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Ypäjää ja ypäjäläisiä!
Tapahtumia ja Pertunpäivät
Kesä- ja Heinäkuun Ypäjäläinen
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Kunnanjohtajan
tervehdys
Ypäjä - kesäkaupunki:
VIRKAMIEHEN VINKKELISTÄ
Ypäjä, kunta vuodesta 1876, viettää 140-vuotistaivaltaan
kesäkaupungiksi julistautuneena.Tuoreessa kuntamme
visiossa vuodelle 2020 Ypäjää luonnehditaan kansainväliseksi, hyvien lähipalvelujen ja aktiivisen yrittäjyyden
keskukseksi, joka sijaitsee Loimijokilaaksossa. Hevonen on
ymmärrettävästi toimintojen keskiössä, onhan Ypäjä vuodesta 1982 asti ollut Suomen hevospitäjä. Kunnallamme on
jo joitakin vuosia ollut ystävyyskunta Babolna Unkarissa.
Kyseinen pieni hevoskaupunki Tonavan varrella on tuonut
osaltaan lisää kansainvälisyyttä toimintoihimme.
Lukuisat hevosalan toiminnot, hevosurheilutapahtumat
kesäkaupungiksi julistautuneella kotikunnallamme ovat
vahvasti esillä eritoten kesän 2016 eri tilaisuuksissa. Kuntamme on mukana menossa muiden toimijoiden kuten eri
yhdistysten, järjestöjen ja seurojen kanssa. Pertun päiviin,
elokuun kolmannen viikonvaihteen tapahtumiin Ypäjällä,
huipentuu kesäkaupunkimme esilläolo. Kuntamme aktiivisesti toimiva kulttuuritoimi ja kunnanhallituksen alainen
juhlatoimikunta ovat yhdessä monien eri yhdistysten ja
lähivaikuttajien kanssa suunnitelleet mainitun Pertun päivien tapahtumien kulkua ja kyseiseen juhlahetkeen voimme vain odottaa ja toivoa kaunista kesäsäätä.
Sen verran voin toki valottaa elokuista juhlaamme, että
muun muassa Hevosopisto kaikkine eri toimintoineen
avautuu tai ainakin tulee lähemmäksi katsojaa monimuotoisena. Opastettuja kierroksia opistolla järjestetään,
hevossairaala ja hevoskirurgia tulevat katsojaa ja kuulijaa
lähemmäksi ja pajatoiminnot lisättynä valjasverstaalla ja
erilaisilla työnäytöksillä tarjoavat uutta nähtävää.
Vaikka suomalainen julkinen hallinto, kunnallishallinto ja
eri toiminnot osana sitä, on pitkään ollut suuressa muutospaineessa, ei pienen Ypäjän kunnan asema kahden maakunnan rajalla ole kuitenkaan horjunut. Voimme edelleenkin toimia yhteistyössä seutukunnallamme sekä lähimpien
naapuriemme että myöskin maakuntaraja ylittäen Varsinais-Suomen suuntaankin. Arvatenkin yhteistyössä on
voimaa. Suuret, koko valtakuntaa koskettavat maakunta- ja
sote-reformit, ovat pitkäkestoisia prosesseja ja ennen kuin
niitä käytännössä voidaan toteuttaa siirtymäaikoineen,
eletään 2020-lukua.
Tällaisin ajatuksin haluan tervehtiä Kesäypäjäläisen 2016
lukijakuntaa ja toivottaa kaikille kaunista ja tapahtumarikasta Suomen suvea.
Ypäjällä toukokuussa 2016,
Vesa Ketola
kunnanjohtaja

Ypäjän juhlavuosi
käynnistyi
Vuonna 1865 annetun uuden kunnallisasetuksen mahdollistamana maahamme perustettiin seuraavien kahdenkymmenen vuoden kuluessa kymmeniä uusia kuntia.
Asetus antoi kuntien perustamiselle määräaikaa kolme
vuotta. Kuitenkin 1860-luvun suuret nälkävuodet saivat monet kunnat anomaan lykkäystä tästä määräajasta.
Niinpä uusien kuntien synty ajoittuikin pidemmälle ajalle.
Näinä vuosina täyttääkin lukuisa määrä kuntia itsenäisen
toimintansa 140 tai 150 merkkivuosia. Ypäjälläkin asiaa
kypsyteltiin noin kymmenen vuotta, ennen kuin päätettiin
uuteen kunnallishallintoon siirtymisestä ja kunnan perustamisesta.
Ensimmäinen kunnallishallitus valittiin sitten vuonna
1876 ja se aloitti toimintansa vuoden 1877 alusta. Ypäjän
historian kirja kertoo myöskin kunnan väkiluvuksi vuoden
1875 tilanteen mukaan 2331 henkeä.
Ypäjän kunta juhlii siis tänä vuonna 140-vuotista toimintaansa itsenäisenä kuntana erilaisin tapahtumin. Näitä juhlavuoden tapahtumia suunnittelemaan on kutsuttu ypäjäläisiä yhdistyksiä, seuroja ja yhteisöjä, myöskin yksittäiset
kuntalaiset ovat tervetulleita.
Tavoitteena on saada aikaan virkeä juhlavuosi ja ideana
on, että tämän yhteisen otsikon alla eri toimijat järjestävät
omia perinteisiä tai aivan uusia tilaisuuksia juhlavuoden
merkeissä.
Ypäjällä toimivien järjestöjen ja yhteisöjen omat tapahtumat pyritään liittämään luontevaksi osaksi kunnan juhlavuotta, niin että kaikenikäisille kuntalaisille löytyisi se oma
tapahtuma ja kaikki pääsisivät juhlallisuuksista osallisiksi.
Tervetuloa mukaan juhlavuoteen ja sen tapahtumiin!
Juhani Kaunela
Juhlavuoden toimikunnan puheenjohtaja

