ryhmähenki. Opin leirikoulussa siivoamaan kunnolla ja voittamaan
pelkoni (korkean paikan kammo).
Ryhmähenki leirikoulussa oli hyvä.
– Leirikoulu onnistui täydellisesti! Se
oli maailman paras leirikoulu.
– Leirikoulun tavoite eli ryhmähengen
paraneminen onnistui mielestäni hyvin, sillä ei tullut enää mitään riitoja
tyhmistä jutuista, vaan kaikki tsemppasivat hyvin toisiaan ja auttoivat, jos tarvitsi. Muutenkin leirikoulussa oli tosi
hauskaa ja en unohda ikinä sitä!
– Leirikoulussa ryhmähenkemme on

Veera pääsi korikiipeilyssä 25
koriin ennen kuin torni kaatui.
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Junioreille ilmainen pelioikeus Loimijoki Golfissa
Ypäjä Golf Oy ja forssalainen,
lähiruokaa valmistava ja tarjoileva Mokkermeija Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen, joka mahdollistaa kaikille seuran
alle 18-vuotiaidelle junioreille
ilmaisen pelioikeuden kaudelle
2015. Pelioikeuden arvo on 280
euroa.
Ypäjällä sijaitsevan Loimijoki Golfin toiminnanjohtaja Han-

na Karppinen kuvailee sopimusta golfkentän pienenä protestina
junioreiden kalliita harrastusmaksuja vastaan, joista on julkisuudessa keskusteltu paljonkin
talven aikana.
– Lapset on saatava liikkumaan, heidän ei pitäisi olla business yrityksille. Toivomme, että
juniorit saavat golfista elinikäisen harrastuksen ja me heistä asi-

akkaitamme, Karppinen toteaa.
Karppinen toivoo Loimijoki Golfin ja Mokkermeijan kädenojennuksen nostavan golfin
yleiseksi puheenaiheeksi ja vastaavien tempausten yleistyvän
myös muiden lajien keskuudessa.
Lounais-Hämeessä sijaitsevalla Loimijoki Golfilla on tällä
hetkellä 850 jäsentä.
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Muolaan juhlat 26.7.2015
Ypäjällä on Muolaalaisten juhlat
26.7.2015. Päivä alkaa Juhlajumalanpalveluksella kirkossa
kello 10. Kirkkoherra Vesa Parikka saarnaa. Jumalanpalveluksen päätteeksi lähetetään seppelpartiot Sankarihautamuistomerkille sekä Karjalaan jääneiden
vainajien muistomerkille.
Kartanon koululla on mahdollisuus ruokailuun, ja kello
13.00 alkaa vuosikokous, joka
kestää noin puoli tuntia. Pääjuhla alkaa noin kello 13.30, ohjelmassa on yhteislaulua, musiikkia ja laulua, lausuntaa ja juhlapuhe, jonka pitää henkilöstön
kehittämispäällikkö, psykologi
Leena Korppoo. Väliajalla on
kahvittelumahdollisuus, ohjelmassa on myös arpajaiset.
Tärkein ohjelmanumero on
kuitenkin tuttujen tapaaminen
ja haastelu kuluneen vuoden tapahtumista ja Karjalan muisteleminen ystävien kanssa.
Jotta saisimme järjestettyä
onnistuneet juhlat, tarvitsemme
runsaasti talkoolaisia erilaisiin
tehtäviin. Kaikki ovat tervetulleita talkoisiin, sinun ei tarvitse
olla karjalaisjuurinen.
Kirkossa tarvitaan kolehdinkerääjiä ja seppelpartioihin henkilöitä, naisairueilla mielellään

kansallispuku.
Kartanon koululla tarvitaan
juhlan aikana ohjelmien myyjiä,
ruoka- ja kahvilippujen myyjiä,
arpojen myyjiä, tarvikemyyjiä,
järjestyksenvalvojia, tarjoiluhenkilökuntaa, autojen paikoitukseen liikenteenohjaajia.
Ennen juhlaa tarvitaan henkilöitä opasteiden laittamiseen
risteyksiin, tuolien paikoilleen
laittoon, juhlasalin korteluun ja
moneen muuhunkin tehtävään.
Juhlan jälkeen on jälkitoimien
vuoro ja siihen tarvitaan myös
talkoolaisia. Karjalaisseuran
hallitus muodostaa juhlatoimikunnan ja toivomme mahdollisimman monen olevan valmis
tulemaan talkoisiin juhlan onnistumiseksi.
Voit ilmoittautua seuraaville
henkilöille: Pekka Moisander,
Aino Tuura, Airi Ikonen, Lasse
Paljakka, Jouni Paloposki, Urho
Puukka, Matti Pyykkö, Merja
Rautiainen, Tuire Romu, Mirja
Tuomisto, Lassi Velling.
Juhlien jälkeen Ypäjän Karjalaisseura järjestää saunaillan
tiistaina 11.8 kello 18 alkaen
Caissaniemessä, sinne joukolla
mukaan, erityisesti talkoolaiset.
Etukäteen kiittäen
Ypäjän Karjalaisseura

Koululaisten kotiseututietämys testissä

Ypäjän Kotiseutuyhdistys esitti
Kartanon koulun 8. ja 9. luokille
20 kotiseutuaiheista kysymystä. Monessa kysymyksessä oli
kolme vaihtoehtoa. Tässä kysymykset ja oikeat vastaukset.
1. Mikä oli Ypäjän entinen
vanha nimi? Perttula.
2. Ypäjän alkuperäinen pitäjä
eli kappeli koostui viidestä kylästä. Luettele näiden kylien nimet. Kartanonkylä, Levä, Palikkala, Perttula ja Varsanoja.
3. Milloin ensimmäinen
kirkko ja seurakunta ovat tulleet
Ypäjän nykyiselle kirkonmäelle? 1300-luvulla.
4. Minä vuonna Ypäjän kunta perustettiin? 1876.
5. Ypäjän nykyinen kirkko
on valmistunut vuonna 1902.
Mitä arkkitehdillistä tyylisuuntaa se edustaa? Kansallisromanttista.
6. Vuonna 1912 Suomen
silloinen hallitus eli senaatti
suurensi Ypäjää, jotta se tulisi
paremmin taloudellisesti toimeen ja siksi Ypäjään liitettiin
Loimaasta kaksi kylää. Mitkä?
Manninen ja Ypäjänkylä.
7. Ypäjän väkiluku oli liitoksen jälkeen v. 1912 noin 3650
henkeä. Paljonko Ypäjällä on
nykyisin asukkaita? Noin 2500.
8. Kartanon koulu ei ole nimenä ensimmäinen vaan erästä
toista koulua sanottiin myös
Kartanon kouluksi 1920-luvulla. Missä tämä toinen koulu
sijaitsi? Kartanonkylän kartanossa eli nykyisen Hevosopiston alueella.
9. Tämä nykyinen Kartanon
koulu koostuu myös kahdesta
aivan eri-ikäisestä rakennuksesta. Nuorempi on rakennettu
1965 oikeaksi kouluksi ja vanhempi valmistui 1934. Mikä
tämä vanhempi rakennus oli?

KIRPPUTORI
heinäkuun ajan
Jyvämäentie 70

Kasarmi.
10. Ypäjän kirkonkylässä
Urheilukentän lähellä sijaitsi v.
1902–1980 Pertun Pirtti niminen talo. Mikä se oli? Nuorisoseuratalo.
11. Kirjoita peräkkäin Ypäjällä sijaitsevien koulujen nimiä: Hevosopisto, Kartanon
koulu, Levän koulu, Perttulan
koulu, Ypäjänkylän koulu.
12. Mistä Loimijoki alkaa
ja mihin se laskee? Tammelan
Pyhäjärvestä ja laskee Kokemäenjokeen Huittisissa.
13. Kenen valtiomiehen Kathy-hevosen hautamuistomerkki
sijaitsee Hevosopistolla? Mannerheimin.
14. Mikä talo oli kirkonkylässä sijainnut ja jo purettu Hollitupa? Matkustajakoti.
15. Missä sijaitsi Ypäjän rautatieasema aikoinaan? Ypäjänkylässä.
16. Kartanon koulu täytti
hiljattain vuosia, paljonko? 50
vuotta.
17. Ohessa useita sillan nimiä, yksi ei sijaitse Ypäjällä.
Mikä? Vaulammin silta.
18. Ypäjällä on 5 naapurikuntaa, mitkä? Humppila,
Jokioinen, Koski, Loimaa ja
Somero.
19. Vuosina 1939–1947 Ypäjälle muutti paljon karjalaisia
pysyvästi asumaan. Mikä oli tulon syy? Sota.
20. Mikä näistä sanoista on
hevosurheiluun liittyvä? Okseri.
Ypäjän Kotiseutuyhdistys
palkitsi stipendein Pinja Fältin,
Eetu Niemen ja Ida-Lotte Peltoniemen parhaiten menestyneinä
kotiseututietäjinä. Ypäjän Kotiseutuyhdistys kiittää oppilaita
osallistumisesta kotiseutuaiheiseen tietokilpailuun.

