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Kesän riemut kutsuvat!

Onnittelemme
valmistuneita!

Parturi-kampaamo Outi Perho
Katinhännäntie 298, 32140 Ypäjä as.
Puh. 050 372 1172

Parturi-kampaamoRaija Pastell-Fält

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

www.parturikampaamooutiperho.fi

in
ma

l
Ba PARIS

Olen lomalla
11.–17.7.

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

Karrinpuomin

Myytävänä

VW Golf Variant / -97.
Katsastettu, vetokoukku
ym. Hinta 1250 euroa.
P. 02 767 3555

MATILLE
KIITOKSET!
Ent. puomilaiset

MARKETTA JÄÄ VAPAALLE…
TERVETULOA KAHVILLE
HEPORANNAN PÄIVÄKODILLE

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

PERJANTAINA 28.6.
klo 10 – 15 VÄLILLÄ

NÄYTÖKSET
pe 14.6. klo 19.00
la 15.6. klo 17.00
su 16.6. klo 17.00
ti 18.6. klo 19.00
ke 19.6. klo 19.00
to 20.6. klo 19.00

Kuusjoenkulman kyläyhdistys 20 V –juhla
Keskiviikkona 19.6.2013
Tuottajain tuvalla,
Koskentie 678, Ypäjä

Ohjelmassa:

Juhannussauna ja uinti klo 17 alkaen
Mittumaarin illallinen 50 osallistujalle klo 17.30 -19.00, 10 €
Juhlaohjelma klo 19 -21, juhlapuhe rovasti Risto Ahti ja illan
juontajana ja viihdyttäjänä Mika Mali,
yhteislaulua ja muistelua 20 vuoden ajalta.
Yöttömän yön karaoke klo 21 alkaen
”aamunkoittoon” ja Kesäyön show klo 22.
Puffetti palvelee koko illan. TERVETULOA, Vapaa pääsy!
Järjestäjä: Kuusjoenkulman kyläyhdistys ja LounaPlussa ry

Ypäjän Musiikkiteatteri

(ylätalo, Ponien tila)

LIPUT
22 € / 19 € / 10 €

YPÄJÄLTÄ etsinnässä pieni asuinkolo opiskelijatytölle vähintään kolmeksi
viikoksi (kesäkuu). Tallitai piharakennus, huone
tms. Kaikki huomioidaan!
Yst. vast. 0400 755 232.

YPÄJÄN
TAKSI
Puh. (02) 727 1180

LIPPUVARAUKSET
liput.ideateatteri.net /
puh. 040 842 8610

ti
ke
to
pe
la
su

14.6. - 6.7.2013

25.6. klo 19.00
26.6. klo 19.00
27.6. klo 19.00
28.6. klo 19.00
29.6. klo 17.00
30.6. klo 13.00
ja klo 18.00

ti
ke
to
pe
la

2.7.
3.7.
4.7.
5.7.
6.7.

klo 19.00
klo 19.00
klo 19.00
klo 19.00
klo 17.00

Näytöskautemme nyt
kuukautta aiemmin!

www.ypajanmusiikkiteatteri.�i
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Ypäjän seurakunnan toimintaa
kesä-heinäkuussa:
Ypäjäläinen
Ypäjän kunnan ja Ypäjän seurakunnan julkaisema tiedotuslehti Ypäjän kunnan asukkaille.
41. vuosikerta.
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
Ypäjän seurakunta
Papalintie 1 B 13
32100 Ypäjä
puh. (02) 767 3108
fax. (02) 767 3081
Kirkkoherranvirasto avoinna
ma, ke, to klo 9.00–12.00
ti ja pe suljettu
Diakoniatoimisto avoinna
ke klo 10–11.30, to klo 15–16
puh. 040 553 6362
PAINOPAIKKA
Pirkanmaan Lehtipaino Oy
Elokuun Ypäjäläinen ilmestyy
keskiviikkona 7.8.2013. Lehteen
tarkoitettu aineisto on toimitettava kunnantalolle 31.7.2013
klo 15.00 mennessä.
Syyskuun Ypäjäläinen ilmestyy
1.9.2013.

Seurakunnan asiat
kirkkoherra
Vesa Rasta

su 2.6.
ti 4.6.
ke 5.6.
to 6.6.

klo 10.00 Sanajumalanpalvelus; Erkki Vappula ja Kaija Saukkola
klo 12.00 Diakoniapiiri Ypäjänkylän kirjastossa
klo 10.00 – 11.30 Diakoniapäivystys
klo 9.00 Kesäaamun Raamattu- ja rukoushetki Seurakuntakodilla
klo 15.00 – 16.00 Diakoniapäivystys
klo 19.00 Kylvön siunaus Hyrsyn lavalla
su 9.6.
klo 10.00 Messu; Vesa ja Eeva
ma 10.6. klo 18.30 Kirkkovaltuuston kokous
ke 12.6. klo 10.00 – 11.30 Diakoniapäivystys
to 13.6. Rippileiri, Kuhmoinen
– to 20.6.
to 13.6. klo 15.00 EI diakoniapäivystystä
su 16.6. klo 10.00 Messu; Risto Ahti ja Kaija
ke 19.6. klo 10.00 EI diakoniapäivystystä
to 20.6. klo 15.00 EI diakoniapäivystystä
la 22.6. klo 10.00 Messu; Vesa ja Kaija, saarna Keijo Leppänen
su 23.6. klo 12.00 Sanajumalanpalvelus Murskalla; Vesa ja Kauko HUOM!! Aika ja paikka!!
ma 24.6. Caissaniemi leiri 4. – 6. -luokkalaisille
– pe 28.6.
ti 25.6.
klo 10.30 Amazing Grace -pyöräilytapahtuma Ypäjän kirkkoon
ke 26.6. klo 10.00 – 11.30 Diakoniapäivystys
to 27.6.	Kesäretki Forssaan eläkeläisten kesäkirkkoon
Katso erillinen ilmoitus Ypäjäläisessä!
klo 15.00 EI diakoniapäivystystä
su 30.6. klo 10.00 Konfirmaatiopäivä
ma 1.7.
Caissaniemi; leiri 7. – 9. -luokkalaisille
– to 4.7.
ma 1.7. Kirkkoherranvirasto suljettu!!
– pe 5.7.
ke 3.7.
klo 10.00 – 11.30 Diakoniapäivystys
to 4.7.
klo 9.00 Kesäaamun Raamattu- ja rukoushetki seurakuntakodilla
klo 15.00 – 16.00 Diakoniapäivystys
su 7.7.
klo 10.00 Sanajumalanpalvelus; Jussi Kataja ja Kaija
su 14.7. klo 10.00 Sanajumalanpalvelus; Jussi Kataja ja Kauko
su 21.7. klo 10.00 Messu; Erkki Vappula ja Kaija
su 28.7. klo 10.00 Sanajumalanpalvelus; Erkki Vappula ja Eeva

Partaharjun leirikylä tutuiksi
myös Ypäjän pojille
Sotien jälkeen sotaorpoja täynnä olevassa Suomessa haluttiin
löytää leirikylä, jossa pojat
voisivat viettää viikon reipasta
leirielämää urheillen, askarrellen, luontoa kunnioittaen ja
samalla myös henkisiä harrastuksia haluttiin elvyttää. Ohjelmaan kuuluisi myös ilta- ja
aamuhartauksia sekä leiri kirkko ja lyhyitä raamattutunteja.
Sodassa kovissakin taisteluissa
ollut pastori Pentti Tapio oli
idean vetäjiä. Haluttiin saada
poikia seurakuntien ja muistakin kerhoista mukaan kesäleireille. Diakoniatyö tuli sotien
jälkeen pakolliseksi seurakunnissa, joissa oli oltava diakonissan virka ja samalla myös
lapsi- ja nuorisotyötä elvytettiin. Syntyi Partaharjun leirikylä Pieksämäen lähelle Salvosjärven rannalle pari kilometriä
Partaharjun juna-asemalta.
Leirikylä sai nopeasti avustuksia ja talkooväkeä, vaikkakin sodan jälkeen oli myös
vastustusta ja tietyt viranomaiset pelkäsivät kiihkoisänmaallisfasistista henkeä, joka oli
ankarasti kielletty rauhansopimuksessa. Mutta Partaharju
monine rakennuksineen nousi
vuosi vuodelta ja kesäisin tuhannet pojat ympäri Suomea
leireilivät Partaharjulla. Itse
olen noin kymmenvuotiaana
1953 Someron poikaryhmän
mukana nuorimpana ollut kesä

leirillä. Tällä Partaharjun leirillä podin ankaraa koti-ikävää ja
aioin lähteä kotiin ja päätin että en koskaan lähde seurakuntien enkä muillekaan leirille.
Nimittäin Partaharjun historian
ainoa hukkumistapaus sattui
juuri tuolloin. Joku poika oli
heti leirin alussa mennyt uimaan omin luvin. Minä jonkun
muun pojan kanssa löysin vedestä kellumasta hukkuneen,
joka sitten ”roikotettiin” läheisen saunan lauteille. Siellä se
ihmeekseni oli vielä seuraavanakin päivänä. Kriisiapuja ei
tuolloin ollut. Ilmeisesti joku
vetäjistä, taisi olla itse Iso-parta eli pastori Tapio, löysi minut
itkemästä. ”Missä teltassa sinä
asut?” Ja niin pääsin vanhaan
sotilastelttaan itsensä vetäjän
pastori Rainer Kankaan viereen. Hän johti Someron poikien ryhmää. Olo helpottui, ja
enää en pelännyt teltan seinän
suurta reikää, josta ekayönä
luulin ketun pistävän käpälänsä päähäni. Nimittäin jo
ekayönä hukkunut kummitteli unissani. Ja niin leiri alkoi
maistua ja kotiin meno oli jo
jopa ankeaa kun viikon leiriltä piti lähteä pois. Sen jälkeen
leirejä on ollut elämässäni lukematon määrä. Ystävällinen
pastorin johdattelu ja puhuttelu
rauhoitti minut ja taisi olla että
isommatkin pojat ymmärsivät
olla käyttämättä enää nimitystä

Ketun pelkuri, joksi minua eka
päivänä nimitettiin. Ja pastorin
puhuttelu, että millä ihmeellä
sinä yksin osaat mennä satoja
kilometrejä Somerolle saakka
ja vaihtaa vielä oikeaan junaan
itsesi.
Partaharjun kesäleireillä
olin useampana vuonna. Ypäjältä 1956 Somerolle muuttanut nuorisotyönohjaaja Esko
Kaunisto oli innokas Partaharjun kävijä. Hänen joukossaan
olin kahtenakin vuotena isoveljenä ja teologina. Muistan
että aina jokunen poika oli
myös Ypäjältä juhlaleirillä.
Kesä 1959 oli kuiva ja kuuma. Viereisessä telttakylässä
oli Tampereen pokia ja yhtenä
isoveljenä tuomiorovasti Oskar
Paarman poika Jukka. Tutustuimme jo tuolloin toisiimme.
Tuona kesänä Someron pojat
saivat lentopallomestaruuden
leirillä. Olimme ylpeitä. Joskus
1963 Jokioisten ryhmässä teologina muistan lähellä asuneen
myös poikia Ypäjältä. Onnettomuuksia ei kovinkaan paljoa
sattunut Partaharjulla: nuotiosta saattoi tulla palovammoja
tai irralleen päässyt koira puri
jotakuta. Sitten valmistauduimme suureen iltanuotioon.
Kävelin alueella ja erään teltan
edessä minulle tuntematon poika pienensi kirveellä kannonnokkaa. Sanoin että ole varovainen. Jos joku tulee teltasta

SEURAKUNNAN KUULUMISIA

Olemme juuri viettäneet helluntaita. Pyhä Henki on annettu seurakunnalle, ja tänäkin
päivänä elävä Jumala vaikuttaa
keskuudessamme.
Olemme viettäneet rippikoulun alkujakson Caissaniemessä Tammelassa. Jatkamme
varsinaisella leirijaksolla Kuhmoisissa kesäkuussa.
Ypäjän kesään kuuluvat
vahvasti perinteiset tapahtumat. Hevoset vetävät kotikuntaamme turisteja ja Pertunpäivä sekä Ypäjän yö ovat myös
vahvasti seurakunnan kalenterissa.
Katsoessamme kuluvaa
vuotta taaksepäin on ollut ilo
huomata, että väkeä liikkui
vappuna runsaasti munkinpaiston ja gospel-musiikin merkeissä. Lisäksi olemme kevään
aikana pyrkineet panostamaan

rukoukseen seurakunnan puolesta. Myös konserttitapahtumat ja muut perinteiset tilaisuudet ovat parhaimmillaan
kuhisseet väkeä.
Kiitän kaikkia ypäjäläisiä
alkuvuodesta ja toivotan kaikki sydämellisesti tervetulleeksi
seurakunnan puolesta tapahtumiin, joissa olemme järjestäjinä. Toki myös toivotan siunausta koko Ypäjän kesään jokaiselle yhdessä ja erikseen.
Lomaa allekirjoittanut viettää 1.7.–4.8. (Jeesus ei kuitenkaan lomaile!). Sijaisinani
toimivat Jussi Kataja, Erkki
Vappula ja Matias Roto.
Jatkakaamme yhteistä työtä
paikkakuntamme puolesta helluntain Hengessä!
Siunattua kesää!

Vesa Rasta

Diakoniatyö

Diakoniatoimistossa päivystys
kesäkuussa ke 5.6. klo 10–11.30,
to 6.6. klo 15–16 sekä
ke 12.6. ja ke 26.6. klo 10–11.30.
Heinäkuun päivystys vain
ke 3.7. klo 10–11.30 ja to 4.7. klo 15–16.
Hanna on rippileirillä 13.6.–20.6, vapaapäivillä 21.6.–25.6.
ja kesälomalla 8.7.–4.8.
Diakonia voit tulla tapaamaan sopimuksen mukaan muulloinkin tai pyytää kotikäynnille. Diakoni Hanna Hakala yhteystiedot puh. 040 553 6362, s-posti: etunimi.sukunimi@
evl.fi. Diakonin kanssa voit keskustella luottamuksellisesti
mieltäsi painavista asioista.
Vähävaraisille tarkoitettuja EU-elintarvikkeista on saapunut uusi erä. Niitä voi tulla hakemaan päivystysaikoina tai
voi soittaa ja sovitaan aika. Muista ottaa oma kassi mukaan!

Retki Forssaan eläkeläisten kesäkirkkoon to 27.6.
Lähtö klo 9.15 seurakuntakodin pihasta. Käymme tutustumassa Ronttismäen
tehtaalaismuseossa Forssassa ja syömässä, ennen kuin menemme tutustumaan Forssan kirkkoon ja osallistumme eläkeläisten kesäkirkkoon. Kirkon
jälkeen juomme kirkkokahvit ja lähdemme kotimatkalle.
Takaisin Ypäjällä olemme noin klo 16. Retken hinta on 15 €
(sis. kyyti, ruoka ja museo), joka maksetaan linja-autossa.
Mukana reissussa diakoni Hanna Hakala ja kanttori Kaija
Saukkola. Ilmoittautumiset viim. ma 10.6. Hannalle, puh.
040 553 6362.
Järjestää Ypäjän srk, diakoniatyö
ulos, niin käsi voi olla vaarassa. Ja samassa tuli minulle
vieras poika ulos teltasta ja
pikkusormi lensi kädestä metrin päähän. Mitäs muuta kuin
poika vietiin paikattavaksi ensipuun, ja ehdin vielä suuren
juhlanuotion tunnelmaan, jossa 1500 poikaa ohjaajineen oli
kokoontunut järven rannalle.
Muistan aina kun juhlanuotio
päättyi virteen 555: ”Oi Herra
luoksein jää, jo ilta on.” Ja samassa suuri risti rannalla syttyi
hienosti palamaan merkiksi siitä että risti viitoittaisi jokaisen
pojan elämää. Muistaakseni
tuolla leirillä oli mukana myös
Erkki Tuomonen ja muitakin
Ypäjän poikatyön vapaaehtoisia.
Myöhemmin ollessani jo
Ypäjällä 1970-luvulla kunnan
raittiuslautakunta avusti täältä
poikia Partaharjun Joka Pojan
raittiusleirille. Alma Pietiäinen
ja tietysti Erkki lautakunnan
puheenjohtajana asiaa ajoivat,
ja minun tehtäväni oli kehua

Partaharjua, En osaa sanoa
kuinka monia oli Partaharjulla
mukana, ilmeisesti Tammelan
rovastikunnan ryhmänä. Joka
tapauksessa myöhemmin parin
päivän Itä-Suomen suosituilla
retkillä vein ihmisiä myös Partaharjun leirikylään kahville ja
samalla katsomaan Partaharjun
kansanopistoa ja Partaharjun
puhuttelevaa leirikirkkoa, jota vuosikaudet rakennettiin.
Ja vihdoin saatiin hirsiseinät
ja kellotorni ja alttari. Taivas
oli kattona ja muutama honka
seisoi myös kirkon sisäpuolella. Juhlallinen paikka. Kirkon
nimeksi tuli myöhemmin Ristikiven kirkko. Jotkut pojat kirkon aikana kuorivat ison kiven
sammalista ja sieltä löytyi hieno ristikuvio. Itse asiassa pojat
tekivät historiallisen teon.
Olisi mielenkiintoista tietää
kuinka moni Ypäjäläisen lukijoista on käynyt Partaharjun
leireillä tai edes joskus muuten
poikennut.
Risto Ahti
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Ypäjäläinen vaikuttajapersoona