Ypäjä ottaa kaupunki
-nimityksen käyttöön
ajalle 1.6. – 31.8.2016.
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Hevosasumista kaavalla
Ensimmäinen talo nousemassa

Honkalan alueen ensimmäinen talo ja talli ovat nousseet vauhdilla paikalleen. Alueelle on kaavoitettu useita omakotitalon ja tallin yhdistelmiä,
jotka mahdollistavat maaseutumaisen asumisen lähellä keskustan palveluita.
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katualuetta, yleistä
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Honkalan alueelle on asemakaavassa osoitettu kaksi
suurta maneesin rakennusalaa, hevosten kahluuallas
ja tilaa hevosiin tai urheiluun liittyville palveluille.
Hevosreitit kulkevat laidunalueiden tallitonttien reunoilla ja jatkuvat laajojen
virkistysalueiden läpi kohti
Hevospistoa. Alueen laajuus
on noin 89 hehtaaria.
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- Kyselyitä on ollut kiitettävästi ja ensimmäinen talo
sekä talli on alueelle jo hyvää vauhtia nousemassa,
kertoo Ypäjän kunnan tekninen johtaja Jouko Käkönen Honkalan alueen tilanteesta.

90

Ypäjällä hyväksyttiin vuosi
sitten Honkalan hevosalueen asemakaava. Honkala
on alue, jossa palvelujen
välittömässä läheisyydessä
sekä suuremmat hevostallit
että pienet valmennustallit
yhdistyvät laidunalueisiin,
valmennusravirataan ja hevosläheiseen pientaloasumiseen.
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Parinkymmenen päivän tähden

Suomen ainoa lipputankovalmistaja Ypäjällä

Lipputangot tehdään pitkillä pöydillä - Tommi Sirén esittelee yrityksen tuotantotiloja.

Omakotitalojen
pihaan
vielä 90-luvun alussa kuului lähes kiinteänä lisäosana lipputanko. Nykypäivänä asutusalueilla voi
sanoa joka viidennenkymmenennen talon pihasta
salon löytyvän. Suomen
ainoaa kotimaista lipputankovalmistajaa ei tämä
kuitenkaan isommin huolestuta ja nykypäivänä
yritykset sekä julkiset
laitokset ovat isoimpia
asiakkaita.

”Yritykset, liikekeskukset ja
julkishallinto ovat nykyään
se isoin asiakaskunta,..”
Ypäjäläinen Plastiset valmistaa lipputankojen lisäksi
erilaisia muoviputkia ja tuotevalikoimaan kuuluvatkin
aurausviitat sekä tienvarsipaalut. Vaikka lipputankokauppa onkin hiljentynyt,

kukset ja julkishallinto ovat
nykyään se isoin asiakaskunta, selventää Sirén lipputankokaupan tilannetta.

Suomessa on kuusi virallista vuosittaista liputuspäivää: Kalevalan päivä, vappu,
äitienpäivä, puolustusvoimain lippujuhlan päivä, juhannuspäivä ja itsenäisyyspäivä. Lisäksi liputetaan
vaalipäivänä ja silloin, kun
presidentti astuu virkaansa.
Muita vakiintuneita liputuspäiviä on kymmenkunta. Yksityinen liputtaja saa
toki liputtaa ihan tavallisenakin päivänä ja olla myös
halutessaan liputtamatta.

Toimittajan tehdessä pientä
kylägalluppia lipputangoisei se toimitusjohtaja Tommi ta kävi siinä selväksi, että
Sireniä huolestuta.
useimmilla on erilaisia uskomuksia lipputangon hin- Tämä on itselle sellainen nasta, huollosta sekä ihan
osaamiskysymys, kun näitä liputuspäivistä lähtien.
on tullut koko työikänsä tehtyä niin ei tätä osaa lopet- - Lipputankotarjouksissa
taakaan. Yritykset, liikekes- tangon, kiinnitystarvikkeiden sekä narun hinta näyttää tällä viikolla olevan alle - Vielä 90-luvullakin saattoi
kahden ja puolen sadan eu- omakotitalojen ja mökkien
ron, huomauttaa Sirén.
rakentajissa olla ihmisiä,
joille lipputanko merkitsi
Huoltoakaan ei toimitus- tiettyä kuvaa suomalaisuujohtajan mukaan juuri vaa- desta, mutta sukupolvien
dita, vaan silloin tällöin teh- nuortuessa ei sellainen ole
tävä pesu riittää pitämään enää niin tärkeää vaan on
tangon valkoisena. Kuluvia toisia tapoja ilmaista ylosia ei lipputangossa juuri- peyttä suomalaisuudesta,
kaan ole, mutta narua Sirén toimitusjohtaja Sirén arsuosittelee vaihdettavaksi velee lipputankojen tilauskun väri alkaa siinä tum- määrien vähenemisestä.
mua.
Lipputankoja tehdään kesäaikaan myös tilausten mukaan.

