
Kunnallinen ja seurakunnallinen tiedotuslehti
Jaetaan kaikkiin talouksiin Ypäjällä KESÄKUU 2009

tilausliikenne autofarmi

Autofarmi Oy, Varsanojantie 300, 32100 YPÄJÄ      www.autofarmi.fi

Tilausajoa aamusta iltaan!

Pikkubussissamme on 17 asiakaspaikkaa.

Esa Tuomonen 050 50 50 426

Yritysten ja yhteisöjen kuljetukset sopimuksen mukaan.
Autossamme on invanostin ja kaksi pyörätuolipaikkaa.

Parturi-kampaamo-
Raija Pastell-Fält

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

Puh. 050 347 8448, 767 3533
Tolmintie 4, YPÄJÄ

Balm
ain

PARIS

100% aito hiuspidennys/
tuuhennus/raidat sinetti-
ja kampakiinnityksellä

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

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

Lauantai ja iltatyö sop. mukaan

www.kotinisu.fi 

Päivöläntie 6, 
32100 Ypäjä  
Puh. 
040 524 8556

UUDET AUKIOLOAJAT 
to-pe klo 6.30–12.00

la klo 8.00–13.00 

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

Maaseutuelinkeinoviranomaisen 
päivystys Ypäjällä

Kunnantalon aukioloaikoina maataloushallintoon liit-
tyviä asioita Ypäjän kunnantalolla hoitaa Iiris Laakso. 
Vastaanotto on maanantaista perjantaihin. Tukiasioissa 
ypäjäläiset voivat asioida myös Humppilan ja Jokioisten 
kunnantaloilla.

Yhteystiedot:
Ypäjä: Iiris Laakso, puh. (02) 7626 5209 tai 050- 574 
7733, sähköposti maaseutuasiamies@ypaja.fi
Humppila: Jouni Mäkelä, puh. 0500 741 121, 
sähköposti: jouni.makela@humppila.fi
Jokioinen: Eeva Sirkkilä, puh. 050 468 7846, 
sähköposti: maaseutu.asiamies@jokioinen.fi
Tiistain ja torstain päivystys jatkuu taas elokuussa.

Maaseutulautakunta

KUULUTUS
Sorvasto–Ypäjä maantien 2805 katkaiseminen 
liikenteeltä Kuusjoen sillan kohdalla, Ypäjä.

Tiehallinnon Hämeen tiepiiri ilmoittaa, että 
Sorvasto–Ypäjä maantie 2805 katkaistaan 
liikenteeltä Ypäjällä Kuusjoentien ja 
Ruokosuontien väliseltä tieosuudelta Kuusjoen 
sillan korjauksen ajaksi 8.6.–18.6.2009.

Liikenne katkaistaan maanantaina 8.6.2009 
klo 7:00 ja tie avataan viimeistään 18.6.2009 
klo 16:00. Työn valmistuessa tie voidaan avata 
liikenteelle aikaisemminkin.

Ajoneuvoliikenteen kiertomahdollisuus 
Kuusjoentien (tie 13531) ja Ruokosuontien (tie 
13537) kautta. Kiertotie merkitään maastoon.

Lisätietoja antavat siltainsinööri Hannu 
Paattilammi p. 020 422 3923 Tiehallinnon 
Hämeen tiepiiristä ja vastaava työnjohtaja Petri 
Heino, p. 0500 520 408 Skanska Infra Oy:stä.

Tampere 27.5.2009

TIEHALLINTO
Hämeen tiepiiri

Autokoulu Ypäjällä
Aloitus ti 16.6.-09 klo 19.00, Potku

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

Varsanojantie 83,  YHO:n ruokalan alakerta, ”Potku” 

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

Jouni 040 776 1229, Matti 0500 487 001.

YHTEINEN KIITOKSENI TEILLE KAIKILLE!
Jäätyäni vuosilomalle ja sen jälkeen eläkevapaalle 

sosiaalityöntekijän työstä esitän 

SYDÄMELLISET KIITOKSET 
kaikesta muistamisesta ja mieltä lämmittävistä toivotuksista 
Ypäjän kunnalle, ihanille työkavereille, eloisille eläkeläi-
sille (joiden joukkoon itsekin pian kuulun), lukuisille yh-

teistyökumppaneille sekä Teille rakkaat asiakkaat ja muut 
tuttavat, ystävät ja ypäjäläiset. Kiitokset Ypäjän kunnalle 
ja Teille kaikille järjestäjille hevoskyydistä viimeisenä työ-
päivänäni sekä mieleen jäävistä läksiäisjuhlista. Te kaikki 

yllätitte minut täydellisesti.
Teidän kaikkien kanssa olen viettänyt n. 25 vuoden työ-

aikani Ypäjällä. Olo on nyt vuoroin haikea ja vuoroin hel-
pottunut. Kaipaan Teitä jo nyt. Aika on kuitenkin suunnata 
kohti ”tuntematonta” ikäihmisen uteliaisuudella. Muistojeni 
lokeroihin tallennan Teidät kaikki lämmöllä ja rakkaudella. 
Parhainta jatkoa Teille kaikille tuleville elämän poluille ja 

kaunista kesää!
      Anja Allen

Kirkkoherranvirasto, Heidi Tuominen 02-767 3108
Kirkkoherra Risto Ahti 02-767 259
Taloustoimisto, Katja Laine 0400 929 226
Kanttori, Markus Leppälä 040 752 0827
Kirkko, srk-mestari, Maurits Hietamäki 050 560 3368
Diakoni Anne Mäkinen 0400 388 170
Nuorisotyönohjaaja Sari Lehtonen 0400 852 846
Päiväkerho, Laila Moisander 050 304 3926
Siivooja-vahtimestari, srk-koti,
Liisa Hietamäki 040 769 5930

Huom!
Päiväkerhon puhelinnumero on  050 304 3926

Ypäjän seurakunnan
puhelintiedot muuttuivat
1.5.2009 alkaen

Hevonen ja liikenne -kampanja Forssasta
Auto hevosen näkökulmasta so-
pii hevospitäjään: miten hevonen 
reagoi autoon ja muuhun liiken-
teeseen?

Pitkin kesäistä tienraittia kul-
kee suomenhevonen jonka nimi 
tässä on Veitikka. Ratsastaja istuu 
satulassa ryhdikkäänä ja pienetkin 
avut kulkevat selästä kuolaimiin 
saakka. Veitikan maailmassa ym-
päristö on täynnä vaaroja. Veitikka 
on valmis pakenemaan heti hyök-
kääjän yllättäessä. Voimakkaat 
hajut, esim. metsässä oleva riistan 
veri, heiluva pyykki, kovat äänet 
ja äkkinäiset liikkeet saavat Veiti-
kan pakokauhun valtaan. Maailma 
on täynnä vaaroja hevosen silmin, 
niin kuin oli aikoinaan preerialla-
kin. Pakokauhussa unohtuu seläs-
sä oleva ihminen, se joka huolehtii 

ja tuo ruoan eteen.
Liikenteessä rauhallisella 

käytöksellä, normaalilla ajono-
peudella, jättämättä välimatkaa, 
olemalla näköyhteydessä saadaan 
hevonen viihtymään tielläkin. 
Kookkaan kokoisen hevosen rau-
hoittaminen on jo jotain. Vastuu 
on meillä kaikilla, oman turvalli-
suutemme vuoksi.

Hevonen ja liikenne -kampan-
jaa on Forssassa vetänyt Kati 
Suojoki  Jokioisten Eläinsuojelu-
yhdistyksestä yhteistyössä auto-
koulu Lahtosen kanssa.

Hevonen kiittää, kun oppi me-
nee perille – näin tielläkin pääsee 
perille. Turvallista matkaa kai-
kille.

Kati Suojoki Jokioisten 
eläinsuojeluyhdistyksestä

Taksi
Tuomas Sirén 

Ypäjä
040 757 5833

1+6 hengen tilataksi
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Seurakunnan
asiat

kirkkoherra
Risto Ahti

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

39. vuosikerta.

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

Päätoimittaja:
Tapani Rasila

Taitto ja oikoluku:
Priimus Paino Oy

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

ILMOITUSHINNAT
Ilmoitukset
0,5 € / pmm + alv

Määräpaikkakorotus
0,1 € / pmm + alv

Toistuvaisilmoitus
joka numerossa
0,4 € / pmm + alv

Yhdistysten ilmoitukset
Maksutta

TILAUSHINNAT
Ypäjän kunnan alueen
osoitteisiin veloituksetta

Tilaukset kotimaahan
20 € / vuosikerta

Tilaukset ulkomaille
Muu Eurooppa
 25 € / vuosikerta
Muut maanosat
 30  € / vuosikerta

TILAUSOSOITE
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 762 6500
fax. (02) 767 7214

ISSN 1237-2528

Ypäjän kunta
Toimistot avoinna
ma–ke 9.00–15.00
to 9.00–17.00
pe 9.00–14.30
puh. vaihde (02) 762 6500
fax. (02) 767 7214

Ypäjän seurakunta
Perttulantie 10
32100 Ypäjä
puh. (02) 767 3108
fax. (02) 767 3081

Kirkkoherranvirasto
avoinna
ma, ke, to klo 9.00–12.00
ti ja pe suljettu

Diakoniatoimisto avoinna
ti ja ke klo 9.30–11.00
puh. 0400 388 170

PAINOPAIKKA
Priimus Paino Oy

Heinäkuun 2009 Ypäjäläinen
ilmestyy torstaina 2.7. Lehteen 
tarkoitettu aineisto on toimitet-
tava kunnantalolle torstaina 
25.6.2009 klo 12 mennessä.

Elokuun Ypäjäläinen ilmestyy 
sunnuntaina 2.8.2009.

Pyhän kolminaisuuden päivä ja sanankirkko 
7.6. kello 10. Tulkaapa nyt kaikki suviseen 
kirkkoon. Virret ovat puhuttelevia: 131, 130, 
516, 135, 457: 1- ja 211.

Konfirmaatio ja messu sunnuntaina 14.6. 
alkaen kirkossa jo klo 9.30. Kaikki rippikoulu-
laiset ja isoset tulevat kirkkoon jo aikaisemmin 
klo 9, ja albat päälle ja yhteinen valokuvaus 
(tällä kertaa Loimaalta Kuva-Paavo, joka on jo 
kolmannen kerran mukana rippikoulukuvauk-
sissa). Klo 9.30 oppilaat tulevat kirkkoon risti-
kulkueena ja messu alkaa. Messu on normaali, 
vaikka evankeliumi luetaan saarnatuolista ja 
saama, jonka jälkeen tulee virsi 511. Sen 
aikana pappi menee alttarille ja alkaa konfir-
maatio-osuus, jossa on myös uskontunnustus. 
Nuorten siunaamiseen voivat osallistua kum-
mit, joita kutsutaan paikalle yhdessä Sarin ja 
isosten kanssa siunaamaan oma rippilapsi. 
Vielä tulee konfirmaatiolaulu, ja sitten nuoret 
poistuvat omille paikoilleen. Tämän jälkeen 
tulee lukupulpetista kuulutukset ja yleinen esi-
rukous, jonka nuoret ja Sari Lehtonen lukevat. 
Vasta sitten tulee kolehtivirsi ja kolehti osoite-
taan oman seurakunnan nuorisotyölle. Sitten 
ehtoollisosuus ja siinä Sari avustaa liturgia ja 
jakaa viiniä. Loppuvirren jälkeen on todistus-
ten jako ja siunauksen toivotus nuorille. Kukat 
annetaan nuorille ulkona, ja nuoret ovat kirkon 
portailla. Tekstit ovat normaalissa paikassa 
ennen kolmatta virttä, ja isoset lukevat ne. 
Sari suorittaa lukijoiden valinnan. Tekstit ovat 
päivän hyvästä aiheesta Katoavat ja katoamat-
tomat aarteet, eli aihe on aarteiden etsintä. Se 
on paras mahdollinen aihe tällaiseen pyhään. 
Tekstit: Sananlaskut 30: 7-9, 1. Timoteuksen 
kirje 6: 6-12. Tekstien väliin tulee välisoitto 
kanttorilta. Virret: 183:1-3, 135, 125 (samalla 
saarnavirsi), 511, 326 kolehtivirtenä. Ehtoolli-
sen aikana useita virsiä, sillä nuorten jälkeen 
kutsutaan kaikkia muita ehtoolliselle, 517, 
516 ja 507. Päätösvirtenä on 514. Antakoon 
Taivaan Isä siunauksensa vuoden suurimpaan 
kirkkopyhään.

Tiistaina 16.6. klo 13 pihakirkko palvelu-
talolla keinualueella. Lähtekääpä myös muut 
mukaan talon asukkaiden seuraksi, ja laulavai-
sia Risto toivoo kovasti mukaan. Ja illalla klo 
19 suvitilaisuus Mannisten Sillanpäässä.

Juhannusaattona 19.6. on hartaus ja lipun-
nosto klo 18 srk-kodin edustalla. Kirkonkellot 
kutsuvat kansaa juhannuksen viettoon.

Juhannuskirkko 20.6. klo 10 kirkossa. 
Tervetuloa kaikki halukkaat koivupuilla koris-
teltuun kirkkoon ja lauletaan yhdessä suvivirt-
tä. Virret: 571: 1-4, 126, 122, 572, 574: 1- ja 
462. Ja perinteinen juhannuksen pihakirkko 
on Murskalla kymppitien varrella klo 12.00. 

Tilaisuudella on aina ollut suuri suosionsa. 
Isäntänä on Keijo Leppänen. Risto on tietys-
ti pappina, ja jos ei Markus ole, niin hänen 
hommaamansa sijainen. Suvisia virsiä siellä 
lauletaan ja aina on kahviteltu.

Messu 21.6. kello 10 kirkossa, ja tervetuloa 
suviseen ehtoolliskirkkoon. Tämä on ollut sa-
malla kesävieraiden ja kesämökkiläisten päi-
vä. Perinteisesti ovat kirkkokahvit tarjonneet 
Ypäjänkylän maa- ja kotitalousnaiset. Päivän 
aiheena on Kutsu Jumalan valtakuntaan. Eh-
toollinen on tarjolla. Virret: 502, 122: 4, 
503, 392, 312: 1-, ehtoollisvirtenä 178 ja 164 
jos ehditään, ja päätösvirsi 270: 11–12 eli 
tuon pitkän virren kaksi viimeistä säkeistöä. 
Tervetuloa srk-kodille tapaamaan tuttuja ja 
kahvittelemaan.

Sunnuntaina 28.6. ollaan kirkossa klo 10. 
Ja Risto on nyt myös pappina. Tämäkin on 
ehtoolliskirkko ja päivän aiheena on Kadonnut 
ja jälleen löytynyt. Ja kaikissa virsissä on su-
vi-sana. Jos ei ole, niin taas on Risto luvannut 
jotakin antaa kahdelle ensimmäiselle sakastiin 
ilmestyvälle ja ihmettelevälle ihmiselle. Mutta 
uskon, että suvisesti tämä keskikesän messu 
sujuu, ja tämän pyhän jälkeen Risto haluai-
si myös suvisille laitumille. Mutta pannaan 
mieleen 19.7. pidettävät evankeliumijuhlat 
Ypäjällä. Pankaapas tuo juhla nyt mieleen 
ja yhdistyksestä tulee silloin papiksi Kalevi 
Tanskanen, ja myös Sami Paajanen on luvan-
nut olla mukana. Mutta nyt sitten virret: 498, 
135, 569, 571: 1-4, 574: 1-, ehtoollisvirsinä 
424 ja 122 ja päätösvirsi 73: 6-7.

Kirkko on auki arkisin hautausmaan työn-
tekijöiden työaikana. Pyydä heitä avaamaan 
ovi. Ja viikonloppuna vain tilaisuuksien ai-
kaan voi päästä katsomaan kirkkoa. Takapöy-
dällä on vieraskirja ja esitteitä, oikein hienoja 
valokuvin varustettuja. Tutustu myös eteisessä 
olevaan vanhan kirkon entisöityyn komeaan 
oveen, joka vuoden 2006 joulun alla asen-
nettiin paikoilleen. Oven on entisöinyt Jenni 
Mäntynen, jolla on Mannisissa verstas, jossa 
hän vanhoja kärryjä ja muuta hienolla tavalla 
entisöi. Oven lahjoitti Osmo Jaakkola, jonka 
varastossa ovi on ollut yli sadan vuoden ajan. 
Ovi on peräisin ainakin vuodelta 1798, mutta 
lienee paljon vanhempi. Muista myös lähetys-
kynttelikkö. Kun tulet kirkkoon, niin tullessasi 
voit sytyttää kynttilän ja antaa haluamasi sum-
ma lähetystyölle. Takaosassa on kynttilöitä ja 
tuo lukittu lipas ja parin kolmen metrin päässä 
on tuo kynttelikköpöytä.

Kesäterveisin 
Risto Ahti

Kesäkuun 2009 
kirkonmenot

Tervetuloa Ypäjän kirkkoon
Kirkko on avoinna arkisin hau-
tausmaan työntekijöiden työ-
aikana. Pyydä heitä avaamaan 
ovi. Viikonloppuisin tilaisuuksi-
en aikaan voi olla mahdollisuus 
tutustumiseen. Takapöydällä on 
vieraskirja ja esitteitä saatavissa.

Suomen hevospitäjän ja 
Ypäjän seurakunnan kirkko 
sijaitsee hallitsevalla paikalla 
keskellä kirkonkylää Loimijo-
en rantamilla. Asutus seudulle 
saapui noin 1400-luvullaja ajan 
myötä Ypäjästä tuli osa Tamme-
lan seurakuntaa. Ypäjänkylän 
ja Mannisten alueet kuuluivat 
pitkään Loimaaseen. Perttulan 
kappeliseurakunnaksi Ypäjä tuli 
1870-luvulla ja vuonna 1892 
Perttulan nimi vaihdettiin Ypä-
jänkylän rautatieaseman mu-
kaan Ypäjäksi ja samalla kappe-
lista tuli itsenäinen seurakunta.