YHTEISVASTUU 2013

REINO VILJO TOUKOLA

Tammiku ussa 1951 tehtiin
pankinjohtaja August Teinilän
johdolla kauppakirja Kartanonkylässä Toukolan maatilasta. Sen mukaan Hilda ja Kalle
Toukolan omistama tila siirtyi
tietyillä summilla ja ehdoilla
Reino ja Anna-Liisa Toukolalle. Suurehko sisarusparvi sai
myös osuutensa: Jenny Kauriinoja, Eeva Järvinen, Sirkka,
Aune, Sisko, Rauno, ja Raimo
Toukola. Reinon paljon vanhempi Risto-veli ei tietenkään
saanut mitään, sillä hän oli
talvisodassa kaatunut. Reinoa kosketti aikanaan kovasti
Riston kaatuminen, josta hän
usein kertoi ja josta hän kirjassaan ”Muisteluja 50 vuoden
takaa” vuodelta 1990 kirjoitti.
Nuori isäntä aloitti siis maatilan isännyyden ja hän pyrki
mahdollisimman ajanmukaisesti hoitamaan isännyyttä
osallistuen samalla moniin
luottamustoimiin paikkakunnalla.
Ensimmäisenä pappisvuotenani sain maaliskuussa 1973
osallistua Reinon 50-vuotisjuhliin Kartanonkylässä. Silloisen kanttorin Tapio Laurilan
ehdotuksesta hyppäsin Tapion
autoon, koska hän ehdotti, että
käydään vielä tuolla Toukolassa. Siellä on parhaillaan juhlat
menossa, ja samalla voit tutustua Reinoon. Toukolan uusi
päärakennus oli silloin jo käytössä ja väkeä riitti juhlapäivällisillä. Sain istua Valion herrojen pöydässä ja minulle selvisi,
että jopa valtakunnan tason
luottamustoimia oli siunaantunut Reinolle. Itsekin lapsena
meijerillä Jokioisten Vaulammilla asuneena kiinnosti Valion meijerihommat. Ja Reino
piti pitkät ajat lehmä karjaa,
josta seinillä olevat kunnia kirjat kertoivat. Muutaman laulun
lauloimme ja taisin pitää pikkupuheenkin. Ja tutuksi tuli
Toukolan maatila, jossa myöhemminkin pidettiin tilaisuuksia ja jopa yhdet kinkeritkin.
Sotaveteraanien työ oli Reinon suuri harrastus. Hänhän oli
pitkään veteraanien puheenjohtaja, eräänlainen primus
motor, ensimmäinen käynnistäjä. Joulukuussa 2012 perinteisesti sain kutsun veteraanien
ja sotainvalidien ja kannattajajäsenten joulujuhlaan seurakuntakodille. Tästä kutsusta
olimme vaimoni Liisan kanssa
hyvin iloisia. Tultuamme paikalle tunsin, että jotakin oleellista puuttuu juhlasta ja nopeasti kysyinkin, että missä on
Reino Toukola. Hänhän oli istunut omalla paikallaan vuosikymmenet. Minulle kerrottiin

että hän on nyt Someron Lamminniemi-kodissa. Vielä maaliskuussa 2013 vietettiin Reinon 90-vuotisjuhlia, ilmeisesti
useampanakin päivänä. Näin
minulle kerrottiin. Sen jälkeen
pitkä ja monivaiheinen elämä
oli siirtynyt historiaan. Miniä
Milja Toukola toi minulle eräänä päivänä luettavaa: mielenkiintoiset kirjat Toukola (2011
ja toimittajana Milja Toukola)
sekä tuo sota-ajan muistelmat,
jonka vaarin 80 v. juhliin toimittivat Toukolan Reinon lasten lapset Anna, Niina ja Tanja.
Uskon että innokkaat lukijat
voivat saada lainaksi kyseiset
kirjat Miljalta, jos ei ole niihin
aikaisemmin tutustunut. Sotaajan muistelmia pidän varsin
ansiokkaana. Runsas satasivuisessa kirjassa on ainutkertaisia
valokuvia ja runsaasti mielenkiintoista tietoa sotakokemuksista, joita Reino sai kokea.
Hänellä ei ollut varsinaisia
muistivihkoja, vaan tuosta vain
muistista on asiat kirjaan laitettu. Paljon sotakirjoja lukeneena totean että Reino on asiat
muistanut erinomaisesti.
Talvisodan alkaessa 30.11.
1939 Reino oli 16-vuotias. Hän
oli aikaisin lähtenyt myllyreissulle ja tarjonnut myös apua
emäntä Hellin Pajuniitylle vehnäsäkin jauhatuksessa. Reinolla oli sanojensa mukaan se periaate, että aikaisin myllyyn ja
myöhään kirkkoon, niin pääsee
pian pois. Paluumatkalla Reino
poikkesi Jokioisilla myllykahveille ja silloin oli radio auki:
koko ajan tuli tietoa venäläisten alkaneesta hyökkäyksestä
Suomeen ja tietoja ensimmäisistä pommituksista. Talvisota
oli alkanut.
Kotiin tultua Reinoa kohtasi
miellyttävä asia: Risto-veli oli
tullut käymään. Mutta tapaaminen loppui lyhyeen: Riston
oli palattava rintamalle. Reino
kyyditsi Riston Ypäjän asemalle ja siinä sitten sanottiin hellät
jäähyväiset. Hetken aikaa etsittiin Riston lompakkoa, mutta
se löytyi pudonneena hevoskärryiltä. Joulupäivänä 1939
ypäjäläinen korsu sai täysosuman ja kuusi tuttua miestä kuoli välittömästi. Ihmeen
kaupalla Leonard Löfstedt,
mies jonka itsekin tunsin, säilyi hengissä. Ja uuden vuoden
aattona Risto-veli sai sankarikuoleman. Reino muisti hyvin
kun silloinen kirkkoherra Aarne Salminen ja opettaja H. J.
Mäkitalo lähestyivät Toukolaa
koivukujaa pitkin. Ei tarvinnut
yhtään arvailla, miksi miehet
lähestyivät Toukolaa.
Vuosien aikana olimme

alokkaiden kutsun noissa Reino kanssa. Ne olivat mielenkiintoisia tilaisuuksia. Itse toin
persoonallisesti pojille seurakunnan tervehdyksen ja Reino veteraanien tervehdyksen.
Muistan miten Reinon puhe
saattoi venyä varsin pitkäksi, kun hän kertoili sota-ajan
täpäristä tilanteistaan rintamalla. Mutta huomasin, että
pojat kuuntelivat totisena. Veteraanien hautajaisissa Reino
oli hyvin usein toisena havu
seppeleenlaskijana. Hän oli
opetellut ulkoa seppelesanat ja
kuuluvalla äänellä hän luki ulkona avoimen haudan äärellä.
Reino alkaa olla viimeisiä veteraaneja, joka saa itse seppeleensä.
Reinon sotamuistelmat ovat
mielenkiintoisia. Kun hyvä
kaveri kaatui viereltä salaampujan luodista ja hetken
päästä katseli Reinoa lasittunein silmin, niin se hetki jäi
mieleen surullisena. Toki hauskoja muistoja on Reino myös
tallentanut. Rintamalla käytiin
suurta rottasotaa. Sadalla rotanhännällä sai kuntoisuusloman. Taisivat pojat käydä hännistä keskenäänkin kauppaa,
ja joku nokkela toi niitä häntiä
lomalta kotoaan. Mene ja tiedä. Alikersanttina Reino halusi
asiallisesti kouluttaa alokkaita. Simputusta taisivat jotkut
myös harrastaa.
Reinon rintamalla olo rajoittuu 15.2.1943 – 23.7.1944
väliselle ajalle. Silloin Reino
sotakaveriensa kanssa eleli
juoksuhaudoissa, korsuissa,
poteroissa, teltoissa, taivasalla, milloin missäkin. Sitten tuli
haavoittuminen ja kiertely eri
sotasairaaloissa, kunnes hän
kotiutui Ypäjälle. Rauhanaika
oli tullut, ja jälleenrakentaminen sotakorvauksineen alkoi
Suomessa. Monesti Reinon
henki oli vaakalaudalla, tipalla,
kuten sanotaan. Hän itse toteaa
että Korkeimman varjelus ja
johdatus oli mukana. Ei ollut
vielä lähdön aika.
Talvisodan kuuluisalla Lemetin taistelupaikalla Laatokan Karjalassa olen itse usein
käynyt ja tutkinut niitä juoksuhautoja, joita siellä vielä on.
Komeaa kangasmaastoa siellä
on ja alueella myös hyvät asfalttitiet. Paikalla on muistomerkki, jossa kaksi naishahmoa on toisissaan kiinni. ÄitiVenäjä ja äiti-Suomi haluavat
rauhaa. Puhutteleva muistomerkki. Lemetin motissa talvisodassa tuhannet venäläiset
saivat surmansa. Juuri jossakin
tällä alueella Reino haavoittui
kuljettuaan sitä ennen viikkoja

Old is gold

jalkaisin Syväriltä ja Aunuksesta. Koko ajan piti tähyillä
vihollisen läsnäoloa. Virallisia
kuljetuksia kuten autoja ja junia ei voinut käyttää.
Markku ja Hannu olivat
Reinon pojat, ja aikanaan Milja ja Markku alkoivat isännöidä Toukolaa, ja Reino asui
keskustassa Papalintiellä omakotitalossa. Reinon kanssa
usein tervehdittiin, kun juoksin
hänen talonsa ohi. Mieleeni
ovat jäänet hiihtolenkit Talastuvalle. Reino oli hyvä hiihtäjä, sen sain todeta. Jopa sotaaikana hän sai mestaruuksia
hiihdossa. Suosittelen kaikille
uutta justiinsa ilmestynyttä kirjaa, Bair Irincheev: Talvisota
venäläisin silmin (Kustannus
Minerva). Kirja pysäytti minut
miettimään asioita, kun talvella jouduin joksikin aikaan olemaan petipotilaana. Vasta nyt
tuosta kirjasta selvisi, miksi
isäni pelastui Muolaan kirkon
taistelupaikalta, ja siksi minäkin olen olemassa.
Reino oli karjatalousihmisiä. Niinpä 1954 pidettiin Jokioisilla Jokiläänin maatalousnäyttely. Muistan koulupoikana olleeni siellä kauniina kesäpäivänä somerolaisten kanssa
ja hauskaa oli. Toukolastakin
oli siellä lehmiä mukana, ja
Pulu, Leija ja Ystävä saivat
sarjassaan ensimmäiset palkinnot. Reino oli uudistusmielinen
isäntä, ja usein jokin hankinta
ja uusi juttu tehtiin etupäässä
ennen muista. Ensimmäinen
traktori, harmaa Massey Ferguson hankittiin1956. Kylän
ainoana traktorina se joutui tekemään kovia päiviä. Vuonna
1960 oli avo-ojat salaojitettu
Toukolassa, kun muut vasta
aloittelivat ojituksiaan. Lihotussikojen tuotto meni salaojituksen kustannuksiin. Lypsykone ostettiin 1955, mutta se
meinasi jäädä tekemättä, kun
Reino luuli kauppiasta ensin
uskonlahkon saarnaajaksi ja aikoi passittaa miehen ulos.
Reino toimi monissa luottamustoimissa isännyytensä
aikana ja senkin jälkeen. Kunnanvaltuuston jäsen hän oli
1951 – 1956. Lisäksi hän oli
monissa maatalousjärjestöissä
ja osuuspankin ja meijerin hallituksissa. Valion hallintoneuvostossa hän oli vuosina 1971
– 1982 ja veteraanijärjestöissä
lähes elämänsä loppuun saakka. Seurakunnan hallinnossa
muistan hänet ainakin 1980-luvulla, valmistelevassa taloudellisessa jaostossa ja kirkkoneuvostossa.
Risto Ahti

Rippikoululaisten diakoniakäynnit vanhusten luona

Rippikoululaiset saivat diakoniatyöstä tehtävän vierailla
vanhuksen luona ja auttaa kotitöissä tai olla ihan vaan juttuseurana. Taustalla oli ajatus
tämän vuoden Yhteisvastuukeräyksen aiheesta Vanhusten
yksinäisyyden poistaminen.
Vanhus sai itse päättää, mitä
tehtäviä hän nuorelle antaa.
Tehtäviä olikin laidasta laitaan, esim. imurointia, pölyjen
pyyhintää, haravointia jne. Ai-

kaa nuoret saivat käyttää puolesta tunnista kahteen tuntiin.
Sääntönä oli, että minkäänlaista rahapalkkaa nuorelle ei saa
antaa.
Jokainen sai kuitenkin itse päättää, jos halusi tarjota
mehut / kahvit. Nuoret eivät
kuitenkaan osanneet odottaa
saavansa mitään. Diakoniatyöntekijä kysyi vanhuksilta
suostumuksen ennakkoon ja
etsi nuorille ja vanhukselle

sopivan ajankohdan. Nuoret
kävivät pääasiaksi pareittain,
jokunen kävi yksinkin. Ennakkoon taisi oli molemminpuolista jänn itystä¸ mutta palaute
sekä nuorilta että vanhuksilta
oli positiivista. Vanhuksille jäi
hyvä mieli nuorten käynnistä,
se oli kiva piriste. Alla parin
nuoren kirjoittama teksti käynnistään.
Diakoni Hanna Hakala

Diakoni Hanna Hakala antoi
rippikoululaisille tehtäväksi
käydä tervehtimässä yksinäistä
vanhusta ja auttamassa pihatöissä. Pääsin koulusta kello
kaksi ja suuntasin vanhuksen
luo. Vastaanotto oli lämmin.
Siinä puristeltiin käsiä ja esittäydyttiin. Kuulumisiakin
vaihdeltiin. Astuttuani peremmälle, nenäni haistoi jotakin,
se oli lättyjen tuoksu. Hän oli
paistanut meille lättyjä. Oli

Yhteisvastuukeräys päättyi toukokuun
lopussa. Keräys tuotti 2 680 euroa kulujen jälkeen. Suuret kiitokset kaikille keräykseen eri tavoin osallistuneille.
Tuotosta jäi 10 % oman seurakunnan diakoniatyölle eli
268 euroa. Summa aiotaan käyttää keräyksen aiheen
mukaan vanhusten hyväksi.

Seurakunnan päiväkerhot ovat taas takana
Kiitos kaikille, jotka olette
kanssamme yhteistyötä
tehneet.
Syksyn kerhoista tiedotetaan
tarkemmin elokuun Ypäjäläisessä. Kerhoryhmiin mahtuu
vielä mukaan. Kerhoon voi ilmoittautua täyttämällä ilmoittautumislomakkeen ja toimittaa sen päiväkerhoon tai kirkkoherranvirastoon, jo kerhoa käyviltä riittää sanallinen ilmoitus jatkamisesta, lomakkeita saa molemmista paikoista.
Lisätietoja kerhoista saa puh. 040 804 9252.
HYVÄÄ KESÄÄ KAIKILLE!
TV:stä tuttu Amazing Race on nyt:

A m a z i n g   G r a c e
7. t u o t a n t o k a u s i

Polkupyörävaellus Lounais-Hämeessä
tiistaina 25.6.2013.
Matkan aikana tehtäviä parin kanssa, kirkkohetkiä
ym. mukavaa yhdessäoloa. Matkan pituus on hiukan
yli 100 km. Etsi itsellesi pari ja ilmoittaudu mukaan.
Tapahtumaan voi osallistua myös ilman kilpailua, siis
vain pyöräilyyn ja kirkkohetkiin. Tapahtuman hinta on
5,- / hlö + ruokailut. Ilmoittautumiset 15.6. mennessä:
heikki.lahdekorpi@evl.fi
Tiedustelut sähköpostilla tai puh. 050 415 1774.
Vetäjät: Heikki Lähdekorpi, Jokioisten srk:n
nuorisotyönohjaaja,
Esa Löytömäki, Forssan srk:n kirkkoherra.

Vähävaraisille tarkoitettuja

EU-elintarvikkeita
on saapunut uusi erä.