KESÄ

Lipputangon paikan
valinta
Hanki lipputangolle sen
arvolle soveltuva
paikka, jossa se sopii
maisemaan
Omakoti- tai rivitaloa
selkeästi korkeampi ja
lipun tulee mahtua
liehumaan vapaasti

Sesonkiaikaan
Kesä on Plastiset Oy:n sesonkia, kun sekä lipputangot että aurausmerkit ja
tienvarsipaalut
laitetaan
yleensä sulan maan aikaan
maahan. Talvisaikaan Plastiset täydentää varastoja,
jotta kesällä voidaan myydä
ja vähän vähemmän keskittyä tekemiseen.
- Meille sopisi tähän joku
sellainenkin tuote vielä valmistukseen, minkä sesonki
olisi vaikka talvella. Ei ainakaan tähän mennessä kukaan ole sellaisesta tuonut
ideaa tai koittanut myydä
valmista yritystä, vinkkaa
Sirén.
Plastiset työllistää kymmenen henkisen porukan ja
yrityksellä on käytössään
kolme varasto- sekä tuotantorakennusta Ypäjällä.

Plastiset tekee lipputankojen lisäksi erilaisia muoviputkia ja aurauskepit sekä
tienvarsien tolpat kuuluvat tuotantoon.
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Ypäjän Musiikkiteatterilla klassikon uusi tulkinta
Sähäkkä My Fair Lady

Teatterin katsomoon on tänä keväänä ahkeroitu penkkien selkänojat. Kuva: Hannu Petäjoki

Talkootunteja säästämät- kää kesän näytöskauteen.
tä kohti näytöskautta
Lavalla kohoaa kiviseiniä ja
portaikkoja, holvikaaria ja
Kotiseutumuseon
mäeltä ovia. Jälleen aivan uusi maaon kuulunut jo pitkään jo- ilma on syntymässä teattekapäiväinen pauke ja kolke. rin katsojien silmien eteen.
Ypäjän Musiikkiteatterilla
valmistaudutaan täyttä hä- Lavasteet on suunnitellut

jo parin vuoden ajan teatterin kanssa yhteistyössä
toiminut Oskari Löytönen.
Toteutuksestakin vastaavat tutut henkilöt, Ypäjän
Musiikkiteatterin oma väsymätön lavasteryhmä, joka
tunteja laskematta ahkeroi

Löytösen vision todeksi.
Siihen oman vahvan lisänsä
tuo Piritta Kämi-Conway,
joka työryhmineen ahkeruudella ja pistämättömällä
tyylitajulla loihtii puvustuksen koko teatterin laajalle esiintyjäkaartille.
Tänä keväänä näytöskauteen on valmistauduttu
myös katsojien mukavuutta
parantamalla. Monen katsojan toive selkänojallisista
penkeistä on nyt toteutettu!
Rakastettu My Fair Lady
Mäeltä on kantautunut
myös toisenlaista ääntä, nimittäin miekkojen kalsketta. Tämän kesän teoksena
Ypäjän Musiikkiteatterilla
esitetään rakastettu klassikko My Fair Lady. Musikaali
kertoo
tarinan
rahvaanomaisesta, mutta
hurmaavasta, kukkia kau-

pittelevasta Eliza Doolittlesta, joka päätyy omituisen
vedonlyönnin
välikappaleeksi. Foniatrian professori
Higgins nimittäin lyö vetoa
toverinsa Pickeringin kanssa siitä, että pystyy puolessa
vuodessa sukimaan Elizasta
salonkikelpoisen ladyn.
Vaan kuinkahan lopulta
käykään? Elizalla on vahva
oma tahto ja tunteva sydän.
Joutuuko vannoutunut ja
tiukka poikamies Higgins
tarkistamaan katsantokantojaan? Kipinät sinkoilevat,
kun kaksi vahvaluonteista
kalisuttaa sanan säilää. Kenen kantti kestää ja mihin
suuntaan tapahtumat etenevät?
Sähäkkää tulkintaa
Ypäjällä klassikko kohtaa
fantasiamaailman.
Tuttu
musikaali saa Sami Vartiai-