Nykyinen kirkko on raken-
nettu vuosina 1901–1902. Ark-
kitehteina olivat Heikki (Hen-
rik) Helin ja Alexander Rogatus 
Nyström. Helin ja Nyström oli-
vat modernin tyylisuunnan, ju-

gendin eli kansallisromanttisuu-
den innokkaita osaajia. Yhdessä 
he suunnittelivat myös Kylmä-
kosken kirkon. Erikoisuutena 
mainittakoon että kirkon vie-
ressä oleva uusi seurakuntakoti 
(ypäjäläisen rakennusliike Pent-
ti Vastamäen rakentama), joka 
vihittiin käyttöön 27.1.1985, on 
pirkkalalaisen arkkitehti Martti 
Lehtipuun suunnittelema. Hän 
myös suunnitteli Kylmäkosken 
seurakuntatalon.

Ypäjän kirkkoa uudistettiin 
radikaalisti vuonna 1939, jol-
loin kansallisromantiikan piir-
teet vaihtuivat funktionalismiin. 
Urut ovat sota-ajalta peräisin ja 
19 plus 2 -äänikertaiset Kan-
gasalla valmistetut. Seuraava 
suuri remontti tehtiin vuonna 
1973, jolloin kirkon värimaa-
ilma vaihtui tuolloin muodik-
kaisiin tummiin, jopa synkkiin 
väreihin. Kirkkoa nimitettiin 
leikkisästi pursiseuran paviljon-
giksi tai myös paloasemaksi. 
Ulkoväritys kirkossa oli tum-
man punertava ja ikkunat suu-

riaukkoisia.
Nykyisen ulkoasunsa kirk-

ko sai vuonna 1995 laaditun 
korjaussuunnitelman mukaan. 
Arkkitehtinä oli vanhojen kirk-
kojen korjaussuunnitelmiin eri-
koistunut vammalalainen Marja 
Rauhala. Muutostyöt alkoivat 
syyskuun alussa 1997, urakoit-
sijana Jokioisilta rakennusliike 
Kallioinen. Kirkon ulkokatto 
korjataan vuoden 2007 kevät-
kesällä ja ympäristö saa uutta 
ilmettä.

Ennen vuosituhannen alkua 
tehdyssä remontissa suurin yl-
lätys oli kauniin jugendtyylisen 
saarnatuolin löytyminen vaneri-
kuoren alta. Saarnatuoli entisöi-
tiin ja sitä koristavat maalaukset 
voikukka ja kalla. Ikkunat pa-
lautettiin alkuperäisen kaltaisik-
si pieniruutuisiksi. Alttariseinän 
kaksi sivuikkunaa ja keskiosan 
kolme pyöreää ikkunaa palau-
tettiin. Saarnatuolin päällä ollut 
1939 rakennettu ristinmuotoi-
nen kattoikkuna poistettiin sen 
aiheuttamien lahovaurioiden 

takia. Pääsisäänkäynti sai uu-
den ilmeen. Kirkkosalin penkit 
ootrattiin. Pääsisäänkäynnin 
eteiseen tulivat yleisövessat se-
kä ns. morsiamen huone. Läm-
mitysjärjestelmä uusittiin kuu-
mailmapuhaltimesta patteriläm-
mitykseen. Lämmityssysteemi 
paransi heti urkujen kuntoa.

Alttaritaulu ”Jeesus Ristillä” 
restauroitiin korjauksen yhtey-
dessä. Taulu on vuodelta 1811 
ja sen on maalannut turkulainen 
Gabriel Sweidel. Aikaisemmin 
taulun alapuolella sijainnut Ur-
ho Lehtisen maalaama ”Tie-
täjien kumarrusmatka Jeesus-
lapsen luo” siirrettiin ylös leh-
terille. Kastepöytä, alttaripöytä 
ja joukko muita kalusteita ovat 
ypäjäläisen puusepän Keijo 
Vuorentaustan valmistamia. 
Kirkon sähköt yöt ja huomiota 
herättävän tähtitaivaan urakoi 
Sallilan sähkölaitos ja tammi-
kuussa  1999 Tampereen piispa 
Juha Pihkala vihki kirkon uu-
delleen käyttöön.

Kirkossa on myös nähtävää. 

Eteisessä ovat vanhat kirkon 
kellot. Nykyiset kirkonkellot on 
hankittu ennen sotia, ja toisessa 
niistä lukee: ”Veisatkaa Herralle 
ja ylistäkää hänen nimeänsä, ju-
listakaa päivästä päivään hänen 
nimeänsä”. Edelleen eteisessä 
on vuonna 2006 ypäjäläisen 
Jenni Mäntysen entisöimä var-
sin mahtavankokoinen vanhan 
kirkon ovi, joka yli sadan vuo-
den ajan oli Jaakkolan sukutilan 
varastossa (nykyinen Loimijoki 
Golfin alue). Ovi on peräisin 
vanhasta kirkosta, jonka muis-
tokivi on vanhan kirkon alttarin 
paikalla hautausmaalla. Seu-
rakuntamestari Maurits Hieta-
mäki merkitytti kirkon kulmat 
luonnonkivin vuosituhannen 
loppupuolella.

Vanhan kirkon pienoismalli 
on nähtävänä kirkkosalin ta-
kaosassa. Kirkon vieressä on 
sankaripatsas ja 168 kaatuneen 
sotilaan haudat.

Risto Ahti

Diakonian kesätoimintaa 
Ypäjän seurakunnassa 2009
Diakoniatoimisto avoinna ti ja ke klo 10–11  
Diakoni Anne Mäkinen puh. 0400 388 170.

Kesäkuu:
• Joka tiistai 9.6. klo 9 alkaen Aamukahvit Sanan ää-
 rellä, raamattu- ja rukouspiiri srk-kodilla, mukana Paula 
 ja Rauno Martikainen ja Anne Mäkinen. Luetaan Uutta 
 testamenttia luku kerrallaan ja lopuksi rukoillaan eri-
 laisten asioiden puolesta (voit jättää esirukouspyynnön  
 suljetussa kirjeessä d-toimistoon).
Palvelukeskuksessa hartaudet keskiviikkoina 10.6. ja 
24.6. klo 13 Hoivalla ja klo 13.30 Ruustinnassa, Anne 
Mäkinen ja vapaaehtoiset.
Keva-kerho Lukkarin työtuvalla ke 10.6. klo 12, Anne.

Heinäkuu:
• Diakoniapäivystys heinäkuussa alkaen 21.7. tiistaisin ja 
 keskiviikkoisin klo 10–11.
• Tiistaina 21.7. klo 9 Aamukahvit Sanan äärellä, raamat-
 tu- ja rukouspiiri. 
Palvelukeskuksen hartaudet keskiviikkona 22.7. klo 
13 Hoivalla ja klo 13.30 Ruustinnassa, Anne Mäkinen ja 
vapaaehtoiset.
Rovastikunnalliset Diakoniantyön kesäpäivät Forssan 
Klemelässä 28.–30.7. eri yhdistyksille. Ohjelma klo 10 
– 15. Osallistumismaksu 12 €. Anne Mäkinen mukana. 

Elokuu:
• Diakonian varttuneen väen leiripäivä Caissaniemessä 
 torstaina 6.8. klo 10 – 15. Lähtö klo 9 srk-kodilta Vuo-
 risen Liikenteen bussilla klo 9. Perillä tulokahvit ja lou-
 nas sekä iltapäiväkahvit. Mahdollisuus saunomiseen ja 
 uimiseen. Päivän hinta 15 €. Ilm. 22.7. mennessä Anne 
 Mäkiselle p. 0400 388 170.
• Aamukahvit Sanan äärellä jatkuvat joka tiistai klo 9. 
• Diakonian kesäkahvit torstaina 20.8. klo 13 seurakunta-
 kodilla.

Palvelukeskuksen hartaudet keskiviikkoina 5.8. ja 19.8. 
klo 13 Hoivalla ja klo 13.30 Ruustinnassa, Anne mäkinen 
ja Markus Leppälä ja vapaaehtoiset.        

Syntymäpäiväkiitoskonsertti
lähetyksen hyväksi

Ypäjän kirkossa 27.6. kello 18
Konsertin jälkeen kahvitilaisuus 

seurakuntakodilla
Esiintyjät konsertissa Tapio Laurilan johdolla:

Kirkkokuoro, Antti Riuttaskorpi, Emmi ja Elina Anttola,
Lahja Ahvo, Pentti Virtaperko, Antti Haatanen

Tilaisuuden juontaa Risto Ahti

Muistamiset konsertin kolehdissa Ypäjän 
seurakunnan lähetyskohteisiin, myös 

lähetystilin kautta 553933-211177, 
viite: ”Erkki 75 v”

Tervetuloa mukaan, toivottavat
Erkki ja Inkeri Tuomonen
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Hän asui erämaamökissä Kuusjoella

HULDA KAUKAINEN
Soukanseljäntien ja Suorannan-
tien lähellä Kuusjoella Kaski-
halmeen takana on harmaa erä-
maamökki. Siellä se seisoo tä-
näkin päivänä lähellä Someron 
pohjoisinta osaa. Sinne mökkiin 
ei ole kunnon tietä, kinttupolku 
vain ja talvella luminen polku. 
Toki traktori on siellä käynyt, 
mutta autoni olen aina jättänyt 
Kaskihalmeen lähettyville. Siel-
lä asui aikanaan Hulda Alek-
sandra Kaukainen, neiti-ihmi-
nen, joka oli syntynyt Ypäjällä 
14.12.1900. Katsoin kirkonkir-
joista, että hänen vanhempan-
sa olivat Erik Juho, joka oli 
Tammelassa syntynyt 8.2.1865 
ja kuollut 12.2.1925, ja äiti Ida 
Karolina, syntynyt 31.3.1872 ja 
kuollut 19.11.1940. Mutta oli 
hänellä sisarkin Amanda Rakel, 
syntynyt 28.1.1905 ja muutta-
nut 1931 Koskelle Tl.

Hulda asui yksin ja nähdäk-
seni erakoituneena siten, että 
muutama ystävä oli hänellä. 
Nuorempana hänellä lienee ol-
lut miestuttavia. Ja kerrotaan, 
että pojat ja nuoret miehet kävi-
vät Huldalla mielellään. Koska 
ei Kuusjoella ollut ajanvietettä, 
niin mielellään sitä mentiin is-
tuskelemaan Huldan mökkiin. 
Saatettiin, siellä leikkiä laskea 
ja joitakin pelejäkin pelailtiin. 
Näitä asioita on minulle vih-
jaistu pilke silmänkulmassa. 
Kirkonkirjoihin on merkit-
ty että Hulda asui virallisesti 
Mannisten kylää ja talon nimi 
on Kolmio ja pinta-ala 0,0023. 
Keskellä metsäistä maastoa ja 
lähimmät naapurit olivat siis 
metsän eläimet ja hieman kau-
empana Aira ja Vilho Kaski-
halme.

Hulda Kaukainen on kuollut 
5.10.1984, ja olen hänet siu-
nannut Ypäjän hautausmaahan. 
Omaan mökkiinsä hän on kuol-
lut ja joku tulija sitten löytä-
nyt jossakin vaiheessa. Koska 
hänellä ei ollut perillisiä, niin 
mökki meni valtiolle. Sitten 
Ypäjän kunta sai mökin omis-
tukseensa. Ja Kuusjoen kylä-
toimikunta on saanut käyttää 
mökkiä tilaisuuksiinsa. Niitä 
käyttöjä on tosin ollut vain pa-
risen kertaa vuodessa. Kesällä 
on ollut luontopolkua ja keskel-
lä talvea kuutamohartaus, jossa 
olen ollut ehkä noin 15 kertaa. 
Vuonna 1994 syntyi Kuusjoella 
paljon lapsia, jotka nyt käyvät 
rippikoulua ja pääsevät ripille 
kesällä. Siihen aikaan on tuo 
kuutamohartaus alkanut noin 
suurin piiretein. Erämaamökis-
sä on ollut tunnelmaa, ja väkeä 
on riittänyt. Aluksi mökkiä läm-
mittivät ja pitivät silmällä Viljo 
Kaskihalme ja hänen jälkeensä 
Veijo Kytösaho. Veijo on ennen 
kuutamohartautta käynyt paikat 
katsastamassa ja lämmittämäs-
sä. Heikkokuntoisen ja harvoin 

lämmitettävän mökin saattami-
nen yleisötilaisuus kuntoon vie 
oman aikansa. Mökkiä on hi-
taasti ja varoen lämmitettävä. Ja 
aina ovat komeat tulet loimun-
neet Huldan mökin pihalla, kun 
olen kanttorin kanssa saapunut 
paikalle kuutamohartauteen.

Oheisena on pari harvinaista 
valokuvaa. Hulda ei nimittäin 
antanut itseään kuvata, ei sitten 
millään. Valokuvat toimitti mi-
nulle Heimo Takala, joka antoi 
ne vaimolleni Ypäjän uudessa 
kirjastossa entisessä kaupassa, 
ja vaimo toimitti ne minulle. 
Heinäpeltokuvan on ottanut 
Heimo Takala joskus 1970-lu-
vulla. Ja Huldasta on valokuva, 
jonka ottovuotta ei tiedetä. Itse 
kävin onnittelemassa Huldaa 
vuonna 1975, mutta sisälle en 
päässyt. Hän joko ei ollut koto-
na tai sitten antoi miesvieraiden 
pysyä oven ulkopuolella. Reissu 
ei ollut turha, sillä silloin opin 
tuntemaan Aira ja Viljo Kas-
kihalmeen, jossa sitten kävin 
monesti vanhuksia katsomassa, 
metsästysasioista juttelemas-
sa, joskus perunaa ostamassa 

ja kerran käveltiin Öksyssuolle 
Pirttiniemen nokkaan. Siellähän 
on rajakivi Ypäjän, Loimaan, 
Mellilän ja Someron sekä Kos-
ken kanssa.

Hulda oli ainakin ompelija. 
Jotkut ovat kertoneet että Hul-
da ompeli heille vaatteita. Ja 
kerrotaan että Hulda kävi mie-
lellään Kankareella. Toki tie-
tysti hieman maataloushommia 
lienee nuorempana hänellä ollut 
ja metsä oli hänelle läheinen. 
”Kovaa elämää on sen täyty-
nyt olla mökissä, jossa ei ollut 
sähkövaloa, ei tuomareita eikä 
viemäreitä. Aili Kylä kertoili, 
että jostakin syystä ei Hulda 
heillä käynyt, mutta vihainen se 
ei ollut. Sen sijaan Ailin äiti ja 
Huldan äiti olivat kavereita ja 
kävivät toisissaan. Olen jutut-
tanut moniakin ihmisiä. Niissä 
yhteinen piirre on se, että ”Hul-
da oli oma persoonansa”.

Runebergin päivänä 5.2. ku-
luvaa vuotta oli jälleen kuuta-
mohartaus, ja peräti lähes 50 
henkeä oli ahtautunut Huldan 
mökkiin. Tunnelmaa riitti ja 
Ypäjän virttä veisattiin. Ja käy-

tössä olivat kylätoimikunnan 
virsivihkoset. Sellaisen oli ai-
kanaan koonnut ja vihkoseksi 
saattanut Häihälän Maija, jo-
ka muuten miehensä Juhanin 
kanssa järjestää vuoden 2010 
kinkerit Kuusjoen alueella. Jo-
pa Turun Sanomien toimittaja 
oli saapunut Huldan mökkiin 
valokuvaajan kanssa. Kyllä 
Hulda olisi ihmetellyt väen pal-
joutta. Veijo Kytösaho kertoi 
hartauden aikana, että erään 
kerran hän sai kutsun Huldan 
luo amaryllistä valokuvaamaan. 
Ja olisi siis ainakin Ypäjän kirk-
koherralla ja Huldalla ollut yksi 
yhteinen piirre: lempikukka on 
amaryllis. Ymmärsin, että Veijo 
yritti myös Huldaa kuvata, kun 
piti vain kukkasta valokuvata. 
Mutta kansaa oli niin paljon 
mökissä ja Kuusjoen naisten 
makoisa kahvi maistui ja kieli 
kävi ja kaikki odottivat arpa-
jaisia, että en saanut selvää, 
saatiinko myös Huldasta valo-
kuva. Ja kyllä Veijo sai kuvan 
Huldasta otettua, sen sain sel-
ville myöhemmin, vaivihkaa, 
ja myös niistä amarylliksistä. 
Nuorena miehenä Veijo joskus 
1970-1uvun puolivälissä kävi 
Huldalla ja oppaana oli Pentti 
Kankaanpää, joka on kuollut 
8.11.2001. Jos mökkiä ei jos-
sakin vaiheessa remontoida, se 
rapistuu. Ja kalliiksi se käy, kun 
huonokuntoista rupeaa korjaa-
maan. Nautitaan Huldan mö-
kistä niin kauan kuin se on 
pystyssä ja kansa halajaa kuuta-
mohartauteen.