Niitä voi hakea Ypäjän seurakunnan diakoniatoimistosta osoitteesta seurakuntakoti, Perttulantie 8.
Elintarvikkeita voi hakea ke klo 10–11.30 ja
to klo 15–16. Ota oma kassi mukaan!
Lisätiedot diakoniatyöntekijä Hanna Hakala puh.
040 553 6362 tai etunimi.sukunimi@evl.fi

Ypäjän laulu

(Sopii laulaa virren ”Herraa hyvää kiittäkää” sävelellä)

1. Loimijoen varrella pellot metsät laitumet,
kulkijaansa odottaa Luojan töitä katsomaan.
2. Viiden kunnan naapurina asutaan ja viljellään,
voimakkaasti Hämeeseen, Turkuakin muistaen.
3. Maamies peltoon siemenen kylvää suurin toivehin.
Syksyllä taas nautitaan, mitä Luoja suonut on.
4. Siellä myöskin hevosista elantoa ansaitaan,
maastoon hienoon vaihtuvaan ihmismieli halajaa.
5. Kotiseuturakkaus siellä näkyy kaikessa,
alla tähtitaivahan kirkossa ja luonnossa.
6. Kaarisilta komea Loimijoen ylittää,
johtaa kansan poluille Kurjenmäen rinteille.
7. Jokilaakso mahtava tarjoo suviehtoisiin
jännitystä golfeihin, musiikkia teatterin.
Risto Ahti

mielenkiintoista kuulla, millainen rippikoulu hänen nuoruusaikoinansa oli, muutenkin
tykkään, kun joku vanhempi
henkilö kertoo omista kokemuksistaan ja tekemisistään.
Syötyämme siirryimme pihahommiin. Haravoimme pihaalueen syksyn pudottamista

lehdistä. Minusta on mukavaa
käydä ilahduttamassa ja auttamassa vanhuksia, etteivät he
joudu olemaan yksin, sillä päivät voivat käydä pitkiksi, kun
niitä yksin viettää.
Miia Reiman &
Teemu Suonpää
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Vainion takusia

Mitä kuuluu Ypäjälle? Vapputapahtuma ja Yhteisvastuu 2013
Tämän kunnan ja seurakunnan
tiedotuslehden, tämän Ypäjäläisen ilopilleri on lehden kolumni, jonka yleisotsikko on
Wäärin käsityksiä. Jos kohta
ulkokuntaiselle on aina ilo lukea synnyinkuntansa kuulumisia, niin eritoten riemukasta on
joka numerossa nähdä, mitä se
Keijo on tällä kertaa käsittänyt
wäärin.
Toukokuun lehden wäärinkäsitys oli niin riemukas, että
piti käynnistää kannettava ja
tekstinkäsittely ja piti ruveta näpyttelemään tukea tälle
wäärinkäsitykselle. Keijo kirjoitti, että Ypäjän vaakuna on
uudistettava, koska aika on
ajanut sen ohi ja vaakuna on
aneeminen ja kaikessa haaleassa yksinkertaisuudessaan pohjanoteeraus muiden joukossa.
Suunnittelijaa, professori Aukusti Tuhkaa Keijo kunnioittaa
näppärällä sanaleikillä vaakunan Tuhkauksesta. Aivan aitoa
kunnioitusta en leikistä löydä,
mutta olenkin asiassa puolueellinen, kun kotini seinillä on parikin Tuhkan työtä, toinen jopa
omistuskirjoituksella varustettu, ei tosin minulle omistettuna.
Pohjimmiltaan tässä wäärinkäsityksessä on riemukkainta
se, mitä käsitys kertoo ihmisen ajattelusta. Että se on ny si
Ypäjällä justiinsa täsä toukokuusa tärkeetä, että ruvetaan ny
tota vaakunaa uuristammaan.
Eihän Ypäjällä mittään muuta
niin tährellistä, ei toukokuusa,
eikä muullonka. Että se on toi
vaakuna niinko kunnan mainos, että kukas semmosia vanhoja mainoksia täsä kloppaalisa varttaalimarkkinatalouren
tynaamisesa maailmasa jaksaa
kattella.
Että se on ny si sympoolisestikki menneen maailman
peruja, meinaan se tähkä, ko

ruakahan kasvaa ny kaupasa ja
sitte se kellotapuli, ko ne on ne
salatut elämät ja sitte ne kaikki
uppeet tositvohjelmat, niinko
ne neljät hääkki, että niisä kyllä
riittää sitä aatetta ja ajattelemistä ihan jokkaiselle. Että mitäs
sitä terve ihminen ny muuta
tarttee, ko vähä syämistä tosta salesta ja si äkkiä kottiin ja
sohvalle ja televisio auki. Sitä
vaan, että semmoset ylet ja teemat vois kyllä lopettaa, ko sitä
ei kukkaan semmosta jankkaamista jaksa, ko se on se viihre,
ko on hyväks, niinko ne sannoo
ihan tekevisiosaki.
Että kyllä se joku elukka
tarttee siihen vaakunaan saara,
mutta emmää niin noista heposista perusta, ko ei niistä saa ko
makkaraa, mutta lure vois olla
aika kommee, ko sillä on semmone selkäkilpiki ja se haisee,
meinaan, jos semmosen saa
suuhusa ja ko se aika ylleinen
ja si ko se on kare, niinko mei
ollaan kaikki, meinaan ylleisiä
ja haisevia, paitti mää. Että se
vois olla ihan kunnan semmonen slokani, että Ypäjä – kare
ko lure. Olis se kommeeta. Siinä olis vielä seki hyvä puali,
että ko ennen oli kaikki paremmin, ne oli lutteekki suurempia
ko ny ja tosa tulevaisuuresa ne
pyssyy henkisä, ko mei kuallaan sukupuuttoon, ni se olis
ihan sikakommeeta, että lutteitten imppeeriuumin juuret
löytys Ypäjän kunnasta. Oltais
meinaan kloppaalia historiijaa,
ei vaan historiijaa, vaan sen tekijöitä.
Mitä kuuluu Ypäjälle? Ypäjäläisestä saan kuvan lukuisista yhdistyksistä laki- ja muine
sääteisine toimintoineen. Mitä
muuta kuuluu Ypäjälle? Muuta
kuin riemukkaita wäärinkäsityksiä?
Arto Vainio

Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry:n
Vappulounas

Ypäjänkylän seuraintalolla
nautittiin Vappulounas, joka oli
osana ”juhlatalojen juhlavuosi” -tapahtumia. Lounaslippuja
myytiin ennakkoon ja kiinnostus ylittikin odotukset niin, että
tapahtuman liput myytiin loppuun eivätkä kaikki halukkaat
päässeet nauttimaan maukkaasta lounaastamme. Kyläyhdis-

tys haluaakin kiittää kaikkia
lahjoittajia sekä talkoolaisia
herkullisten ruokien ja juomien
valmistamisesta ja siitä suuresta työstä jonka tuloksena tapahtuma onnistui ja ruokailijat
saivat nauttia maittavan, monipuolisen ja riittoisan vappulounaan.

Seurakunnan Vapputapahtumaa vietettiin 1.5. Yhteisvastuun hyväksi. Myynnissä oli
tuoreita munkkeja, jotka olivatkin tosi suosittuja, Yhteisvastuutavaroita ja lasten päiväkerhossa askartelemia kukkia.
Arpoja oli myös myynnissä.
Yhteisvastuun nuorten valokuvakilpailu päättyi ja voittajaksi
äänestettiin Eveliina Kaurasen
ottama kuva. Bändilavalta saatiin kuulla erilaisia hengellisiä
bändejä ja kuoroja. Isoset järjestivät lapsille kasvomaalausta, ongintaa ja ilmapalloja.
Vapputapahtuman tuotto oli kulujen jälkeen noin

930€ Yhteisvastuukeräykselle. Ypäjän seurakunta
kiittää kaikkia vapputapahtumaan 1.5. osallistuneita,
siellä esiintyneitä sekä seuraavia lahjoittajia ja järjestämisessä avustaneita: HB,
Jokioisten seurakunta, Kartanon koulu, Paanan koulu,
Parturi-kampaamo Ritva Kuusinen, Perttulan Kukka ja Lahja, Sale, Siwa, Ypäjän Apteekki, Ypäjän Kahvila-Kebab &
Pizzeria, Ypäjän Osuuspankki,
Ypäjän Vehnämylly ja Äänipeto, sekä kaikkia yksityisiä
lahjoittajia ja eri työtehtävissä
olleita.

Väkeä kuuntelemassa esiintyvää bändiä.

Voittajaksi nuorten valokuvakilpailussa äänestettiin tämä
Eveliina Kaurasen ottama kuva, nro 6.

Isoset tekivät ilmapalloja pienille ja isoille vapunjuhlijoille.

Kesä loistaa kulttuuritapahtumillaan
Ypäjän ja lähiseudun kulttuurielämä syntyy uudelleen, jälleen kerran, kesän alkaessa.
Tätä juhlistamaan julkaistaan
uusi alueellinen kulttuurikalenteri, joka kattaa 11 kunnan
alueelta tapahtumat, museot,
näyttelyt ja galleriat. Ilmaista
kalenteria on saatavilla niin
verkossa kuin painettunakin.
Kesäkuussa julkaisu on saatavilla mm. Ypäjän kirjastolta.
Kalenterin on tuottanut Kulttuurin kuviot -hanke, joka rakentaa kuntien ja maakuntien
välistä kulttuuriyhteistyötä.
Kalenteri on osaltaan syntynyt
tuodakseen esiin sen suuren
kirjon kulttuuritapahtumia, joita paljolti yhdistys- ja talkoovoimin kunnissa toteutetaan.
Tapahtumat museot ja galleriat on ensimäistä kertaa kartoitettu ja koottu yhteen julkaisuun Punkalaitumen, Urjalan,
Oripään, Loimaan, Humppi-

lan, Ypäjän, Jokioisten, Forssan, Tammelan, Koski Tl:n ja
Someron alueilta. Kulttuurin
kuviot -hankealueen osalta
nousee esiin kesätapahtumien
suuri määrä: yli 160 teatteriesitystä ja kaiken kaikkiaan
yli 180 eri tapahtumaa. Teatterin lisäksi musiikilla on tärkeä
rooli tulevassa kesässä yli kuudessakymmenessä musiikkipitoisessa tapahtumassa. Koko
kalenterin tarjonnasta suuri osa
paikantuu vain alle 35 km matkan päähän Ypäjältä, joten tänä
kesänä ei mikään lähialueenkaan tapahtuma pääse jäämään
pimentoon ypäjäläisiltä.
Kalenterin tuottaminen
ja julkaisu on vain pieni osa
Kulttuurin kuviot -hankkeen
toimintaa. Hankkeen lopullisena tavoitteena on alueellisen
kulttuuriyhdistyksen perustaminen, jonka jäseninä olisivat
sekä kunnat, että yhdistykset

ja muut kulttuurialan toimijat.
Tällainen alueellinen yhdistys
loisi uusia mahdollisuuksia
mm. yleisen kulttuuritoimen
tehtävien toteuttamiseen, alueelliseen hanketoimintaan ja
hankehallintaan, apurahojen
ja avustusten anomiseen, sekä
kulttuuritapahtumien markkinointiin ja tiedottamiseen.
Näitä asioita tukemalla ja kehittämällä on mahdollista saavuttaa paitsi uutta työllisyyttä
kulttuurialalle, myös suoria taloudellisia hyötyjä tehostuneen

avustusten hankinnan kautta.
Kulttuurin saaminen mukaan
osaksi alueellista strategiaa ja
kehittämistoimintaa on tärkeää
ja tätä päivää jo valtakunnankin tasolla. Kehitystoimintaa
on nähty jo monilla muilla alueilla, kulttuurin kortit ovat vielä katsomatta. Kuntien muuttuvan ikä- ja elinkeinorakenteen
johdosta tätä kättä ei ole varaa
olla katsomatta.
Eero Koski
Kulttuurin kuvio
-hankkeen tuottaja
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Nousee päivä, laskee päivä… ja soittoniekka palaa Ypäjälle!

VIULUNSOITTAJA KATOLLA
Ypäjän musiikkiteatterissa kesällä 2013

Juutalaisella maitomies Tevjellä vaimoineen on onni: viisi
kaunista tytärtä – ja haaste
ohjata rakkaille lapsille juuri
oikeat puolisot. Anatevkan kylässä eletään vahvaan uskoon
ja perinteisiin luottaen. Vaan
tavat tuntuvat muuttuvan, eivätkä tytärten naimakaupat
mene aivan perinteiden mukaan. Myös maailma ympärillä muuttuu ja niin Tevje perheineen kuin koko Anatevkan
monenkirjava ja riemastuttava
väki joutuvat sietämään juutalaisiin kohdistuvaa vihamielisyyttä – ja lopulta jättämään
kotinsa. Viulunsoittaja katolla
-musikaali on väkevä ajankuvaus 1900-luvun alun tsaarin
vallan Venäjästä, mutta teema
ikiaikainen, nykyaikaakin kuvaava.
Viulunsoittaja katolla on
yksi tunnetuimpia ja esitetyimpiä musikaaleja maassamme,
eikä syyttä. Se on täynnä koskettavia tunteita ja ikimuistoisia säveliä, joista esimerkkeinä
mainittakoon laulut Rikas mies
jos oisin ja Nousee päivä, laskee päivä.
Viulunsoittajan tarina perustuu Solom Alecheimin kirjaan Tevje Maitomies ja musikaalin on käsikirjoittanut Joseph Stein. Musiikin sävellys
on Jerry Bockin käsialaa.
Ypäjän Musiikkiteatterissa klassikkoteokseen on tar-

Martikainen ja musiikin johtaa
Kari Mäkiranta. Puvustuksen
suunnittelee kiitelty Piritta Kämi-Conway. Uutta osaamista
ja tuoretta verta produktioon
tuovat tanssikoreografit Tuomas Mikkola ja Saara Mikkola-Ylitolva sekä lavastaja Ypäjällä Oskari Löytönen. Uutta
on myös esitysaika: näytökset
alkavat tänä vuonna kuukautta
totuttua aikaisemmin. Ensi-ilta
on 14.6.2013 klo 19.

Blogi kertoo
produktion
etenemisestä

Plarin takaa -blogista voi
lukea tuoreimmat kuulumiset Ypäjän Musiikkiteatterin
kulisseista. Blogia lukemalla
pääsee seuraamaan mitä kaikkea tapahtuu ja onkaan tehtävä
ennen kuin musikaali on valmis esitettäväksi. Kirjoittajina
toimivat musiikkiteatterilaiset
itse eli iloinen joukko innostuneita harrastajia. Blogi osoitteessa: ypajanmusiikkiteatteri.
blogspot.fi
Maitomies Tevje (Pekka Virtanen) ja vaimonsa Golde (Mona Timonen).

tuttu ilolla ja innolla; tarinaa
kunnioittaen, mutta raikkaalla
otteella. Luvassa on teatterielämys taattuun ypäjäläiseen
tyyliin: lavalla laulaa, näytte-

lee ja soittaa jälleen monikymmenpäinen harrastajien joukko
Ypäjältä ja ympäristökunnista.
Rakastettu musikaali on oikeutetusti ensimmäinen teos, joka

on otettu Ypäjän Musiikkiteatterissa uusintatuotantoon, ensimmäisen kerran teos nähtiin
teatterilla vuosina 1991–1992.
Musikaalin ohjaa Hannele

Ypäjän Osuuspankki
uudistaa puhelinpalveluaan
Pankki siirtyy käyttämään
valtakunnallista yhtenäistä
puhe- ja kontaktienhallinnan
palvelua, joka tulee käyttöön
vaiheittain koko OP-Pohjolaryhmässä.
Haluamme tarjota entistä
yhtenäisempää, laadukkaampaa ja nopeampaa asiakaspalvelua kanavasta ja yhteydenottotavasta riippumatta. Tavoitteena on, että asia hoituu kuin
konttorissakin asioidessa.
Näkyvin muutos uuteen
palveluun siirtymisestä on,
että yhä useampi pankkiasia
hoituu nyt yhdessä ja samassa numerossa. Kesäkuun 12.
päivästä alkaen Ypäjän OP:n
Puhelinpalvelu -palvelunumerossa 010 255 0701 hoidetaan
kaikkia tileihin, kortteihin,
ajanvaraukseen, maksamiseen,
säästämiseen ja lainaneuvontaan liittyviä asioita.

Helppoa asiointia
verkossa ja puhelimessa

Pankin monipuolisten verkko- ja puhelinpalveluiden
avulla pankki- ja vakuutusasioita voi hoitaa joustavasti
itselle parhaiten sopivaan aikaan. Lähes kaikki asiat saa
vireille sähköisten kanavien

kautta ja monet hoituvat niissä
alusta loppuun. Puhelinpalvelun avulla voi selvittää kaikkia
maksamiseen, säästämiseen,
sijoittamiseen ja lainoihin liittyviä kysymyksiä. Asiointi
etenee, vaikka oma tuttu yhteyshenkilö ei langan päässä
vastaisikaan.
Palvelunumeroon soitettaessa oma asia kannattaakin
kertoa mahdollisimman tarkasti. Näin puheluun vastaaja osaa heti auttaa asiassa tai
tarvittaessa ohjaa asian oikean
asiantuntijan hoidettavaksi tai
asiakkaan yhteyshenkilölle.
Verkkopalvelussa voi hoitaa
pankki- ja vakuutusasioita
luottohakemuksista sijoituksiin. Esimerkiksi lainaa voi
hakea kätevästi verkossa ja
laskurin avulla selvittää, mitkä
laina-ajat ja maksuerät sopivat omaan elämäntilanteeseen.
Verkkopalvelun kautta pankkiin voi ottaa yhteyttä asiassa
kuin asiassa, ja vastauksen saa
nopeasti. Kuten puhelimitse
myös verkon kautta tapahtuva
yhteydenotto ohjataan tarvittaessa eteenpäin henkilölle, jolla
on paras asiantuntemus vastata
asiakkaan kysymykseen.