My Fair Ladyn ohjaa Sami Vartiainen. Kuva: Iina Wahlström

KESÄ

7
2016

My Fair Lady estradilla 17.6.–9.7.2016

Lavasterakentamista lintuperspektiivistä katsottuna. Kuva: Hannu Petäjoki

Ypäjän musiikkiteatterin
näytöshistoria

Ypäjän Musiikkiteatterilla tehdään tänäkin vuonna musikaalia suuren
harrastajajoukon voimin. Kuva: Arttu Malin

sen ohjauksessa ennennäkemättömän sähäkän tulkinnan. Kun sanat loppuvat,
Higgings ja Eliza tarttuvat
miekkoihin. Toiminnantäyteisessä esityksessä vauhtia
riittää ja tuli roihuaa. Lavalle astelevat tietysti myös
hevoset, Ypäjällä kun ollaan. ”Uusi tulkinta My Fair
Ladysta on kunnioittavan
uskollinen hienolle klassikolle, mutta en pelkää tuoda

myös vauhdikasta toimintaa täysipäiväisesti tanssijana,
lavalle”, Vartiainen kertoo. koreografina, opettajana ja
kaikkena muuna mihin alalMy Fair Lady on Vartiaisen la törmää – jopa hirven taesikoisohjaus Ypäjälle. Mies kapuolen varamiehenä.
on kuitenkin tuttu viime
vuodelta, jolloin hän vas- Ypäjän Musiikkiteatteri on
tasi Täällä Pohjantähden viihdyttänyt katsojia jo yli
alla -teoksen koreografiois- 30 vuoden ajan. Toivotamta.
Teatterikorkeakoulun me teidät tervetulleiksi tuTanssitaiteen
laitoksen levanakin kesänä Ypäjälle!
tanssijalinjan käynyt Sami
Vartiainen on työskennellyt

Täällä Pohjantähden Alla 2015
Viulunsoittaja Katolla 2013-2014
The Boy Friend 2012
Titanic 2010
Annie Mestariampuja 2009
The Sound Of Music 2007
Mustalaisleiri muuttaa taivaaseen 2006
Sammon Tarina 2003-2004
Kreivitar Mariza 2000-2001
Evakko-Ooppera 1997-1998
Valkoinen Hevonen 1994-1995
Viulusoittaja Katolla 1991-1992
Jokivarsien Laulu 1988-1989
Kuisma ja Helinä 1985-1986
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Vikellys kehittää koko kehoa
Kiinnostusta käynnistyneeseen harrastukseen löytyy

Ypäjän Katajatallilla aloitettiin reilu kuukausi sitten uuden lajin parissa.
Katajatallin pitäjältä löytyi hevonen ja tallilla hevostaan piti ypäjäläistynyt
maajoukkuetason vikeltäjä Silja Ahonen. Tällä het-

kellä ryhmiä menee kaksi
viikoittain ja ikäjakauma
seilaa seitsemän ja reilun
kahdenkymmenen välissä.
Uusia laji houkuttelee kokeilemaan lähtötaidoista
riippumatta eikä aikaisempaa kokemusta hevo-

sista tarvita.
Monella tie vikellyksen
pariin käy voimistelun tai
ratsastuksen kautta. FEI:n
vikellysohjaajan koulutuksenkin käynyt 22-vuotias
Silja Ahonen lopetteli rei-

lu kahdeksan vuotta sitten
voimistelua ja löysi tiensä
vikellyksen pariin. Ratsastus on ollut Ahosen laji jo
pidempään ja uusi harrastus
sopi siinäkin mielessä kuvioihin.
- Vikellys sopii kyllä ihan
kaikille, mutta eteneminen
on yleensä nopeampaa sellaisille, joilla on voimistelutaustaa, huomauttaa vikellyksen ohjaaja Ahonen.
Ahonen on ollut tyytyväinen uuden lajin vastaanottoon eikä Järvenpäässäkin
vikellysopetusta pitävä nainen pidä mahdottomana kilpailevan ryhmän muodostumista Ypäjälle. Katajatallin
pitäjä Mirva Ylösmäki on
mielellään tarjonnut hevoset vikellykseen ja toivoo
myös harrastajamäärän vakiintuvan.
- Täytyy vaan saada porukka, jotka harjoittelevat
säännöllisesti. Kilpailemiseen pääseminen on aina