Risto Ahti

Sadan maratonin mies:

JARI LINTUKANGAS
Jaria voisi sanoa perheensä ja 
sukunsa joululahjaksi. Nimittäin 
25.12.1968 syntyi Jari Heikki Ta-
pani esikoisena Heikki ja Leena 
Lintukankaan perheeseen Ypäjän-
kylän Katinhäntään. Muita lap-
sia syntyi noin kolmen tai neljän 
vuoden välein Jukka ja Johanna ja 
Jarmo. Toki muutkin monenlaista 
liikuntaa harrastavat, mutta Jarista 
tuli juoksija ja hiihtäjä. Ja varsin 
lyhyellä aikavälillä, runsaan kym-
menen vuoden aikana, Jari juoksi 
kunnioitettavat sata maratonia ja 
pääsi näin Sata plus  -kerhoon, jo-
ka on arvostettu joukko maratoo-
nareitten keskuudessa. Vamma-
lassa eli nykyisessä Sastamalassa 
hän aloitti juoksunsa Rautaveden 
äärellä tuolla 42 kilometrin ja 195 
metrin pituisella matkalla. Ja sa-
massa paikassa tuli se satanen täy-
teen ja kosolti mitalia ja pokaalia 
ja kunniakirjaa. Ja oli luonnollista 
että hänet valittiin nyt viimeksi 
kunnon kuntalaiseksi, joita muis-
taakseni on 13 vuoden aikana 
nimitetty ypäjäläisistä, miehiä ja 
naisia. Nyt oli ihan selvästi Jarin 
vuoro. Neljäkymmenvuotisjuhlaa 
vietettiin Paijan Areenalla joulun 
alla ja samalla onnittelijat saivat 
tutustua hänen palkintokokoel-
maansa ja muihin juoksuun liit-
tyviin esineisiin, jopa juoksuasua 
myöten. Siellä Paijan hoivissa on 
mielestäni mukava pitää juhlia, 
oli ne sitten häitä tai synttäreitä. 
Jopa hautajaisten muistopaikka-
na Areena on ihan sopiva, jos 
sitä halutaan. Iso joukko suku-
laisia ja ystäviä ja urheilijoita oli 
saapunut joulunalus juhlaan Ja-
ria kukittamaan, onnittelemaan 
ja halaamaan. Tämän kaiken soi 
mielellään miehelle, joka tosiaan 

on tehnyt maratoneilla hyvän saa-
vutuksen.

Toisaalta Jari on mestarihiih-
täjä. Pitkiä matkoja kuten Fin-
landia-hiihtoa ja Pirkan hiihtoa 
on tullut suoritetuksi ja Lapissa 
yleensä viikon 14 paikkeilla hän 
on monia vuosia hiihtänyt Lappo-
nia-hiihdon, johon kuuluun kolme 
erillistä kilpailua ja maali on Olos-
tunturilla. Pisin laduista on alka-
nut Enontekiöltä Ounastunturilta, 
toinen Vuontispirtiltä Pallaksen ja 
Raattaman takaa, ja kolmas on 
kierrellyt Keimiötunturin lähistöl-
lä alkaen Olokselta ja päätyen 
sinne. Joskus kauan sitten olin 
itsekin mukana moisessa hiihdos-
sa ja silloin lähdettiin Pallasjär-
venjäältä. Niitä maratonpaikkoja 
ja hiihtolatujen sijainteja en edes 
luettele Jarin kohdalla, koska niitä 
on niin paljon. Mutta tärkeimmät 
ulkomaiset kohteet hiihdossa ovat 
olleet Vasa Lopet Ruotsissa ja 
Tartu Maraton Otepäässä Virossa 
sekä Pogostan hiihto Ilomantsissa 
Pohjois-Karjalassa.

Eksoottisemmat 
juoksupaikat Uusi Seelanti 
ja Havaiji

Ensimmäinen maratonjuoksu oli 
1.11.1997 Vammalassa. Kaikki-
aan tuo sata juoksua on koostunut 
22 eri paikkakunnalla, joten jos-
sakin Helsingissä Jari on juossut 
useamman kerran. Eksoottisin 
maa on ihan toisella puolen maa-
palloa eteläisellä pallonpuoliskol-
la Uusi Seelanti 1.1.2000, jossa 
uusi vuosituhat otettiin vastaan. 
Ja toisella puolen kello aikaa eli 
tasan 12 tuntia ollaan perässä, 
kun juostaan Havaijilla. Hono-

lulussa Jari juoksi 14.12.2003 ja 
sen eksoottisuuden olen itsekin 
kokenut 1989 joulukuussa. Pa-
ras aika on Jarilla 3.21.55 ja se 
oli Maarianhaminassa rännän ja 
loskan keskellä 29.10.2006. Ja 
samana vuonna kesällä kovassa 
helteessä 8.7.2006 Virossa Jari 
juoksi huonoimman aikansa 5. 
32.14. Siihen tulee rakoa reip-
paasti yli kaksi tuntia. Mainitta-
koon että minulla tämän jutun 
tekijällä ei ole koskaan ollut näin 
hyvää aikaa eikä myöskään näin 
huonoa aikaa. Sellaista se juoksu 
on. Toisen maratonin Jari juoksi 
30.5.1998 Turussa Ruissalossa ja 
siellä olimme ensi kertaa yhdessä 
koulun päätöspäivänä illalla var-
sin myöhään. Muistan että siellä 
sain kylmenevässä illalla elämä-
ni kovimmat krampit molempiin 
jalkoihin, mutta maaliin mentiin.

Sata plus -kerho

Kun ihminen on saavuttanut sa-
dannen maratoninsa, niin hän pää-
see sata plus kerhoon. Ja sellaisen 
kerhon jäsen Jari Lintukangas nyt 
on. Helmikuulla näitä kerholaisia 
oli 179 kappaletta. Näistä juoksi-
joita tällä alueella Jarin lisäksi on 
kaksi Oripäästä ja kaksi Loimaalta 
ja yksi Forssasta ja yksi myös 
Jokioisilta ja nyt siis yksi myös 
Ypäjältä. Tätä luettaessa ei lie-
ne jäsenmäärä kovinkaan paljon 
noussut, koska talvella ja keväällä 
on vähemmän maratoneja. Ko-
vassa joukossa siis Jari on. Ja kun 
viime vuosina on ainakin yhden 
maratonin juoksevia ollut Suo-
messa noin 15000, niin pieni on 
se joukko, joka saavuttaa tuon 
sadan määrän. Allekirjoittaneella 
tuo luku on 76 vuosien aikana 

saatuna. Joten sitäkin on pidettävä 
selvästi keskiarvoa korkeampana 
määränä.

Kalle-kissa rakkain eläin

Jarin harrastuksiin kuuluvat siis 
hiihdot ja juoksut, muuhun ei 
sitten leipätyön takia ehdikään. 
Hän saa voimaa elämäänsä ulko-
na samoilusta ja eläinten kanssa 
peuhailemisesta. Työnä hänellä 
on suuri navetta ja ainahan se 
uuden vasikan syntymä on iloinen 
asia. Tosin Jari mainitsee harras-
tuksena myös päivä- ja yöjuok-
sut. Ja ennen kaikkea lavatanssit, 
joissa hän on mestari. Sitä paitsi 
juoksun jälkeen tanssi käy hy-
västä verryttelystä. Olen kuullut 
että maraton menee mukavasti 
kun välillä verryttelee tanssien. 
Mieliruokana on pizza lisukkei-
neen ja mausteineen. Tosin siinä 
vaiheessa taisi joku huudella että 
peruna jauhelihasoosilla. Ja ke-
sällä luonnonkukat vievät voiton 
kasvatetuista kaupassa myytävistä 
kukista. Ja rakkain eläin on kissa 
nimeltä Kalle. Navetassa Jarilla 
menee aikaa, oli sitten ilta tai 
aamu tai päiväkin. Ja siinä yhdes-
sä mietimme, että Ypäjältä löytyy 
enää vain seitsemän lehmätilaa, ja 
tätä juttua tehdessä lehmiä löytyy 
seuraavilta tiloilta: Lintukangas, 
Uusitalo, Kankaanpää, Hurvi, 
Käpylä, Hakamäki, Vähämäki. Ja 
arvioitiin että jos 250 lehmää Ypä-
jältä löytyy, niin hevosia ehkä kol-
me kertaa enemmän. Harvinainen 
pitäjä tämä Ypäjä on. Ja yhtäkkiä 
muistin, kun olin jo viemässä tätä 
juttua kunnantalolle Rasilalle, niin 
Memmarin juoksulenkillä kuulin 
lehmän ammumista kun ohitin 

Inkeri ja Kalervo Hossin talon, 
joten tuo luku lienee sittenkin kah-
deksan.

Kesäkuun Ypäjäläisen 
ilmestyessä Jari on 
Tukholmassa

Kun tämä kesäkuun Ypäjäläinen 
ilmestyy 30.5, niin kouluissa vie-
tetään päätösjuhlia ja Jari Lintu-
kangas on Tukholman maratonilla. 
Se olisi siis 101:s maraton, mikäli 
mies ei ole tietämättäni sitä ennen 
innostunut jollekin maratonille. 
Tukholmassa lienee ehkä 17000 
juoksijaa ja kiintiö on täynnä. Sitä 
on sanottu Suomen suurimmaksi 
maraton tapahtumaksi, sillä lie-
nee 5000 suomalaista mukana. 
Erikoislaivoilla sinne mennään 
ja Siljan lisäksi Viking on myös 
ajossa pelkästään tuon maratonin 
takia. ja siellä se parhaillaan Jari-
kin viilettää. Toivotan hyvää juok-
sukesää Jarille ja kysäisen vielä 
iloisista ja suututtavista asioista. 
”Se ottaa päähän, jos työntekijä 
ei tule ajallaan töihin”, sanoo Ja-
ri. Mikä on sovittu, pidettäköön 
siitä kiinni. Ja sitten opin erään 
viisauden. ”Kun yksi asia menee 
pieleen, menee koko päivä mön-
kään”, sanoo Jari. Ja tottahan toki 
se voi olla päinvastoinkin: ”Kun 
yksi asia aamulla onnistuu, paistaa 
aurinko silloin koko päivän.” Itse-
kin koen asiat juuri näin. Valoku-
vassa Jari Lintukangas joulun alla 
sadan maratonin juhlassa Paijan 
Areenalla. Vieressä on ensimmäi-
sen maratonin pukuja toisena sa-
dannen juoksun puku. Aurinkoista 
kesää kaikille.

Risto Ahti

Syysretki 
Karjalan 
Petroskoihin 
4.–7.9.2009
Sunnuntaina 6.9. vihitään Pet-
roskoin ev. lut. seurakunnan 
ja Inkerin kirkon uusin kirkko 
käyttöön.

Kirkkoa on rakennettu vuo-
desta 2002 ja tänä keväänä ja 
kesänä suomalaisryhmienkin 
voimin tehdään sisärakenteita. 
Juhlamatkalle lähdetään per-
jantaina 4.9. ja matka kulkee 
reittiä Lempäälä, Tampere, 
Orivesi, Jämsä, Varkaus, Piek-
sämäki, Joensuu, raja ja tulli 
on Värtsilässä. Rajalta ajetaan 
suoraan Kolatselän ja Prääzän 
kautta Petroskoihin, jossa asu-
taan keskellä Petroskoin kau-
punkia ja lähellä uutta kirkko-
rakennusta pienessä hotellissa. 
Lauantaina on ostospäivä ja 
sunnuntaina uudessa kirkossa 
jumalanpalvelus ja juhla. Sun-
nuntai-iltapäivällä lähdetään 
Sortavalaan, jossa yövytään 
Piipun Pihassa. 

Matkan järjestää ER-Mat-
kat, Kirkkokatu 2, 39200 Ky-
röskoski, puh. 0400 732 859. 
Voit itse tilata suoraan oman 
matkasi. Tarvitset passin ja 
passikuvia viisumia varten se-
kä matkavakuutuksen. Matkan 
hinta 295 €.

Matkalle on lähdössä diako-
ni Anne Mäkinen. Matkanjoh-
tajana on pastori Ensio Parta-
nen Lempäälän seurakunnasta. 
Matkalle on lähdössä matkalai-
sia seurakunnista matkareitin 
varrelta. 
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Rakas mammani
Vietin lapsuuteni kesät, varmasti 
pitkälti toistakymmentä kesälo-
maa Ypäjällä, mamman ja papan 
luona. Omat vanhempani tekivät 
niinä vuosina ahkerasti töitä, liki 
aina ilman vapaapäiviä tai ainakin 
ilman kunnon lomia. Minut oli hy-
vä viedä mamman luo hoitoon, ja 
mielelläni sinne aina meninkin. 

Mammalta ja papalta riitti jak-
samista ja aikaa meille serkuksille, 
vaikka töitä maatilalla ja isossa ta-
lossa riittikin paljon. Muistikuvani 
niiltä vuosilta ovat pelkästään po-
sitiivisia. Ypäjällä kokemani muis-
tot ovat useimmille tämän päivän 
lapsille vieraita ja outoja. Nyky-
isovanhemmat ovat usein urbani-
soituneita kaupunkilaismammoja 
ja -vaareja, eivätkä lapset enää 
tunne entisajan maalaiselämää 
niinkään hyvin kuin minä, vaikken 
varsinaisesti ole koskaan maalla 
asunutkaan. Minulla oli onni ol-
la osana mamman elämää neljä 
vuosikymmentä. Mamman kanssa 
viettämäni aika oli elämäni suu-
rimpia rikkauksia, joita mikään tai 
kukaan muu ei olisi voinut minulle 
paremmin osoittaa ja opettaa.

Kiteytän muistojani lapsuus-
vuosista seuraavin sanoin: Hei-
näpelto, kissanpennut, traktorin 
pörinä, majan rakentaminen, lei-
pominen ja tuoreen leivän läm-
pö ja tuoksu, possunmakkaroiden 
teko, hillomunkit, pannukakku, 
omenapuut, marjapensaat, kaner-
vikot, kanttarellit, vintin kätköt 
ja salaisuudet, pihassa juokseva 

koira, kukkaketo, metsämansikat, 
uinti- ja pyöräilyretket, saunavih-
dan tuoksu, kangaspuiden kalske, 
valoisat yöt. Serkkuni ovat var-
masti helposti kanssani yhtä miel-
tä siitä, ettei meillä olisi voinut ol-
la parempaa hoito- ja lomapaikkaa 
kuin Ypäjällä mamman ja papan 
luona oli.

Mammalla oli hyvin järkevä 
ja maanläheinen, realistinen tapa 
elää. Hän eli hetkessä – siten kuin 
vain harva tämän hetken ihminen 
enää osaa. Hän oli myöskin hyvin 
vaatimaton, ei pyytänyt mitään ja 
antoi aina kaiken minkä pystyi. 
Ehkä juuri tästä syystä hänellä oli 
taito opettaa läheisilleen arvok-
kaita elämän viisauksia, kantavia 
voimia ja taitoja.

Yksi mamman opetus koski 
työtä ja työn tekemistä. Mamma 
oli ahkera, hänen työmoraalinsa 
oli korkea. Mihin lähdettiin, se 
myös tehtiin, ja tehtiinkin sitten 
kunnolla. Saman seikan näen 
kun katson esim. Pentti-enoani. 
Hänkin antoi vuosia työn viedä. 
Luopui tietyllä tavalla kiinteästä 
kodistaan, jotta työ ulkomailla oli 
mahdollinen. Onneksi tätä nykyä 
Penttikin on jo osannut vähän rau-
hoittua työnteossa.

Kun taas katson kummitätiäni 
Ailaa, ei ole epäilystäkään kenelle 
ovat vahvimmin periytyneet kä-
den- ja ruoanlaittotaidot. Vastaa-
vaa osaamista ja luovuutta kuin 
Ailalla on, saa tosissaan etsiä. Jos 
löytää ikinä sittenkään.

Kun katson Timoa, näen rak-
kauden maahan ja eläimiin. Nekin 
olivat mammalle tärkeitä arvoja. 
Mamma oli ylpeä isänmaastaan 
ja maasta, joka antoi ruoan. Hän 
kunnioitti eläimiä osana Luojan 
luomaa. Mammasta huokui ilo ja 
ylpeys Timosta ja tämän tavasta 
huolehtia pelloista, metsistä, eläi-
mistä, kodista ja sen pihapiiristä.

Kun katson Esaa, ei jälleen 
ole epäilystäkään, minkä yhden 
mamman opeista hän on erityisen 
hyvin omaksunut. Se on Esan ta-
pa huolehtia perheestään. Sellaista 
saumatonta yhteenkuuluvuutta ja 
myötäelämistä ei voi kuin häm-
mästellä tämän päivän kiireisessä 
ja kylmässäkin maailmassa. Mam-
mallekin perhe ja lapset olivat 
kaikki kaikessa. Me kaikki olim-
me hänelle samanarvoisia, samalla 
viivalla. Saimme anteeksi kaiken 
tehdyn tai tekemättömän. Mamma 
rakasti meitä kuten Esa tyttöjään 
rakastaa.

Kun katson omaa äitiäni Anjaa 
lasteni kanssa, tai vaikka vain äi-
din puhumassa jollekin lapsenlap-
sistaan, näen hänen silmissään sen 
saman hehkun kuin näin mammas-
sa. Sellaista huolenpitoa ja hoivaa-
misen halua on mahdotonta sanoin 
kuvailla. Tuskin olisi asiaa, mitä 
he eivät lastensa tai lastenlastensa 
vuoksi tekisi. Minullakin oli onni 
kokea tämä lämpö ja turvallisuu-
den tunne mamman kanssa, ihan 
niin kuin omilla lapsillani on nyt 
mumminsa kanssa.

Mamma sai elää pitkän ja hy-
vän elämän. Liki yhdeksään vuo-
sikymmeneen mahtui paljon surua 
ja murheitakin, mutta myös val-
tavasti ilon hetkiä, joista mam-
ma aina osasi olla onnellinen ja 
kiitollinen. Ja olen varma, että 
hän tiesi lähtiessään, miten paljon 
häntä rakastettiin ja hänestä väli-
tettiin. Mamma ei kuollut yksin, 
vaan läheistensä rakkauden ym-
päröimänä. 