Palvelunumerot 12.6.2013 alkaen

Ypäjän OP:n Puhelinpalvelu 010 255 0701
ma–pe klo 8–18
Tilit, kortit, ajanvaraus, maksaminen, säästäminen,
lainaneuvonta
Pankin muut palvelunumerot:
ma–ke, pe klo 9–15 ja to klo 9–17
Rahoitus- ja sijoituspalvelut 010 255 0702
Faksi 010 255 0720
Valtakunnalliset palvelunumerot:
OP Puhelinpalvelu 0100 0500

– Verkkopalveluneuvonta ja henkilökohtainen puhelinpalvelu

ma–pe klo 8–18

Paikallisverkkomaksu (pvm) tai matkapuhelinoperaattorisi
hinnaston mukainen matkapuhelinmaksu (mpm)

– Automaattinen puhelinpalvelu
klo 6–18: 0,31 e/min. + pvm/mpm
klo 18–06: 0,08 e/min. + pvm/mpm
OP Yritys- ja maksuliikepalvelut 0100 05151
Arkisin klo 8–16.30: pvm/mpm
Vahinkovakuutukset ja korvaukset
Pohjola 0303 0303
ma–pe klo 8–18 (pvm/mpm)
A-Vakuutus 0304 0506
ma–pe klo 8–17 (pvm/mpm)

Kiinteän verkon lankaliittymistä /puhelu sekä 0,12 e/min ja kotimaisista matkapuhelinliittymistä 0,0835 e/puhelu sekä 0,12 e/min.

Viulunsoittaja katolla

Näytökset 14.6.–6.7.2013, yhteensä 18 näytöstä.
Lipunmyynti: p . 040 842 8610 sekä
verkosta: liput.ideateatteri.net
Lisätietoja:
www.ypajanmusiikkiteatteri.fi

INNOVAATTORI Forssan
seudun asukkaiden, yritysten
ja kuntien palveluksessa!
INNOVAATTORI – Innovaatiotoiminnan kehittäminen -projekti aktivoi Forssan
seudun innovaatiotoimintaa
1.5.2013 - 31.12.2014. Toiminnan keskiössä ovat tarvelähtöinen ja asiakaskeskeinen innovaatiotoiminta yhteistyössä
seudun yritysten, asukkaiden
ja kuntien kanssa.
Yrityksille projekti siivilöi
tietoa piilevistä asiakastarpeista sekä antaa kokemusta
tarvelähtöisestä innovaatiotoiminnasta. INNOVAATTORI
kuuntelee myös seudun asukkaiden tarpeet kuntien tarjoamiin palveluihin liittyen ja
auttaa tarvelähtöisten ja innovatiivisten kuntapalveluiden
kehittämisessä. Toiminnan ta-

voitteena on tuottaa asiakastarpeeseen perustuvia ratkaisuja,
jotka lisäävät seudun yritysten
kilpailukykyä ja avaavat uusia
liiketoimintamahdollisuuksia.
Ratkaisuja jalostetaan HAMKin osaamista hyödyntäen,
uutta liiketoimintaa ja yrittäjyyttä edistetään neuvomalla
sopivien palvelujen äärelle.
INNOVAATTORI-projektin
rahoittajia ovat Euroopan aluekehitysrahasto, Hämeen liitto
ja HAMK.
Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!
INNOVAATTORI
Anne-Mari Järvenpää
anne-mari.jarvenpaa@hamk.fi
03 646 2894  •  0400 534 131
www.hamk.fi

Ypäjän Pertun päivät
23.-24.8.2013

Tervetuloa viihtymään
Ypäjälle elokuussa!

www.ypaja.ﬁ.
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Kanta-Hämeen
poliisilaitos

Diakoni Hanna Hakalan puhe

Turvallisuusnurkka

Kansallisen veteraanipäiv

Ulostavaa takaisinvetoa
Eräs sananlasku kertoo, että
on myöhäistä yrittää vetäistä
takaisin, kun housuihin on turahtanut. Ei pidä sekään enää
paikkaansa. Harvase päivä näemme lehdissä ilmoituksen,
jossa kauppapaikat ilmoittelevat takaisinvedosta. Useimmiten syynä on juuri suolistolle
sopimattomien eväitten tarjoaminen. Suomalaisen suolisto ei
ole kestänyt tänne ulkomailta
rahdattuja einesten aineksia.
Niiden seassa saattaa olla jopa
myrkyllisiä siemeniä. Takaisinveto on hiukan myöhäistä,
kun housut ovat jo pyykissä.
Mikähän viehtymys meillä suomalaisilla on hakea tai
ostaa kuratauteja? Usein unelmalomaa kaukomailla viettänyt on kertonut sivulauseessa,
että hyvin meni, mutta kolme
päivää oli ripuli. Senkö takia
meille pitää rahdata niin paljon ruokaa ulkomailta, että
köyhempikin saa saman lomamatkakokemuksen? Kauppa
perustelee kaukohankintojaan
saatavuudella ja erityisesti hinnalla. Ihan pätevä syy, mutta
on kokonaistaloudellisesti arveluttava.
Ratkaisun avaimet eivät
ole kauppojen sisäänostajilla,
he toimivat kaupan ehdoilla.
Kaupan ehtoja voi muuttaa
vain asiakas. Mitäpä, jos tirkisteltäisiin ne erittäin pienellä
painetut tekstit. Niistä saattaa
löytyä lähtömaa. Ostettaisiin
vain suomalaista, silloin joutuisi kauppa hankkimaan kotimaan evästä. Tuoreilta pieruilta vältyttäisiin. Monen juhlan
jälkipyykin ovat aiheuttaneet
vieraan vallan alla kasvaneet
marjat. Mitä mieltä olette ohjeesta, että rajan takaa tuodut
pakastemarjat on keitettävä
ennen syöntiä? Keitetty man-

sikka tai vadelma on varmaan
hieno juhlakakun koristeena.
Olen aina luullut ja vieläkin
kuullut väitettävän, että yhteiskuntamme suojelee ihmisiä. Suojeleeko se myös näiltä
vatsanpuruilta? Ei tunnu suojelevan. Juoksemme direktiivien, ulkoistamisten ja vapaan
kaupan talutusnuorassa. Näillä
verukkeilla on kuulemma pakko sallia kaikenlaisten eväiden
pääsy Suomeen. Tähän pitäisi
saada korjaus. Kaikki keinot
on etsittävä, millä suomalaista
laatutuotetta saataisiin kilpailukykyiseksi. Keino ei ole suomalaisen tuotteen polkumyynti, vaan verotusinnovaatioiden
tai vastaavien maksujen käyttäminen maahan tunkeville
tuotteille.
Kaikista eniten tähän asiaan
voimme vaikuttaa me itse. Ostamme suomalaista ja lähituotetta, emme vain puhu niistä.
Kymppi kuussa suomalaiseen
tuotteeseen lisää työllisyyttä
kymmenellä tuhannella työllistyvällä. Mikäli tämä ei huvita,
niin yrittäkää pidätellä, ettei
tarvitse vetää takaisin. Saattaa
koittaa päivä, että ryyneissänne on sahanpuruja. Turha siitäkään on rutista, se on sitten
puuhevosesta lähtöisin oleva
skandaali. Toivottavasti puuhevonen oli suomalaisen puusepänteollisuuden tuote.
Turvallisuutta tämäkin.
Saattaapa edistää poliisin näkyvyyttäkin. Työllisyyden
lisääntyessä myös veroeurot
lisääntyvät ja se saattaa sataa
poliisin laariin. Samalla kasvattaa kukoistavan turvallisuuden sadon. Moninaisia ovat
syömisellä saatavat hyödyt.
Ilkka Iivari
komisario
Kanta-Hämeen poliisilaitos

Kettuja, muppeleita, hölmöläisiä…

Pirkko-Liisa Surojeginin
kuvat valloittavat
Kesän näyttelynä Suomen
maatalousmuseon seminaaritila Riihessä on esillä PirkkoLiisa Surojeginin kuvitusoriginaaleja. Näyttelyn kuvat ovat
kolmesta Surojeginin teoksesta: Suomen lasten eläinsadut,
Suomen lasten hölmöläissadut
sekä Untu ja sydäntalven salaisuus.
Taiteilija Pirkko-Liisa Surojegin on syntynyt vuonna 1950
Kuopiossa. Hän valmistui Helsingin Taideteollisen korkeakoulun graafisen suunnittelun
linjalta vuonna 1977, minkä
jälkeen hän toimi Museoviraston tutkimusavustajana vuosina 1977–1981. Freelancekuvittaja Surojegin on ollut vuodesta 1981 ja hän on kuvittanut
useita oppikirjoja ja lasten kuvakirjoja.
Suomen lasten eläinsatujen
kuvituksissa temmeltää monenkarvainen joukko metsän
väkeä: väkivahva karhu, juonikas kettu, yrmeä susi, nokkela

jänis ja monta muuta veijaria.
Suomen lasten hölmöläissatujen kuvat puolestaan herättävät
henkiin menneen ajan supisuomalaisen maalaismiljöön rakennuksineen, työvälineineen
ja maisemineen.
Untu ja sydäntalven salaisuus on Surojeginin teoksista
uusin. Se on syntynyt yhteistyössä tytär Noran kanssa. Tarina kuvituksineen hyödyntää
vanhoja kansanuskomuksia ja
esittelee monenmoisia omalaatuisia otuksia.
Surojegin on pyrkinyt töissään positiiviseen ja sympaattiseen esittämiseen. Hänen kuvansa ovat kiehtova sukellus
esi-isien elämänmenoon ja rikkaaseen kansanperinteeseemme. Kansatieteellisen tarkat
kuvat tekevät kunniaa suomalaiselle huumorille, kansantarinoille ja mytologialle.
Näyttely on esillä museon
aulassa ja seminaaritila Riihessä 28.7. saakka.

Arvoisat sotiemme veteraanit,
hyvät juhlavieraat,
On kunnia saada puhua Veteraanipäivän juhlassa. Tätä
juhlapäivää Suomessa vietetään tänään 27. kerran. Ensimmäinen veteraanipäivä oli siis
vuonna 1987.
Lapin
sota
päättyi
27.4.1945, joka on Suomen
viimeinen sotapäivä ja sitten
alkoi rauha. On arvokas ja hieno asia, että sen jälkeen ei ole
sotaa ollut ja tänäänkin saimme kokoontua turvallisesti
tänne seurakuntakotiin siniristilipun liehuessa salossa.Vaikka siis sodasta onkin jo aikaa
kulunut, emme saa unohtaa
sitä. Sanotaan, että jos ei tunne menneisyyttään, ei hallitse
nykypäivää tai tulevaisuutta.
On tärkeää, että me nuoretkin
tiedämme maamme historian
ja ymmärrämme itsenäisyytemme arvon, jotta osaamme
toimia oikein myös tänään.
Tämän juhlapäivän teemana on ”Veljeä ei jätetä, nuoria ei unohdeta”. Meillä on
puolin ja toisin annettavaa.
Yleensäkään nuoria ei kannata
unohtaa, sillä heidän apuaan
ja ideoitaan tarvitaan. Päivän
teemalauseessa mainittavalla veljellä voidaan tarkoittaa
sodassa ollutta veteraania tai
yleisesti ajatellen meitä kaikkia, toisiamme, lähimmäisiämme.
Laulussa Veteraanin iltahuuto on meille hyvä muistutus: ” Hoivatkaa, kohta poissa
on veljet, muistakaa, heille
kallis ol maa. Kertokaa lastenlapsille lauluin, himmetä ei
muistot koskaan saa”.

Juhlapuhuja Hanna Hakala toi veteraani Heikki Heikinaholle kahvimaitoa.
Kuva: Pekka Moisander.

Vaikka oikeat veteraanit,
jotka ovat olleet sodassa, koko ajan vähenevät, emme saa
unohtaa. Heidän kokemuksiaan ei saa unohtaa, jotta
osaamme toimia nyt ja tulevaisuudessakin. Tällä hetkellä
Suomessakin on monenlaista
hätää ja yhteiskuntamme on
eriarvoistumassa tuloerojen
kasvaessa. Meidän tulisi ottaa oppia maamme historiasta.
Olen ymmärtänyt, että sotien
aikana ja jälkeen puhallettiin yhteen hiileen ja autettiin

toisia. Moneen ainakin arkipäiväiseen ongelmaan ja yksinäisyyteen, apuna voisi olla
toinen ihminen, lähimmäinen.
Veljeä ei siis jätetä. Nuoria ei
saa unohtaa, eivätkä nuoret
saa unohtaa.
Meidän nuorempien tulisi
nyt tässä hetkessä toimia niin,
etteivät veteraanit joutuisi kärsimään meidän aikamme ongelmista, esimerkiksi yksinäisyydestä. Jos on selvinnyt sodan kauhuista ja veljeä ei ole
jätetty, ei häntä saa nytkään

jättää ja unohtaa.
Jalkaväen kenraali Adolf
Ehrnrooth on sanonut aikoinaan silloiselle nuorisolle: ”
Isänne ja isoisänne pelastivat
tämän maan, kyllä tekin pystyisitte samaan”. Emme tiedä,
mitä Adolf Ehrnrooth sanoisi
nyt, mutta toivoisin, että hän
voisi sanoa samoin. Tämä
ajatus sopii tuohon päivän
teema-lauseeseenkin, nuoret
tarvitsevat tukea ja kannustusta, joten on hyvä ettei heitä
unohdeta. Ehrnroothin lause

Kultamitalit Erkin kyykästä
Erkin päivänä 18.5.2013 Forssassa Talsoilan kentällä järjestettiin 51. kerran Erkin kyykkä
-kilpailu. Erkki Känkäsen aikanaan alulle laittamaan karjalaiseen kilpailuun oli saapunut
viisi lähialueen karjalaisseuraa, Forssa, Humppila, Jokioinen, Somero ja Ypäjä.
Jokainen joukkue pelasi 4
peliä eli kaikki kaikkia vastaan. Aikaisemmin on ollut
kaksi alkulohko, ja niissä pärjänneet ovat pelanneet sijoituksista. Tänä vuonna tuomariston
mielestä kilpailu oli tasaisin
moneen vuoteen, joten voittoja meni ristiin joukkueitten
kesken. Tuomariston laskettua
pisteet saatiin selville seurojen järjestys. Ypäjän joukkue
sai kultaa, Somero hopeaa ja
Forssa pronssia. Jokioinen ja
Humppila jäivät tällä kertaa
pistesijoille. Ypäjälle luvattiin
toimittaa uusi kiertopalkinto
vuodeksi, koska Humppila sai
viime vuonna kiertopalkinnon
omakseen kolmannen voittonsa ansiosta. Ypäjän joukkue on

Kuvassa kultamitalistit, vas. Antti Tuura, Jukka Moisander, Kalevi Moisander ja Matti Pyykkö.

saavuttanut 11 vuoden joukkuepeliaikana Erkin kyykässä
pronssin, viime vuonna hope-

an ja nyt kullan. Ypäjän joukkueessa pelasivat kaikki neljä
peliä Jukka Moisander, Kalevi

Moisander, Matti Pyykkö ja
Antti Tuura.
Pekka Moisander
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Wäärin käsityksiä

ivän juhlassa Ypäjällä 27.4.
kertoo positiivisesta suhtautumisesta nuoriin. Tämä veteraanipäivä on myös sotien
päättymisen muistopäivä. Se
on muistamisen arvoinen asia.
Olen kuullut ystävänpäivän
tienoilla sanottavan, että hyvä ystävyys on kuin terveys:
sen arvon huomaa, vasta kun
sen menettää. Luulenpa, että
näin on myös rauhan kanssa.
Sen arvon huomaa vasta, kun
sen on menettänyt. Me nuoremmat sukupolvet emme ole
onneksi joutuneet sotaa kokemaan, mutta emme myös huo-

maa ajatella, että asiat voisivat
olla toisin.
Olen niin paljon nuorempaa sukupolvea, ettei minulla
ole mitään omakohtaista kokemusta sodasta. Molemmat
pappani olivat kuitenkin veteraaneja, ja toinen mummuni ja
pappani kertoivat paljon omia
kertomuksiaan sodasta ja sotaajalta. Olin silloin aika pieni,
mutta kuuntelin kiinnostuneena ja monet asiat jäivätkin
mieleeni. Mitä vanhemmaksi
olen tullut, sitä paremmin olen
alkanut ymmärtää joitakin sil-

loin kuulemiani asioita. Nyt
kuitenkin olen itse tässä lenkkinä. On minun tehtäväni aikoinaan kertoa niitä eteenpäin.
Ja näin hyvät kuulijat, meillä
jokaisella on tehtävä kertoa
eteenpäin nuoremmille sukupolville niitä asioita, joita itse
olemme kuulleet.
Ilman näitä omasta suvustani kuulemia kertomuksia, olisi
minunkin näkökulmani sotaan
erilainen. Kun olen kuullut
pappani kokemuksista rintamalla ja mummuni vaiheista
kotona, voin ehkä hiukan yrit-

Ennen juhlan alkua laskettiin seppele Sotaanlähdön muistomerkille Pertunmäellä.
Kuva: Pekka Moisander.

Opinnäytetyö:

Hevosenlanta hyötykäyttöön Porin alueella

Hevosenlanta tuntuu olevan
ongelma talleille, ja yleinen
käsitys on, ettei lantaa saa helposti lannoitteeksi viljelijöille. Jessica Jokinen Hämeen
ammattikorkeakoulun maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmasta on opinnäytetyössään
selvittänyt hevostallien ja viljelijöiden yhteistyötä lannan
hyötykäytössä sekä toteuttanut
yhteistyön toimintamallin ja
ohjeistukset lannan käytöstä
lannoitteena osana opinnäytetyötään.
Tutkimus toteutettiin projektiluonteisena kokeilumallina, johon otettiin mukaan 12
hevostallia ja seitsemän viljelijää puhelinkeskustelujen perusteella. Tallien koko vaihteli
kahden ja kahdenkymmenen
hevosen välillä.