SUURI KIITOS, TIINA,

mahtavasta ideasta juhannusaatonaattona!!!
Kyllä oli kiva viettää päivää:
vaikka vettä sataa, ei haittaa, kun saa makkaraa maistaa!

T: Kaikki mukana olleet

Vaskiseitsikko Saaren Soittajat kesäkiertueella
”Syysserenadista Sateiseen iltaan”

Musiikkiteatterin lavalla keskiviikkona 8.7. kello 19.00.
Konsertissa esitellään Olavi Virran
elämää sanoin ja sävelin.
Autopaikoitus Perttulan koulun pihalla.
Vapaa pääsy.
Kotiseutumuseon rakennukset avoinna kello 18 alkaen.
Puffetista voit ostaa makeaa ja suolaista.
Järj. Ypäjän kulttuuritoimi

Sininen tuli ja Tangon tiet
Konsertti
Ypäjänkylän seuraintalolla
keskiviikkona 29.7. klo 19.00
Puffetti aukeaa klo 18.00
VAPAA PÄÄSY
Yhteistyössä:
Ypäjän kunta, kulttuuritoimi
Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry

KULTTUURIN LÖYTÖRETKET
Kulttuuripitoinen Autosuunnistus
sunnuntaina 23.8. klo 13–18

Tuunaa kulkupelisi näyttäväksi ja lähde tutustumaan
Ypäjän kulttuurielämään Autosuunnistuksen merkeissä. Suunnistus sopii kaikenikäisille. Palkintojenjako
Ypäjän torilla kello 18.30
Yhtenä autosuunnistuksen rasteista:
Ypäjänkylän seuraintalo
Ypäjänkyläntie 842, 32140 YPÄJÄ AS

Seuraintalolla:
v vanhoja entisöityjä Amerikan autoja
v Esitetän nonstopina Ypäjä-dokumenttia
v Kierrätystaidetta
v Kädentaitajien töitä
v Buffetti
v Arpoja

Ypäjäkylän seuraintalo -rastin järjestää
Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry

Lisätietoa tapahtumasta sekä autosuunnistuksen muut rastit
löydät osoitteesta http://www.kuvio.org/index.php/fi/kalenteri-fi/
roadshow/pertunpaivien-autosuunnistus-23-8/tapahtuma/606

POSSUJUHLA
Lauantaina 25.7.2015
klo 20–01
Ypäjänkylän Seuraintalolla, Ypäjänkyläntie 842
Tapahtumalippu 15 €. Tarjolla perinteinen possuateria.
Tanssimusiikista vastaa Tanssiorkesteri Hopeatähti.
Puffetti, arpajaiset.		
Tervetuloa!
Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry

SPR:n Ypäjän osaston HAAVIN AAMUT
Haavin aamut, kaikille ypäjäläisille tarkoitetut
avoimen toiminnan aamupäivät keskiviikkoisin ja
torstaisin, ovat SPR:n Ypäjän osaston hoidossa.
Haavin aamun vetäjinä toimivat kuntouttavassa
työtoiminnassa olevat toimeliaat naiset.
SPR:n tarkoituksena on edelleen kehittää Haavin aamujen
toimintaa. Tarjolla on kahvia ja voileipiä sekä mukavaa seuraa. Halukkaat voivat tehdä käsitöitä ja askarrella, toisinaan
leivotaan yhdessä. Lisäksi aamukävijät voivat tehdä ilmaisia
löytöjä Haavin takahuoneessa sijaitsevasta kierrätyspisteestä.
Heinäkuun ajan aamut lomailevat! SPR toivottaa kaikki vanhat ja uudet kävijät sydämellisesti tervetulleiksi tutustumaan
Haaviin ja sen aamuihin 5. elokuuta alkaen keskiviikkoisin
ja torstaisin kello 9–11.30.
Lisätietoja: S atu Leppälahti p. 050 363 0508 tai
Eeva Mikkola p. 050 3706867.

Koirien Match Show

La 29.8.2015 Ypäjänkylän
seuraintalon piha-alueella,
Ypäjänkyläntie 842,
32140 YPÄJÄ AS
Ilmoittautumiset alkaen klo 10.
Kehät alkaen klo12

Hinnat:	
7 €/koira, saman omistajan seuraavat
koirat 5 €
Lapsi ja koira 5 €
Luokat: Pennut (koirat alle 1v.)
Isot koirat (säkä yli 40 cm)
Pienet koirat (säkä alle 40 cm)
Lapsi ja koira (tarkoitettu alle 13 v. lapsille)
Tuomarit: Marjaana Kurri, kennel Icemint
Sisko Nurminen, kennel Hauenkuonon
Emmi Lehtinen, kennel Emmetfox
Noudatamme Kennelliiton rokotusmääräyksiä, huolehdithan siitä että koirasi rokotukset ovat ajan tasalla
ja otathan rokotustodistuksen mukaan.
Tervetuloa kaikki koirat karvoihin katsomatta!
Myös sekarotuiset ja leikatut!
Match Show:n tuotto käytetään seuraintalon remontista johtuneisiin kuluihin.
Paikalla myös puffetti sekä arpojen myyntiä.
Tiedusteluihin vastaa:
Risto Rantanen 046 556 9765.
Järjestää Ypäjänkylän kyläyhdistys ry

Lasten perinteiset pelit ja leikit

Kauppilan perinnetilalla Humppilassa (Kauppilantie)
ma–pe 13.–17.7.2015 klo 11–14
Kurssimaksu 60 € laskutetaan opiston kautta, sisältää
ruoka- ym. tarvikkeet.
Opettaja: Inka Kallio
Pelataan ja leikitään perinteisiä pihaleikkejä ja tehdään
leikkeihin tarvittavia välineitä. Päivän aikana valmistamme yhdessä pientä purtavaa, siksi et tarvitse omia eväitä.
Koska emme ole sokerista, leiri pidetään säällä kuin säällä.
Mukaan/päälle rennot säätä ja rapaa sietävät vaatteet, sekä iloinen mieli.
Kurssinumero: 119820, minimi 12 opiskelijaa.
Ilmoittautuminen ja mahdolliset ruoka-aine tai muut
(esim. ihovärit) allergiat viimeistään 6.7.2015.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen suoraan opettajalle:
Inka Kallio p. 0400 214 094 tai sähköposti mirvakatariina@gmail.com

Kuvataide-kesäkurssi
14.–16.8.2015
perjantai klo 18–21, lauantai ja sunnuntai klo 10–16.30
Jokioisten Tietotalo, Humppilantie 9, Jokioinen
Kurssimaksu 36 €
Opettaja: Tuija Pietilä-Estrada
Kesän maalauskurssi järjestetään kauniissa Jokioisten kartanon miljöössä. Inspiroidu maalaamaan ja piirtämään eri
tekniikoilla. Tutustumme mm. maiseman havainnointiin, kuvan sommitteluun ja värien käyttöön. Vahvistetaan kunkin
omaa ilmaisua ja nautitaan taiteilusta. Tervetuloa mukaan
niin maalauksen aloittelijat kuin jatko-opiskelijatkin. Tällä
kurssilla virkistyy taideharrastuksen parissa.
Kurssinumero: 110304
Ilmoittautuminen viimeistään 11.8.2015 suoraan internetissä osoitteessa:
https://www.opistopalvelut.fi/jokilaani/zavaus.asp tai
opiston toimiston kautta p. 03 4182 7402 3.8. alkaen.