Mutta ikävä on valtava. Ja on 
raskasta ajatella elämää ilman 
mammaa. Odotan vieläkin puhe-
limen soivan ja kuulevani rakkaan 
äänen. Tiedän kuitenkin ajan teke-
vän tehtävänsä. Olo helpottuu ja 
kyyneleet harvenevat. Ja kunhan 
katsomme yhdessä lapsia: Nicoa, 
Sakua, Tomia, Santeria, Waltteria 
jaVilmaa, he pitävät meidät kiin-
ni arjessa ja muistuttavat elämän 
jatkumisesta. Ja he muistuttavat 
meitä myös siitä, että mamma ON 
läsnä ja elää meissä kaikissa.

Mamma, lupaan sinulle, että 
opetan lapsilleni parhaan kykyni 
mukaan niitä kaikkia oppeja joi-
ta meille annoit. Ja lupaan, etten 
unohda Sinua koskaan, vaan elät 
muistoissani elämäni loppuun as-
ti.

Lopuksi kirjoitan eräästä Ilk-
ka Alangon laulusta muutamia 
lauseita. Ne kuvailevat mieleni 
sopukoita hyvin. Tunnen sanat 
omikseni:

Sun veresi virtaa mun 
suonissani.
Sun äänesi kuuluu mun 
puheissani.
Taivun samaan suuntaan, 
mihin olit taipunut. 
Vaivun samaan huumaan, 
mihin olit vaipunut.
Sun hahmosi häilyy mun 
unissani.
Sun kasvosi säilyy mun 
kuvissani.
En taistele vastaan, vaikka 
pitäisikin. 
Sillä ainoastaan häviäisin.
Hiljaa lasken seppeleen 
nukkuvan rakkaani arkun luo. 
En pelkää kuolemaa, sillä se 
minutkin myöhemmin luoksesi 
tuo.
Mun veri on sun.

Mamman muistolle, 
-Mari-

Mammani, Aini Vuorinen os. Ja-
lasjoki syntyi 7.2.1921 Humppi-
lassa. Hän kävi naiskotiteolli-
suuskoulun Loimaalla 40-luvun 
alussa ja avioitui pappani Paavon 
kanssa, jolloin hän muutti Ypä-
jän Katinhäntään. Siellä mamma 
eli elämänsä loppuun asti. Lapsia 
perheeseen siunaantui viisi – Ai-
la, Pentti, Esa, Timo sekä äitini 
Anja. Mamma kuoli 11.3.2009 88 
vuoden iässä, lyhyen sairauden 
uuvuttamana.

Yhteinen euromaksualue SEPA yhtenäistää
eurooppalaisia maksutapoja ja lisää sähköisen 
kaupankäynnin mahdollisuuksia. E-lasku nopeuttaa ja 
tehostaa yrityksen taloushallinnon toimintoja.

Tervetuloa kuulemaan ajankohtaista maksuliikeasiaa
Loimijoki Golfiin tiistaina 9.6.2009 klo 17.

Asiantuntijoina myyntipäällikkö Sisko Pesu OP-
Keskuksesta sekä Humppilan, Jokioisten ja Ypäjän 
Osuuspankkien maksuliikeneuvojat.

Ilmoittauduthan tarjoilun vuoksi 5.6. mennessä
osuuspankkiin, puh. 02 763 7580.

Ypäjän Yllätyksen
maastojuoksu-
kilpailut 18.5.

Tulokset:
P5 350 m: 1. Konsta Vas-

tamäki 2.17. T7 1 km: 1. Anni 
Vastamäki 7.52. P13 1 km: 1. 
Riku Härkönen 6.17. N 4 km: 1. 
Riikka Lähdemäki 21.12; 2. Kat-
ja Heinonen 30.39. N 20 4 km: 1. 
Helena Santamäki 19.36

Ypäjän Yllätys ry

Ypäjänkylän (koko 
maarekisterikylä) tule-
vaisuuden maankäytön 
ohjeeksi on tarkoitus laa-
tia osayleiskaava, jonka 
lähtökohdista keskuste-
lemiseksi kutsutaan kaikki 
kiinnostuneet 

KESKUSTELU- ja 
INFOTILAISUUTEEN 

Ypäjänkylän Seurainta-
lolle, Ypäjänkyläntie 842 
keskiviikkona 10.6.2009 
klo 18.00.

TERVETULOA

28.5.2009 

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus
Perttulantie 20
32100 Ypäjä

Finnderbystä tulossa mittava ja mielenkiintoinen kisa
Järjestyksessä 36. Finnderby rat-
sastetaan Ypäjällä 5.-7. kesäkuuta. 
Kilpailussa nähdään kansainvälis-
tä este- ja kenttäratsastusta sekä 
kansallisia koululuokkia. Lisäk-
si mukana on kansallisia luokkia 
maan parhaille poniratsukoille. 
Tapahtumaan on ilmoitettu kaiken 
kaikkiaan noin 200 ratsukkoa, ja 
kilpailun palkintosumma kohoaa 
yhteensä lähes 30.000 euroon.

– Finnderby on edustava näy-
teikkuna suomalaisen ratsastuksen 
tasoon olympialajeissa. Mukana 
on kolmen lajin kansallista kär-
keä, ja ihan mukavasti myös kan-
sainvälistä väriä. Esteratsastajia 
on alustavasti ilmoitettu Suomen 
lisäksi Englannista, Ruotsista ja 
Virosta. Kenttäkisassa nähdään 
ratsastajia Norjasta, Ruotsista ja 
Virosta. Ulkomaisia ratsukoita on 
tulossa 22, kertoo kilpailun johtaja 
Petri Meller.

Estekilpailuun otetaan 40 
suomalaista ratsastajaa. Suomen 
Ratsastajainliitto vahvistaa nimet 
lähipäivinä. Ilmoittautuneiden 
joukossa ovat mm. erinomaises-
ti menestyneet Raimo Aaltonen 
- Eafons Polyfino ja Elektra F, 
Peik Andersin - Latania Z, Sanna 
Backlund - Lili Marleen, Anna-
Juulia Kontio - Eafons Escape ja 
Rio Nuevo sekä Jenny Kainulai-

nen  Lena ja Vlas.
– Kyllä näin iso kokonaisuus 

haastaa järjestäjät, varsinkin kun 
seuraavana viikonloppuna Ypäjällä 
järjestetään useamman muun lajin 
kansainvälinen kilpailu. Haluam-
me, että mahdollisimman monilla 
lapsilla, nuorilla ja perheillä on 
mahdollisuus tulla Finnderbyyn, 
joten olemme pudottaneet lip-
puhinnat todella alas. Yhtälö on 
melkoinen, mutta selviämme siitä, 
sanoo Meller.

Tiedossa täysiä päiviä

Kilpailu käynnistyy perjantaina 
klo 10, lauantain ja sunnuntain 
luokat alkavat klo 9. Alustavan 
tiedon mukaan kentän maastokoe 
alkaa lauantaina klo 11 ja GP-
luokka klo 16.  Finnderby-luokan 
ensimmäinen ratsukko starttaa 
sunnuntaina klo 14.30. Lopullinen 
aikataulu vahvistuu maanantaina 
1. kesäkuuta.

– Estekilpailu on mielenkiin-
toinen. Lauantain GP ratsastetaan 
140 cm:n luokkana: sen korke-
ampaa säännöt eivät yhden täh-
den kansainvälisessä kisassa salli. 
Sunnuntain Finnderby-luokalta 
voi odottaa paljon. Rata pysyy 
vuodesta toiseen samana. Se on 
pitkä, sisältää paljon erikoisesteitä 

ja on henkisestikin rankka. Rata 
haastaa ratsukot aina uudestaan ja 
uudestaan, ja sijoitus tässä luokas-
sa on aina kova juttu, kertoo Petri 
Meller.

Kenttäkilpailun kahdessa luo-
kassa on yhteensä parisenkym-
mentä osallistujaa. Vaativassa 
ns. kahden tähden Mannerheim-
kilpailussa on mukana yhdeksän 
ratsastajaa. Kisa ratsastetaan täl-
lä kertaa pitkänä, kolmen päivän 
kilpailuna, jossa vaativuutta lisää 
kestävyyskokeen pituus. Manner-
heim-kisa antaa suomalaisratsas-
tajille mahdollisuuden kvaalata 
kansainvälisiin kolmen tähden 
kisoihin.

Kenttäkilpailu käynnistyy per-
jantaina koulukokeella, jatkuu 
huikealla kestävyyskokeella lau-
antaina ja päättyy sunnuntaina es-
tekokeeseen.

Suomalaisista mukana ovat 
mm. erinomaisesti kansainvälisillä 
kentillä menestyneet Cajus Ami-
noff, Minna Leppälä, Maija Yli-
Huhtala ja juuri Malmön World 
Cup osakilpailussa kolmanneksi 
sijoittunut Sanna Siltakorpi.

Koulukisakin kokoaa Ypäjälle 
joukon kotimaan kärkiratsastajia: 
ilmoittautuneissa ovat mm. Stella 
Hagelstam, Kati Koiso ja Tuija 
Tuominen. Koulukilpailussa on 

mukana yhteensä 63 ratsukkoa.
Kouluradalla vaativimmat luo-

kat ovat lauantaina Tapiola Small 
Tourin osakilpailu Intermediate I 
ja sunnuntain Intermediate II. Per-
jantain Prix St Georges on samal-
la PM-katsastusluokka nuorille 
ratsastajille. Juniorit katsastetaan 
lauantain Vaativa B luokassa.

Uutta myös illanvietossa: 
tähtenä Koop Arponen 

Finnderbyn illanvieton ehdo-
ton kohokohta on Idols-tähti Koop 
Arponen, joka nousee bändeineen 
estradille lauantai-iltana. Illanviet-
to järjestetään Hevosopiston Opis-
tohallissa, joka muunnetaan rat-
sastusareenasta konsertti- ja ravin-
tolatilaksi. Osa alueesta rajataan 
nuoremmalle ”limu-yleisölle”, jo-
ten myös nuoret ovat tervetulleita 
kuuntelemaan Koopia. Tilaisuus 
alkaa klo 21 ratsastusaiheisel-
la muotinäytöksellä, jota seuraa 
Koop Arposen esiintyminen.

Tapahtuman järjestäjät Hevo-
sopisto, Ypäjän Ratsastajat ry ja 
Suomen Ratsastajainliitto ry. Ta-
pahtuman pääyhteistyökumppani 
on Agrimarket. Lisätietoa kilpai-
luista löytyy osoitteesta 

www.hevosopisto.fi.

Kartanon koulun 
kevätjuhlassa palkittiin 

oppilaita stipendein
Lauantaina 30.5.2009 Kartanon 
koulun kevätjuhlassa jaettiin 
stipendejä kiitettävästi menesty-
neille oppilaille ja kivoille kou-
lukavereille.

Ypäjän Osuuspankki lah-
joitti stipendit jokaisen luokan 
parhaan keskiarvon saaneelle 
oppilaalle: 7A Anna Mali, 7B 
Jooseppi Äijälä, 8A Jenita Er-
lund, 8B Lotta Mäkipää, 9A Iida 
Laaksonen, 9B Rosa Paija.

Ypäjän kunta palkitsi kiitettä-
vän koulumenestyksen johdosta 
seuraavat oppilaat: 7A Karoliina 
Perho, 7B Eetu Salmi, 8A Milka 
Hirvonen, 8B Marika Vieraan-
kivi, 9A Enni Salmi, 9B Marika 
Juhala.

Ypäjän Lions Club lahjoit-
ti stipendit lukuvuoden aikana 
eniten keskiarvoaan nostaneille 
9-luokkalaisille: Jani Markkula 
ja Viivi Suominen, molemmat 
9B-luokalta.

Forssan lehti myönsi stipen-
din 9-luokkaliselle kiitokseksi ja 

kannustukseksi tuleviin opintoi-
hin: 9B Jenna Virolainen

Karjala-seura on jakanut pe-
rinteisesti stipendit karjalaista 
sukujuurta oleville oppilaille 
kannustukseksi opintoihin: 8A 
Sini Siren, 9A Markus Nikka-
nen.

Kartanon koulun Vanhem-
painyhdistys luovutti stipendit 
oppilaille, jotka oppilaiden ää-
nestyksen perusteella olivat luok-
kansa kivoja koulukavereita: 7A 
Ville Kumpulainen, 7B Julius 
Vilander, 8A Jenita Erlund, 8B 
Aino Kannisto, 9A Enni Salmi, 
9B Jaakko Mäkeläinen.

Ypäjän seurakunta on vuo-
sittain muistanut kirjapalkinnol-
la oppilasta, joka on koulussa 
osoittanut erityisesti sosiaalisia 
taitoja: 9A Markus Nikkanen.

Onnea kaikille palkituille! 
Koulu kiittää stipendien lah-
joittajia ja toivottaa aurinkoista 
kesää!

YPÄJÄN KUNNAN-
VALTUUSTON 
kokous pidetään 
torstaina 11.6.2009 klo 
18.00 kunnanvirastossa. 

Kokouksen asialista on 
nähtävänä kunnanviraston 
ilmoitustaululla ja Ypäjän 
kunnan www-sivuilla 
5.6.2009 alkaen. 
Tarkastettu pöytäkirja 
pidetään nähtävänä kun-
nanvirastossa 18.6.2009 
klo 9 – 15. 

Ypäjällä 3.6.2009

Matti Alanko
kunnanvaltuuston 
puheenjohtaja

Kunnanhallitus
Perttulantie 20
32100 Ypäjä

Kaikille avoin matka Pietariin ja Inkerinmaalle
yhdessä Ypäjän srk:n ja Tammelan rovastikunnan kanssa
Pe 2.10. Lähtö klo 6.00 Loimaan 
matkatoimiston edestä, klo 6.15 
Ypäjänkylän entisen kaupan koh-
dalta, klo 6.30 Ypäjän seurakun-
tatalon edestä, klo 6.45 Jokioisten 
matkahuollosta, klo 7.00 Forssan 
tilausajolaiturista, klo 7.45 Kark-
kilan linja-autoaseman edestä, klo 
8.10 Vihdistä (paikka myöhemmin) 
ja klo 8.20 Nummelasta. Bussi ajaa 
edellä mainittujen paikkakuntien 
kautta, jos niistä on matkustajia. 
Matka jatkuu Vaalimaalle, jossa 
virkistäytymistauko ennen rajamuo-
dollisuuksia. 

Vaalimaalta matka jatkuu Viipu-
rin kautta Pietariin, jonne saavum-
me illan suussa. Majoitumme hotelli 
Moskvaan, jonka ravintolassa nau-
timme illalla yhteisen päivällisen.

La 3.10. Aamiaisen jälkeen 
kierros Pietarissa ja käymme mm. 
Keltossa. Illaksi paluu Pietariin. 
Yhteinen päivällinen hotellin ravin-
tolassa.

Su 4.10. Aamiaisen jälkeen luo-
vutamme hotellihuoneet ja ajam-
me Toksovaan, jossa otamme osaa 

Jumalanpalvelukseen. Sen jälkeen 
matka jatkuu Viipurin ja Vaalimaan 
kautta lähtöpaikkakunnille.

Hinnat: 
Alle 70-vuotias: 355,- / henkilö, 

kun osallistujia vähintään 20, 300,- / 
henkilö, kun osallistujia vähintään 
30, ja 277,- / henkilö, kun osallistu-
jia vähintään 38. 

70 vuotta täyttänyt: 362,- / hen-
kilö, kun osallistujia vähintään 20, 
307,- / henkilö, kun osallistujia vä-
hintään 30, 284,-  /henkilö kun osal-
listujia vähintään 38, 

Hintoihin sisältyy:
– linja-autokuljetus ohjelman 

mukaan
– majoitus hyvätasoisessa hotel-

lissa kahden hengen huoneissa 
– aamiaiset hotellissa
– päivälliset ilman ruokajuomia 

hotellissa
– ryhmäviisumi, jota varten tar-

vitaan passin kopio, 1 passikuva ja 
täytetty ja allekirjoitettu viisumiano-
muskaavake

– ryhmävakuutus, jolla saadaan 

Venäjän viisumi
– Risto Ahti matkanjohtajana
– kuljettajan majoitus ja ruo-

kailut
Matkalle mukaan: Matkalle on 

hyvä ottaa passin lisäksi mukaan 
virsikirja, mukavat vaatteet ja jalki-
neet, pientä evästä, hygieniatarvik-
keita esim. kosteuspyyhkeitä, pa-
perinenäliinoja jne. Reipas ja avoin 
mieli takaa onnistuneen.

Varaus ja maksu: Ilmoittautu-
miset kesäkuun loppuun mennessä. 
Varausmaksu 100,-/hlö erääntyy vii-
kon kuluttua varauksesta tai erikseen 
sovittavaan aikaan. Kun asiakas on 
maksanut varausmaksun, sitä ei 
palauteta peruutus tapauksissakaan. 
loppumaksu erääntyy 1 kk ennen 
matkan alkua.

Ilmoittautumiset: Forssan mat-
katoimisto 020 775 7724. Loimaal-
la matkatoimisto 020 775 7760 ja 
Karkkilassa numero 020 775 7740. 
Huom. Ilmoittautumiset kesäkuun 
aikana.  

Tervetuloa mukaan toivoo 
Risto Ahti
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 Eversti Martti Hossin juhlapuhe 
Kansallisen Veteraanipäivän juhlassa 27.4.2009

Kunnioitetut Sotiemme 
Veteraanit 
Arvoisa juhlayleisö
Nuoret koululaiset
Hyvät naiset ja herrat

Olen iloinen siitä, että minulle 
on tarjoutunut toistamiseen tilai-
suus puhua kotikuntani Ypäjän 
järjestämässä Kansallisen Vete-
raanipäivän juhlassa. Edellisen 
kerran puhuin täällä 20 vuotta 
sitten vietettäessä kolmatta Kan-
sallista Veteraanipäivää.