Lanta tuli viljelijöille
tarpeeseen

Viisi tallia otti yhteyttä kah-

teen viljelijään ja kolme tallia
sai yhteistyön aikaiseksi ja
lantaa luovutettua viljelijälle. Muut tallit olivat saaneet
lannan loppusijoitettua jollain
muulla tavalla. Viisi talleista
oli sitä mieltä, että mahdollisesti tulevaisuudessa voisivat
ottaa yhteyttä viljelijöihin lannan luovutuksen merkeissä.
Viljelijät olivat tyytyväisiä
lannan laatuun ja lantaa luovuttaneet tallit olivat helpottuneita tällaisen ratkaisun löytymisestä. Projektin tulos jäi
kokonaisuudessaan suppeaksi,
joten hevosenlannan loppusijoitus ei välttämättä olekaan
niin iso ongelma, kuin se on
annettu ymmärtää. Kuitenkin
tallien ja viljelijöiden verkostoituminen saatiin näin hyvin
alulle. Opinnäytetyön ohjeistus
ja toimintamalli palvelevat hyvin tietoa ja käytännön hyötyä
tavoittelevia talleja ja viljelijöitä Porin seudulla.

tää samaistua siihen, millaista
se aika on ollut. Olen lukenut
pappani sisarelleen sodasta lähettämiä kirjeitä. Pappa suunnittelee joululahjaksi keinuhevosta pienelle tytölleen ja pojalleen. Sieltä rintamalta käsin
hän asiaa suunnittelee. Pappani pääsi kuitenkin aikanaan
itse perheensä luokse, mutta
niin monilta tuli vain se keinuhevonen tai kirje, ei miestä.
Ajatuksissani ei enää ole vain
yhtä suurta Suomen armeijan
joukkoa, vaan siellä on yksittäisiä, nuoria ihmisiä unelmineen ja haaveineen. Ja he
joutuivat monesti uhraamaan
ne meidän tulevien sukupolvien hyväksi. Ilman veteraaneja
emme olisi nyt tässä.
Suomalaisilla sanotaan
olevan yleisesti huono itsetunto. Näin veteraanipäivänä
saamme kuitenkin olla ylpeitä
suomalaisuudestamme ja ihanasta Suomestamme ja siitä,
että meillä on täällä rauha ja
turvallinen olla, jokaisella.
Saamme muistaa kiitollisuudella niitä veteraaneja, miehiä ja naisia, jotka ovat tämän
maamme puolesta taistelleet.
Kun aloin suunnitella tätä
puhettani, ensimmäinen asia
mielessäni oli Mitä voisin
veteraaneille tai veteraanipäivässä mukanaolijoille sanoa?
Heidän tekonsa ja kokemuksensa sekä niiden vaikutus
meidän nykyhetkeenkin on
niin suuria, kovia ja arvokkaita, etten voi sanoa kuin Kiitos.
Hyvää Veteraanipäivää
jokaiselle!
Hyvää ja siunattua kevättä!

Loimi-Hämeen Jätehuolto
Oy:llä vahva vuosi 2012
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja valitsi hallituksen
vuodelle 2013
Loimi-Hämeen Jätehuolto
Oy:llä (LHJ) oli viime vuonna
taloudellisesti vahva vuosi. Vastaanotettu jätemäärä tosin väheni ja liikevaihto laski hieman
vuonna 2012, ollen 7,4 miljoonaa euroa. Silti tilikauden tulos
0,5 miljoonaa euroa oli edellisen
vuoden hyvällä tasolla. Erityisesti hyvään tulokseen vaikuttivat LHJ Group -konsernin tytäryhtiöiden menestys ja niiden
maksamat osingot. Yhtiön taloudellinen tilanne on hyvä. Yhtiön
perimät jätteenkäsittelymaksut olivat vuonna 2012 valta
kunnallista keskitasoa ja ekomaksut selvästi alle keskitason.
Koko LHJ Groupin liikevaihto
nousi 15,8 miljoonaan euro on,
mikä on uusi ennätys. LHJ:n
toimitusjohtajan Immo Sundholmin mukaan toimialueen kunnat
ja asukkaat pääsevät nauttimaan
hyvästä taloudellisesta suorituksesta mahdollisimman alhaisina
käsittely- ja palvelumaksuina.
– Yhtiöjärjestyksen mu-

kaan yhtiö ei jaa omistajilleen
osinkoa vaan jätehuolto kattaa
maksuillaan yhtiön toiminnot
ja varautuu hoitamaan jälkihoitovelvoitteensa. Hyvä tulos
auttaa kehittämään jätehuoltoa
kestävällä pohjalla kohti entistä
parempaa palvelutasoa ja jätteen
hyötykäyttöä.
Forssassa 24.4.2013 pidetyssä Loimi-Hämeen Jätehuolto
Oy:n yhtiökokouksessa myönnettiin vastuuvapaus toimitusjohtajalle ja hallitukselle tilikaudelta 2012. Samalla valittiin yhtiön hallituksen jäsenet, puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja
kaudelle 2013.
Petri Koivula,
puheenjohtaja, Forssa
Heikki Tuomisto,
varapuheenjohtaja, Somero
Pauli Pietilä, Sastamala
Sisko Tiusanen, Akaa
Teuvo Suominen, Loimaa
Jouko Anttila, Pöytyä
Marko Järvenpää, Humppila
Pekka Paju, Oripää
Ari Prihti, Punkalaidun
Matti Alanko, Ypäjä
Markku Länninki, Forssa

Loimijoki tulvi ennenkin
Se taisi olla 60-lukua kun Loimijoki oli tulvimmillaan. Vaulammilta Jokioisiin tie oli veden alla. Lankisen Salomonilta
”lainatulla” ruuhella soudettiin Poukkasillan yli niin ettei
pohja siltalankkuja raapaissut.
Myöhemmin havaittiin, että
mitäpä olisi raappinutkaan kun
sillan kannella ei ollut jäljellä
lankun lankkua.
Lehtosen Hilja keitti perunasoppaa saappaat jalassa, sukat märkänä Loimijoen vedestä. Varpaan kohdalla oli saappaassa reikä.
Kurjensilta oli pariakymmentä senttiä vaille peittymistä. Hakalan Naima kantoi sinkkiämpärillä vettä tien yli joen
toiselta puolelta toiselle. Pelkäsi lyhyttavaroiden kastuvan.
Eivät kastuneet. Varmaan rehkiminen vaikutti, koska joen
pinta laski seuraavana päivänä.
Kun tulva viimein laski, alkoi Salomonin ajopuukeräys.
Sale loikkelehti pitkine säärineen pitkin rantoja ja kantoi sylintäydeltä kaikenlaista
tavaraa kekoon Tuomolan

rantaan. Siinä oli kirvesvarsi, leipälapio, värttinä, monta
kauhaa, hymypoika, helmitaulu, lääkärinlaukku, Aaltosen
Kallen taulu Pontikankeittäjät,
matkalaukku ja Coca-Colalaatikko. Lisäksi monen sortin
muuta puutavaraa aikamoinen
keko. Melkoinen roihu saatiinkin aikaan myöhemmin noista
esineistä ja puutavarasta kun
ne sytytimme. Ei sentään tarvittu Ypäjän VPK:ta sammuttamaan.
Taisi olla sama kesä joko
tulvien jälkeen tai happikadon
aikaan, kun sama Salomon
väitti, että nahkiaisia ei taatusti
ole ollut koskaan Loimijoessa.
Hän lupasi markan jokaisesta
ympyräsuisesta, leuattomasta, jonka hänelle toisimme.
Me haarukoimme niitä käsin
suuren saavillisen ja veimme
Salen luokse. Sale katseli kummissaan. Sanoimme, että yli
100 on saavissa. Pistä kolikot
kouraan. Sale poistui päätään
pyöritellen. Ei näkynyt miestä
sinä kesänä. Ei saatu satasta.
Keijo Wääri

Ypäjän Finnderbyyn
lisäjännitystä Toto-pelistä

Raviurheilusta tuttu Toto-peli
värittää tänä vuonna Finnderbyä. Käytännössä se tarkoittaa,
että Finnderbyn voittajasta, ensimmäiseksi ja toiseksi sijoittuneista sekä kolmen parhaan
joukkoon sijoittuvista ratsukoista on mahdollista löydä
vetoa. Vedonlyönti onnistuu
paikan päällä Hevosopiston
urheilualueella, internetissä ja
Toto-pelipisteissä kautta maan.
– Tämä on iso askel meille ja koko ratsastusurheilulle.
Omasta kokemuksesta tiedän,
että mahdollisuus peliin tuo
kilpailun seuraamiseen todella paljon lisäjännitystä. Pelin
suosikkien muodostumisen
myötä myös kilpailuasetelma
korostuu, arvioi Hevosopiston
toimitusjohtaja Petri Meller.
Vedonlyönnin suola on
mahdollisuus yllätyksiin ja
suuriinkin voittoihin.
– Kansallisena kilpailuna
käytävä Finnderby sopii myös
teknisesti hyvin pelikohteeksi.

Ratsukot ovat ulkomaisia hevosia tutumpia ja luokan koko
sopiva. Toisaalta haasteellinen
Finnderby-rata saattaa yllättää.
Finnderby myös näkyy ja
kuuluu tänä vuonna uudella
tavalla. TotoTV aloittaa lähetyksen Finnderbystä lauantaina
kello 11. Finnderby-luokka, johon on pelimahdollisuus, alkaa
kello 13. Ennakkoinfoa kilpailusta tarjoavaa lähetystä isännöi Derbykentän tuntumassa
kisastudiota pitävä Lauri Hyvönen. Finnderby-tapahtuma
alkaa jo torstaina 6.6. ja huipentuu viikonloppuun. Lauantain ohjelmassa on Mannerheimin kenttäratsastuskilpailu ja
pelikohteena oleva Finnderby.
Sunnuntaina ratkotaan esteratsastuksen Suomen mestari ja
käydään kansainvälinen kouluratsastuskilpailu. Ratsastuksen
lomassa tarjolla on kevyempää
ohjelmaa, muun muassa Ruotsissa huippusuosittu kaniinien
estehyppykilpailu.

Vuoden koripallojohtaja:
Bisons-manageri Ari Hannula

Palkittu koripallojohtaja
Ari Hannula Ypäjältä.
Kuva: Suomen Koripalloliitto

Päättyneen koripallokauden
2012/2013 päätöstilaisuudessa vuoden koripallojohtajana palkittiin ypäjäläinen Ari
Hannula. Hannula toimii jo
toiseen peräkkäiseen Suomen
korismestaruuteen yltäneen
Loimaan Nilan Bisonsin managerina. Seura sai tunnustusta jo
aikaisemmin Suomen urheilugaalassa vuoden urheilumarkkinointiteosta. SM-finaalien
arvokkaimpana pelaajana palkittiin Bisons-kapteeni Jeb
Ivey, joka joukkoineen vieraili
Ypäjän Kartanon koulun koristapahtumassa tammikuussa
2013. Ypäjän kunta onnittelee
manageri Ari Hannulaa ja koko menestynyttä joukkuetta
hienosta suorituksesta!
V. K.

8

Kesä–heinäkuu / 2013

Nurkkakuntalainen

Aina on oikea aika
tehdä elämänmuutoksia
Kesä on alkanut ajallaan ja
olemme saaneet jo hellepäiviäkin. Ilmeisesti helle jatkuu
pidemmälle kesäkuulle. Sateita on tullut sopivasti ja viljat
orastuvat tasaisesti. Yöhalloja
ei ole toistaiseksi ollut, joten
metsä- ja puutarhamarjojakin
on todella tulossa. Nyt meidän
itse kunkin pitää hyödyntää
suorat luonnon tuotteet. Lähellä luontoa olevat tuotteet
lienevät terveellisimmät.
Luonto on monimutkainen
laitos, jota tunnetaan vielä hyvin vähän. Lääketiede tuntee
ihmisestä noin 30 prosenttia ja
siitäkin asiantuntijat ovat erimielisiä. Neuvot menevät ristiin. Sunnuntain Turun Sanomissa varoiteltiin raakamaidon
vaaroista ja lopuksi peloteltiin
vielä rasvaisen maidon aiheuttamista sydäntaudin äkkikuolemista. Toisaalta on paljon
ihmisiä, joille vain raakamaito
sopii. Toiset lääkärit varoittavat kaikista kevyttuotteista,
jotka taas ovat heidän mielestään ihmiselle vaaraksi.
Marjoista kaikki ovat aika
tavalla yksimielisiä. Mustikka,
karpalo, puolukka ja mustaviinimarja ovat ilmeisen takuutavaraa. Ne auttavat moneen
vaivaan ja edistävät yleistä
hyvinvointia. Niitä pitäisikin
syödä päivittäin.
Voi olla, että tässä on tullut
syötyä hiilihydraattia vähän
liian kanssa. Ehkä elintarviketeollisuuskin on ajatellut voittojaan ja tehnyt meille mitä
herkullisimpia elintarvikkeita
saaden meidät kaiken hyvän
koukkuun. Kai se makea on
tullut meille turmioksi ja Kaisu Vilppalan lääkereseptit ovat
saaneet minun lisäkseni jonkun muunkin tunnontuskiin
ruokansa laadusta.
Mutta kenen neuvot ovat
lopulta ne oikeat? Puskan Karjala-projektin tuloksetkin olivat samaa tasoa kuin naapuri-

alueilla ja koko Suomessakin,
vaikka ei ollut mitään projektia. Me kaikki olemme erilaisia ja jokaisen pitäisi löytää
oma ruokavalionsa. Määrän
pitäisi tietysti olla sopusuhdassa kulutukseen. Koulussakin
pitäisi keskittyä enemmän elämisen oppimiseen kuin matematiikkaan. Elämisen hallinta
olisi mielestäni sellainen sopiva oppiaine, jota nykyäänkin
erityisesti kaivataan. Lapset pitäisi opettaa tekemään ruokaa,
liikkumaan ja hallitsemaan
mieltään ja sitä kautta elämäänsä. Joistakin perusasioista
pitää aloittaa, sillä siksi paljon
löytyy ongelmia perheistä.
Muistan, miten keskussairaalan ylilääkäri kertoi
kuinka merkittävä prosenttiosuus on ihmeparantumisella. Ihminen alkaa parantua,
vaikka lääkärit eivät ole antaneet toivoa taikka sairaus on
muutoin ollut parantumatonta
laatua. Ihmisen mieli on voimanlähde moneen vaivaan.
Toisaalta täysin terve ihminen
saa itsensä vakavasti sairaaksi,
jos altistaa itsensä sille kaikella mielen synkkyydellä. Siksi
mielen laadun kanssa pitäisi
olla tarkkana.
Ilmeisesti pullaa, leipää ja
perunaakin pitää syödä harkiten. Oluttakin vain äärimmäiseen hätään.
Parasta lääkettä on nyt luvassa taivaalta, kun aurinko
paistaa täydeltä terältä.
Toivottavasti aurinko vaikuttaa mieleemme eivätkä arkiset murheet tunnu enää niin
pahoilta. Elämässä on kuitenkin 90 prosenttia niitä iloisia
asioita, joten miksi antaisi vallan murheiden pienelle määrälle.
Nimimerkillä stentti sydämessä ja sokerit koholla.
Aurinkoista kesää kaikille
Ypäjäläisen lukijoille!
Markku Leppälahti

XXXII Loimijokisoudun tulokset

KarrinPuomi 40 vuotta
Karrinpuomissa vietettiin
40-vuotis-syntymäpäiviä maanantaina 20.5.2013 (ja vähän
jo edellisenä lauantainakin).
Oli kahvia, voileipäkakkua,
kääretorttua ja Arctic Milk:in
sponsoroimia juustomaistiaisia. Maanantaista Juhlapäivää
ei varsinaisesti mainostettu
mitenkään missään, mutta virallisen epäviralliseen tilaisuuteen oli kutsuttu Karrinpuomin
työntekijöitä vuosien varrelta,
etenkin ravintolan alkutaipaleelta. Ravintola oli myös auki
asiakkaille normaalisti juhlien
alkaessa ja niiden aikana. Väkeä saapuikin oikein mukavasti, enemmän kuin osattiin
toivoa. Oli siellä mukana sellaisiakin, joiden työhistoriaa
Karrinpuomissa ei allekirjoittanut edes tiennyt. Nyt tietää.
Karrinpuomin ihka-ensimmäinen ravintolapäällikkökin, Päivi Jaakkola oli myös saapunut
paikalle. Neljäänkymmeneen
vuoteen on mahtunut niin monen monta ravintolapäällikköä
ja henkilökuntaan kuuluneita
nimiä, että kaikkien luetteleminen olisi suorastaan riskaabelia, joku kun kuitenkin aina
unohtuisi.
Juhlapäivään mahtui kahvittelun lisäksi vähän menneiden
muistelua. Muistelun aloitti tilaisuutta kunnioittanut Ypäjän
entinen kunnanjohtaja Harri
Juva. Hevosopistoltakin saapui onnittelija ja lahjoja tuli
useita, tippikellojakin oikein
kolmin kappalein. Oli kovin
mielenkiintoista kuulla tarinoita vanhoista sattumuksista
ja tapahtumista. Maaherrankin
muistelivat Karrinpuomissa
poikenneen ja työntekijöiden
niin korkea-arvoista vierasta
kovin jännittäneen. Rosvotkin
muistettiin nimiltä, kun niin
ovelia olivat silloin olleet, että
tapetoidun seinän alta olivat
oven löytäneet ja siitä sitten
yön pimeyden turvin sisään ravintolaan tulleet. Vanhat Ypäjäläiset, ihan vuodesta 1973
alkaen, oli myös kaivettu esiin
vintiltä. Tuolloiset lehtileikkeet ja ravintolan vanhat ilmoitukset olivat myös viihdyttävää
luettavaa.
Vähän siinä kukkiakin jaettiin ja kiiteltiin entisaikojen
henkilökuntaa Karrinpuomin
sielun luomisesta, sillä eiväthän seinät Legendaa synnytä.
Kyllä Legendaarisen ravintolan peruspilari on työntekijöiden luoma henki. Kiiteltiin
siinä Mattiakin Karrinpuomin nimen palauttamisesta
ja yhä enemmissä määrin ravintolan aukioloaikojen sekä toiminnan muuttamisesta
asiakasystävällisemmäksi, ky-

1. Louhinta ja Piikkaus Hokka Oy 27 min. 41 s. 2. Ypäjän
Yrittäjät ry 31 min. 11 s, 3.
Ypäjän kunta 32 min. 35 s. 4.
Hevosopisto 35 min. 51 s.