osallistujien mielenkiinnosta kiinni, kun puhutaan urheilusta vaatii tämäkin laji
oikeasti säännöllistä harjoittelua, muistuttaa ohjaaja-Ahonen.
Vikellysharrastajan
tärkeimpiä treenejä kilpailuihin tähdätessä ovat ns.
perusvikellysharjoittelun
lisäksi akrobatiaa, voimaa
ja notkeutta vaativat harjoitukset. Uuden vikellysharrastajan tie käy aina ensin
vikellyspukin kautta hevosen selkään ja käynnistä ravin kautta laukassa tapahtuviin harjoituksiin.
- Ehkä keskivertona voidaan sanoa, että kilpailuissakin laukkaavan hevosen
selässä tapahtuvat liikkeet
tulevat kysymykseen täysimääräisinä noin vuoden kuluttua harrastuksen aloittamisesta. Tämä on kuitenkin
lähtökohtaisesti harrastajan
voimasta, notkeudesta ja
rohkeudestakin kiinni, joten
mitään nyrkkisääntöä ei voi
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Vikellys - voimistelua laukkaavan hevosen selässä
Vikellys on voimistelua laukHevonen laukkaa kilpailussa ympyrällä vasemmassa kierroksessa.
Ympyrän keskellä oleva juoksuttaja säätelee hevosen liikkeitä liinan, juoksutuspiiskan
ja ääniapujen avulla.
Vikellystä harrastettiin jo antiikin aikana sirkuksissa. Rohkeimmat kokeilivat siihen aikaan vikellystä jopa härillä. Vikellys oli myös ratsuväessä käytetty koulutusmuoto, jonka avulla kehitettiin ratsastajan tasapainoa ja kykyä seurata hevosen liikkeitä.
1980-luvulla lajista tuli lasten ja nuorten urheilulaji Suomessa.
Tänä päivänä vikellys on vaativaa kilpaurheilua, mutta myös erinomainen lasten ja
nuorten harrastus. Se on myös oiva tapa parantaa omia ratsastustaitojaan.
Vikellystä harjoitellaan myös ilman hevosta. Jokaisen vikeltäjän väsymätön harjoitushevonen on ns. vikellyspukki, jonka voi rakentaa esimerkiksi tynnyreistä. Vikellyspukilla voi kokeilla uusia liikkeitä ja hioa vanhoja. Hevosella liikkeitä harjoitellaan laukan
lisäksi myös käynnissä ja joskus jopa ravissa ja niin vasemmassa kuin oikeassakin kierroksessa.
Vikeltäjä pukeutuu voimistelutrikoisiin tai verryttelyhousuihin, jalassa hänellä on kumipohjaiset voimistelutossut. Hevosen varusteisiin kuuluvat suitset, joissa nivelkuolain, vikellysvyö, patja (90 x 100 cm) sekä sivuohjat. Juoksuttajalla on juoksutusliina
ja -piiska.

Vikellyslajit ja -ohjelmat

Vikellystä ohjaa ratsastuksen ohjaajaksi syksyllä 2015 FEI:n
vikellyksen ohjaajakoulutuksenkin käynyt Silja Ahonen (yllä).
Vikellys ohjaus on Katajatallilla aloitettu keväällä ja kuvissa
olevilla harrastajilla on takanaan kolme vikellystuntia.

sanoa, selventää Ahonen vi- - Kypärää ei vikellyksessä
kellysharrastajan opetuksen käytetä, joten sitä ei tarvitetenemisestä.
se osallistujan hankkia. Vikellyksessä liikkeet vaativat
Vikellyspukkia ei unohdeta, hevosen lähellä olemista
vaikka harrastajina oltai- ja kypärän kanssa liikkeisiinkin jo kehitytty kilpaile- tä ei oikeastaan edes pysty
miseen asti. Vikellyspukilla tekemään tai sitä voi pitää
tehtävät harjoitukset kuu- tartuntariskinsä ansiosta
luvat säännöllisesti osaksi vaarallisena, selventää ohharjoittelua, samoin kuin jaaja-Ahonen harrastajan
talvisin pukki mahdollistaa varustuksesta.
sisätiloissa
kevyemmissä
jumppavaatteissa tehtävät Harrastajan varustustason
harjoitukset.
vaatimukset nousevat vikellysharrastuksen edetessä,
Tutustumisesta liikmutta silloinkin kalleimkeelle
pana pysyy kilpailuja varten hankittava parin sadan
Vikellys ei tutustumis- eikä euron hintainen kisa-asu.
alkeisvaiheessakaan vaadi Kilpailujen tasosta riippuen
erikoisia varusteita harra- osallistujilla on myös starttajalta. Tossut ja trikoot timaksut kilpailuihin, jotka
ovat Ahosen mukaan hyvät lähentelevät ratsastuksesstarttivarusteet lajin pariin. sa käytössä olevia alimpien
Ahosen vetämien tuntien luokkien muutaman kymhinta on osallistujalle ker- pin starttimaksuja. Toki
tahinnaltaan
kymmenen vikellysharrastuksessa vaaeuron suuruinen, joten ditaan myös hevonen, joka
pienellä panostuksella on sitten on ryhmän itsensä tai
mahdollisuus lähteä kokei- ohjaajan järjestämä.
lemaan lajia.