Kansallisen Veteraanipäivän 
ajankohdaksi valittiin Lapin 
sodan päättymispäivä. Siihen 
päädyttiin, koska se on ylei-
sesti yhdistetty pitkän ja yhä 
kestävän rauhantilan alkamiseen 
maassamme. On ollut epätietoi-
suutta siitä milloin Lapin sota 
tarkalleen ottaen päättyi. His-
toriallinen perusta asialle löy-
tyy kenraaliluutnantti Hjalmar 
Siilasvuon 28. huhtikuuta 1945 
marsalkka Mannerheimille an-
tamasta ilmoituksesta: ”Ilmoitan 
täyttäneeni ylipäälliköltä syys-
kuussa 1944 saamani tehtävän. 
27.4. kello 13.30 mennessä sak-
salaiset sotavoimat on karkoitet-
tu Pohjois-Suomesta.”

Talvisodan syttyessä huomat-
tava osa Ypäjän miehistä sijoitet-
tiin 5.D:n JR 15:een. Rykmentti 
suunnattiin Kannaksen paino-
pistesuuntaan Lähteen lohkolle. 
Tuolla alueella olivat kovista 
taisteluistaan kuuluisiksi tulleet 
tukikohdat ”Poppius” ja ”Mil-
joonalinnake”. Joulukuun puoli-
välissä alkoi neuvostojoukkojen 
suurhyökkäys, 2 divisioonaa ja 
200 panssarivaunua, Summan -
Muolaanjärven välillä. Tapahtui 
ns.”Summan ihme”, jossa JR 15 
torjui ylivoimaisen hyökkäyk-
sen. Tammikuussa 1940 JR 15 
siirtyi reserviksi Näykkijärvelle. 
Helmikuun alussa tapahtui Läh-
teen lohkolla läpimurto ja JR 
15 suunnattiin Summaan, jossa 
se piti asemansa vaikeissa olo-
suhteissa. Talvisodan viimeisinä 
päivinä käytiin kiivaita taisteluja 
Tammisuolla. Asemat pidettiin ja 
rykmentti oli osaltaan estämässä 
vihollisen pääsyn Viipuriin.

Jatkosodan alkaessa 5.D eli 
Ilves-Divisioona perustettiin 
uudelleen. Ypäjän miehiä sijoi-
tettiin divisioonaan kuuluvaan 

JR23:een ja myös sen muihin 
joukkoihin. Hyökkäysvaiheen 
alussa JR 23 hyökkäsi kärki-
joukkona Korpiselän läpimur-
rossa. He osallistuivat Tuulok-
sen läpimurtoon, josta hyökkäys 
jatkui kohti Aunuksen kaupun-
kia. Merkittävä taistelu oli myös 
Syvärin voimalaitoksen valtaus.

Asemasotavaiheen aika-
na JR23 osallistui Shemenskin 
kelirikkotaisteluihin. Keväällä 
1944 rykmentti lakkautettiin ja 
siitä muodostettiin ErP 15 ja 
ErP 21, joihin pääosa miehistä 
sijoitettiin. Neuvostojoukkojen 
hyökkäyksen alkaessa 21.6.1944 
Lotinanpellossa Syvärin yli ErP 
15 oli etulinjassa. Kolme päi-
vää myöhemmin ErP 15 ja ErP 
23 olivat torjumassa Tuuloksen 
maihinnousua ja onnistuivat pi-
tämään ohitustien auki muille 
vetäytyville joukoille. ErP 15 
osallistui heinäkuun puolivälissä 
käytyyn Nietjärven suurtaiste-
luun.

Tuuloksen maihinnousun 
jälkeen ErP 21 siirrettiin Kan-
nakselle, Vuosalmelle, jossa se 
osallistui 2.D:n taisteluihin vas-
tahyökkäyksin ja lopuksi puo-
lustukseen etulinjassa.

Lapin sodassa ErP 21 nousi 
maihin Torniossa ja joutui he-
ti taisteluun. Pataljoona valtasi 
Yli -Muonion loka-marraskuun 
vaihteessa ja vaihtoi rintamavas-
tuun tykistötulessa 6.11.1944. 
Seuraavana päivänä alkoi marssi 

etelään, kohti kotia. Pitkä ja ras-
kas tie oli kuljettu loppuun.

Ypäjän miehiä taisteli monissa 
muissakin joukoissa. Olen tässä 
ottanut esille vain ne, joissa heitä 
palveli eniten ja niidenkin osalta 
vain muutamia tapahtumia. Kaik-
kiaan Ypäjä pitäjänä kärsi erittäin 
suuret tappiot. Karua kieltä siitä 
puhuvat ne 168 nimeä, jotka on 
kirjoitettu pitäjämme sankaripat-
saaseen. Lisäksi kaksi sankari-
vainajaa on haudattu muualle. 
Sodissamme kaatui 3,1 prosent-
tia Ypäjän silloisesta väkiluvusta. 
Koko Suomen menetykset olivat 
2,2 prosenttia.

Olen edellä puhunut vain 
miehistä. Emme kuitenkaan saa 
unohtaa niitä naisia, jotka rinta-
maolosuhteissa toimivat miesten 
rinnalla lukuisissa eri tehtävissä 
ja vapauttivat miehiä varsinaisiin 
taistelutehtäviin. Kotirintamalla 
naiset ottivat hoitaakseen monet 
miesten tehtävät teollisuudessa, 
maataloudessa ja monilla muil-
la aloilla. Ilman näiden naisten 
työpanosta ei olisi tultu toimeen. 
Monet heistä osallistuivat työn-
sä ohella myös Lotta-järjestön 
toimintaan. Lotat toimittivat mo-
nenlaista konkreettista apua rin-
tamajoukoille ja auttoivat myös 
mielialan ylläpitämisessä. He 
tekivät merkittävää työtä myös 
ilmavalvontatehtävissä. Ilman 
naisten panosta kotirintama ei 
olisi pystynyt antamaan taiste-
lujoukoille niiden tarvitsemaa 
tukea.

Vaikeina aikoina Suomella on 
ollut hyvät ja harkitsevat johta-
jat, joilla on ollut kyky ennakoi-
da tulevia tapahtumia. Marsalk-
ka Mannerheim ei Saksan pai-
nostuksesta huolimatta suostu-
nut hyökkäämään Leningradiin. 
Presidentti Ryti otti henkilökoh-
taisen vastuun niin sanotusta 
Ribbentrop-sopimuksesta, jolla 
saatiin kipeästi tarvittua aseapua 
kesän 1944 torjuntataisteluihin. 
Sopimuksella saatiin apua myös 
huutavaan elintarvikepulaan.

Sodan päätyttyä oli edelleen 
olemassa pelko maamme miehit-
tämisestä ja liittämisestä Neuvos-
toliiton valtapiiriin. Näin sitten 
kävikin Baltialle ja useille Itä- ja 
Keski-Euroopan maille. Suomes-
sa vastuuntuntoinen sotilasjoh-

to aloitti sissisodan valmistelut. 
Hanke on sittemmin tunnettu ase-
kätkentäjutun nimellä. Sen paljas-
tuminen valvontakomissiolle oli 
varmaankin eduksi maallemme, 
sillä osoittihan se yhdessä kesän 
1944 torjuntavoiton kanssa, että 
Suomi ei tule missään olosuh-
teissa vapaaehtoisesti taipumaan 
vieraan vallan alle.

Presidentti Paasikivi ymmär-
si, että Suomen oli tehtävä Neu-
vostoliiton kanssa sopimus, joka 
määrittelisi maittemme väliset 
suhteet. Pääosin hänen ansiotaan 
oli, että YYA-sopimuksesta ei 
tullut sotilaallista liittosopimusta 
kuten eräiden muiden maiden 
suhteen tapahtui. Sopimuksen 
neuvotteluvaiheessa taustalla 
olivat vaikuttamassa, kesän 1944 
torjuntavoiton ohella, Manner-
heimin päätös Leningradin suh-
teen sekä asekätkentäjuttu.

Ehkä tärkein ja kauaskan-
toisin Suomen sodan jälkeiseen 
elämään vaikuttanut päätös 
tehtiin siirtolaiskysymyksessä. 
Kaikkien halukkaiden vastaan-
ottaminen ja heidän uudelleen 
asuttamisensa on ainutlaatuinen 
suoritus koko maailmassa. Sa-
maan yhteyteen liittyvät myös 
toimenpiteet rintamamiesten 
auttamiseksi rauhanajan elämän 
alkuun. Nämä ratkaisut eivät 
toki tarjonneet mitään nopeata 
oikotietä onneen. Tuona vaikea-
na aikana ne kuitenkin antoivat 
uskoa parempaan tulevaisuuteen 
ja perustan elämän uudelleen 
aloittamiseen.

Suomen tie valvontakomissi-
olle alistetusta asemasta tämän 
päivän demokraattiseksi hyvin-
vointivaltioksi on ollut pitkä 
eikä siitä puutu vaikeitakaan 
aikoja. Helsingin olympialai-
set, Porkkalan palauttaminen ja 
YK:n jäsenyys olivat ensimmäi-
set askeleet kohti tunnustettua 
asemaa kansainvälisessä yhtei-
sössä. Pohjoismaiden Neuvos-
ton perustaminen ja siihen liit-
tyminen sekä EFTA:n jäsenyys 
antoivat lisäarvoa Suomen pon-
nisteluille. Maamme sai järjes-
tettäväkseen myös useita kan-
sainvälisiä neuvotteluja ja koko-
uksia, kuten SALT-neuvottelut ja 
ETY-kokous. Suomen  kannalta 
merkittävää oli Neuvostoliiton 

hajoaminen ja sen myötä Parii-
sin rauhansopimuksen ja YYA-
sopimuksen raukeaminen. Näi-
den tapahtumien jälkeen Suomi 
oli vapaa II Maailmansodan 
rasitteista. Suhteet uudelleen 
syntyneeseen Venäjään ja mui-
hinkin maihin on voitu hoitaa 
tasavertaiselta pohjalta ja maam-
me turvallisuuspoliittiset ratkai-
sut tehdä ilman ulkopuolisia ra-
joituksia. Viimeisin merkittävä 
askel oli liittyminen Euroopan 
Unioniin.

Vaikeuksiakin matkalla on 
ollut. Niistä mainittakoon 50-lu-
vun suurlakko, niin sanotut yö-
pakkaset, noottikriisi ja vaikeat 
taloudelliset lamat. Ensimmäi-
sinä sodan jälkeisinä vuosikym-
meninä maamme suotuisaa ke-
hitystä haittasi myös poliittisen 
elämän epävakaus. Hallitukset 
olivat lyhytaikaisia ja eduskun-
takin hajotettiin. Pitkäjänteinen 
työ yhteiskuntamme kehittämi-
seksi oli vaikeata. Tästä vaivasta 
on ainakin toistaiseksi päästy 
ja hallitukset istuvat kokonaisia 
vaalikausia.

Hyvät nuoret, koululaiset. 
Te elätte aivan erilaisessa maa-
ilmassa kuin teidän ikäisenne 
nuoret sotavuosien aikana. Jos 
nyt eläisimme noita aikoja, mo-
net teistä olisivat lottatyttöjä ja 
sotilaspoikia. Vanhimmat teistä 
olisivat varmasti mukana ilma-
valvontatehtävissä tai lähetteinä 
paikallisissa esikunnissa. Teil-
lä olisi jatkuva huoli rintamalla 
olevan isän tai veljen hyvin-
voinnista. Vain hyvin harvalla 
olisi polkupyörä ja useimmilla 
vain yksi vaatekerta eikä kukaan 
teistä ei olisi koskaan syönyt 
appelsiinia. Olkaamme iloisia 
siitä, että saamme nyt elää aivan 
toisenlaisissa, paremmissa olo-
suhteissa, joiden kehittäminen 
on kestänyt yli puoli vuosisataa. 
Tälle myönteiselle kehitykselle 
loivat pohjan Sotiemme Veteraa-
nit, jotka taistelemalla säilytti-
vät maamme itsenäisyyden. Ol-
kaamme siitä heille kiitollisia.

Viime aikoina on julkisuudes-
sa puhuttu paljon nuorison fyy-
sisen kunnon heikkenemisestä. 
Tilastojen valossa näyttää näin 
tapahtuneen, mutta tilanteemme 
ei suinkaan ole niin huono kuin 

monissa muissa maissa. Hyvä on 
myös se, että asiaan on ajoissa 
kiinnitetty huomiota ja toimen-
piteet asian korjaamiseksi on 
voitu aloittaa. Tässä asiassa tar-
vitaan nyt myös teidän nuorten 
aktiivista apua.

Palvelin yhteensä kahdeksan 
vuotta kansainvälisissä rauhatur-
vaoperaatioissa. Näissä tehtävis-
sä minulla oli hyvät mahdolli-
suudet vertailla suomalaisia so-
tilaita muiden maiden sotilaiden 
kanssa, myös ammattisotilaiden. 
Tässä vertailussa suomalaiset 
nuoret pärjäävät hyvin niin fyy-
sisen kuntonsa kuin ammattitai-
tonsakin puolesta.

Te nuoret olette ratkaisujen 
edessä; teidän on päätettävä 
mihin ryhtyä elämässänne. Kil-
pailu jatko-opiskelupaikoista on 
tämän päivän koulumaailmas-
sa kovaa. Uskon kuitenkin, että 
teille jokaiselle löytyy halujanne 
ja kykyjänne vastaava paikka 
elämässä. Jotta maamme hyvin-
vointi edelleen kehittyisi, työn 
tekijöitä tarvitaan kaikkiin mah-
dollisiin ammatteihin. Tärkeintä 
ei ole se mitä tekee vaan miten 
tekee. Teillä nuoruus on vasta 
alussa, mutta ennen kuin huo-
maattekaan, on teidän vuoronne 
ottaa vastuu maamme asioista. 
Hankkikaa itsellenne ammatti, 
pitkää huolta fyysisestä kunnos-
tanne älkääkä pelätkö tarvittaes-
sa ottaa vastuuta myös yhteisistä 
asioista. Näin tehden te annat-
te parhaan kiitoksen Sotiemme 
Veteraaneille heidän maallemme 
tekemistä korvaamattomista pal-
veluksista.

Arvoisat Sotiemme 
Veteraanit

Uskon vakaasti, että nämä 
paikalla olevat ja muut suoma-
laiset nuoret kykenevät aika-
naan huolehtimaan Teiltä saa-
mastaan perinnöstä, vapaasta 
ja itsenäisestä Suomesta.

Omasta puolestani toivotan 
Teille hyvää Kansallista Vete-
raanipäivää sekä rauhallisia 
ja turvallisia päiviä rakkaassa 
Isänmaassamme. Te olette sen 
ansainneet.

Perttulan koulun 5. luokan
yökoulu huhtikuun lopulla

Haluamme kiittää vielä Ypäjän 
eteläisiä maa- ja kotitalousnaisia 
avusta ruokaan ja ruuanvalmis-
tukseen painottuvan yökoulumme 
järjestämisessä. Tässä muutamia 
oppilaiden mietteitä yökoulusta:

”Menimme koululle keski-
viikkona kello 17.30. Odotte-
limme ensin pihalla, että pääsi-
simme sisälle. Sisällä menimme 
yhteen luokkaan ja siellä Meerin 
äiti selitti meille terveellisestä 
ruuasta ja muusta. Sen jälkeen 
pääsimme tekemään itse ruokaa 
aikaisemmin päätetyissä ryhmis-
sä. Teimme sämpylöitä, salaattia, 
jauhelihakiusausta ja jälkiruuaksi 
kiisseliä.” Annika Vieraankivi

”Aloitimme ryhmämme ura-
kan kuorimalla perunoita. Eka 
pesimme kädet ja sitten aloitim-
me kuorimaan perunoita. Otin 
kisan Juuson kanssa kumpi kuorii 
enemmän perunoita. Tuli tasape-
li. Sitten Rasmus ja Ville paistoi 
jauhelihan. Myöhemmin jauheli-
hakiusaus laitettiin uuniin.” Sa-
muli Niskanen

”Yökoulu alkoi kotimaisen 
ruoan esittelyllä. Sitten me ruvet-
tiin tekeen itse ruokaa. Minä olin 
jälkiruoka-ryhmässä. Me teimme 
kerroskiisseliä.” Samuli Ratas

”Ruuanlaitto oli kivaa ja oli 
hyvä ryhmäkin. Oli kivaa leipoa 
sämpylöitä. Illan kohokohta oli 
itse tehdyn ruuan syöminen. Ruo-
ka oli todella maukasta.” Aman-
da Kedonperä

”Kun olimme syöneet, pela-
simme pihalla isolla jumppapal-
lolla futista. Se oli kivaa. Kun 
sitä otti kiinni, niin se tömpsähti 
päin niin että melkein kaatui! Sen 
jälkeen meille soitettiin kelloja ja 
rynnätiin sisään. Ope neuvoi ha-
kemaan omasta laukusta karkit ja 
limut ja sitten mentiin ruokasaliin 
katsomaan elokuvaa nimeltään 
Valo. Kello oli jotain ykstoista, 
kun elokuva loppui. Sen jälkeen 
piti mennä laittamaan yöpuvut. 
Mutta kun olimme vaihtaneet yö-
puvut päälle, teimme kaiken laista 
salissa ennen kuin opet tuli, esim. 
leikimme jumppapallolla. Kun 
opet tuli, piti olla hiljaa ja alkaa 
nukkua, mutta pölötimme aika 
kauan. Minä nukahdin nopeasti. 
Aamulla sain tietää, että olin ikä-
väkseni yöllä alkanut puhumaan 
unissani. Suurin osa luokasta oli 
vielä silloin hereillä, kun puhuin 
unissani eli suurin osa kuulivat 
kaiken, mitä olin puhunut. Aamu-
palalla kuulin, mitä olin tehnyt ja 

sanonut. Olin noussut istumaan ja 
sanoin ”on pitkä uni vielä,on pit-
kä uniii........” ja sitten nukahdin 
uudestaan.” Elisa Huusko

”Kun oli aika mennä nukku-
maan, niin Marjaana luki meille 
iltasadun. Kun iltasatu oli luettu, 
niin piti nukkua, mutta ketään ei 
nukkunut. Aamulla me saatiin aa-
mupalaksi leipäryhmän tekemiä 
porkkanaleipiä ja jotain juotavaa. 
Kun oli syönyt, niin piti mennä 
pakkaamaan. Kun olin pakannut, 
niin lähdin melkein saman tien. 
Pakko sanoa kyllä että oli on-
nistunut yökoulu!!!” Elina Tuo-
minen

”Minusta mukavinta yökou-
lussa oli jalkapallo. Pelasimme 
sitä kaksi kertaa. Olivat ne muut-
kin jutut kivoja, mutta jalkapallo 
oli mukavinta.” Nikke Hopia-
vuori

”Yökoulussa opittiin tunte-
maan ainakin kavereita parem-
min.” Anita Kallio

”Heti yökoulun jälkeen ky-
syin äidiltä, voitaisiinko tehdä 
itse sämpylöitä.” Saana Ojala

Perttulan koulun 5. luokan op-
pilaat sekä opettajat Taru Toi-
vonen ja Marjaana Reuhkala

Suomen Hevosurheilumuseon erikoisnäyttely 2009:
Karjalan Ratsujääkärirykmentti 1918

H e v o s u r h e i -
lumuseon eri-
ko i snäy t t e ly 
Ypäjällä esit-
telee ensim-
mäisen kerran 
ratsurykmentin 
perustamisvai-
heita laajasti: 
ratsuosaston jääkäreiden histo-
riaa ei ole koskaan aiemmin esi-
telty yhtenäisenä kokonaisuute-
na. Näyttelyn kuvat ja esineistö 
kertovat maamme ratsastuskult-
tuurin syntyvaiheista. Näyttely 
toteutetaan yhteistyössä Jääkä-
ripataljoona 27 perinneyhdistyk-
sen ja Hevosklusterihankkeen 
kanssa.