Leijonasoutu

1 LC Urjala 29 min. 02 s. 2.
LC Somero 29 min. 49 s. 3.
LC Ypäjä 30 min. 04 s. 4. LC
Oripää 31 min. 05 s. 5 LC Loimaa Joet 31 min. 22 s.

Soudun järjestivät Lions Club Ypäjä ja Lions Club Ypäjä Kate.

läläisiä ajatellen. Kiitettiin tietenkin Mattia myös tuosta rohkeasta teosta, yrittäjäksi ryhtymisestä. Nyt meillä on Ypäjällä
taas yksi uusi yrittäjä. Kippis
Matille! Juhlassa paikalla olleiden kesken Karrinpuomin
katukuvaan palauttaminen nimettiin yksimielisesti vuoden
ypäjäläiseksi kulttuuriteoksi,
epävirallisesti tietenkin.
Puhuttiin juhlissa vähän
vuosien varrella ravintolan kokemista nimenmuutoksistakin.
Ja oltiin yhtä mieltä siitä, että
eivät herrat Helsingissä tainneet tietää, minkä virheen tekivät, kun Polly`s Bar:n ja Wanha Mestarin Karrinpuomista

väkisin yrittivät vääntää. Kyltissä kirjaimet vaan vaihtuivat,
mutta ihmisten kielissä ja mielissä Puomi pysyi Puomina.
Sitkeästi. Onneksi. Allekirjoittanut vähän myös itse tuumailee, että onhan Karrinpuomi
kuitenkin varmaan yksi suomen tunnetuimmista ravintoloista, jos esim. hevosharrastajien määrä suomessa lasketaan.
Onhan jokainen tosihevosharrastaja käynyt Ypäjällä ainakin
kerran elämässään, useimmat
satoja kertoja. Ja Hevoskoulun menneisiin vuosiin mahtuu
tuhansia opiskelijoita ympäri
Suomen.
KarrinPuomi on nyt ollut

Matti-vetoinen kaksi kuukautta
ja hyvin ovat ihmiset ottaneet
uuden yrittäjän ja tuon niin
rakkaan Karrinpuomi-nimen
vastaan. Oikeastaan niin hyvin,
että tuore yrittäjä itse on hieman hämillään ja nöyränä saamastaan suosiosta. Eli siis KarrinPuomi ja Matti Honkonen
kiittävät ja kumartavat sekä
lupaavat, että parannukset ja
uudistukset tulevat jatkumaan.
KarrinPuomin henkilökunta
toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi ravintolaan ja tekemään
historiaa seuraavat 40 vuotta
kanssamme!
Virve Saarikoski

Karrinpuomin ensimmäinen ravintolapäällikkö Päivi Jaakkola.

P.S. Onko sinulla tarinaa Karrinpuomin 40-vuotisen
matkan varrelta kerrottavaksi. Kirjoita se tänne
lehteen meidän muiden iloksi. Voit myös toimittaa tarinan/muistelon/valokuvat ravintolaan, yllekirjoittanut ottaa tarinoita mielellään vastaan ja/
tai kirjoittaa niitä puhtaaksi. Rakennetaan yhdessä
Puomin Kulttuurinurkka tärkeäksi osaksi ravintolaa ja sen henkeä sekä Ypäjäläisten ikioman ravintolan historiaa kunnioittavaksi.

LC Urjalan joukkue tuulettaa voittoa maalissa.

Haastesoutu

Muisteloa ja tarinankerrontaa Harri Juvan johdolla.

Juhlapöytä koreana.
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Ypäjän eskarilaiset kiittävät
Risto ja Liisa Ahtia
mukavista uimahetkistä
Forssan Vesihelmessä.
Kiitokset myös liikennöitsijä
Liuskille turvallisista
bussikuljetuksista.

Heinäkuussa perinteinen

MANSIKKAJUBILEUM

sunnuntaina 28.7. klo 19.00 alkaen
Mukana Risto Ahti. Kyläyhdistyksen puuhahenkilöt
tarjoavat mansikkakakkua.
Tervetuloa!
Kuusjoenkulman kyläyhdistys

Aurinkoista kesää!
Toivottavat
eskariopet Tiina,
Mervi ja Laura

Kuusjoenkulman kyläyhdistys
täyttää 20 vuotta!
Järjestämme yhdessä LounaPlussa ry:n kanssa ohjelmallisen kesäjuhlan keskiviikkona 19.6.2013 alkaen
klo 17.00 Tuottajain tuvalla.
Ojjelmassa juhlapuheita, mm. Risto Ahti. Juontajana
Mika Mali, joka myös laulattaa juhlakansaa. Mittumaarin menu sisältää kinkkukiusausta, salaattia, patonkia
ja ruokajuoman (kotikalja, vesi). 10 € / henkilö, noin
50 annosta. Puffetista makkaraa, kakkua ja kahvia.
Tervetuloa yöttömän yön juhlaan!
Kuusjoenkulman kyläyhdistys
P.S. Mahdolliset muistamiset Kuusjoenkulman kyläyhdistyksen tilille Ypäjän Osuuspankkiin, tilinumero
553902-412848. Kertyneet varat käytetään mm. kesäretkiin muistamisiin, joulujuhlaan jne.

YPÄJÄN KIRJASTON UUTUUSLUETTELO
10 Yleisteokset. Kirja-ala. Kirjastotoimi. Yleinen kulttuuripolitiikka
Suomalaisia puheita
1 Filosofia. Psykologia. Rajatieto
Korhonen, Taro: Anoppikirja
Liljeström, Sari: Vuorovaikutustaidot
parisuhteessa
Merikallio, Isa: Suorituselämästä
merkityselämään: yhden sanan elämänmuutos
Niemelä, Hilkka: Pieni eläkekirja:
eläkkeelle työstä, ei elämästä
Santapukki, Sirkka: Yhteys
Seppänen, Arja: Solmu parisuhteessa
Järn, Sari: Lupaan sulle ruusutarhan:
100+ asiaa naiseudesta
2 Uskonto
Ojala, Anita: Valopilkkuja: viriketekstejä lasten ja nuorten hartaushetkiin
3 Yhteiskunta
Airaksinen, Raija: Draamakka: vakallinen toiminnallisia kokonaisuuksia
Metteri, Anna: Hyvinvointivaltion
lupaukset, kohtuuttomat tapaukset ja
sosiaalityö
Silfverberg, Anu: Äitikortti: kirjoituksia lisääntymisestä
Viljamaa, Janne: Tue lapsesi lahjakkuutta
4 Maantiede. Matkat. Kansatiede
Liukkonen, Leena: Venäläiset tulevat!: mitä me heistä tiedämme ja luulemme
Mäkeläinen, Tapio: Tapion matkassa
Kuressaareen
Petäistö, Helena: Nizza, Cannes,
Biarritz á la Helena Petäistö
5 Luonnontieteet. Matematiikka.
Lääketiede
Valtaoja, Esko: Kaiken käsikirja: mitä
jokaisen tulisi tietää?
Ihminen: fysiologia ja anatomia
Irti ahminnasta: kohti tasapainoista
suhdetta ruokaan
Kaikkina niinä hetkinä: lapsisyöpäyhdistysten 30. juhlavuoden kirjoitussatoa
Kanto Anneli: Pala palalta pois: kertomuksia Alzheimerin taudista
6 Tekniikka. Talous. Käsityö.
Maa- ja metsätalous. Kotitalous.
Liiketalous.
Lammi, Outi: Opi ja työskentele verkossa: tätinörtti opastaa
Linjama, Tero: Windows 8 pikaopas

Tranberg, Pernille: Älä kerro kaikkea:
itsepuolustusopas verkkoon
Haapalahti, Heidi: Kierrätyspuutarha:
turhan tavaran uusi elämä pihassa
Grönstrand, Mia: Puutarhassa kotini:
Etelä-Suomen avoimet puutarhat
Uusitalo, Susanna: Luonto sisustaa
Kuusela, Pirkko: Vanhat farkut uusiksi
Rinne, Hannu: Perinnemestarin rintamamiestalo: kunnostus ja ylläpito
Talonrakentajan käsikirja: Muuratut
tulisijat
Kytölä, Mia: Kahden laumassa
(HEV)
Matkalla hevosen omistajaksi: opas
hevosen hankinnasta ja ostamisesta
(HEV)
Pitkänen, Kari: Karin koirakoulu
7 Taiteet. Liikunta
Anttila, Seppo: Kaikki hiihdosta: tekniikka, välineet & harjoittelu
Hossi, Raimo: Täyslaidallinen Suomen Turusta
Leppänen, Helena: Rakastetut Arabian astiat koristelijana Ester Tomula
Ihanimmat ikivihreät: suomalaisen
viihteen helmiä
Suomipopin helmiä: 10: Rakkauslauluja Romanssista Kolmeen pieneen
sanaan
Laaksonen, Jouni: Retkeilijän opas
Niemelä, Outi: Lotto: lottokansaksi
lottotytön matkassa
Päivänsara, Anneli: Liikunnallisen
äidin käsikirja: ravitsemus ja liikunta
raskauden aikana sekä synnytyksen
jälkeen
Vehkalahti, Reetta: Leikki on totta! :
näkökulmia vapaan leikin tukemiseen
86 - 89 Kirjallisuustiede.
Kielitiede. Kielet
Kirja joka muutti elämäni
Mausteyrteistä ydinvoimaan: lasten ja
nuorten tietokirjallisuudesta Suomessa
9 Historia
Annan, Kofi A.: Elämäni sodassa ja
rauhassa
Porvali, Mikko: Rautasormus ja muita rakkaustarinoita sotavuosilta
Rajala, Panu: Lavatähti ja kirjamies:
rakkauskertomus
Soiri, Tuomo: Iskulaivue: Kymin torjuntahävittäjät Etelä-Suomen rannikon ja meririntaman puolustuksessa

Ståhl, Katja: Se on niin kaunis
Webster, Diana: Ikuisesti Suomi: Turku/Åbo 1952–1953
80 – 83 Kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset. Runot
Kaiken kansan työrunot
Onnellinen päivä: runoja lapsista
Tennilä, Olli-Pekka: Yksinkeltainen
on kaksinkeltaista
Tynni, Aale: Kootut runot 1938–1987
84 Kertomakirjallisuus
(D=dekkari, E= eräkirjat,
SF=fantasia/scifi, R=rakkaus, S=sota,
NOV=novellit)
16 tarinaa toivosta (NOV)
Atkinson, Kate: Kaikkein vähäpätöisin asia (D)
Brander, Janica: Lihakuu (NOV)
Byatt, A.S.: Ragnarök: jumalten tuho
Cedervall, Marianne: Tästä talvesta
tulee musta
Clark, Mary Higgins: Kadonneet vuodet (D)
Coelho, Paulo: Accran kirjoitukset
De la Motte, Anders: Peli (D)
Dorrestein, Renate: Hyvä äitipuoli
Grisham, John: The racketeer
Harno, Tua: Ne jotka jäävät
Harris, Charlaine: Samaa verta
Havaste, Paula: Kolme käskyä
Heikura, Jouko: Joki kaupungin alla
Hetekivi Olsson, Eija: Tämä ei ole
lasten maa
Hiekkapelto, Kati: Kolibri (D)
Higgins, Peter: Susikoiran aika (SF)
Hill, Antonio: Kauniit kuolemat (D)
Hiltunen, Pekka: Vilpittömästi sinun
(D)
Holmström, Johanna: Itämaa
Hurma, Nina: Yönpunainen höyhen
(D)
Ihalainen, Jarmo: Perheestä ja alastomana juoksemisesta
Irving, John: Minä olen monta
Johansson, J.K.: Laura (D)
Jungstedt, Mari: Vaarallinen leikki
(D)
Kallio, Katja: Säkenöivät hetket
Karila, Juhani: Gorilla
Kettu, Katja: Piippuhylly (NOV)
Keyes, Marian: Mercy Closen mysteeri (R)
Kibler, Julie: Matkalla kotiin
Korpi, Kalevi: Jousella ja vähän
muullakin (E)
Kosonen, Marco: Ravintola Loppu

Lapidus, Jens: Ainakin äiti yritti: rikostarinoita (D)
Leon, Donna: Turvasatama (D)
Lindell, Unni: Sokerivalhe (D)
Lindgren, Minna: Kuolema Ehtoolehdossa (D)
Luhtanen, Sari: Murusia (R)
Luhtaniemi, Pasi: Sokea piste (D)
Lundberg, Ulla-Lena: Jää (pikalaina)
Lönnroth, Heleena: Salaisuus, eli Sininen motelli (D)
Maria Kallio -extra: kevyttä ja vakavaa Leena Lehtolaisen komisariosta
(D)
Marttinen, Annamari: Mitä ilman ei
voi olla
Mentula, Mooses: Isän kanssa kahden
Mentula, Mooses: Musta timantti
(NOV)
Parkin, Gaile: Kigalin kakkukauppa
muuttaa
Pättikangas, Eira: Vuodet kuin unta
Pöyhönen, Virpi: Hän rakastaa minua
Rauanjoki, Katri: Muuri
Roslund, Anders: Kaksi soturia (D)
Roth, Philip: Nemesis
Rönnbacka, Christian: Julma (D)
Sandberg, Timo: Mustamäki (D)
Sarkola, Ritva: Paratiisikäärme (D)
Saurula, Kati: Koiruohon kaupunki
Seppänen, Jaana: Revitään rikki se
rakkaus
Stevenson; Robert Louis: Tri Jekyll ja
mr Hyde
Suhonen, Pete: Hitlerin kylkiluu
Supinen, Miina: Orvokki Leukaluun
urakirja
Taksi (D)
Taskunovellit (NOV)
Tervo, Jari: Jarrusukka
Tuominen, Vesa: Herkkä kuin perhosen siipi
Tuuri, Antti: Bospor Express: kertomus matkasta
Tyler, Anne: Jää hyvästi
Vanhanen, Vesa: Seitsemän oikein
(D)
Ward, J.R.: Himo (SF)
Wennstam, Katarina: Alfauros (D)
Woolf, Virginia: Vuodet
85 Sarjakuvat
Aoyama, Gosho: Salapoliisi Conan:
74 (MANGA)
Bart Simpson: Voittajan on helppo
hymyillä
Kikuta, Michiyo: Navi Luna (4) ja (5)

(MANGA)
Noguchi, Mei: Finlandia (2) (MANGA)
Tanaka, Masashi ; Gon (5) (MANGA)
Lasten ja nuorten tietokirjallisuus
Aho, Tuulia: Tyttöjuttuja
Paarmas, Taina: Ihmetiikka: ihonhoito ja kosmetiikkaopas nuorille
Ensimmäinen laulukirjani
Stamps, Caroline: Opitaan…ratsastamaan: käytännön perustietoa hevosharrastukseen
Lasten ja nuorten kaunokirjallisuus (H=hevoskirja, SF=scifi ja
fantasia, K=kauhu, NA=nuorille
aikuisille)
Aarnio, Reeta: Tuulien taikuri (SF)
Bagge, Tapani: Kotona
Cassidy, Cathy: Vaahtokarkkitaivas
Collins, Suzanne: Ylismaan Gregor
(SF)
Fitzpatrick, Becca: Loppusoitto (NA)
Hallberg, Lin: Eppu tulee talon (H)
Hallberg, Lin: Tallilla tapahtuu, Sinttu
(H)
Harrison, Michelle: 13 salaisuutta
(SF)
Hunter, Erin: Matka alkaa (SF)
Ikonen, Asta: Deittaillaan.fi (NA)
Landy, Derek: Keplo Leutokalma:
Jäänteiset (SF)
Lehtinen, Tuija: Rebekka: tuulimyllyjä ja tulppaaneja
Lindgren, Astrid: Minä olen Peppi
Pitkätossu
Lukkarila, Päivi: Venlan hoitoponi
(H)
Lähteenmäki, Laura: Iskelmiä (NA)
Makkonen, Tarja: Önnö ja kirjava
kissa
Meresmaa, J.S.: Mifongin aika (SF)
Noel, Alyson: Kirkas tähti (NA)
Oldfield, Jenny: Omilla poluilla (H)
Oldfield, Jenny: Tulva yllättää (H)
Peltoniemi, Sari: Haltijan poika (SF)
Russell, Rachel Renée: Nolo elämäni:
Olisinpa poptähti
Steen, Hanna van der: Lumous
Tuomola, Johanna: Kadonneiden rahojen arvoitus
White, Kiersten: Loputtomasti (SF)
Young, Moira: Julma maa (NA)
Lisäksi uusia lasten kuvakirjoja,
cd- ja dvd-levyjä!
www.lounakirjastot.fi
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Liikuntaa koululaisille

HEI SINÄ 3–6-LUOKKALAINEN!