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO
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UIMAKOULU

~~~~~~~~~~~~

-Niille, jotka haluavat piirtää ja maalata (K13)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
la 08.08. - su 09.08. klo 9.00 – 13.00
Veteraanituvalla os. Perttulantie 7, Ypäjä
Kurssin hinta 17 €, jäsenet 12 € (kesto 10 oppituntia)
(Huom. nopean ilmoittautujan etu - 2 €, ilm. viim. pe 24.07.)

Ohjaajana kuvataideopiskelija Sini Sirén, Ypäjältä
Ilmoittaudu jokioinen-ypaja.4h.fi viim. ma 03.08.
Enintään 12 osallistujaa (toteutuu 6 osallistujalla).
Tiedustelut: jok-yp4h@suomi24.fi, p. 050 400 1113

NAISTEN VOIMAPIIRI

Tule hakemaan voimavaroja tavallisten naisten terapeuttisesta ryhmästä. Etsimme uudenlaisia näkökulmia
arkeen keskustellen ja liikkuen.
Kokoontumiset kahdeksan kertaa tiistaisin klo 12–14.30
Forssassa. Ryhmä alkaa 8.9.
Ryhmä on maksuton ja luottamuksellinen. Ohjaajina
toimivat perheneuvoja Anja Nwose ja sosiaaliterapeutti
Merja Rintamaa-Lehtonen. Ryhmästä vastaa Forssan
perheasiain neuvottelukeskus.
Lisätietoa ja ilmoittautumiset 20.8. mennessä ti–pe klo
11–12, puh. 050 331 8373 tai anja.nwose@evl.fi

PIILIKANKAALLA 13. –
17.7.2015
klo 11.00–14.00
Ryhmät:

Uimataidottomat
Vähintään 10 metrin uimataito
Vähintään 25 metrin uimataito

Ryhmät kiertävät uintiopetus-sauna-leikki -rinkiä.

Alaikäraja 5 vuotta. Osallistumismaksu: MLL:n jäset
20 €, muut 40 €
Uimaopetus Satu Mononen, järjestää MLL Ypäjä.
Kuusjoenkulman kyläyhdistys tarjoaa saunan!

Ilmoittautumiset: Heidi Moilanen p. 040 822 7881 tai
heidi.moilanen@pp1.inet.fi

Kuusjoenkulman
kyläyhdistyksen
kesätapahtumia

KESÄRETKI Tammisaareen

ja Raaseporiin la 18.7.2015
Lähtö klo 7.15 bussilla Piilikankaalta. Opastettu kaupunkikierros Tammisaaressa n. 1,5 tuntia, jonka jälkeen ruokailu runsaasta saaristolaistyyppisestä buffet-pöydästä.
Meren päälle rakennettu ravintola Knipan on tunnettu
erinomaisesta ruoastaan ja palvelustaan. Lounaan
jälkeen tutustumme oppaan johdolla Raaseporin historiaan (mm. linnanrauniot). Iltapäiväkahvit Billnäsissä
Garden & Bistro -kahvilassa (omakustanteinen). Sieltä saa mm. Tenholan omien lehmien maidosta valmistettuja herkullisia jäätelöannoksia. Paluu takaisin Piilikankaalle n. 20.00.
Hinnat 65 €/ aikuiset, 35 €/ lapset alle 12 v. sis. bussikyydin, opastukset (2 kpl) ja ruokailun buffet-pöydästä (huom. ilmoita mahdolliset erityisruokavaliot).
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 10.7. Veijolle p.
0400 535 118 (valitettavasti viime numeron ilmoituksessa puhelinnumeron alkuosa oli väärin). Vielä on
paikkoja rajoitetusti jäljellä! Maksu 10.7. mennessä
kyläyhdistyksen tilille FI 6955390240012848.
Tervetuloa koko perhe.
_ _ _ _ _

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

Elokuun tapahtumia

Jokioisten yhdistys on kutsunut yhteislaulutilaisuuteen, joka on Jokioisilla ELONKIERRON MAKASIINISSA tiistaina 4.8.2015 klo 15–17. Säestäjänä Kauko Koisti.
Tarjoilu 3 € / henkilö (sis. kahvin, munkin ja makkaran). Omin kyydein.
EL:n Kalvolan yhdistys ry kutsuu ” Wanhan ajan” latotansseihin 1.8.2015 klo 15.00 alkaen. Osoite Rantasen Veikon puimalato, Pyölintie 6, Iittala.
Tansseissa esiintyy Erkki Liikanen ja hanuristi. Tansseihin vapaa pääsy, tarjoilusta veloitetaan.
Eläkeliiton Ypäjän yhdistys

KEHON HALLINTAA
JA TASAPAINOA

Ohjaajana Satu Mononen
Keskiviikkona 12. elokuuta
klo 17.00 Ypäjänkylän seuraintalolla

Kehonhallinta tunnilla vahvistamme keskivartaloa, ja
haastamme tasapainoamme. Hyvä rentoutus lopuksi. Liikunta sopii kaikille. Tule liikkumaan. Ota mukaan
jumppamatto, ja sopiva asu.
Järj. Ypäjän Eteläiset Maa- ja kotitalousnaiset
Ypäjänkylän Maa- ja kotilousnaiset

Perinteinen MANSIKKAJUBILEUM Tuottajain tuvalla 29.7. klo 19.00
Uusi kirkkoherra Vesa Parikka pitää hartauden, ja lauletaan kesäisiä virsiä. Tarjolla mansikkakakkua ja kahvia. Myös sauna lämpiää. Tervetuloa!

Kuusjoenkulman kyläyhdistys

Ypäjän Karjalaisseura ry tiedottaa

TEMPPUJUMPPA
3–4-VUOTIAILLE

Keskiviikkoisin 19.8.2015 alkaen
klo 17.30–18.15 Perttulan koululla.
Ohjaajana Satu Mononen.
Järjestää MLL:n Ypäjän yhdistys
Osallistumismaksu: jäsenet 45 € / 10 kertaa
muut 65 € / 10 kertaa
Ilmoittautumiset: henna.linnala@hotmail.com tai
050 522 6282.
Temppujumpassa harjoitellaan kehonhallintaa ja perusliikuntataitoja, opitaan yhdessäoloa sekä koetaan
onnistumisen elämyksiä leikin kautta. Lasten tulisi
pärjätä tunneilla ilman huoltajaa.

Turvallista kesää!

TULEVIA TAPAHTUMIA

Muolaan juhlat sunnuntaina 26.7.2015 Ypäjällä.
Juhlajumalanpalvelus klo 10 Ypäjän kirkossa, seppeleenlaskut. Ruokailumahdollisuus Kartanon koululla,
vuosikokous klo 13.00, päiväjuhla klo 13.30 alkaen,
juhlapuhe henkilöstön kehittämispäällikkö, psykologi
Leena Korppoo, ohjelmassa myös musiikkia, laulua,
lausuntaa ja arpajaiset.
Saunailta Caissaniemessä tiistaina 11.8.2015 klo 18
alkaen. Tervetuloa joukolla mukaan, erityisesti juhlien
talkoolaiset.
Karjalaisii erätarinoi kerruu: Suomen Metsästysmuseo ja Karjalan Liitto järjestävät luovutetun Karjalan
eräperinteen keruun, keruuaika 1.4.2015–31.3.2016.
Ypäjän Karjalaisseura ry

Ypäjänkylän Maa- ja kotitalousnaiset

HEINÄ- JA
ELOKUUN TOIMINTAA

LENTOPALLO jatkuu keskiviikkoisin
Katinhännän kentällä klo 18.00.

Toimintaa, kuvia ja haastetteluja -sitä on tämän päivän 4H-toiminta!
kuva: Satu Jokinen, kesätyöntekijöiden koulutuspäivästä ke 17.06.2015

www.jokioinen-ypaja.4h.fi

UNIKEONPÄIVÄN PIPPALOT JA NYYTTIKESTIT
Katinhännän kentällä keskiviikkona 29.7. klo 18.00.
Tervetuloa.
Keskiviikkona 12.8. klo 17.00 Seuraintalolla Monosen
Satu pitää meille LIIKUNNALLISEN TUNNIN. Ottakaa mukaan jumppamatto. Kaikki joukolla mukaan
liikkumaan.

keskiviikkoisin 19.8.2015 alkaen Perttulan koululla
klo 15.15–16.00 9-15-vuotiaat
klo 16.00–16.45 7-8-vuotiaat
klo 16.45–17.30 5-6-vuotiaat
Ohjaajana Satu Mononen. Järjestää MLL:n Ypäjän
yhdistys.
Osallistumismaksu: jäsenet 45 € / 10 kertaa, muut 65
€ / 10 kertaa.
Ilmoittautumiset: henna.linnala@hotmail.com tai
050 522 6282.
Kaikissa ryhmissä on vielä tilaa!
ZUMBA KIDS on lasten ja nuorten oma tanssitunti,
jossa yhdistyvät helpot tanssisarjat sekä hauskat liikuntaleikit.