• Joukkuevikellyksessä joukkueessa on seitsemän vikeltäjää sekä juoksuttaja ja hevonen. Joukkue kokoonpanoon vaikuttavia yläikärajoja ei enää ole. Joukkue suorittaa
perusliikkeet sekä vapaaohjelman.
• Parivikellyksessä kaksi vikeltäjää esittää 1,5 minuutin vapaaohjelman.
• Yksinvikellyksessä voi kansainvälisesti, kun on täyttänyt 14 vuotta. Suomessa voi kuitenkin kilpaillla kaikissa luokissa sinä kalenterivuonna, kun täyttää seitsemän vuotta.
Yksinvikellyksessä kilpailijat tekevät kolme suoritusta; perusliikkeet tekninen ohjelma
ja vapaaohjelma.
• Perusliikkeitä ovat selkäänhyppy, perusistunta, polvivaaka, mylly, sakset, seisonta ja
lankku. Perusliikkeet vaativat vikeltäjältä monipuolisia taitoja, kuten voimaa, nopeutta, tasapainoa ja notkeutta.
• Tekninen ohjelma on yksinvikeltäjien suorittama ohjelma, jossa on viisi pakollista,
kahden vuoden välein vaihtuvaa liikettä. Pakollisten liikkeiden lisäksi vikeltäjä suorittaa 1 minuutin mittaisessa ohjelmassaan vapaasti valittavia liikkeitä.
• Vapaaohjelmassa ei ole pakollisia liikkeitä, vaan joukkue, pari tai yksinvikeltäjä suunnittelee ohjelmansa itse. Tässä vikeltäjällä on mahdollisuus tuoda esille omia vahvoja
puolia sekä omaa taiteellista osaamistaan. Hevosen selässä saa olla joukkuekilpailussa jopa kolme vikeltäjää yhtäaikaa.
Ohjelman arvostelussa kiinnitetään huomiota vaikeusasteeseen, sommitteluun ja
esittämiseen. Myös hevonen saa omasta työskentelystään pisteen, joka vaikuttaa vikeltäjän loppupisteisiin.

Keski-Euroopassa vikelletään

velyssä tapahtuvissa liikkeistä lähtien, joten kynnys
Suomeen nykymuotoinen kilpailemiseenkin pyritään
vikellys on rantautunut pitämään matalana.
1980-luvulla ja tällä hetkellä Suomessa on noin Ypäjällä vikellystä vetävä
300 lajin aktiiviharrastajaa. Ahonen kannustaa kaikkia
Keski-Eurooppaa ja erityi- tutustumaan lajiin ja myös
sesti Saksaa pidetään tällä vanhempia hän rohkaisee
hetkellä vikellyksen suur- lajin suhteen. Vikellys ei
maana.
ole pelkkä hevos- tai pelkkä voimisteluharrastus ja
- Ypäjällä pidetyissä kil- pisimälle ohjaajan sanojen
pailuissakin oli mielestäni mukaan pääsevät ne, jotka
toukokuussa hyvin osallis- oppivat myötäämään hevostujia, kun startteja oli reilut ta eri asennoissa.
100 kappaletta, huomauttaa
Ahonen Suomen vikellyksen nykytilasta.
Kilpailuja on Suomessa
säännöllisesti ja pienimmät
luokat lähtevät hevosen kä-
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Saunat ja pesuhuoneet erikoisalana
Hollo luottaa laatuun ja työn jälkeen

Hollon yritys VM-Rakennustyön päätoimialueena on Ypäjä lähikuntineen.

Saunasta haaveilevalle on monia vaihtoehtoja
perinteisestä aina erilaisiin puulajiltelmiin asti. Erikoispuissa hinta nostaa saunaremontin hintaa.

Ypäjälle keväällä paluu- - Itselleni on tärkeää työn
muuttanut
Veli-Matti jälki ja kyllä ainakin itselleHollo toimii rakennus- ni jotain kertoo se, että yhalan yrittäjänä. Hollon tään valitusta ei työnjäljesVM-Rakennustyö on eri- tä ole tullut. Pikemminkin
koistunut
kylpyhuone- ja
”Itselleni on tärkeää
s a u n a re montteityön jälki...”
hin. Vesilahdelta
takaisin lapsuudenpitä- reaktiot ovat olleet aivan
jäänsä palannut yrittäjä päinvastaisia, mikä tietysti
on tyytyväinen yrittäjä, antaa itselle uskoa omaan
joka haluaa kehittyä ja tekemiseen, yrittäjä selvenkouluttautua
työssään tää työfilosofiaa.
edelleen.
Veli-Matti Hollo työllistää
Kylpyhuone- ja saunatilat tällä hetkellä itsensä lisäksi
ovat nykypäivänä monella yhden ypäjäläisen nuoren
uudis- sekä saneerausra- miehen. VM-Rakennustyön
kentajalle tärkeitä sisustu- työntekijöillä on rakenselementtejä. Remonttien nusmiehen ammattikouluhinnat Veli-Matti Hollon tus, minkä lisäksi he ovat
mukaan alkavat muutamas- käyneet kosteiden tilojen
ta tonnista, mutta materiaa- rakentamiseen ja laatoittalivalinnat nostavat yleensä miseen suunnattuja koulutuksia. Yrittäjällä itsellään
hintoja tuntuvasti.