Pelataan jalkapalloa,
yleisurheillaan jne.

Ypäjän kunnan vapaa-aikapalvelut järjestävät
PÄIVÄLEIRIN kyseisenä ajankohtana Ypäjällä
päivittäin klo 9.30 – 15.00.

Pertunkaaren kentällä
3. – 6.6.2013 klo 14.00–15.30

Mietitkö miten viettäisit aikaasi 5. – 9.8.2013?

Maksuton!

Päiväleirillä liikutaan, kokataan, harjoitellaan
kädentaitoja sekä opetellaan ilmaisua ja improvisaatiota
teatterin harrastajan ohjauksessa.

Kuntokauden voittajat arvottu!

Kiinnostuitko?

Palkinnot voi noutaa Ypäjän kunnan palvelupisteestä
20.6. mennessä.
Ypäjän kuntokauden voittajat / talvi 2013:
Kuntokortit:
1. Hanna Kunnasvirta
2. Margit Laine
3. Pekka Heikkilä
4. Kalevi Pitkänen
5. Hilkka Mäkilä
6. Mauri Moisander
7. Vesa Ahde

Kuntolaatikot:
1. Pirjo Lindholm
2. Justus Laine
3. Eetu Niemi
4. Anne Touru
5. Sirpa Salo
6. Mirja Hänninen
7. Marika Vieraankivi

LEIKKIKENTTÄTOIMINTAA
1–4-LUOKKALAISILLE
22.7.–2.8. Perttulan koululla
ma–pe klo 9.00–14.00
Ohjelmassa kädentaitoja, askartelua, liikuntaa,
patikkaretki laavulle, luontoretki Elonkiertoon
ja välipala joka päivälle.
Leikkikenttätoiminta on maksuton!!
Ohjelmasta vastaa nuoriso-ohjaaja Silja Haavisto
yhdessä kesätyöntekijöiden kanssa.
Ilmoittautumiset 15.7. mennessä
silja.haavisto@ypaja.fi
Ilmoittautuneiden määrä väh. 10 / max 30 lasta
(ilmoittautuessa ilmoita lapsen ja huoltajan
yhteystiedot sekä ruoka-aine- ja
muut huomioitavat allergiat/sairaudet).
Ypäjän kunnan
nuorisotoimi

Päiväleirin hinta 25 e (sisältää päivittäin
lounaan, ohjauksen ja tarvikkeet)
Lähetä vapaamuotoinen hakemus
yhteystietojesi kanssa liikunnanohjaajalle 8.7.2013 mennessä kirjeellä
os. Ypäjän kunta/Merja Kivimäki
Perttulantie 20, 32100 YPÄJÄ
tai s-postilla merja.kivimaki@ypaja.fi

Pertun päivien mäkiautokilpailu

Jo perinteinen suuren suosion saanut, kaikille avoin
mäkiautokilpailu järjestetään tänäkin vuonna Pertun
päivien aikana. Vielä ehdit rakentamaan oman mäkiauton ja ilmoittautua mukaan. Leikkimieliseen kilpailuun ovat kaikki tervetulleita!

Mäkiauton rakentamissäännöt ovat hyvin vapaat ja
tämän takia kilpailukalustokin on kirjavaa. Auto saa
olla enintään kaksi metriä pitkä ja metrin leveä, maksimipaino saa olla 100 kiloa. Autossa tulee olla luotettava ja kestävä ohjausmekanismi sekä jarrut, joilla
auto pysähtyy kävelynopeudesta neljän metrin matkalla. Auto tulee myös varustaa turvakaarella, joka
estää kuljettajan jäämisen puristuksiin, jos auto kääntyy ympäri.
Täydelliset säännöt ovat nettisivulla http://makiauto.
suntuubi.com/. Lähde mukaan vauhdikkaaseen mäkiautokilpailuun!
Mäkiautokilpailu la 24.8.2013 klo 15 – 17
Pertuntie 5, maali Lepolantie 2
Pertunkaaresta Ratsu-Riihen eteen
Lisätiedot, säännöt ja ilmoittautumiset
22.8.2013 mennessä: Mika Talvisilta p. 0400 392 551
tai mika.talvisilta@gmail.com

KIRJASTO

KUULUTUS

Palikkalan osayleiskaava

Ypäjän kunnanhallitus on käsitellyt Palikkalan osayleiskaavan luonnosta 21.5.2013 pitämässään kokouksessa ja asettaa aineiston nähtäville laatimisvaiheen kuulemista varten.
Palikkalan osayleiskaava- alue sijaitsee noin kahdeksan kilometrin päässä Ypäjän keskustasta kaakkoon.
Alue rajautuu idästä Jokioisten kuntaan, etelästä Someron kaupunkiin ja pohjoisessa Loimijokeen. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 28 km².

Kaavaluonnos sekä muu valmisteluaineisto ovat
maankäyttö- ja rakennuslain MRL 62 §:n ja -asetuksen MRA 30 §:n mukaisesti virka-aikana yleisesti nähtävillä 27.5. – 26.6.2013 Ypäjän kunnantalon palvelupisteessä (Perttulantie 20). Aineistoon voi tutustua
myös kunnan verkkosivuilla www.ypaja.fi
Asiasta voi nähtävillä oloaikana esittää kirjallisen mielipiteen, joka osoitetaan kunnanhallitukselle, Perttulantie 20, 32100 YPÄJÄ.

Palikkalan osayleiskaavaa koskeva yleisötilaisuus
järjestetään torstaina 13.6.2013 klo 18.00 Ypäjän
kunnanviraston valtuustosalissa. Tervetuloa keskustelemaan!
Lisätietoja asiasta antavat tekninen johtaja Jouko
Käkönen, p. 02 7626 5241, jouko.kakonen@ypaja.fi
ja kaavan laatija arkkitehti Sanukka Lehtiö 010 241
4463, sanukka.lehtio@fmcgroup.fi
Ypäjällä 23. toukokuuta 2013
YPÄJÄN KUNTA

Ypäjän kunnan

Palikkalan osayleiskaavan luonnosvaiheen

ESITTELYTILAISUUS

pidetään torstaina 13.6.2013 klo 18 alkaen Ypäjän
kunnanviraston valtuustosalissa.
Tapahtuma on KAIKILLE AVOIN tilaisuus.
Paikalla asiasta ovat alustamassa arkkitehti Sanukka
Lehtiö. Airix Oy:stä ja luontoselvittäjä Jyrki Matikainen
Suomen Luontotieto Oy:stä.
Kaikki asiasta kiinnostuneet TERVETULOA!
Kunnanhallitus

YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO

KESÄLEIRIT 2013
Lasten Seikkailuleiri
24.6. – 27.6.2013
Oletko valmis seikkailuun? Nyt se on tulossa,
Caissaniemen Amazing Race tuleville 4–6 -luokkalaisille!!
Leirin hinta on 40 € (sisaralennuksella 30 €).
Leirillä yöpyminen tapahtuu omissa teltoissa!
Luvassa siis ratkiriemukasta ja ehkä vähän jännittävääkin
seikkailua. Leirille mahtuu ensimmäiset 30. Kannattaa
vielä kysellä vapaita paikkoja.

Nuorten Seikkailuleiri
1.7. – 4.7.2013
Viikingit, suuri seikkailu,
amazing race…
Jos alkaa tuntua kiinnostavalta, niin sinä tuleva
7– 9 -luokkalainen, tule mukaan seikkailemaan
Caissaniemeen!! Leirin hinta on 35 € (sisaralennuksella
30 €). Yöpyminen leirillä tapahtuu yhteismajoituksena!
Luvassa siis hauskaa yhdessäoloa, toimintaa ja
yöllisiä seikkailuja… kannattaa kokeilla!!
Ilmoittaudu siis mukaan 14.6. mennessä.
Caissaniemen leirikeskuksesta saa lisätietoja
www.ypäjä.fi sivuston kautta.
Leirit järjestää yhdessä seurakunta ja Ypäjän nuorisotoimi.
Ilmoittautumiset Isto Iipolalle sähköpostitse isto.
iipola(at)evl.fi. Ilmoittautuessa muista ilmoittaa lapsen nimi,
huoltajan yhteystiedot (puh. nro/osoite), allergiat, ja
muuta huomioitavaa jos sellaista on.
Lisätietoja leireistä antaa Isto Iipola 040 148 4108 (srk) ja
Silja Haavisto 050 574 7732 (nuorisotoimi).

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

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
Kesäkuun poikkeavat aukioloajat: torstaina 20.6. kello
11–14, juhannusaattona 21.6. suljettu.

YPÄJÄNKYLÄN LAINAUSASEMA

Ypäjänkyläntie 951, 32140 Ypäjä as
puh. 050 363 0508

Aukioloajat

ti
ke

klo 17–19
klo 10–12

KESÄKUUN NÄYTTELY

Koirankuonolaisista keijukaisiin: Jaana Aallon ja Sakari Tiikkajan kirjankuvituksia.

PERTUNPÄIVÄ-PALAVERI

Pääkirjastossa perjantaina 28.6. kello 11.00. Tervetuloa jatkamaan Pertun päivien suunnittelua!

DEKKARIEN JA LEHTIEN POISTOMYYNTI

Runsaasti poistettua aineistoa, kirjat 50 senttiä ja lehdet 10 senttiä kappale, koko kassillinen 5 euroa, penkojaiset kesäkuun ajan.

KANSALAISOPISTON 40-VUOTISTAIDETEOS

Osa Jokiläänin kansalaisopiston 40 v. opiskelijoiden yhteisteoksesta 2013 on lahjoitettu Ypäjän kirjastoon. Tervetuloa ihailemaan, lämmin kiitos opistolle ja tekijöille.
KULTTUURIA KESÄSSÄ, KÄY KYLÄSSÄ!

Ypäjän kunta järjestää

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
perjantaina 14.6.2013

Lähtö Ypäjän torilta 14.6.2013 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.
Ilmoittautumiset asiointimatkalle
Taksi Tuomas Sirénille puh. 040 757 5833.

Linja-autovuorot, joista osa pikkubussi- tai
taksivuoroja Forssaan ja Loimaalle kesäaikana (3.6.2013 alkaen)
Ypäjä – Loimaa
ma-pe
ti ja pe
ti ja pe
ti ja pe
ma–pe

lähtö – perillä

klo 06.10 – klo 06.30
klo 08.15 – klo 08.35
klo 11.05 – klo 11.50
klo 13.25 – klo 14.15
klo 16.10 – klo 16.30

Loimaa – Ypäjä
ma–pe
ti ja pe
ti ja pe
ti ja pe
ma–pe

klo 06.50 – klo 07.10
klo 07.45 – klo 08.15
klo 10.45 – klo 11.05
klo 13.10 – klo 13.25
klo 17.20 – klo 17.40

(Manninen-Loimaa)
(Manninen-Loimaa)
(Ypäjänkylä-Loimaa)
(Ypäjänkylä-Loimaa)
(Manninen-Loimaa)
(Manninen-Ypäjä)
(Ypäjänkylä-Ypäjä)
(Manninen-Ypäjä)
(Manninen-Ypäjä)
(Manninen-Ypäjä)

Ypäjä – Forssa
ma–pe
ma–pe

klo 07.10 – klo 07.50
klo 17.40 – klo 18.15

Forssa – Ypäjä

ma–pe
klo 05.45 – klo 06.10
ma–pe
klo 15.25 – klo 16.10
Tiedustelut linja-autovuoroista ja asiointimatkoista koulutoimensihteeri Auli Hossi, puh. 76 265 261 tai 050 574 7739.
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KIITOS TUESTANNE

TAPAHTUMAKALENTERI
KESÄKUU
6.6.2013 klo 19

Kylvöjen siunaustilaisuus Hyrsyn lavalla,
Kaahintie 6. Siunauksen pitää Ypäjän kirkkoherra Vesa Rasta.
6.–9.6.2013
XXXX FinnDerby Hevosopiston urheilualueilla. Järj. Hevosopisto.
6.6.
Torstaina FinnDerbyn avauspäivänä käynnistyvät esteratsastuksen SM-kilpailut (juniorit,
nuoret, seniorit). Kouluratsastuskentällä nähdään kansallisen vaativa A-tason kilpailun lisäksi kansainvälisen tason kilpailussa nuoret
hevoset, ponit ja junioriratsastajat.
7.6.
Perjantaina FinnDerbyn perjantaina ratsastetaan SM-kilpailujen toiset osakilpailut ja aloitetaan Mannerheimin Kenttäkilpailu koulu- ja
esteratsastuskokeilla. Kouluratsastuskentällä kilpailevat kansainvälisessä kilpailussa
juniorit, ponit ja nuoret hevoset.
8.6.
Lauantaina urheilullisia huippuhetkiä ovat 40.
FinnDerby sekä Mannerheimin Kenttäratsastuskilpailun maastokoe. Kansallinen Small
Tour-osakilpailu Intermediane I-kilpailu kiinnittää katseet kouluratsastukseen. Nuoret
ratsastajat ja seniorit kilpailevat kansainvälisissä kilpailuissa. Kansainvälinen lännenratsastuksen reining-kilpailu alkaa Wanhassa
maneesissa. Iltapäivällä paljastetaan Siittolanmäellä Suomen hevosurheilumuseon piha-alueella Emil Cedercreutzin vuonna 1906
veistämä pronssipatsas Ystäväni nummella
suomalaisen ammatillisen ratsastuskoulutuksen 80-vuotisjuhlan kunniaksi.
9.6.
Sunnuntaina esteratsastuksen SM-kilpailut
huipentuvat 3. osakilpailuun eli finaaliin.
Kouluratsastuksessa ratsastetaan kansallinen Intermediane Kür-luokka sekä kansainvälisen nuorten ratsastajien ja seniorien kilpailut. Lännenratsastuksen reining-kilpailu
jatkuu Wanhassa maneesissa.
14.6. klo 19
Musikaalin ”Viulunsoittaja katolla” ensi-ilta
Ypäjän musiikkiteatterissa. Järj. Ypäjän musiikkiteatteri.
15. ja 16.6. klo 17 ”Viulunsoittaja katolla” Ypäjän musiikkiteatterissa..
18.6. klo 19
”Viulunsoittaja katolla” Ypäjän musiikkiteatterissa.
19.6. klo 17.30
Kuusjoenkulman kyläyhdistyksen 20-vuotisjuhla Tuottajain tuvalla, Koskentie 678.
Juontajana Mika Mali. Järj. Kuusjoenkulman
kyläyhdistys ja LounaPlussa ry.
19. ja 20.6. klo 19 ”Viulunsoittaja katolla” Ypäjän musiikkiteatterissa.
20.6. klo 20
Juhannusaatonaaton tanssit koko perheelle
Hyrsyn lavalla, Kaahintie 6. Orkesterina Focus ja Sakke Kotilainen. Liput: aikuiset 8 €.
Sään salliessa kokko sytytetään klo 22. Järj.
Hyrsynseudun Kyläyhdistys ry.
21.6. klo 21–01 Juhannusjuhla Ypäjänkylän Seuraintalolla.
Levytanssit, vapaa pääsy. Kokko sytytetään
sään salliessa n. klo 23. Järj. Ypäjänkylän
Kyläyhdistys ry.

pyöräilykypärien hankinnassa:
SPR, MLL, LC ja LC Kate!

Toivoo: Ypäjän ekaluokkalaiset
23.6. klo 12

Sanajumalanpalvelus Murskalla. Järj. Ypäjän
seurakunta.
25.–28.6. klo 19 ”Viulunsoittaja katolla” Ypäjän musiikkiteatterissa.
29.6. klo 17
”Viulunsoittaja katolla” Ypäjän musiikkiteatterissa.
30.6. klo 13 ja klo 18 ”Viulunsoittaja katolla” Ypäjän musiikkiteatterissa.

HEINÄKUU
2.-5.7. klo 19
6.7. klo 17
13.7. klo 10–12
21.7. klo 13-17
27.7. klo 20–01

”Viulunsoittaja katolla” Ypäjän musiikkiteatterissa.
”Viulunsoittaja katolla” Ypäjän musiikkiteatterissa.
Kirpputori Hyrsyn lavalla, Kaahintie 6. Järj.
Hyrsynseudun Kyläyhdistys ry.
Takakonttikirppis Murskalla. Järj. 4H-yhdistys.
Possujuhla Ypäjänkylän Seuraintalolla. Tanssit
elävän musiikin tahdissa. Liput 5 €, possuateria10 €. Järj. Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry.

28.7. klo 19 		Mansikkajubileum Tuottajain tuvalla, Koskentie 678. Järj. Kuusjoenkulman kyläyhdistys.