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO
Lukuvuoden 2015–2016 kurssiohjelma jaetaan
kotitalouksiin viikon 33 lopulla. Lukuvuoden teemana on

”Löydä lähelle – kaikkien opistoon”
Opisto on mukana Ypäjän Yössä la 22.8. Veteraanituvalla.
Ilmoittautumiset alkavat ma 24.8.2015 klo 18.
Tervetuloa opistoon!

Taide- ja kulttuurimatka
lauantaina 29.8.2015

Matkakohteina Tarvaspää - Gallen-Kallelan museo ja
Emma – Espoon modernin taiteen museo.
Tarvaspäässä tutustumme oppaan kanssa yhteen
Suomen kulttuurikohteista ja kuulemme tarinoita
taiteilijasta ja hänen elämästään. Emma-modernin
taiteen museo taas pitää sisällään monia eri näyttelyitä.
Tervetuloa mukaan matkalle virkistymään ja nauttimaan
eri kohteista. Seuraa ilmoittelua mm. nettisivuillamme
www.jokioinen.fi/kansalaisopisto

JOKILÄÄNIN OPISTOLAISYHDISTYS RY 40-vuotta
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Liikuntatapahtumia

HAAVIN
AVAJAISET

Melontaretki Ypäjällä Loimijoella
Ma 20.7. klo 18-20

28€/hlö. Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Jouni Palén 050-5454722
www.erarenki.fi

Erärenki

pe 21.8. klo 17.00

Tule tekemään omaa taidetta spreijaten ja
katuliiduilla.
Kahvia ja pullaa

Ypäjän lomatoimisto on muuttanut
Uudet toimitilat sijaitsevat kunnanviraston
kellarikerroksessa, osoitteessa Perttulantie 20.
Lomatoimiston yhteystiedot löytyvät osoitteesta
www.ypaja.fi.

YPÄJÄN IKÄIHMISTEN
MÖLKKYMESTARUUSKILPAILUT 2015

Ikäihmisten mölkkymestaruuskilpailut pidetään Palvelukeskuksen pihalla.

Kilpasarjat: 60 vuotta täyttäneille naisille ja miehille
sekä yleinen sarja Palvelukeskuksen asukkaille.
Säävaraus!

TERVETULOA!

Vanhusneuvosto ja Ypäjän palvelukeskus

KIRJASTO

YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO

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

Aukioloajat

ma klo 13–19
ti
klo 13–19
ke klo 13–16
to
klo 13–19
pe klo 13–16
Pertunpäivien perjantaina 21.8. avoinna kello 13–
20. Poistokirjamyynti ihan pihalla, jos sää sallii.

YPÄJÄNKYLÄN LAINAUSASEMA
Ypäjänkyläntie 951, 32140 Ypäjä as
puh. 050 562 6301

Aukioloajat

HEVOSTOIMINTAKERHO

Hevostoiminta on syrjäytymisen ehkäisyyn, sosiaalisen
kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseen tähtäävää toimintaa.
Toiminnan lähtökohtana on ihmisen ja hevosen vuorovaikutus sekä talliyhteisö, jossa toiminta tapahtuu.
Hevostoiminnan tarkoitus on ratsastuksen lisäksi tukea sosiaalista, psyykkistä ja fyysistä kuntoutumista, ehkäistä syrjäytymistä
ja tukea hyvää mielenterveyttä, sekä johdattaa vastuulliseen elämäntapaan, kullekin yksilöllisten tarpeiden tai toiveiden mukaan.
Hevonen voi toimia luonnollisena ”terapeuttina” hyvin monella
eri osa-alueella. Toiminta ei kuitenkaan ole varsinaista terapiaa.
Hevosen kanssa toteutetaan yhteisöllistä, kokonaisvaltaista ja
osallistavaa toimintaa. Hevosen avulla pyritään näyttämään niiden asioiden tärkeys, joista oma hyvinvointi syntyy, kuten esimerkiksi puhtaus, terveellinen ravinto, säännölliset ruoka-ajat,
sopiva liikunta ja riittävä lepo. Tallilla kaikilla pitäisi olla mukavaa. Vastoinkäymisiä ja pettymyksiä varmasti tulee välillä, mutta
se on osa elämää.
Hevostoiminta voidaankin määritellä sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseksi hevosen kanssa tapahtuvassa yhteisöllisessä toiminnassa.
”Kavion kopsahduksin matkalla syrjäytymisen ehkäisyyn.”
Kerho toteutetaan yhdessä Katajatallin kanssa.
Kerhokertoja on syksyllä 15, joista 7 kertaa on tallilla. Sen lisäksi
tutustumme Ypäjän hevosopistoon ja mahdollisesti poniravitalliin. Niinä kertoina kun emme ole tallilla, teemme hevosiin liittyviä askarteluja ja vietetään vaikka leffapäivä. Ehdotuksiakin
otetaan vastaan.
Kerhon hinta syksyltä on 150 €, eli vain 10 € kerta.
Paikkoja on kuusi ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä,
eli olethan yhteydessä mahdollisimman nopeasti jos olette kiinnostuneita kerhosta.
ilmoittautumiset 15.8. mennessä silja.haavisto@ypaja.fi

ti
ke

klo 17–19
klo 10–12

HEINÄKUUN NÄYTTELY
Ekaterina Smyslovan

ELOKUUN NÄYTTELY

Marja-Leena Niemelän kierrätystaidetta koko elokuun.

VALITSE KESÄKIRJA

Kirjasto suosittelee: valikoimanäyttelyssä aikuisille
jännitystä, lapsille ja nuorille luettavaa laidasta laitaan
– palkittuja kirjoja ja kirjailijoita.

KESÄN LUKUKAMPANJA

Lukukisa 6-16-vuotiaille 31.8. asti, lomakkeita saa kirjastosta.

LUKUPIIRI

Seuraava lukupiiri kokoontuu sunnuntaina 9.8. kello
17–19 pääkirjaston näyttelytilassa, luetaan Günter
Grassin teoksia.
DIGITOINTIPISTE KIRJASTOSSA ELO- JA
SYYSKUUSSA
Louna-kirjastojen kiertävä digitointilaite on Ypäjällä
3.8.–30.9. Voit siirtää VHS-videot DVD-levyille. Varaa opastus- ja digitointiaikasi. Laitteiden käyttö on
maksutonta (levyt pitää hankkia itse).

PERTUN PÄIVÄT JA YPÄJÄN YÖ 21.–23.8.

Perjantaina ohjelmaa kirjastossa ja pihamaalla, lauantaina torin tienoilla, sunnuntaina ympäri Ypäjää.
Ohjelmiston aikataulu päivittyy kunnan kotisivuilla
www.ypaja.fi, ohjelmalehtiset jaossa palvelupaikoissa (kunnantalolla, kirjastossa, kirkkoherranvirastossa,
osuuspankissa, kukkakaupassa, apteekissa, Kebabissa, Emiliassa, Salessa ja Siwassa) viikolla 34.
KULTTUURIA KESÄSSÄ, KÄY KYLÄSSÄ!

PERTUN PÄIVÄT 19.–23.8.2015
YPÄJÄN YÖ la 22.8. klo 17.00–24
Keskiviikkona 19.8. Pihakirkko Kankareen torpalla
(Hyrsynkulmantie 632) kello 19.00.

Perjantaina 21.8.

Kirjastossa ja pihamaalla ohjelmaa kello 16–20: pomppulinnat, kirjojen ja lehtien poistomyynti, Marja-Leena
Niemelän taidenäyttely, katumaalausta, puffetti.
Perttulan koululla koko perheen musiikkipainotteinen ritari- ja merirosvotarina Kookossaarelta kello
17.30.
Avajaistanssit Hyrsynkulman lavalla kello 20–01,
Sakke Kotilainen & Focus -yhtyeen tahdissa. Ilmainen sisäänpääsy. Puffetti.

Lauantaina 22.8.

Pertun torilla myynti alkaa viimeistään kello 15 (ilmaisten myyntipaikkojen varaus numerosta (02) 762
6500 tai 050 562 6301. Takakonttikirppis Lepolantien liepeillä kello 12 alkaen (myyntipaikan varaus
marilhua@gmail.com tai 040 760 3162, paikkamaksu
5 €), myynnissä makkaraa, virvokkeita, seuran omia
tuotteita. Näytteillä jokkis-auto, esitellään LounaisHämeen Urheiluautoilijoiden toimintaa.