on VTT:n märkätilojen vedeneristäjä sertifikaatti.
VM-Rakennustyö
tekee
pääsääntöisesti kylpyhuoneiden ja saunojen
remontteja, mutta
kokemusta yrittäjällä on aikaisemmalta
työuralta
kaikesta rakentamisesta.
- Perustin yrityksen kuusi vuotta sitten, koska oli
omaa intoa tehdä työtä itselleni ja omalla ajatuksella
keskittyä omaan osaamiseen. Kylpyhuoneet ja saunat tulivat kuvaan aika pian
aloittamisen jälkeen, enkä
oikein muuta haluaisi tehdäkään, Hollo selventää.
Kylpyhuoneiden ja saunojen tekemisestä yrittäjä ei
haluaisi oikein paljoa poiketa niin sanotun perusrakentamisen puolelle.
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- Kun saat erikoistua tiettyyn työhön kehittää se
jatkuvasti osaamista, eikä
silloin haluaisi tehdä muuta kun sitä. Toki välillä on
hiljaisempaa tai sitten jotain
sellaisia kohteita, joiden tekemiseen vaaditaan perusrakentamisen tekemistäkin,
huomauttaa Hollo.
Yhteistyössä lähialueiden
yrittäjien kanssa pystyy
käytännössä toteuttamaan
koko
märkätilaremontin.
Sähkö- ja putkityöt tehdään
yhteistyössä eri yritysten
kanssa ja näin VM-Rakennustyö pystyy tarjoamaan
koko remontin halutessa
kauttaan.

Ypäjällä Hollo on viihtynyt
hyvin ja suvun sekä kavereiden asuessa tällä seudulla ei
sijainnissa ole moitittavaa.
- Kun olin Vesilahdella oli
paljon asiakkaita kuitenkin
tällä seudulla, joten reissaaminen on vähentynyt, luettelee yrittäjä myös nykyisen
sijainnin hyviksi puoliksi.

MV-Rakennustyö on toiminut pääasiassa Ypäjän
lähikunnissa ja työtä tällä
seudulla on ollut mukavasti,
vaikka ainahan sinne muutamia työkohteita mahtuu
kalenteriin lisää. Nykyisistä
työmääristä selviää Hollon
yritys kahdella miehellä hyvin, mutta ei yrittäjä poisSaunaremontit Hollon yri- sulje uusien työntekijöiden
tys tekee käsityönä, eikä nii- palkkaamista töiden lisääntä tilata suoraan tehtaalta tyessä.
valmiina. Kosteiden tilojen
lisäksi laattoja käytetään
nykyään paljon keittiöissä ja eteisissä, mutta myös
rappusten päällysteinä.
Saunat suunnitellaan alusta lähtien ja tehdään
käsityönä viimeistellyksi asiakkaille.

VTT-Sertifikaatti
VTT:n myöntämä vesieristyssertifikaatti ei ole pakollinen
kuluttajien tekemissä sauna-ja kylpyhuoneremonteissa.
Vedeneristyssertifikaatti on kuitenkin tilaajan kannalta
suositeltavaa, sillä VTT-sertifikaatin omaava urakoitsija on
suorittanut VTT:n asettamat kirjalliset, sekä näyttökokeet
hyväksytysti. VTT-sertifikaatti on tietynlainen tae urakoitsijan riittävästä osaamisen tasosta ja tietämyksestä materiaaleista. VTT-sertifikaatit ovat määräaikaisia ja täten vaativat urakoitsijalta jatkokoulutusta.
Ylipäänsäkin vedeneristys tuli Suomessa pakolliseksi vasta
vuonna 1998. Sitä ennen, ei siis märkätilaremonteissa tarvinnut lain mukaan tehdä vedeneristystä. Vedeneristyksiä
tehtiin hyvin vaihtelevasti ja erikoisin keinoin.
VTT:n sertifioimalla märkätilojen vedeneristäjällä tulee olla
työkokemusta vähintään 18 kuukauden ajalta rakennusalalta. Sertifikaatit ovat aina henkilökohtaisia eikä yrityskohtaisia.
Veli-Matti Hollolla on VTT:n
vedeneristyssertifikaatti.
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Kansainvälistä huippuratsastusta
Ypäjän urheilualueella,
hurmaavassa maalaismiljöössä!
l Pohjoismaiden ja Baltian mestaruuskilpailu este-, koulu-, ja vammaisratsastuksessa
l 43. Finnderby-luokka
l Mannerheiminkenttäratsastuskilpailu, kenttäratsastuksen SM; seniorit ja nuoret
l Kansainvälinen reining-kilpailu
l Lisätietoja www.hevosopisto.fi/finnderby
l Lipunmyynti: www.ticketmaster.fi
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Mitalisadetta kesän ohjelmassa
Hevosopisto on Suomen
suurin kilpailujen ja hevosiin liittyvien tapahtumien ja valmennusten järjestäjä. Tänäkin vuonna
tapahtumissa vierailee yli
70 000 ihmistä tuhansien
hevosten kera.
Laadukkaat olosuhteet ja
osaava henkilökunta sekä
yhteistyö Ypäjän ja lähiseudun toimijoiden kanssa
mahdollistavat
korkeatasoisten kilpailujen järjestämisen. Vuosittainen kilpailuvalikoima käsittää lähes
kaikkien Suomen Ratsastajainliiton alaisten lajien
kilpailuja. Vuonna 2016
lajivalikoimassa on olympialajien eli esteratsastuksen, kouluratsastuksen ja
kenttäkilpailun lisäksi islanninhevosia, valjakoita ja
lännenratsastusta. Kilpailuja käydään kaikilla tasoilla
seurakilpailuista suomenmestaruuksiin, ja kilpailukausi on venynyt jo 11 kuu-