ELOKUU
17.8. klo 13-17
23.–24.8.
24.8. klo 15-17
29.8.–1.9.

Takakonttikirppis Murskalla. Järj. 4h-yhdistys.
Pertun päivät ja Ypäjän Yö. Järj. Ypäjän kunta, seurakunta ja paikalliset yhdistykset.
Mäkiautokilpailu. Rata Pertuntietä ja Lepolantietä Ratsu-Riihen lähelle.
Suomenratsujen Kuninkaalliset Hevosopistolla (Hevosurheilualue ja hallit). Suomenhevosratsujen suurtapahtuma, jonka lajeina
ovat este- ja kouluratsastus, valjakkoajo sekä laatuarvostelu. Vuonna 2013 ohjelmassa
mm. suomenhevosten estemestaruuskilpailu sekä Kelmi Kür-kilpailu. Laatuarvosteluun
järjestetään 3- ja 4-vuotiaille hevosille karsinnat neljällä paikkakunnalla kevään aikana. Järj. Hevosopisto, Ypäjän Ratsastajat,
Suomenratsut ja Suomen Hippos.

SYYSKUU
5–8.9.

6.9.

27.–29.9.
28.9.

Nuorten Hevosten Festivaali Hevosopiston
hevosurheilualueella. Nuorten ratsuhevosten
tapahtuma, jonka lajeina ovat este-, kenttäja kouluratsastus. Yleisöllä on tapahtumaan
vapaa pääsy, tervetuloa! Järj. Hevosopisto,
Ypäjän Ratsastajat, Ratsujalostusliitto ja Suomen Hippos.
Hevoshuutokauppa Hevosopistolla. Perinteinen varsahuutokauppa 1-vuotiaille lämminverisille ravureille sekä suomenhevosille.
Järj. Starinita Oy.
Ypäjä Horse Show Hevosopistolla. Järj. Team
Eurohorses.
Harjoitusravit Hevosopistolla. Järj. Hevosopisto.

Käpälin yksityistien

VUOSIKOKOUS

lauantaina 15.6.2013 klo 11.00 alkaen Veteraanituvalla, Perttulantie 7, Ypäjä
Hoitokunta

Jokiläänin opistolaisyhdistys ry:n

KESÄRETKI FISKARSIIN
lauantaina 13.7.2013

Matka + opastus yhteensä 13 euroa. Lisäkustannuksia
tulee ruokailusta ja kahvista.
Mahdollisuus osallistua Fiskarsin antiikkipäiville (Vanha
Veitsitehdas – Fiskarsin Ruukki), jonne liput 10 euroa/
aikuinen.
Opistolaisyhdistyksen jäsen saa 5 euron alennuksen.
Ilmoittautumiset viimeistään 13.6.2013! Ilmoittautua
voi internetin kautta osoitteessa https://www.opistopalvelut.fi/jokilaani/zavaus.asp Valitse Pikahaku ja kirjoita kurssinumeron kohdalle retken numero 000100,
täytä lomake ohjeiden mukaan, lasku lähetetään kotiosoitteeseen. Ilmoittautumisen nettiin voit tehdä myös
opiston toimiston kautta: Jokiläänin kansalaisopisto, p.
03 4182 7402.

Murskan kioski auki
Juhannuksesta eteenpäin eli
su 23.06. - 31.07.
auki joka päivä
klo 12 – 18.

01.08. - 11.08. ma – su klo 13 – 17
14.08. - 01.09. ke – su klo 13 – 17.
Katettu terassi käytettävissä myös
erilaisiin kokoontumisiin.
Tarvittaessa grillausmahdollisuus.
Tiedustelut:
4H-toiminnanohjaaja
Satu Jokinen
p. 050 400 1113

Murskan ohjelmaa kesälle:
* M a c r a m é -korukurssi *
ti 09.07. klo 17.00. Kesto n. 3 h.
Hinta 15 e/henkilö tai 35 e/perhe

Kylvöjen siunaus
Ypäjän Riistamiehet ry

KILPAILUOHJELMA /
KIVÄÄRI 2013

Riistanhoitoyhdistyksen kilpailu sunnuntaina
11.8.2013.
Ilmoittautumiset klo 12.00.
Hirvi 4+6 laukausta
Hirvi 10 laukausta liikkuvaan kuvioon 75 m
Seuran kilpailut
29.8.2013 klo 17.30 pokaalikilpailu
7.9.2013 klo 9.00 seurueiden välinen, 5x2 laukausta
Kivääriharjoitukset tiistai- ja torstai-iltaisin klo 17.30
Hirvenammuntakokeita Ypäjän radalla lauantaina
3.8., 17.8. ja 31.9. klo 10.00–12.00.

Hyrsyn lavalla (Kaahintie 66, 32100 Ypäjä)
6.6.2013 kello 19.00.
Kylvöt siunaa kirkkoherra Vesa Rasta.
Tervetuloa.
Hyrsynseudun Kyläyhdistys ry

JUHANNUSJUHLA
Ypäjänkylän Seuraintalolla
pe 21.6.2013 klo 21.00–01.00.
Kokko poltetaan n. klo 23 (säävaraus).
Levytanssit.
Ilmainen sisäänpääsy.
Tervetuloa!
Järj. Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry

(sis. materiaalit 1-2 rannekkeeseen).
Mukaan mahtuu 12 ensimmäisenä ilmoittautunutta.
Tiedustelut/ilmoittautumiset:
p. 050 400 1113/ Satu Jokinen.

* Magneettikorujen ja -tuotteiden esittely *
naistenviikon alun tunnelmissa (myös miehille)
ke 17.07. klo 18 – 20. Tutustu ja ihastu!
Huom. Illan myynnin emännänosuus alueen 4H-toiminnalle.

* Takakonttikirppis *
su 21.07. ja la 17.08. klo 13 – 17.
Paikkamaksu 5 e.
Tiedustelut p. 050 400 1113/ Satu.

Tervetuloa!
Jokioisten-Ypäjän 4H-yhdistys ry

Kesä–heinäkuu / 2013

UIMAKOULU

Ypäjänkylän Uimakuljulla 15.–19.7.2013
Klo 12.00–12.45 meritähtimerkkiä
suorittavat, ensikertalaiset
Klo 13.00–13.45 merenneitomerkkiä
suorittavat
Klo 14.00–14.45 hylje- tai kalamerkkiä
suorittavat, osaavat uida n. 25 metriä.
Ilmoittaudu viimeistään 10.7.
Ilmoittautumiset puh. 044 296 2637.
Järj. Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry

Ypäjän Eteläiset Maa- ja
kotitalousnaiset

IMPINPÄIVÄ-KÄVELY
Uusi yritys retki-illalle 11.6. sauvakävelyn merkeissä.
Lähdetään Pertunkaaresta yhdessä klo 18.30 Tolmin
laavulle, mukaan omat retkieväät.
Säänmukainen varustus.
Johtokunta

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

Kesäkuun-heinäkuun
toimintaa

Mölkkyä pelataan Rajatie 3:n pihalla keskiviikkoisin
klo 13.
Maanantaina 17.6.2013 tehtävän saaristoretken
bussiaikataulu ja reitti: Katinhäntä Aronkorven tiehaara klo 7.45, seurakuntkoti 8.00, josta matka jatkuu
Forssantietä Palikkalan risteykseen ja 10-tielle. Matkalta pääsee autoon.
Päiväretki Lehmirantaan perjantaina 23.8. Ohjelma:
klo 14.00 talon esittely, klo 15.00 ruokailu ravintolassa, klo 16.00 konsertti Unto Monosen tunnelmissa ja
tanssit juhlasalissa.
Ilmoittautumiset kesäkuun aikana puh. 0400 797 739.
Maksu 30 e kerätään bussissa. Bussiaikataulu elokuun Ypäjäläisessä.
Piirit kokoontuvat jälleen syyskuussa.
Hyvää kesää kaikille.
Eläkeliiton Ypäjän yhdistys

Ypäjän Riistamiehet ry:n
näyttövuorot vuoden 2013
kivääriammuntojen kilpailuissa ja
harjoituksissa
Ilmoittautumiset harjoituksiin 17.30
4.6.13 17.30- Rantanen Markku, Honkanen Tomi
6.6.13 17.30- Heinonen Heikki, Rantanen Antti
11.6.13 17.30- Tuura Antti, Suominen Arto
13.6.13 17.30- Niinimaa Arttu, Uusitalo Esko
18.6.13 17.30- Helander Pertti, Suominen Jari
20.6.13 17.30- Perho Pauli, Kankaanpää Seppo
25.6.13 17.30- Seppänen Ville, Rantanen Tuomas
27.6.13 17.30- Hakamäki Paavo, Mäkilä Jaakko
2.7.13 17.30- Uutela Jyrki, Rämö Jouni
4.7.13 17.30- Henttinen Auvo, Mäkilä Jussi
9.7.13 17.30- Laine Kalle, Laine Markus
11.7.13 17.30- Laine Eero, Moisander Kalevi
16.7.13 17.30- Rantanen Juho, Suominen Väinö
18.7.13 17.30- Salo Mikko, Saarikoski Hannu
23.7.13 17.30- Kalmi Hannu, Vähämäki Jarkko
25.7.13 17.30- Heinonen Jarmo, Kallus Meelis
30.7.13 17.30- Seppänen Pekka, Haapanen Asko
1.8.13 17.30- Mäkeläinen Asko, Vastamäki Seppo
6.8.13 17.30- Helenius Esa, Tuura Timo
8.8.13 17.30- Hänninen Hannu, Korpela Kalevi
11.8.13 17.30- Pietilä Jussi, Erkkilä Marko, Paunila Pentti
13.8.13 17.30- Toivonen Sakari, Poutala Pertti
15.8.13 17.30- Niinimaa Martti, Toivonen Janne
20.8.13 17.30- Mäkirinta Pekka, Mäkeläinen Esko
22.8.13 17.30- Vuorinen Timo, Niinimaa Timo
27.8.13 17.30- Kuusinen Taisto, Tarkiainen Urpo
29.8.13 17.30-	Leppälahti Juhani, Mäkeläinen Pertti,
Laine Taneli
3.9.13 17.30- Niinimaa Martti, Hyvönen Heikki
5.9.13 17.30- Kantee Eino, Tuura Tomi
7.9.13 9.00-	Niinimaa Martti, Tuura Markku,
Mäkelä Markku
Toimintakuntoiset radiopuhelimet mukaan.
Jokainen huolehtii, että oma vuoro tulee tehtyä. Vuoroja voi
vaihtaa kun hommaa sijaisen.
Kokouksen päätös: näyttövuoron laiminlyönnistä 20 € maksu
seuralle.
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Pidätkö juhlia,
poistamme astiahuolesi!

Vuokrattavana:

Kahvikeittimet 2 kpl 40–100 hengelle
Kahvikalusto 100 hengelle
Kahvikalusto 20–60 hengelle
Ruokailukalusto 100 hengelle
Ruokailukalusto 20–60 hengelle
Hintoihin sisältyy alv 24 %.

25,00 €/kpl
30,00 €
20,00 €
30,00 €
20,00 €

Tiedustelut Saara Rantanen, Leppäkorventie 60,
puh. 044 355 2312 (iltaisin).

KIRPPUTORI HYRSYN LAVALLA
lauantaina 13.7. klo 10 – 12
Tervetuloa myymään ja tekemään löytöjä.

Pöytä ja takakonttipaikka 2 €.
BUFFETTI
Paikkavaraukset ja lisätietoja
Annamari Ilola, 045 134 6643.
Hyrsynseudun Kyläyhdistys ry

Tervetuloa koko perhe

AATONAATON
JUHANNUSJUHLILLE

Hyrsyn lavalle (Kaahintie 66, 32100 Ypäjä) 20.6.2013
kello 20.00.
Illan musiikista vastaa Focus ja Sakke Kotilainen.
Lisäksi on arvonta, kilpailuja ja puhvetti.
Kokko sytytetään kello 22.00 jos sää sallii.
Liput: aikuiset 8 €.
Hyrsynseudun Kyläyhdistys ry

Ypäjän Karjalaisseura ry tiedottaa

Porissa 14.–16.6.2013 Karjalaiset kesäjuhlat. Yhteiskuljetus Salo-Somero-ForssaPori 16.6.2013, ilmoittautuminen mahdollisimman pian 0400 260 949 / Pekka. SeutuSanomissa aikataulu ym. tietoa.
Ypäjän Karjalaisseura toivottaa kaikille hyvää kesää,
elokuussa saunotaan Caissaniemessä.

POSSUJUHLA
Ypäjänkylän Seuraintalolla
la 27.7.2013 klo 21.00–01.00.
Soittamassa Tapani Sulkasen Tanssiorkesteri.
Liput 5 €. Possuateria 10 €.
Tervetuloa!
Järj. Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry

Caissaniemen yleiset saunavuorot

ovat jälleen alkaneet ja jatkuvat elokuun loppuun asti.

Vuorot ovat keskiviikkoisin klo 12–21 ja
sunnuntaisin klo 12–20
lukuun ottamatta arkipäiviä viikoilla 26 ja 27.

Pertun päivät ja Ypäjän yö
– suunnittelu jatkuu
Kokoonnutaan kirjastoon kahville
perjantaina 28.6. kello 11.00.

Jos et pääse paikalle,voit laittaa kirjeen
(Ypäjän kirjasto, Hossintie 2, 32100 Ypäjä)
tai sähköpostia (ypajan.kirjasto@ypaja.fi)
tai soittaa puh. 050 562 6301 !

LUKUVUOSI 2013–2014

alkaa Ypäjän kunnan peruskouluissa ja esikoulussa
maanantaina 12.8.2013
Levän, Perttulan ja Kartanon koulut alkavat klo 9.00,
Ypäjänkylän koulu klo 8.30 ja esikoulu klo 9.15.
Ensimmäisen koulupäivän kuljetusreittiä ja -aikataulua voi tiedustella perjantaina 9.8.2013 koulutoimistosta (puh. 7626 5261 tai 050 574 7739) tai suoraan
kuljettajalta. Lukujärjestyksen mukaiset kuljetusaikataulut jaetaan kouluilla ja esikoulussa ensimmäisenä
koulupäivänä.
Sivistyslautakunta
Perusturvalautakunta

LEIKKIKENTTÄTOIMINTAA
3.6. – 28.6.2013

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

Matonpesupaikka
Kuntalaisten käyttöön tarkoitettu ilmainen matonpesupaikka on avoinna. Käynti matonpesupaikalle tapahtuu
Toimintakeskuksen, os. Perttulantie 24 pihapiirin kautta.
Tekninen osasto

Ypäjänkylän Maa- ja kotitalousnaiset

KESÄ-HEINÄKUUN TOIMINTAA

PYÖRÄILYÄ maanantaisin klo 18.00
Lähtöpaikkana Pikku Annen Saven luota.
LENTOPALLOA keskiviikkoisin klo 18.00
Katinhännän kentällä.
JUHANNUSVIIKON PYÖRÄILY Talastuvalle maanantaina 17.6. Omat eväät mukaan.
KESÄRETKI tiistaina 25.6. Retki suuntautuu Sastamalaan. Lähtö aamulla klo 8.00 Seuraintalolta (matkan
varreltakin pääsee mukaan). Käydään museossa, kirkossa, ostoksilla, yms. Ruokailu kuuluu retken hintaa.
Matkan hinta jäseniltä n. 50 € ja ei-jäsen n. 60 €. Sitovat ilmoittautumiset 12.6. mennessä 0400 783 925 /
Hanna. Retki toteutetaan, jos lähtijöitä on vähintään 20
henkilöä.
UNIKEONPÄIVÄÄ juhlistetaan keskiviikkona 24.7. klo
18.00 nyyttikestien merkeissä Katinhännän kentällä.
KESÄTEATTERIIN Pöytyälle 10.8. klo 21.00 katsomaan yhdessä maamiesseuran kanssa Vexi Salmen
elämään ja musiikkiin perustuvan musiikkinäytelmän
VILLIT VUODET. 30 ensin ilmoittautunutta pääsee mukaan. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 12.6. mennessä 0400 845 589 Marja.

Kulttuuritoimi

Tervetuloa!

Maaseutupalvelut Ypäjäläisille

Ypäjäläisten maaseutupalvelut hoitaa Loimaan
kaupunki.

Yhteystiedot:
Jouni Mäkelä, maaseutuasiamies
Markku Paija, johtava maaseutuasiamies
Paula Pellonperä, maaseutuasiamies
Eeva Sirkkilä, maaseutuasiamies
Samuli Suvila, maaseutuasiamies
Heli Varpula, maaseutuasiamies
Sähköposti maaseutupalvelut@loimaa.fi
tai etunimi.sukunimi@loimaa.fi

(02) 761 1156
(02) 761 1150
(02) 761 1154
(02) 761 1155
(02) 761 1153
(02) 761 1152

Osoite: Kanta-Loimaantie 7, 32200 Loimaa (Loimaan
kunnantalo Hirvikoskella)

Lähipalvelu

Maaseutuasiamiehet päivystävät Humppilan, Jokioisten
ja Pöytyän kunnantaloilla tiistaisin sopimuksen mukaan.
Palveluaika tulee sopia etukäteen.
Ajanvaraukset:
Humppilaan Jouni Mäkelältä
(02) 761 1156
Jokioisiin Eeva Sirkkilältä
(02) 761 1155