Torilla Ypäjän Yö. Avajaissanat klo 17 kunnanjohtaja
Vesa Ketola, Riesa-Pellen temppuilua ja ilmapalloeläimiä, tangokuningatar Heidi Pakarinen & Karavaani,
Lost Lullaby, Urho Kekkosen Syntymäpäivät, laulavana ja soittavana juontajana KataK.
Karrinpuomissa juhlaruokailu kello 15 alkaen, KataK
musiikkivideon ”SEIS” julkaisu kello 17.30, illalla musiikkidj.
Kirkossa: kello 19 urkukonsertti Jean Sibeliuksen
150-vuotisjuhlan hengessä, kanttoriurkuri Stephen
Evans.
Seurakuntakodilla: munkkikahvila, poniesterata,
pomppulinna.
Veteraanituvalla Jokiläänin kansalaisopisto, näyttely.
Haavissa sumopainia, kierrätystori.
Yhdistykset ja järjestöt esittelevät toimintaansa, myyvät tuotteitaan, järjestävät erilaisia kilpailuja…

Sunnuntaina 23.8.

Pertun messu kirkossa.
”Kulttuurin löytöretket” – kulttuuripitoinen autosuunnistus ympäri Ypäjää kello 13–18, palkintojenjako
Ypäjän torilla kello 18.30.
Tapahtuman ohjelmaa päivitetään
Ypäjän kunnan sivuilla, www.ypaja.fi.

LUKUVUOSI 2015–2016

alkaa Ypäjän kunnan peruskouluissa ja esikoulussa
maanantaina 17.8.2015

Levän, Perttulan ja Kartanon koulut alkavat klo 9.00,
Ypäjänkylän koulu klo 8.30 ja esikoulu klo 9.15.

Ensimmäisen koulupäivän kuljetusaikataulua voi tiedustella perjantaina 14.8.2015 koulutoimistosta (puh. 7626
5261 tai 050 574 7739).
Sivistyslautakunta

Koulujen työ- ja loma-ajat
lukuvuonna 2015–2016

SYYSLUKUKAUSI
syysloma vko 42

ma 17.8. – la 19.12.2015
ma 12.10. – su 18.10.2015

KEVÄTLUKUKAUSI ma 4.1. – la 4.6.2016
talviloma vko 8
ma 22.2. – su 28.2.2016
pääsiäisloma pe 25.3. – ma 28.3.2016
+ yksi lauantaityöpäivä lukuvuoden aikana
Esikoulun työ- ja loma-ajat ovat samat kuin
koulujen lukuun ottamatta lauantaityöpäiviä.

Ypäjän kunta järjestää

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
torstaina 13.8.2015
Lähtö Ypäjän torilta 13.8.2015 klo 10.00 ja
paluu Forssasta noin klo 12.30.
Matkan hinta on 11 euroa/henkilö. Forssassa taksi
ajaa kauppakeskuksiin (Prisma, Citymarket) ja
tarpeen mukaan Forssan keskustaan.
Ilmoittautuminen asiointimatkalle
Taksi Tuomas Sirénille puh. 040 757 5833.
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Ypäjälle

Hartaita Hetkisiä Koira
Elipä kerran pienessä mökissä
vanha mies koiransa kanssa.
Mies oli köyhä ja hänen elämänsä oli vaatimatonta, mutta
koira oli hänelle valtavan rakas.
Kaverukset tekivät yhdessä monenlaisia asioita: kävivät kalassa, käyskentelivät metsässä ja
joskus metsästivätkin. Siis kaikkia sellaisia asioita, joita koira
ja omistaja voivat keskenään
tehdä. Koira eleli pihamaalla vapaana ja nukkui miehen
rakentamassa kopissa. Usein
iltaisin mies tuli portaille rapsuttelemaan ystäväänsä ja juttelemaan aatoksiaan. Toisinaan
kävi niin, että kello vierähti aivan huomaamatta myöhäiseen
yöhön, kun mies jäi muistelemaan nuoruuttaan koiran kuunnellessa tyytyväisenä ja nauttiessaan rapsuttelusta.
Eräänä iltana mies huomasi
koiran katselevan talon kulmalta metsään. Tai oikeastaan hän
havahtui enemmänkin siihen,
että koira oli taas tuossa samassa paikassa kuono värähtämättä
metsään päin suunnattuna. Mies
ihmetteli tuota koiralle muodostunutta tapaa. Kun hän alkoi
muistella oikein tarkasti, hän
huomasi, että koira oli joka ilta
siinä kököttänyt jo pidemmän

aikaa. Mies ei pystynyt palauttamaan mieleensä, milloin koira oli sellaisen tavan oppinut,
muisteli vain, että nuorempana
sillä ei tuollaista iltapuhdetta ollut. Jossain vaiheessa tuo valpas
metsän tarkkailu oli kuitenkin
muodostunut osaksi koiran olemusta.
”Taidat olla tulossa vanhaksi”, mies tokaisi ystävälleen
hymähtäen. ”Mitähän kummaa
sinä oikein kuvittelet siellä näkeväsi, pikkuisia jänöjussejako,
tai ehkäpä metsän menninkäisiä? Tulehan tänne hupsu ystäväni, minä toin sinulle illallisen
tähteet.” Sinäkin iltana koira sai
rapsutuksensa ja ystävysten yhteinen ilta vierähti myöhäiseen
iltaan.
Tuo koiran tapa jäi kuitenkin
vaivaamaan miestä ja se palautui hänen mieleensä ilta toisensa jälkeen. Mies huomasi, että
vuosien vieriessä koira yhä hanakammin katseli metsään, niin
että vanhana se ei juuri muuta
enää tehnytkään kuin vahti metsänreunaa. Mies tuli lopulta siihen tulokseen, että koira oli kai
vanhuuttaan tullut höperöksi.
Eräänä päivänä kävi niin, että koira sairastui ja kuoli. Mies
jäi kaipaamaan ystäväänsä ko-

vasti ja muisteli tätä mökissään
ja metsässä käyskennellessään.
Ja aikojen päästä mies edelleen
pohti mitä hänen hupsu koiransa oli metsässä luullut näkevänsä. Sitten kävi niin, että mieskin
kuoli.
Taivaaseen päästyään mies
katseli kaikkea ihanuutta, kunnes huomasi vanhan ystävänsä
juoksevan häntä vastaan täysissä nuoruuden voimissaan.
Mies halasi karvaturria pitkään
ja painoi kasvonsa sen turkkiin.
”Voi rakas ystäväni”, mies sanoi, ”ihana nähdä sinua! Vuodesta toiseen minä olen sinua
kaivannut ja muistellut sitä, kun
sinä metsään tuijottelit. Mitä
sinä siellä oikein näit?” Silloin
koira nuolaisi miehen korvallista ja kuiskasi: ”Minä suojelin sinua. Eräänä iltana metsän
reunaan tuli rosvojoukko. Minä
paljastin hampaani, ja he pelästyivät. Mutta pitkään he eivät
pysyneet poissa. Uudelleen ja
uudelleen joukkio tuli metsästä
tiirailemaan, mutta joka kerta
ne kääntyivät pois kun näkivät
minun tiukasti heitä vahtivan.”
Olemme kaikki ainutlaatuisia. Siksi meidän on toisinaan
hankala ymmärtää toisiamme;
sitä, miksi tuo toinen ajatte-

lee tai toimii, niin kun toimii.
Tulee ajateltua, että minun toimintatapani tai ajatukseni olisi
ollut siinä tilanteessa parempi,
järkevämpi ja kerrassaan ylivertainen. Kivuliaan totta on
kuitenkin se, että tuolle toiselle
hänen toimintatapansa on täsmälleen yhtä luonnollinen kuin
meidän toimintatapamme meille itsellemme. Ulkopuolelle ei
aina näy se, miksi joku toimii
niin kuin toimii. Siinä meidän
täytyykin olla erittäin tarkkana.
Tuolla toisella voi olla tietoa
tai kokemusta, jolla hän pelastaa nahkamme, vaikkemme sitä
ymmärräkään. Hän voi olla Enkeli.
Isto Iipola

reippaasti uuteen seikkailuun.
Noin 2 km:n pitkospuureitin
varrella oli paljon nähtävää: lintutorni, avara suo, monenlaisia
kukkia ja tuoksuja. Myös kamerat olivat ahkerassa käytössä.
Päivä sattui olemaan myös
puolustusvoimien lippujuhlapäivä, kuvioihin sopi hyvin