Jääkäripataljoona 27 sai kou-
lutuksensa Saksan Keisarillisessa 
Armeijassa vuosina 1915   1918. 
Pataljoonassa koulutuksensa sai 
myös 44 suomalaista ratsujää-
käriä. Vapaussodan keväänä 27 
ratsujääkäriä perusti Joensuussa 
Karjalan Ratsujääkärirykmentin, 
joka osallistui Kannaksen taiste-
luihin maalis-huhtikuussa 1918.

Rykmentin riveistä nousi mo-
nia kuuluisia kilparatsastajia ja 
Suomen hevosurheilun vaikut-
tajia, mm. Yngve Bützow. Tämä 

kouluratsastuksen SM-mitalisti 
kirjoitti myöhemmin laaja-alai-
sen oppaan ”Ratsuhevosen ja 
ratsastajan koulutus”.

Maaliskuussa 1919 Karjalan 
Ratsujääkäri-rykmentin nimi 
vaihtui Hämeenlinnaan muuton 
myötä sijoituspaikkakunnasta 
johtuen Hämeen Ratsurykmen-
tiksi, joka täyttää siis tänä vuon-
na 90 vuotta.

Museomestari Juha Erolan 
uutuuskirja Karjalan Ratsujää-
kärirykmentti vapaussodassa 
1918 julkaistiin maaliskuussa 
2009. Kirjoitustyötä ovat tu-
keneet Karjalaisen kulttuurin 
edistämissäätiö, Vapaussodan 
invalidien muistosäätiö, Säästö-
pankkisäätiö, Ratsumieskilta ry 
ja Continental Oy. Kustantaja on 
Hevosalan osaamiskeskus Hip-
polis.

Kirja kertoo Saksassa kou-
lutettavina olleiden suomalais-
ten ratsujääkäreiden vaiheista. 
Rykmentin tie vei vapaussodas-
sa Kannaksen taisteluihin, jotka 
päättyivät Viipurin valtaukseen 
1.5.1918. Teoksessa kerrotaan 
myös rykmentin sodanjälkeisistä 
vaiheista vuoteen 1919 saakka.

Kirjassa on runsaasti ennen 

julkaisematonta kuvamateriaa-
lia, josta välittyy vapaussodan 
aikainen hevoskulttuuri ja arki. 
Kirjan hyvälaatuiset kartat tuke-
vat tekstikerrontaa ja henkilö-
matrikkeliosuus kirjan loppuosas-
sa on mielenkiintoinen monelle 
sukunsa vaiheita tuntevalle.

Erikoisnäyttely on kesäkau-
della avoinna säännöllisesti per-
jantaisin ja lauantaisin 8.5.-5.9. 
klo 10-16. Pääsymaksu 5 €. Li-
säksi museo on avoinna ryhmille 
tilauksesta ja yleisölle Hevos-
opiston suurimpien tapahtumien 
yhteydessä.

Suomen Hevosurheilumuseo 
sijaitsee Hevosopiston alueel-
la, käyntiosoite on Kerhotie 11, 
32100 Ypäjä. Museosta löytyy 
lisätietoa osoitteesta www.hip-
polis.fi/hevosurheilumuseo
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TAPAHTUMA-
KALENTERIForssan kihlakunnan poliisilaitos

Turvallisuusnurkka
Kesä on jälleen tullut, vaikka se 
tuntui kaukaiselta asialta loskai-
sella talvisäällä. Nyt pitää naut-
tia joka hetkestä, kun luonto on 
kauneimmillaan. Ihmisten pitäi-
si muutenkin osata nauttia ole-
massaolostaan, mutta ihmisen 
luonto kääntyy helposti nurjalle 
puolelle, itse kullakin. Elämä 
on kuin auto, jolla on edessään 
arvioitu ajomäärä, jonka jälkeen 
ajot on ajettu. Kauniilla ajolla 
ajaisi pitkään. Joskus romutta-
moon menee uusiakin autoja.

En tiedä, miten auttaisi nuo-
ria, jotka riskeeraavat edessä 
olevan elämänsä monella ta-
valla. Elämässä kohdatut pet-
tymykset tulevat ylivoimaisiksi 
ja tehdään epätoivoisia tekoja. 
Monesti tilanne kärjistyy esi-
merkiksi vaaralliseksi liikenne-
käyttäytymiseksi.  Ulkopuolisin 
silmin elämän ympyrät näyttä-
vät hyviltä. Silti nuori on tavalla 
tai toisella omilla toimillaan ai-
heuttanut itselleen vammoja tai 
pahimmassa tapauksessa elämä 
on päättynyt kokonaan. Näitä 
tapauksia voi luetella heti useita 
tälläkin seudulla. En tiedä, mi-
ten näihin asioihin pääsisi väliin 
kertomaan, että asioilla on tapa-
na kuitenkin järjestyä parhain 
päin. Onnettomuuksissa on hel-
posti muitakin osapuolia, jotka 
joutuvat kärsimään. Parisuhteen 
kariutuminen näyttää olevan 
monille nuorille ylipääsemätön 
asia ja alku arvaamattomille ta-
pahtumaketjuille.

Ypäjällä on ollut poikkeuk-
sellisen vilkasta. Rikosilmoi-
tuksia on tullut pahoinpitelyistä, 
vahingonteoista ja varkauksista. 
Poliisilla on tutkittavaa ja viestiä 

tapahtumien taustoista on tullut 
tutkinnan tueksi. Joskus saattaa 
tuntua, että poliisi ei toimi riittä-
vän nopeasti. Toisinaan tekijät-
kin saattavat luulla toivorikkaas-
ti tekosensa jääneen kokonaan 
selvittämättä. Teroittaisin yhteis-
vastuuta oman turvallisuutemme 
vaalimisessa. Soittakaa poliisil-
le, kun jotain tapahtuu silmienne 
alla. Ilmoittakaa edelleen myös 
vinkeistä rikosten selvittämisek-
si. Huolehditaan naapurista. Sitä 
ei koskaan tiedä, milloin on itse 
avun tarpeessa.

Julkisuudessa on ollut viime 
päivinä tietoja, kuinka vakuu-
tusyhtiöille tehdään petollisia 
ilmoituksia vakuutuskorvausten 
toivossa. Tietysti omalle omai-
suudelleen voi tehdä melkein 
mitä lystää, kunhan ei tee siitä 
ilmoitusta vakuutusyhtiölle kor-
vausten toivossa. Vakuutusyh-
tiöt ja poliisit tekevät yhteis-
työtä, jotta turhia kustannuksia 
ei laitettaisi rehellisten vakuu-
tuksenottajien maksettavaksi. 
Mannisten ruuvikylvö tielle ylsi 
valtakunnankin uutisiin, mutta 
edelleen vinkkejä tapahtuman 
selvittämiseksi kaivataan. Rikos-
nimike ei jää vahingontekoon, 
koska mahdollisella tahallisella 
teolla on vaarannettu myös lii-
kenneturvallisuutta.

Pidetään huolta itsestämme 
ja toisistamme. Kylvetään ke-
säkukkia eikä eripuraa tahi ruu-
veja.

Hyvää kesää kaikille Ypäjä-
läisen lukijoille!

Markku Leppälahti 
rikosylikonstaapeli

YPÄJÄN KIRJASTO
UUTUUSLUETTELO 

5/09 22.5.2009
AIKUISTEN OSASTO : 
TIETOKIRJALLISUUS 

YHTEISKUNTA
Valtuutetun käsikirja

MAANTIEDE. MATKAT
Autoillen Euroopassa
Autoilijan tiekartasto
Taipale: Pitkin ja poikin Viroa : 
matkaopas

LUONNONTIETEET. 
LÄÄKETIEDE
Gynther: Jymy-serkku
Kopakkala: Masennus
Lounais-Hämeen luonto 95 : vuosi-
kirja 2008
Paganus: Allergia ja keliakia : ruo-
ka- ja keittokirja
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Sepelvaltimokuntoutujan käsikirja
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tä, sisusta, askartele
Heikkilä: Risuja ja rautalankaa
Häkkinen: Pennejä taivaasta ja mui-
ta istuntaharjoituksia
Kiskola: Koti : ruokaa koko per-
heelle
Kosonen: Parempi sieni korissa
Niemistö: Uusi askartelun pikku-
jättiläinen 
Paasio: Unelmien huvimajat

TAITEET. LIIKUNTA
Chandler: Ingrid : Ingrid Bergmanin 
elämä
Ikonimaalauksen alkeita
Kaiken takana on nainen : aikuisen 
naisen laulukirja
Timonen: Lähikuvassa Matti Pel-
lonpää
Uusia messulauluja
Willberg: Aatelisryijy, arkipeite, ar-
votekstiili : Vesilahti kertoo ryijyn 
tarinaa
Österman: Kamppailutaitojen opas
 
HISTORIA. 
ELÄMÄKERRAT. 
MUISTELMAT
Mazzarella: Ei kaipuuta, ei surua 
: päivä Zacharias Topeliuksen elä-
mässä
Sipilä: Kaukopartio Vertti : partion-
johtajan painajainen
Tanner: Käheä-ääninen tyttö : Kaa-
lengo tsaj

AIKUISTEN 
KAUNOKIRJALLISUUS
Kallio: M. A. Castrén ja Siperian 
kielioppi (sarjakuva)
Benioff: Varkaiden kaupunki
Child: Terässeinä
Dunmore: Aaltojen kutsu
Hietala: 39 astetta luoteeseen
Karsikas: Metsävietti : kala- ja met-
sästysjuttuja sekä huomioita luon-
nonruoasta
Krohn: Valeikkuna
Manner: K18
Manninen: Kesä Kaliforniassa
Mehran: Ruusuvettä ja lammaspataa
Nesser: Tapaus G 
Parkin: Kigalin kakkukauppa
Radge: Vihreät niityt
Remes: Sukellus
Wood: Onnenpoika

LASTEN JA NUORTEN 
TIETOKIRJALLISUUS
Andersson: Nuorten kanikirja
Davies: Uutterat loisijat : eläinmaa-
ilman kiusankappaleet
Heinimäki: Suomen lasten Raamat-
tu
Hyvärinen: Lasten- ja nuorten jatko- 
ja sarjakirjat
Kallioniemi: Konstan etsivätoimisto
Luoto: Oman pihan ötökät
Ripley’s believe it or not! : lue jos 
uskallat!
Salapoliisin käsikirja. 11. uudistettu 
painos
Salonen : Vallattomat falabellat 
Sundsten: Nuorten ilmastokirja
Vehmanen: Lapsen oma vesikirja : 
veden ihmeet luonnossa

LASTEN JA NUORTEN
KAUNOKIRJALLISUUS
Helenius: Oho! Mikä mittarimato 
(runoja)
Laukkanen: Vänkylöitä (runoja)

Pihlaja: Eläinten maa : ympäristöys-
tävällisiä runoja lapsille ja aikuisille

Benway: Bonusraita
DiTerlizzi: Spiderwickin kronikat II 
: Toinen osa kolmesta : Jättiläis-
pulma
Gahrton: Rosan elämää : taio minut 
pois
Hauvahauskaa
Kaaberböl: Keskiyö
Kallioniemi: Karoliina ja villit luis-
timet
Lehtinen: Hanaa, Vintiöt!
Lehtinen: Rebekka : konnankoukku-
ja ja koiruuksia
Meripaasi: Kuonot kohti pohjoista
Nuotio: Kingi karkuteillä
Parkkinen: Karhukirjeitä kotiväelle
Rowling: Siuntio Silosäkeen tarinat
Salatut elämät : Salla ja haaveiden 
kaupunki
Seppälä: Topi saa uuden kodin
Shan: Pimeyden ennustukset
Shan: Vampyyrivuori
Stine: Mieletön mutantti
Stine: Syvyyksien syylä
Thydell: 101 syytä
Wallace: Kyllä Maiju tietää
Widmark: Junan arvoitus
Widmark: Kauhujen saari

Sarjakuvat
Barks: Suuret setelit
Branca: Mestari ja muusa
Davis: Karvisen lomakuume
Ms Mandu: Oblivion high, osa 2: 
Kade

Kuvakirjat
Butler: Kaapo Kanin känkkäränkkä
Fupz Aakeson: tyttö joka muisti kai-
ken
Koskimies: Pupu Tupuna leikkipuis-
tossa
Landa: Anteeksi!
Louhi: Tomppa ja kummaa
Mikkanen: Kummisisko
Niemelä: Milja nikkaroi
Nuotio: Leonardon työt
Parvela: Tuleeko vaari vielä takai-
sin?
Rentta: Simo oppii ajamaan
Rieckhoff: Ellasta tulee isosisko
Soiluva: Viivi tykkää koulusta
Waddell: Kapteeni Pikkupossu
Weninger: Nähdään taas, isä
Willis: Pieni, isompi, isoin!

Cd-rom -levyt
Hanhela: Suomen fauna : Selkäran-
gattomat, Kalat, sammakkoeläimet 
ja matelijat, Tunnista eläimet, Lin-
nut, Kotieläimet

DVD -elokuvat
8 päivää ensi-iltaan, Alvin ja pik-
kuoravat, Batman – lepakkomies, 
Bee season, Black and white, Bon-
neville, Daltonin veljekset, Elizabet 
I, Enchanted April – Ihana huhtikuu, 
Erämaan armoille, Fur : an imagi-
nary portrait of Diane Arbus, Game 
over, Harvoin tarjolla, Hiekan ja 
sumun talo, Iron man, Isältä pojal-
le, Joulutarina. Kasvattitytön tarina, 
Katto Kassinen, Kaverille ei jätetä, 
Kirjava silta, Kolmistaan, Komisario 
Wexford, kausi 1, Kotiopettajattaren 
romaani, Kumman kaa, Kuningat-
taren jalokivi, Kyllä Jeeves hoitaa, 
kausi 1, Käsky, Lainakengissä, Las-
se-Maijan etsivätoimisto, Loista-
va tulevaisuus, Maailman kaunein 
tyttö, Madagaskar, Martian child, 
Menetetty maa, Mennyt maailma, 
Mogadishu Avenue, Neiti Etsivä, 
Niilin jalokivi, The queen of Sheba’s 
pearls, Rakkautta koleran aikaan, 
Risto Räppääjä, Röllin sydän, The 
Sciense of sleep, Shergar, The Simp-
sons movie, Sinkkuelämää, Soo-
loilua, Tallijengi 7-12, Tulta päin, 
Tummien perhosten koti, Turhuuden 
turuilla, Tähtisumua, Täältä tullaan 
tulevaisuus, Uutispommi, Vallaton 
rakkaus, Valokuvaaja, Ylikävely, 
Yorkshiren etsivät, kausi 1

Muut dvd:t
Juice Leskinen, Rauli Padding So-
merjoki, Piia Pantsu : Hevoselämää

Musiikkilevyt
Honkanen: Halla, Koivuniemi: Nai-
nen, Saaristo: Uskalla rakastaa,

Äänikirjat
Mustonen: Parittomat, Nopola: Ris-
to Räppääjä ja villi kone

www.lounakirjastot.fi

Elämä on ollut yhtä teatteria
Olen syntynyt Ypäjällä 70 vuot-
ta sitten 9.6.1939 pienessä perä-
kamarissa Väärin Anna Marin ja 
Juho Aukustin kahdeksantena lap-
sena. Sain kasteessa nimen Tuomo 
Antero. Ei tainnut poika silloin 
aavistaa mihin sitä maailmassa 
joutuisi. Elettiin levottomia aiko-
ja, oltiin talvisodan kynnyksellä. 
Muistot noilta ajoilta ovatkin hä-
märiä. Äidille sotavuodet olivat 
raskasta aikaa. Rintamalle lähtivät 
vuoron perään kolme poikaa, Aar-
ne, Eino ja viimeiseksi Veikko. 
Ensimmäinen kova isku äidille oli 
vanhemman veljeni Aarnen sanka-
rikuolema 5.8.1942. Sankarihauta-
jaisista minulla on jonkinlainen 
hämärä muistikuva, olinhan jo 
sentään kolmevuotias pojan nas-
sikka. Sodan jälkeen äiti kertoi 
Aarnen viimeisestä lomareissusta. 
Äiti muisteli kun Aarne reppu se-
lässä hyvästeli häntä, samalla kuu-
lui peltoaukeaman laidalta iloista 
soittoa. Siellä tanssittiin häitä. Tä-
hän oli Aarne tokaissut, että siellä 
sitä vaan tanssitaan, kunpa tietäi-
sivät, minkälaiset tanssit on tuolla 
rintamalla. Nämä olivat Aarnen 
viimeiset äidille lausutut sanat. 