miesten marssi ja laulu: ”Sama
kaiku on askelten...” Kaikki
pääsivät määräajassa takaisin,
ja niin suuntana oli Rudolfin
Keidas ja mahtava lounas. Suolla patikoidessa kunto koheni ja
nälkä kasvoi. Joku oli aikaisemmalla retkellä sanonut, ettei hän
ainakaan suolle lähde. Mutta
käytyään reitin hän totesi, että hän tuo tänne koko sukunsa.
Luonto teki tehtäväänsä.
Matkalla Rudolfiin kerroin
paikkakunnan historiaa, ajoimmehan läpi minulle tuttuja tienoita Tyrväänkylän maisemissa,
jotka olivat myös äitini koti- ja
synnyinseutuja. Kiikan seutu
ja sen kirkon torni jäi nyt tällä
matkalla kauemmaksi horisonttiin. Se muistutti omasta urastani, ensimmäisestä diakonissan
virasta 35 vuotta sitten.
Rudolfin Keidas avautui
omasta kolostaan alempana,

kun hiljaa päätieltä kääntyen
laskeuduimme alaspäin viettävälle hiekkatielle. Paikan ahkera ja valoisa isäntä oli vastassa,
ja hän toivotti lämpimästi kaikki tervetulleiksi. Keidas käsitti
ison tuparakennuksen, ruokailu
teltan, savusaunan, ulkorakennukset, tynnyrialtaat, ison kodan ym. Talon emäntä, Maila
piipahti toisen työnsä ohesta
toivottamaan Jumalan siunausta sekä kertomaan paikan
historiaa ja sitä miten tunnetun
Rudolf Koivun elämä kietoutui
tähän paikkaan. Rudolf Koivu
oli nuorena poikana näillä Pesurin kosken ja puron varsilla
ammentanut voimia elämäänsä
ja meillekin talletettuihin, hienoihin ja eläviin kuvapiirroksiinsa. Rudolf Koivun tuotantoa
on monenlaista, mm. ”Kettu ja
isännän kalakuorma”, jota lapsena koulussa luettiin.
Saimme nauttia Rudolfin tarjoamasta iltapäivästä monin tavoin. Ateria koostui monenlaisista ja erinomaisista hienoista
aineksista. Hyvällä ruokahalulla
nautittiin pöydän antimista. Jälkiruuan, kahvit ja letut mansikkahilloineen, Pekka-isäntä paistoi ja tarjoili kodassa kosketta-

Muuten muutama viikko on
ollut suunnan hakemista ja tutustumista työssä, niin ihmisiin
kuin puhelimeen ja tietokoneeseenkin ja ne tutustumiset jatkuvat. Tutustuminen voi olla
vaikka sitä, että kesän aikana
voi yrittää bongata mustan hupparin. Sain sen lahjaksi Tammelasta lähtiessäni. Sen selkäpuolelta voi lukea, missä olen
töissä ja mitä teen. Tähän sopii
sana, jonka olen silloin tällöin
kokenut toteutuneen: ”Minä
johdatan niitä, jotka kulkevat
rukoillen.”
Vesa Parikka

Ypäjän kunnan varhaiskasvatusjohtaja

KESÄRETKI SASTAMALAAN

Torstaina 4.6. klo 9.30
siniristilippujen liehuessa
Ypäjän seurakunnan ryhmä lähti Mikkolan upealla
bussilla retkelle Sastamalaan. Sää oli sinä päivänä
kuin tilauksesta poutainen, tosin tuulinen.
Reitti suuntautui Turuntien ja Humppilan
kautta Porin tielle. Matkaa viriteltiin ensin yhteisellä aamuhartaudella
”Salatusta Jumalasta”
sekä matkakohteiden esittelyllä. Ajoimme Huittisten ohi Keikyän kirkolle.
Nykyisin se on osa suurta
Sastamalan seurakuntaa
ja toimii Keikyän kappeliseurakuntana, asukkaita on noin 2500. Kaunis,
jugend-tyylinen puukirkko
on valmistunut 1912. Sen on
suunnitellut Josef Stenbäck,
jonka jälkeä on myös Humppilan kirkko. Alttaritaulu, vanha
Simeon Jeesus-lapsi sylissään,
on vuodelta 1753. Seurakunta
mestari Jukka Ahola kertoi kirkon ja seurakunnan elämästä
ja historian kulusta. Jumalanpalveluksissa käy keskimäärin
35–40 henkeä.
Erkki, jolla oli viikon virallinen pesti Ypäjän kirkkoherrana,
piti retkihartauden, lähtökohtana psalmin 84 alku. Perinteinen suvivirsi ”Jo joutui armas
aika...” laulettiin Kaijan ollessa
uruissa ja Raunon parvella kuuluvana esilaulajana. Kanttorin
mielestä urut olivat huippuluokkaa. Lopuksi laulettiin ”Jeesus
johdata tiemme kulkua”. Ennen
kirkosta lähtöä otettiin vielä yhteinen valokuva.
Sitten matka suuntautui uljaan ja ”kommeen” Kokemäen
joen yli 10 km päässä oleviin
suomaisemiin, Isosuon ja Puurijärven kuuluisalle luonnonsuojelualueelle. Parkkipaikalla kehotin väkeä ”painumaan suolle”
ja niin kävi. Väki totteli ja lähti

Olin aika varmasti ajatellut, että
olen kappalaisena, kunnes työtehtävät tulevat joskus täyteen,
mutta toisin kävi. Vuosi sitten
nousi mieleeni mahdollisuus
hakea vielä johonkin, kenties
vaikka kirkkoherran virkaan.
Silloin en tiennyt, että Ypäjälle
avautuisi paikka. Kun paikka
avautui, niin hakemiseen oli
kyllä kynnys, sillä on hyvä, että kirkkoherra asuu seurakuntansa alueella. Siitä huolimatta
harkinnan jälkeen päätin hakea
tänne. Monen vuoden ajan oli
lasten kuljettamista harrastuksiin, kerhoon ym, mutta se loppuikin vuosi takaperin, joten
niitä kulkemisia ei enää ole, joten aikatauluun tuli vähän väljyyttä.
Alku Ypäjällä on ollut rivakkaa liikkeellelähtöä, koska
jo muutaman päivän jälkeen
tempaistiin rippileirille, jossa
viikko piti muiden perässä pysyä. Viikossa sitä joko nuortuu
tai vanhenee. Miten kävi tänä
vuonna, sitä en osaa sanoa. Repussa yhtä kokemusta rikkaampana sitä taas mennään, vaikka
rippikoulumuistoja on kertynyt
jo lähes kuusikymmentä.

vien Lahja Ahvon runojen
myötä ja yhteisten nuotiolaulujen säestyksellä.
Keitaalla Keijon selkä
alkoi reistailla, joku kipu
iski ja rajusti. Tarvittiin
miehistä apua. Keijo heittäytyi pitkälleen lattialle
ja Erkki alkoi ”runnoa”
miehen selkää. Kipu oli
kova, koska mies oikein
huusi. Hetken kuluttua
mies nousi, käveli ja sano,
että kyllä auttoi. Runsas
viikko myöhemmin kirkkovaltuuston puheenjohtaja totesikin, että ”selkä
on paremmassa kunnossa
kuin koskaan, pitkospuukävely ja ”tohtorin” käsittely olivat tosi hyvää ja
tehokasta hoitoa.”
No niin, aika kului ja paluumatka oli edessä. Hyvästelimme Rudolfin ja tarkistimme, että jokainen lähtijä on kyydissä.
Matkalla päätimme vielä
poiketa ostamaan matkatuliaisia
Pyymäen leipomosta. Pyymäen
leipä on kuuluisaa ja tunnettua
”Tyrvään voimaa”. Hyllyt tyhjenivät. Leivät lähtivät mukaan
ja kassit täynnä sitten autoon ja
kohti Ypäjää.
Matkalla laulettiin muutama
tuttu keväinen laulu ja kiiteltiin
toisiamme, kun rohkeasti lähdettiin mukaan ja Keijo piti vielä matkan lopuksi koskettavan
puheen. Aikataulun mukaisesti
olimme takaisin Ypäjällä klo 17
maissa.
Matka oli antoisa, monipuolinen ja virkistävä. Lyhyeen aikaan saatiin monenlaista sisältöä niin henkistä kuin fyysistä,
iloa ja huumoria, mutta myös
elämän syvyyttä ja uutta sykettä.
Kiitokset kaikille, jotka olitte
mukana.
Terhi Hakala-Vappula
diakonissa