Onneksi sota lopulta loppui, al-
koi uudenlainen arki. Ehkä sodan 
aikana ollut heikko ravintotilanne 
vaikutti, että laihanlaiseksi pikku 
pojaksi jäin, silloin minua kutsut-
tiinkin Tumpiksi. Kaiken lisäksi 
sairastuin 5-vuotiaana aivokalvon-
tulehdukseen. Olin 5 vuorokautta 
tajuttomana Loimaan aluesairaa-
lassa. Hoitava lääkäri professori 
Vuori totesi seuraavana aamuna, 
että ellei tänään herätä, saattaa 
kaikki olla myöhäistä. Kun sama-
na päivänä klo 15.00 professori 
Vuori tuli sänkyni päähän, olin 
avannut silmäni. Se oli hieno het-
ki hyvälle lääkärille. Tästä olen 
hänelle ikuisesti kiitollinen, elämä 
voitti jälleen. Pikku hiljaa vah-
vistuin ja olin valmis lähtemään 
koulutielle. Matka Perttulan kou-
luun oli suhteellisen pitkä, runsas 

3 kilometriä. Siihen aikaan kul-
jettiin matka jalan, talvella toki 
hiihtäen, kunto nousi kohisten. 
Koulutyön ohessa harrastettiin 
paljon liikuntaa, kuten yleisurhei-
lua, pesäpalloa ym. Talviaikaan 
eräänä urheilumuotona tuli kuvaan 
paini. Varsin hyvää ohjausta lajiin 
antoi innostunut Veikko Palminen. 
Olen edelleenkin sitä mieltä, että 
kouluissa pitäisi olla vähintäänkin 
tunti liikuntaa päivässä. 

Olisin halunnut opiskella jota-
kin, mutta siihen en saanut mah-
dollisuutta. Tästä olen ollut ikui-
sesti katkera, ainoa koulu on ollut 
elämän koulu. Kun minulta kysy-
tään, mikä koulutus minulla on, 
vastaan neljä vuotta rippikoulua, 
kunnes armeija keskeytti opinnot. 
Asevelvollisuuden suoritin Turun 
kasarmilla. Kutsunnoissa olin vain 
176 cm pitkä ja kun pääsin ar-
meijasta, mittaa oli kertynyt 184 
cm, en ollut enää tumppi. Kun ar-
meijan jälkeen palasin Helsinkiin, 
alettiin minua kutsua Tommiksi. 
Siinä tie Tuomosta Tumpiksi ja 
Tommiksi. Pääkaupungista löytyi 
uusia harrastuksia ja sain myös 
uusia ystäviä. Pääsin laulamaan 
varsin hyvään mieskuoroon, se oli 
hienoa aikaa. Myös pesäpallohar-
rastus virisi uudestaan, se oli laji 
josta pidin kovasti. 

Vuosi 1964 oli muutosten ai-
kaa. Äidin ja isän vanhetessa pää-
tin tulla auttamaan sairaita van-
huksia. Silloin ajattelin, että vuosi 
tai pari, niin saadaan asiat kuntoon 
ja voisin palata takaisin Helsin-
kiin. Toisin kävi. Päivät vieraalla 
töissä ja illat peltohommissa ja 
urheilukentällä tuli käytyä mil-
loin vain aikaa jäi. Urheiluseu-
rahommista en oikein vieläkään 
ole päässyt eroon. Silloin liityin 
myös Ypäjän mieskuoroon, varsin 
hyviä muistoja. Vuosi 1965 toi 
elämääni suuren muutoksen. Me-
nin naimisiin Kaija-Leenan kans-
sa. 9.5.2009 tuli kuluneeksi 44. 
Saimme 2 poikaa, Jukka syntyi 
-68 ja Antti -75. Tärkeä kauppa-
elämä vei kaiken ajan, perheelle 
ei tuntunut jäävän aikaa. Vasta nyt 
vanhempana ja vaarina huomaan, 
kun Jukalle syntyi pikku Vilma ja 
haluaisin antaa hänelle kaiken rak-
kauden mitä omille ei ehtinyt. 

Teatteri on ollut tosi rakas har-
rastus. Varsinaisen kipinän sain 
50- luvun lopussa. Pertunpirtillä 
tuli ensi-iltaan näytelmä Paime-
nen vaali, kertomus Levän kylän 
vanhoista talollisista. Oli Hossia, 
Prassia, Kölliä ja Hykkiä. Itse 
sain näytellä kylän paimenta, Rii-
tin äijää. Olimme naapurin pojan 
Hossin Jussin kanssa todella yl-
peitä, olihan näyttelijöiden jou-
kossa vanhoja konkareita kuten 
Malhosen Mauno, hän oli minulle 
sen ajan Tauno Palo. 60-luvun 
lopulla alkoi Paavo Liskin kausi. 
Näytelmät, Talosta ja torpasta ja 
Pitkäjärveläisiä. Mandi Lässämäki 
oli todella vauhdissa. 

70-luku kului lähinnä työn mer-
keissä. Kauppa-ajoista jäi monia 
mukavia muistoja, olimme erit-
täin suosittuja, kiitos teille. Eräs 
mieleen painunut oli eräät tuo-
maanpäivät. Kauppaan oli tullut 
vierailulle Risto ja Tapsa, kyseessä 
oli papin puhaisu, olin järjestänyt 
sokeriarvonnan asiakkaiden kes-
ken, voittajalle painonsa edestä 

sokeria. Ennen arvontaa Risto ky-
säisi, minkä painoista porukkaa 
paikalla oli, ja takaa kuului Kave-
nin Matin letkautus, elopaino 135 
kg. Arpa suosi Ari Hannulaa, pai-
no 34 kg. Olen jälkeenpäin tuumi-
nut miten kaikki ihmiset jaksoivat 
olla paikalla. Lähes 100 henkeä ja 
kaupassa tilaa 70 neliötä, taisi olla 
Suomen ennätys. 

80-luvun alkupuolella muu-
timme Säkylään. Siellä ei kaikki 
mennyt käsikirjoituksen mukaan, 
mutta elämä jatkui ja hengissä 
selvittiin. Näinä aikoina alkoivat 
Ypäjän Musiikkiteatterin laaduk-
kaat esitykset ja ovat jatkuneet 
vuodesta toiseen, joskus vähän 
harmitti, että tuli vaihdettua paik-
kakuntaa. 80-luvun puolessa vä-
lissä muutimme Naantaliin. Olin 
muutaman vuoden Naantalin Lau-
lajissa, mutta ei aikaakaan kun olin 
Naantalin Teatterin näyttämöllä. 
Kuluneiden vuosien aikana tehtiin 
useita näytelmiä, jopa kolme vuo-
dessa. Ohjelmistossa Niskavuorta, 
Siunattu hulluus, Oppineita naisia 
ym. ym. Sain vierailla myös muis-
sa teattereissa, kuten Liedossa, 
Täällä pohjantähden alla näyttelin 
räätäli Aatu Halmeen osan. Var-
sin mukava oli vierailla nuorten 
teatterissa, West Side Storyssa. 
Näytteleminen tarjoaa välillä ko-
hokohtia, tällaisen koin kun olin 
mukana näytelmässä Mustalaislei-
ri muuttaa taivaaseen. Se oli hieno 
kesä. Tästä rakkaasta harrastuk-
sesta löytyisi vaikka kuinka paljon 
kerrottavaa, on todettava.

Elämä on ollut yhtä teatteria 
70 vuotta, ympyrä sulkeutuu, on 
kulunut 50 vuotta Paimenen vaalin 
ensi-illasta. Näitä vuosia juhlistan 
Ypäjän musiikkiteatterissa, Annie 
Mestariampuja -musikaalin paris-
sa. Teatterissa tavataan.

Terveisin
 

Tommi Vääri

KESÄKUU

1. – 24.6.  Jalkapallokoulu lapsille urheilukentällä maanataisin ja 
 keskiviikkoisin klo 13.00 – 14.00. Järj. FJK.
1.-26.6. Leikkikenttätoimintaa arkisin keskustan leikkikentällä 
 klo 9–12 ja Ypäjänkylän koulun pihalla klo 13–15.30.  
2.6. Junior Tsemppitour. Järj. Loimijoki Golf.
2.6. – 11.8.  Lasten (5 – 10 v) urheilukoulu urheilukentällä tiistaisin 
 klo 17–19.  Järj. Ypäjän Yllätys.  
3.-4.6. klo 12 – 16 Kuvataideleiri 5 – 7 -vuotiaille lapsille Haavissa. 
 Järj. nuorisotoimi.
3. – 4.6. Etera Tour 4. Järj. Loimijoki Golf.
5.6. klo 19.30 Ohjelmalliset iltamat ja tanssit Hyrsyn lavalla. 
 Järj. HSKY ja Piilikankaan Pingviinit.
5. – 7.6. XXXVI Finnderby Presented by Agrimarket.
5.6. – 5.9. Suomen Hevosurheilumuseon erikoisnäyttely teemana 
 Karjalan Ratsujääkärirykmentti 1918. Os. Kerhotie 11.
6.6. klo 10.00 Retki Linnanmäen huvipuistoon. Järj. Jokioisten, 
 Humppilan ja ypäjän nuorisotoimet.
6.6. Sampo Pankki Open. Järj. Loimijoki Golf.
6.6. klo 21 Finnderbyn illanvietto Opistohallissa. Järj. Hevosopisto.
7.6. klo 15 Kunniakierros-tapahtuma urheilukentällä. 
 Järj. Ypäjän Yllätys ry.
8. – 9.6. Etera Tour 5. Järj. Loimijoki Golf.
8.-12.6. klo 9 – 14 Touhuleiri 8 – 12 -vuotiaille lapsille Haavissa.  
 Järj. nuorisotoimi.
16.6. klo 10 – 15 Kädentaitopäivä 7 – 12 -vuotiaille lapsille Haavissa.  
 Järj. nuorisotoimi.
17.6. klo 16 – 21 Laavuilta yli 13-vuotiaille Tolmin laavulla. Järj. nuorisotoimi.
11. – 14.6. Ypäjä Equestrian Show, YES. Viiden lajin kansainvälinen
 kilpailu. Järj. SRL yhteistyössä YHO:n kanssa.
13.6. Keskusautohalli Open. Järj. Loimijoki Golf.
14.6. Ladies Day. Järj. Loimijoki Golf.
15. – 16.6.  Etera Tour 6. Järj. Loimijoki Golf.
17.6. Koko perheen majakkaretki. Järj. Kuusjoenkulman kyläyhdistys. 
18.6. klo 12 – 15 Juhannusjamit alakoululaisille Haavissa Järj. nuorisotoimi. 
18.6. klo 20 Aatonaaton juhlat Hyrsyn lavalla. Järj. HSKY.
19.6. klo 18 Hartaus ja lipunnosto Seurakuntakodin edustalla. Järj. srk. 
19.6. klo 21-01 Juhannusjuhla Ypäjänkylän Seuraintalolla.
 Järj. Ypäjänkylän kyläyhdistys. 
20.6. klo 12 Pihakirkko Murskalla, valtatie 10:n varrella. Järj. Ypäjän srk. 
21.6. Juhannus-scramble, Järj. Loimijoki Golf.
22.6. klo 16 – 20 Peli-ilta yli 13-vuotiaille nuorille Pertunkaaren kentillä.  
 Järj. nuorisotoimi.
22.–23.6. Etera Tour 7. Järj. Loimijoki Golf.
23.6. klo 10 – 15 Ulkoilmapelipäivä 7 – 12 -vuotiaille Pertunkaaren kentillä.
 Järj. nuorisotoimi.
25. – 28.6. Islanninhevosten mestaruuskilpailut. Järj. Hevosopisto. 
26.6. Juniori + aikuinen. Järj. Loimijoki Golf.
27. – 28.6. Perinnekurssi: Työajon perusteet. Osa 3: Heinätyöt. 
 Järj. Hevosopisto. 
28.6. Forssan Kiinteistökauppiaat Open. Järj. Loimijoki Golf. 
29.–30.6. Etera Tour 8. Järj. Loimijoki Golf.
29.6. – 2.7. Kunkkuleiri 7 – 10 -vuotiaille Caissaniemessä.  
 Järj. nuorisotoimi.
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Lähde sinäkin 
kesäteatteriin 19.7.2009 klo 14.00 
katsomaan, millainen ja missä on 

”Viisasten miesten kylä”
Kirj. ja säv. Antero Kyläseppä
Auton reitti Jokioisten Luodesuolle:
12.30 Ypäjän kylä 
12.45 Matkahuolto
13.00 Hyrsynkulma  
Hinta 20 euroa, sis. kulj. + liput + kahvit.
Ilmoittaudu 050-363 6624 / Keijo Leppänen.
Ilmoita samalla mistä tulet kyytiin.

Järj. Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry.

Moisanderin sukuseuran
VUOSIKOKOUS JA SUKUJUHLA
pidetään 13. kesäkuuta Lahden Upseerikerholla.
Tilaisuus alkaa klo 12. kokous alkaa klo 13.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 4.6. mennessä
Hessi Moisanderille, puh. 050 561 4148 tai 
sähköpostitse hessi.moisander@netti.fi 

Ypäjän sotaveteraanit, naisjaosto
sekä kannattajajäsenet. Piirin

KESÄVIRKISTYSPÄIVÄÄ

vietetään Riihimäellä Viestirykmentissä torstaina 
kesäkuun 11. päivänä 2009 alkaen kello 10.00.
Ohjelmassa on:
 – tervetulokahvit
 – luontopolku ja kenttäpelit
 – ruokailu
Lähtö seurakuntakodilta kello 8.20. Ypäjälle varattu 15 
paikkaa. Varaa osallistumisesi heti tai viimeistään 7. 
kesäkuuta  soittamalla joko Juhanille puh. 0500 830 415 
tai Sylville puh. 767 3068.
Tervetuloa virkistymään!

LENTOPALLO keskiviikkoisin klo 19 Katinhännän kentäl-
lä. Kaikki pelaamaan lentopalloa hauskassa seurassa. 

KESÄRETKI tiistaina 7.7. Matkamme kohde on Porvoo. 
Linja-auto lähtee Seuraintalolta klo 8.00 josta jatkamme 
kohti kirkonkylää. Saapuessamme perille tutustumme kirk-
koon ja lähi ympäristöön. Klo 14 alkaa risteily joka kestää 
n. 1,5 tuntia. Sinä aikana kuulemme Porvoon historiasta 
ja syömme lounaan. Matkan hinta jäsenille 50 €, muille 60 
€. Hintaan sisältyy lounas. Sitovat ilmoittautumiset Hanna 
Korpelalle puh. 0400 783 925 maanantaihin 15.6. men-
nessä. Tervetuloa mukaan.

Ypäjänkylän Maa- 
ja kotitalousnaiset

KESÄKUUN TOIMINTAA

Mölkkyharjoitukset jatkuvat keskiviikkoisin Rajatie 3:n 
pihalla (huom. paikka). 

Kirjoittajakerhon kesästä tietää tarkemmin Mäkilän 
Hilkka.

Naistenpiirin retki tiistaina 9. kesäkuuta. Lähtö 
Seurakuntakodilta kello 9. Ilmoittaudu Hilkalle 
p. 767 3023. 

Tarinatupa kesälomalla.        

Sunnuntaiksi 19.7. on varattu 50 lippua Jokioisten Luo-
desuolla olevan Kyläsepän teatterin esitykseen 
”Viisasten miesten kylä”. Ilmoittaudu heti Keijolle puh. 050 
363 6624, niin saat varattua itsellesi piletin. MUUTAMA 
PAIKKA JÄLJELLÄ.

Kun haluat liittyä yhdistykseemme, ota yhteys numeroon puh. 050 363 6624.

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry.

KESÄKUUN TOIMINTAA

Varsanojan-Kartanonkylän 
kylätoimikunta
 järjestää kaikille avoimen

 retken Saloon 
 lauantaina 11.7.2009
Lähtö klo 10.00 Matti Mikkolan pihasta.
Käyntikohteina mm.
– Salon taidemuseo Veturitalli (Maamiehen unelma)
– Designhill (OPA, Espirit, Nanso, Ratia…)
– kiertoajelu Salossa
– ruokailu Wiurilassa
– retken hinta 20 €
Ilmoittautumiset 5.7. mennessä Sirpa Vähämäki 767 3473 
tai 040 077 2157.

TERVETULOA!