terhi.hakala-vappula@evl.fi

Hanna-Leena Sippola

Olen Hanna-Leena Sippola.
Koulutukseltani olen kasvatustieteiden maisteri. Aikaisemmin
olen ollut töissä Laukaan kunnassa, jossa vastuualueeni oli
erityispäivähoito. Asun Hattulassa ja minulla on kuusi lasta.
Uusi tehtäväni Ypäjän kunnan
varhaiskasvatusjohtajana on
koko laajuudessaan erittäin
monipuolinen ja mielenkiintoinen työkenttä. Varhaiskasvatusjohtajana haluan pyrkiä kaikin
mahdollisin keinoin vastaamaan siitä, että Ypäjän kunnan
lapsilla olisi mahdollisimman
hyvät, tasapuoliset ja onnelliset
lapsuuspäivät täällä kauniissa kunnassa ja päivähoito olisi
laadukkaasti, taloudellisesti sekä turvallisesta järjestettyä ja
organisoitua. Haluan myös kehittää varhaiskasvatusta ja pitää
huolta siitä, että Ypäjän kunnan
varhaiskasvatus pysyy ajan tasalla ja saamme tänne kaiken
mahdollisen tiedon siitä, mitä
varhaiskasvatuksessa sekä valtakunnallisesti että seutukunnallisesti tapahtuu.
Työtehtäviini kuuluu päiväkoti, perhepäivähoito, avoin

päiväkotitoiminta, leikkikenttätoiminta sekä koululaisten iltapäivähoito. Teen paljon seutukunnallista yhteistyötä ja juuri
nyt parhaillaan työstämme uutta
esiopetussuunnitelmaa. Varhaiskasvatuksessa eletään valtakunnallisesti muutoksen aikoja. Tulevalla hallituskaudella tullaan
puuttumaan varhaiskasvatuksen
lainsäädäntöön. En näe kuitenkaan syytä huoleen. Olen varma, että meillä Suomessa jatkossakin pidetään huolta siitä,
että jokaisella lapsella on oikeus
turvalliseen ja hyvään päivähoitoon. Päätökset eivät omassa
työssäni varhaiskasvatusjohtajana ole aina helppoja, mutta toivon, että voin tehdä ypäjäläisten kanssa avointa ja rehellistä
yhteistyötä, joka perustuu lain
noudattamiseen, luottamukseen
ja vahvaan yhteiseen tahtotilaan
siitä, että käytettävissä olevilla
resursseilla saadaan paljon hyvää aikaiseksi.
Työhuoneeni sijaitsee Heporannan päiväkodin päädyssä.
Toivon, että kuntalaiset käyvät
rohkeasti juttelemassa varhaiskasvatuksen kysymyksistä.
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Nurkkakuntalainen

Keskikesän tunnelmissa
Juhannus on taas kerran vietetty.
Luonto on jonkin verran myöhässä, joten juhannusruusutkaan
eivät ehtineet kukkaan nimikkopäivänään. Kylvötyöt myöhästyivät jatkuvien sateiden takia.
Sanotaan, että ennen juhannusta
sataa laariin. Satotoiveet ovat
siten erittäin hyvät. Säät noudattavat keskiarvoja, joten jossakin
vaiheessa pitäisi tulla pitkät poudat. Suomen luonto on ainakin
rehevä verrattuna aurinkorantojen ruohottomiin maastoihin.
Enpä lähtisi näistä maisemista
kesällä ainakaan auringonpaahteen takia lentomatkan päähän
itseäni kärventämään.
Heinäkuu on lomakuukausi ja
meillä luottamushenkilöilläkin
on kokoukset minimissään.
Elokuu tuo taas arjen ja kiireisen
syksyn valmistelut.
Seudulla on viritelty lämpenevää yhteistyötä, jota olemme aikaisempina vuosina pitäneet itsestään selvänä. Aika näyttää riittääkö keskinäinen luottamus merkittäviin saavutuksiin.
Valtion rankka velkaantuminen pakottaa säästöihin ja uusiin linjauksiin, jotta turvaamme
tulevaisuuden. Toivottavasti
leikkaukset ovat oikeudenmukaisia. Heikoimmista tulee pitää
erityinen huoli. Turhista sääntelyistä tulee päästä eroon. Jos
kerran varat loppuvat, asiat tulee laittaa tärkeysjärjestykseen.
Omassa kunnassamme taloutta
on hoidettu hyvin ja velkaa on
vain murto-osa moniin muihin kuntiin verrattuna. Tietysti
kaikkia päätöksiä arvostellaan
niin kauan, kun meillä on jäljellä yksikin kyläkoulu. Syksyn
mittaan meidän tulee harkita
silläkin sektorilla onko ollut perusteltua antaa oppilaillemme
enemmän oppitunteja kuin
muissa kunnissa. Myös keinotekoisia ryhmäjakoja pitää välttää.
Opettajien määrä sääntelee
merkittävät säästöt, ei niinkään
kahden koulun lakkauttamiset.
Alkuvuodesta Ypäjä ja Janakkala olivat Kanta-Hämeen ainoat
kasvukunnat. Meillä oli kolmen
asukkaan plussa. On kuitenkin

todennäköistä, että miinukselle kasvu taas vuoden mittaan
valitettavasti kääntyy. Arvioiden mukaan kyläkoulujen oppilaat mahtuvat Perttulan kouluun muutaman vuoden päästä
ja sen sisältöiseen tulokseen
sivistyslautakuntakin päätyi.
Nyt Perttulaan eivät ole mahtumassa iltapäiväkerholaisetkaan,
kuinka sinne sitten mahdutettaisiin oppilaita muualta? Syksyn
mittaan sivistyslautakunta pui
asiaa ja valtuustossa sitten asioita lyödään lukkoon suuntaan
tai toiseen. En pidä kuitenkaan
oikeudenmukaisena, että lautakunnan tekemää aikaisempaa
päätöstä pidettäisiin vääränä.
Siellä asiaa on kuitenkin eniten
harkittu ja käsitelty.
Hyvinvointikuntayhtymä jatkaa toimintaansa nykyisellään
varmaan pitkään, sillä soteuudistuksen toteuttaminen vie
aikaa. Forssan seudulla on haluttu uudistus jo tehty, mutta nyt on
kuitenkin suunnitteilla suuremmat kuviot. Näin on vaarana,
että meiltä menee seudullinen
päätöksentekovalta maakunnan
tasolle.
Väestön väheneminen on
koko maan ongelma. Väestönkasvu on maahanmuuton varassa. Täällä maaseudulla on tilaa
viihtyisälle elämiselle. Toivoisi
löytyvän ratkaisuja, joilla tehtäisiin tarpeettomiksi pääkaupunkiseudun uudiskerrostalorakennukset. Meillä Ypäjällä on runsaasti
tontteja eri tarpeisiin. Helsingin
yksiön hinnalla saa täältä hulppeat olot ja mukavat naapurit.
Vietetään rentouttava kesä ja
otetaan loppuvuosi rakentavasti
vastaan. Meillä on asiat kuitenkin hyvin. Viime vuodet taistelimme kuntaliitosta vastaan.
Nyt sitä välitöntä uhkaa ei enää
ole. Yksin me emme kuitenkaan pärjää, joten aito yhteistyö
naapurikuntien kanssa on seutumme turva. Musiikkiteatterin
mainio esitys antoi konkreettisen näkökulman todellisiin
ongelmiin, joiden suhteellisuutta
ei nykyään ymmärretä.
Markku Leppälahti

5. luokan leirikoulu Anjalassa 4.–8
Perttulan koulun 5. luokka vietti ikimuistoisen leirikoulun
Kouvolassa Anjalan nuorisokeskuksessa toukokuun
ensimmäisellä viikolla. Oppilaat olivat valinneet etukäteen
monista ohjelmavaihtoehdoista ryhmälle mieluisimmat. Vaikka
ohjelmaa oli paljon eikä vapaa-aikaa juurikaan ollut, jaksoivat
oppilaat innokkaasti koko viikon olla täysillä mukana. Leirikoulun
aikana opittiin paljon uusia asioita itsestä ja muista, koettiin
onnistumisen iloa ja yhteistyön voimaa. Tässä oppilaiden
kirjoituksia leirikouluviikon tapahtumista.

Näin hurjalta näytti kallio, jota laskeuduimme. Tässä laskeutumassa Laura.

Maanantai 4.5. Kun aamulla heräsin, katsoin kännykkää ja muistin, että tänään lähdetään leirikouluun. Jee!
Tämä oli odotettu aamu, sillä olimme keränneet rahaa kolme
vuotta.
Koululla pakkasimme eväät ja
tavarat bussiin ja sitten lähdimme
kohti Anjalaa.
Matka Anjalaan kesti yli kolme tuntia. Matka sujui kuitenkin
melko nopeasti, koska nauroimme,
lauloimme ja pelasimme melkein
koko matkan. Tuli ainakin naurettua niin, että ikää tuli lisää.
Perillä meidät ohjattiin rivitalolle, joka oli kokonaan meidän
käytössämme. Pojilla ja tytöillä oli
rivitalossa omat soluasunnot. Rivitalomme nimi oli Haapala. Kämppä oli tilava ja hieno. Kämpässä oli
neljä makuuhuonetta ja oleskelutila.
Lounaalle mennessä näimme
paljon muita paikkoja. Alueella oli
paljon muitakin asuntoja. Siellä oli
myös ulkopeliareena, navetta, josta
oli tehty liikuntahalli, Regina-koulu, joka oli Suomen ensimmäisiä
kouluja. Siellä oli myös vilja-aitta
ja pari kotaa.

Ensimmäinen ohjelma oli Anjalan
oma leirikaste. Se oli erikoinen, koska
olimme vanhassa kartanossa. Ensin piti
löytää kartanon pohjapiirustus ja löytää
sisältä tarina, jonka jälkeen esitimme
sen tarinan. Meille kerrottiin myös tarina harmaasta rouvasta, jonka näki
vain Wrede-niminen suku. Jos sen näki
hiukset auki, se ennusti onnettomuutta,
mutta jos sen näki hiukset kiinni se ennusti hyvää onnea suvulle.
Ruokailun jälkeen alkoi Mysteerien
jäljillä. Ohjaajana oli Hanna. Siinä oli
erivärisiä lappuja, joissa oli tehtäviä.
Vaikein oli oranssi. Jossain oli matikkatehtäviä ja jossain ongelmatehtäviä.
Osa onnistui ratkaisemaan vaikeimman pulman eli oranssin lapun. Pulmat olivat hauskoja ja hyvin toteutettu.
Tykkäsin tästä ohjelmasta, koska pulmien ratkaisussa oli ajateltava.
Mysteerien jälkien jälkeen meillä
oli liikuntasalivuoro. Ensin pelasimme
jalkapalloa. Sitten pelasimme käsipalloa. Vaikka kaikki oli hiestä märkiä,
halusimme pelata käsipalloa jumppapallolla. Se oli vaikeaa, koska jumppapallo oli niin iso ja raskas, eikä lentänyt paljon, paitsi aikuisilla. Onneksi
liikuntasalivuoron jälkeen oli sauna.
Saunarakennus oli todella iso. Siinä
oli isot saunat, pukutilat ja kuivaustilat.
Pojat ottivat kuumat löylyt. Pelasimme
saunan jälkeen totuutta ja tehtävää ja
sen jälkeen söimme iltapalan.
Tiistai 5.5. Ensimmäinen yö sujui hyvin. En ollut koskaan nukkunut niin
hyvin. Jotkut tosin nukkuivat huonommin, koska patja tuntui huonolta ja ilmastointi häiritsi.
Aamupala oli hyvää. Kun oli syönyt, piti odottaa että koko pöytä oli

suurin piirtein syönyt ja
kauniisti opettajalta käm
Sitten sai lähteä. Ruokaa
sen verran kuin halusi. Ju
oli kahvia, mehua, vettä, m
kaota. Aamupalalla oli lis
puuroa, leipää, jogurttia, h
Aamupäivän ohjelmass
peily ja köydellä laskeut
rikiipeily on kyllä yhteis
Siinä annetaan koreja ih
kasaa ne allensa. Kiipeäjä
ty valjaisiin. Osa tukee t
kien tornit kaatuivat ajall
oli, että korit tippuisivat
rikiipeily oli vähän pelo
hauskaa. Monet meistä
20 koriin. Köydellä laske
hurjan hauskaa! Meidän p
alas jyrkkää kalliolta, jonk
seinämä oli yli 10 metriä
dän piti säädellä laskun
Minua alussa pelotti tosi
sen jälkeen se oli tosi mah
Labyrintti oli hauska. S
nia erilaisia tehtäviä joi
mm. yhteistyötaitoa, hyv
vähän nopeuttakin. Ryhm
lestäni hyvät, niin kuin m
liset. Luulin aluksi, että l
erilainen.
Illalla lainasimme po
lähdimme uimaan Inker
halliin. Uimahalli oli aik
lä oli kolme allasta. Olin
melkein koko aja porealt
valvoja oli aika tiukka, v
ihan mukava. Katsoimm
kalla Kymijoen maisem
tosi hienot.
Keskiviikko 6.5. Keskiv
massa oli ensiksi Kiven

Ypäjän kotihoidon kesäjuhlat
Kotihoidon tytöt järjestivät
9.6. kesäjuhlat vanhuksille.
Yksi alkukesän lämpimimmistä päivistä sattui sopivasti kohdalle ja saimme nauttia aurinkoisesta säästä. Tapahtumassa
oli monenlaista ohjelmaa,
muun muassa esikoululaisten
lauluesitys, aivojumppaa ja yhteislauluja. Runo ystävyydestä
herätti muistoja ja aivojumppa
osoittautui erinomaiseksi ajanvietteeksi.
Tarjoiluakin riitti ja vanhukset saivat nautiskella kesän
ensimmäiset grillimakkarat.
Asiakkaat pääsivät pitkästä aikaa vaihtamaan kuulumisia ja
tapaamaan vanhoja tuttuja. Lopuksi juotiin kahvit pikkuleipien kera.
Hoitajien sydäntä lämmitti asiakkaiden iloinen mieli ja
positiiviset palautteet.

Kiitos Ypäjän
tuleville ekaluokkalaisille
ja tarhatädeille
lauluesityksestä!

Kiitos palvelukeskuksen keittiölle tarjoiluista :-)
Helena Pajula, Minna Reittonen, Marika
Räsänen, Salla Lahtinen ja Neea Suonpää

Tervehdys Ypäjän omalta
ikäihmisten palveluohjaajalta
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän toinen vuosi on
kulumassa vauhdilla loppuun.
Hyvinvointikuntayhtymää perustettaessa haluttiin tarjota
ikäihmisille jokaisessa seudun
kunnassa omaa ja henkilökohtaista palveluohjausta.
Oman kunnan palveluohjaaja auttaa ja opastaa ikäihmisiä
esim. hakemuksissa palveluiden
piiriin (kotihoito tukipalveluineen, hakeutuminen palvelukeskukseen). Teemme myös
kotikäyntejä palvelutarpeen
selvittämiseksi. Palveluohjaus

huolehtii myös omaishoidon
tuen hakemuksista ja käsittelystä, vapaapäivien järjestämisestä
joko intervallijaksoin, perhehoidolla, palvelusetelillä tai sijaisomaishoitajasopimuksella.
Kun toimintakyky on laskenut voidaan tarvita myös kuljetuspalveluita. Palveluohjauksen
kautta voi anoa sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua
asiointiin.
Lisäksi palveluohjaaja avustaa ja täyttää hakemuksia esimerkiksi Kelan hoitotukianomuksiin. Hoitotukeen on oi-

keutettu, jos tarvitsee vähintään
viikoittain apua henkilökohtaisissa toiminnoissa tai ohjausta ja
valvontaa niissä. Hoitotukea on
mahdollista saada 6 kk taannehtivasti.
Ikäihmisillä voi olla oikeus
myös asumistukeen sekä vuokra- että omaan asuntoon. Palveluohjaus avustaa myös näissä
hakemuksissa. Saat apua myös
kuntoutumis- tai sopeutumisvalmennus kursseille hakeutumisessa tai neuvontaa, missä tahansa mieltä askarruttavassa asiassa. Ota rohkeasti yhteyttä joko

puhelimitse arkisin, tai myös
henkilökohtainen tapaaminen on
mahdollista ilman ajanvarausta
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