23.7. klo 19.30
24.7. klo 19.30
25.7. klo 17.00
 klo 21.00
26.7. klo 17.00
29.7. klo 19.30
30.7.  klo 19.30
31.7. klo 19.30
1.8. klo 17.00
 klo 21.00
2.8. klo 17.00
5.8. klo 19.30
6.8. klo 19.30
7.8. klo 19.30
8.8. klo 17.00

Ohjaus
Valtteri Roiha

Musiikin johto
Kari Mäkiranta

Koreografia
Salla Kärkkäinen

Lippuvaraukset

040 - 842 8610

Liput
20 / 17 / 10 €

Hyrsynseudulla tapahtuu
Hyrsynseudun kyläyhdistys ja avantoseura Piilikankaan 
Pingviinit järjestävät perjantaina 5.6.2009 Hyrsyn lavalla

OHJELMALLISET ILTAMAT JA TANSSIT
Laulusta ja soitosta vastaa Kari Raiskion yhden miehen bändi 
– One Man’s Band.  Tilaisuus alkaa klo 19.30. Lipun hinta 5 €.    
Paikalla puff etti   ja grilli.       Lämpimästi  tervetuloa.
toivott aa 
Hyrsynseudun kyläyhdistys ja avantoseura Piilikankaan Pingviinit 

Juhannusjuhla
Ypäjänkylän Seuraintalolla
pe 19.6.2009 klo 21–01
Kokko poltetaan n. klo 23 (säävaraus)
Levytanssit.    Ilmainen sisäänpääsy
Tervetuloa!
Järj. Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry.

Kesärenkaansa vaihdattaneille
KIITOS!

Perttulan koulu   LHUA

MANNISTEN KYLÄKERHO
kokoontuu maanantaina 8.6.2009 klo 19
Keijo Mäkipunton luona, Loimaantie 70.

TERVETULOA

Kuusjoen perkauksen Vähäsuon
alueen osakkaiden kokous
pidetään Ypäjällä Veteraanituvalla 4.6.2009 klo 18.00
Käsiteltävänä asiana ojan perkaus Vähäsuon alueella.
Ypäjällä 15.5.2009
Kari Savolainen
kokoonkutsuja

Tulevia tapahtumia…
HYRSYNSEUDUN YMPÄRIAJO, Waltakunnallinen 
pyöräilypäivä kaikille. Lähempään kontaktiin pääsee 
Käännesillan kopilla neitimunkin, kahveen ja limonaatin 
kans’ su 5.7.2009 klo 12.00 –. 

HEINÄTANSSIT pe 24.7.2009 

LAURIN MARKKINAT Kankareella la  8.8.2009

Koko perheen
AATONAATON JUHLAT  to 18.6.2009 klo 20.00 
Hyrsyn Lavalla Kaahintiellä
Ohjelmassa monenmoista pyöritystä  kaikenikäisille! 
Parketin puolella tahdin takaavat AJOMIEHET 
Liput  6 €,  lapset ilman  
Tervetuloa!

Hyrsynseudulla 
tapahtuu …

Hyvää 
Juhannusta! 

Hyrsynseudun 
Kyläyhdistys ry

 Kuusjoenkulman kyläyhdistys järjestää

UIMAKOULUN 
6–12 -vuotiaille lapsille
(nuorimmat v. 2003 syntyneet). 

27.–30.7.2009 klo 10.00–13.30 Piilikankaalla Tuottajain 
tuvalla. Uimakoulussa voi suorittaa uintimerkkejä 
varhaistaitomerkistä taitomerkkiin sekä matkamerkkejä 
(25–50 m).

Hinnat: 20 €/ kyläyhdistyksen jäsen/ lapsi, 30 €/ ei-
jäsen/ lapsi. Maksetaan 27.7. paikan päällä. Hintaan 
sisältyy: valvottu uimaopetus ja ohjattua leikkitoimintaa, 
uimakoulumateriaalit ja vakuutus. Päätöspäivänä 
kaikille lapsille pieni yllätyslahja. Mukaan omat eväät, 
uintivarusteet sekä iloinen mieli. Sauna lämpimänä koko 
päivän. Ilmoittaudu Elisalle p. 044 561 6965.

Tervetuloa mukaan oppimaan uimaan!
Kuusjoenkulman kyläyhdistys

Kuusjoenkulman perinteellinen

 Lauluilta 
  
 pe 31.7.2009 klo 19 alkaen 
 Tuottajain tuvalla Piilikankaalla.

Esiintyjinä ja laulattajina ypäjäläiset musiikin ammatti-
laiset Kaija ja Kari Santakangas. 
Luvassa siis hienoa haitarin soittoa…
Lauletaan tuttuja yhteislauluja ja väliajalla nautitaan kah-
vit voileipien ja piirakoiden kanssa.
Tervetuloa mukaan läheltä ja kaukaa kesän huippuhie-
noon laulutapahtumaan!

Kuusjoenkulman kyläyhdistys

YES2009 - viiden 
ratsastuksen lajin yhteinen 

tapahtuma
Viikko Finnderbyn jälkeen eli 
11.–14.6. järjestettävä YES 
(Ypäjä Equestrian Show) ko-
koaa paikkakunnalle suoma-
laisittain nousevien lajien kir-
jon. Tapahtumassa kilpaillaan 
kansainvälisellä tasolla valjak-
koajossa (to-su), lännenratsas-
tuksessa (la-su) ja matkaratsas-
tuksessa (to), sekä kansallisella 
tasolla vammaisratsastuksessa 
(la-su) ja nähdään vikellys-
esittelyjä (la-su). Sunnuntai-

na nähdään myös lajien yh-
teinen paraati Derbykentällä. 
Tapahtumassa mukana expo, 
talutusratsastusta, valjakkoaje-
lua ja lajiesittelyjä erityises-
ti viikonlopun aikana. Myös 
Suomen Hevosurheilumuseo 
on tapahtuman aikaan avoinna 
pe-su. Paikalle odotetaan noin 
sataa hevosta ja 80 kilpailijaa. 
Tapahtumaan on vapaa pääsy, 
lämpimästi tervetuloa!
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Nuohous Ypäjällä
Nuohouksen Ypäjän kunnan alueella hoitaa
nuohoojamestari Heimo Marttinen,
p. 050 527 8815 (040 511 8502). MAASEUTUELINKEINOJEN 

KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHAN 
KÄYTTÖ VUONNA 2009
Yleistä tuen hakemisesta
1.  Tukea voidaan maksaa ypäjäläiselle maaseutuyrittä- 
 jälle tai maaseutuyrittäjälle, jonka yrityksen kotipaikka  
 on 1.1.2009 Ypäjällä.
2. Tukea tulee hakea maaseutulautakunnalta viimeistään
 1.12.2009 mennessä, hakemuksen liitteenä tulee olla 
 tositteet tai tositteiden kopio tuettavaksi haetuista  
 menoista.
3.  Tukea maksetaan 1.12.2008 - 30.11.2009 aikana  
 syntyneistä arvonlisäverottomista menoista.
4.  Tuettavat toimenpiteet maksetaan käyttösuunnitelmas
 sa varatun määrärahan puitteissa, niin että kaikkia
 tuettavia toimenpiteitä leikataan samassa suhteessa  
 määrärahan ylittyessä.
5.  Tukea ei myönnetä hankkeiden omarahoitus-
 osuuksiin.
6.  Pienyrityksille suunnattua tukea maksetaan ainoastaan 
 mikroyrityksille eli yritykselle, joka työllistää korkeintaan 
 9 henkilöä.

Tuen kohteena olevat toimenpiteet
1.  Maatalouden taloudelliseen suunnitteluun ja seuran-
 taan liittyvät neuvontapalvelut, laajentavien ja toi-
 mintaansa tehostavien maatilojen suunnitelma- ja 
 asiantuntijapalvelut enintään 400 € / tila. Tukea ei 
 makseta, mikäli neuvontapalvelu oikeuttaa TE-kes-
 kuksen maksamaan investointitukeen.
2.  Maatilojen ja pienyritysten sukupolvenvaihdoksien 
 suunnittelu- ja neuvontapalvelut enintään 400 € / yritys 
 (tila). Tukea ei makseta, mikäli neuvontapalvelu 
 oikeuttaa TE-keskuksen maksamaan investointi-
 tukeen
3.  Nautojen jalostussuunnitelmat ja ensikoiden tila-
 testaukset, enintään 200 € / tila.4. Maaseudulla harjoi-
 tettavan pienyritystoiminnan tukeminen.
4.1. Maatilalla toimivan yrityksen tuotteiden tai palvelusten 
 markkinointi, enintään 200 € / yritys. Tukea ei makseta 
 maaseutulautakunnan julkaiseman palveluoppaan 
 mainoskuluihin.
4.2. Maatalous- ja pienyrittäjän ammatillinen koulutus, 
 enintään 150 € / yrittäjä. Tukea ei makseta maatilan/
 yrityksen palkattujen työntekijöiden, ympäristötuen 
 eikä maaseutulautakunnan järjestämiin koulutuksiin, 
 eikä mikäli koulutus oikeuttaa TE-keskuksen maksa-
 maan opintorahaan.
5.  Maatilan ja pienyrityksen laatujärjestelmän auditointiin, 
 enintään 200 € / yritys (tila). 
6.  Maatalousyrittäjäin työterveyshuolto, enintään 60 € / 
 yrittäjä.

Maaseutulautakunta

LEIKKIKENTTÄTOIMINTAA
1.–26.6.2009 Ypäjänkylän keskustan leikkikentällä 
arkipäivisin klo 9–12 sekä Ypäjänkylän koulun piha-
alueella klo 13–15.30. Toiminta on tarkoitettu 3–8 
-vuotiaille lapsille (1. kouluvuoden käyneille). 
Osallistumismaksua ei peritä. Omat eväät mukaan.

Lisätietoja antaa päivähoidon johtaja, puh. 762 5224/
050 574 7744.

Perusturvalautakunta

Kesän ohjelmaa
RETKET
Retki yli 13-vuotiaille nuorille Vehoniemen 
automuseoon Kangasalalle 24.6. Varaa mukaan 
ruokarahaa. Ilmoittautumiset torstaihin 18.6. mennessä 
p. 050-5626 301 / Silja.

KESÄKUUN PÄIVÄLEIRIT
KUVATAIDELEIRI 5–7 -vuotiaille lapsille Haavissa 
3.–4.6. klo 12–16.Teemana luonto. Mukaan omat 
eväät ja taiteiluvaatetus. Hinta 10 €. Ilmoittautumiset 
maanantaihin 1.6. mennessä.

TOUHULEIRI 7-12-vuotiaille Haavissa 8.–12.6. klo 
9–14. Mukavaa touhua esim. pelailua, kädentaitoja, 
liikuntaa, kokkailua ja lisäksi leiri huipentuu pieneen 
retkeen perjantaina. Mukaan omat eväät! Hinta 20 €. 
Ilmoittautumiset maanantaihin 1.6. mennessä.

TEEMAPÄIVÄT
PALLOILUA Pertunkaaressa tiistaisin (2.6., 9.6. ja 
16.6.) klo 15.30–16.30 alakoululaiset ja 16.30–18.00 yli 
13-vuotiaat.

KÄDENTAITOPÄIVÄ ”kaikkea kivaa paperimassasta” 
7–12 -vuotiaille Haavissa tiistaina 16.6. klo 10-15. 
Mukaan omat eväät ja taiteiluvaatetus. Vapaa pääsy.

LAAVUILTA ke 17.6. (Tolmin laavu eli Pertunkaaren 
takana oleva laavu) yli 13-vuotiaille klo 16–21.

JUHANNUSJAMIT to 18.6. alakoululaisille Haavissa 
klo 12–15.

PELI-ILTA (ulkopelejä) ma 22.6. yli 13-vuotiaille nuorille 
Pertunkaaressa klo 16–20.

ULKOILMAPELIPÄIVÄ ti 23.6. 7-12-vuotiaille 
Pertunkaaressa klo 10–15. Mukaan omat eväät. Vapaa 
pääsy.

KESÄLEIRIT Caissaniemessä
29.6–2.7.09 Kunkkuleiri 7–10 -vuotiaille, hinta 35 € 
(sisaralennuksella 25 €)
6.7.–10.7.09 TaKuuleiri (taikuri tulee opettamaan 
temppuja) 7-14-vuotiaille
hinta 50 € (sisaralennuksella 40 €). Hintaan on sisältyy 
temppuraha 10 €. Leirille otetaan 15 Ypäjältä ja 15 
Humppilasta.
13.7.–17.7.09 EräJormaleiri 10–14 -vuotiaille, hinta 40 € 
(sisaralennuksella 30 €).
Leirille otetaan 15 Ypäjältä ja 15 Humppilasta.

Leirimaksu peritään laskulla ennen leirejä, maksukuitti 
näytetään ennen leirille lähtöä. Leireillä yöpyminen 
tapahtuu omissa teltoissa. Leirikirje lähetetään 
ilmoittautuneille heti juhannuksen jälkeen.

Kunkkuleiri on Ypäjän vapaa-aikatoimen ja 
seurakunnan järjestämä. Takuu- ja Eräjormaleiri 
ovat Humppilan nuorisotoimen sekä Ypäjän vapaa-
aikatoimen ja seurakunnan järjestämät.
Ilmoittautumiset perjantaihin 5.6. mennessä!!! Hissulle 
050-574 7732 tai hilkka.kallio@ypaja.fi.

HUOM! Jos olet ilmoittautunut leirille ja leirikirjettä 
ei saavu kesäkuun viimeisellä viikolla, ota yhteyttä 
pikaisesti!

Kuntokortit 
(arvotaan 7 voittajaa)
1. Valto Hepomaa
2. Kaisa Kumpulainen
3. Jukka Laaksonen 
4. Laila Suvanto 
5. Eila Puolamäki
6. Juhani Heikkilä 
7. Lempi Tuomonen

Kuntovihkot (1/vihko)
1. Hannu Kalmi 
2. Jari-Pekka Salmi
3. Kalevi Suvanto
4. Anu Vuorinen
5. Harri Lammi 
6. Simo Uusitalo 
7. Pasi Mäkipää 
8. Heikki Lintukangas
9. Raili Mikkola

Palkinnot noudettavissa kunnan yhteispalvelupisteestä.

Talven 2009 kuntokauden 
voittajat

KIRJASTO 
Lepolantie 2

avoinna
maanantai-keskiviikko klo 13–19
torstai-perjantai                  10–15

Juhannusaattona 19.6. suljettu.

Ypäjänkylän lainausasema (Osuuspankin tiloissa) on 
avoinna keskiviikkoisin klo 10–12 ja lisäksi lauantaina 
6.6. klo 10–13.

Lainat voi uusia puhelimitse 7626 5269 tai 
sähköpostilla ypajan.kirjasto@ypaja.fi  tai osoitteesta 
www.lounakirjastot.fi  kirjastokortin tunnuksen ja 
salasanan avulla. Salasanan saa kirjastosta.

PERTTULAN ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN 
JA LAAJENTAMINEN
Perttulan asemakaava on laadittu v 2004. Sen laajen-
tamiseksi kattamaan koko taajamaksi rakentunutta 
aluetta ja tulevia uusia mahdollisia tarpeita kunnanhallitus 
päätti käynnistää asemakaavan muuttamisen ja hyväk-
syi kaavoitustyön osallistumis- ja arviointisuunnitel-
man, joka pidetään nähtävänä Ypäjän kunnanvirastossa, 
Perttulantie 20, sekä kunnan internet-sivuilla 
www.ypaja.fi /fi /kunta/kuntalaiselle/asuminen/kaavoitus, 
1.-30.6.2009. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmista on 
mahdollisuus jättää kirjallinen mielipide 30.6.2009 klo 
15.00 mennessä osoitteella Ypäjän kunnanhallitus Pert-
tulantie 20 32100 Ypäjä tai kunta@ypaja.fi .
Kaavoitushankkeen lähtökohtia ja osallistumis- ja arvio-
intisuunnitelmaa esitellään 

KESKUSTELUTILAISUUDESSA Ypäjän kunnanvirastolla 
maanantaina 8.6.2009 klo 18 alkaen. 
Perttulan suunniteltu asemakaava-alue rajoittuu Loimi-
jokeen Perttulantie 26-36 kohdalla, muutoin eteläreun-
altaan Perttulantiehen ja Jaakkolantiehen, länsireunaltaan 
Ypäjänkyläntie 180:n tienoille, pohjoisreunaltaan Tolmin 
metsäalueeseen ja itäreunaltaan  Papalintien loppupään 
tasolle.
Tervetuloa kertomaan 
omat toiveet alueen 
maankäytöstä!

28.5.2009

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus
Perttulantie 20
32100 Ypäjä

Kunnanhallitus
Perttulantie 20
32100 Ypäjä

PAPPILANMÄKI-RAUHALAN ASEMAKAAVAN 
MUUTTAMINEN
Pappilanmäki-Rauhalan asemakaava on laadittu v 1989. 
Sen saattamiseksi vastaamaan nykytilannetta ja tulevia 
uusia mahdollisia tarpeita kunnanhallitus päätti käyn-
nistää asemakaavan muuttamisen ja hyväksyi kaavoi-
tustyön osallistumis- ja arviointisuunnitelman, joka 
pidetään nähtävänä Ypäjän kunnanvirastossa, Perttulan-
tie 20, sekä kunnan internet-sivuilla  
 www.ypaja.fi /fi /kunta/kuntalaiselle/asuminen/kaavoitus, 
1.-30.6.2009. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmista on 
mahdollisuus jättää kirjallinen mielipide 30.6.2009 klo 
15.00 mennessä osoitteella Ypäjän kunnanhallitus Pert-
tulantie 20 32100 Ypäjä tai kunta@ypaja.fi .
Kaavoitushankkeen lähtökohtia ja osallistumis- ja arvio-
intisuunnitelmaa esitellään keskustelutilaisuudessa 
Ypäjän kunnanvirastolla maanantaina 8.6.2009 klo 18 
alkaen. 
Pappilanmäki-Rauhalan alue rajoittuu Loimijokeen, 
Annamarin polun ja Niilonpolun läntisimpiin tontteihin, 
Jaakkolantiehen, Perttulantiehen ja Isokujan itäisimpiin 
tontteihin.

Tervetuloa kertomaan 
omat toiveet alueen 
maankäytöstä!

28.5.2009

Kunnanhallitus
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