kauden mittaiseksi.
Kesä 2016 on erityisen
jännittävä lukuisten mestaruuskilpailujen
vuoksi.
Kesä-heinäkuun vaihteessa
eli 29.6-3.7 kilpaillaan Pohjoismaiden ja Baltian maiden välillä eri ikäluokissa
kouluratsastuksen ja esteratsastuksen mestaruuksista. Perinteisesti Ruotsi on
näissä ollut hieman niskan
päällä. Toivottavasti kotikenttäetu ja runsaslukuinen
yleisö siivittävät suomalaiset huimiin suorituksiin ja
mitaleille. Samana viikonloppuna kilpaillaan lisäksi
kenttäkilpailussa senioreiden ja nuorten suomenmestaruuksista. Eikä pidä unohtaa perinteistä Finnderbyä!

neen omien mestaruuskisojensa merkeissä. Elokuussa
Nuorten hevosten festivaalin yhteydessä, 18.-21.8.
ratkaistaan kaikkien ikäryhmien kouluratsastuksen
suomenmestaruudet.
Mitalijahti huipentuu syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna, 1.-4.9., kun
suomenhevoset kilpailevat
paremmuudesta. Suomenratsujen Kuninkaalliset -tapahtumassa kilpaillaan sekä
nuorten hevosten ikäluokkafinaalien voitosta että
suomenhevosten koulumestaruudesta.

Hienoja hevosia, ensiluokkaista ratsastusta, mitalisadetta kauniissa ympäristössä, mukavaa yhdessäoloa.
Mitaleiden jakaminen ei Tervetuloa Hevosopistolle!
kuitenkaan rajoitu tuohon
yhteen viikonloppuun. Hei- Petri Meller, toimitusjohtaja
näkuussa, 8.-10.7. tontin Hevosopisto Oy
valtaavat Suomen parhaat
islanninhevoset ratsastaji-

Kesä täynnä mahdollisuuksia!
Vehreys ja auringon lämpö ovat saapuneet
taas kesän korvalla iloksemme. Meillä kaikilla on kesäksi varmasti monia haaveita ja
odotuksia. Osalla on kenties odottamassa
matka ja monilla on tarkoitus käydä mukavassa kesätapahtumassa, joita tälläkin
seudulla on upeasti tarjolla. Erityisesti
kesäaika on täynnä mahdollisuuksia ja elämää. Siksi siitä kannattaakin ottaa mahdollisimman paljon irti.
Laaja ja monipuolinen tapahtumatarjonta ja
vireä yrityskenttä on koko alueen etu ja haluan kehittää niitä omalta osaltani entistä
elinvoimaisemmiksi. Maaseudulla on paljon
potentiaalia ja vahvuuksia, joita voi hyödyntää muun muassa matkailun ja täysin uudenlaisten yritysideoiden jalansijana. On tärkeää,
että yrittäjät ja myös muut toimijat saavat toisiltaan uusia näkemyksiä, ja uskaltavat luoda
sellaisia yhteistyön muotoja, joita ei ole aiemmin edes tunnistettu.
Yrittäjyyden ja kunnan kehittämistehtävät
ovat mielenkiintoisia ja luovat monipuolisen
tehtäväkentän, jossa työpäivät ovat vaihtelevia. Olen toiminut Jokioisten ja Ypäjän kuntien yritysasiamiehenä nyt reilun kuukauden
ajan ja tutustunut sinä aikana muun muassa
alueeseen, moniin eri toimijoihin ja myös kehittämistarpeisiin. Yritysneuvonta, yhteistyön lisääminen, erilaiset markkinointitoimenpiteet ja tilaisuuksien sekä tapahtumien
järjestelyt ovat olennainen osa työtäni.
Olen huomannut, että yrittäjäillat ovat tär-

keitä tiedon saamisen, verkostoitumisen ja
vapaamuotoisen tapaamisen tilaisuuksia. Niitä onkin tarkoitus järjestää sopivin väliajoin.
Alkukesän yrittäjäilta järjestetään kesäkuussa Jokioisilla ja tilaisuuteen ovat lämpimästi
tervetulleita kaikki seudun yrittäjät ja yrittäjyydestä kiinnostuneet. Illoissa tuodaan esiin
yrittäjiä kiinnostavia ajankohtaisia asioita.
Yrittämiseen liittyy monia haasteita ja kehittämiskohteita, ja myös niihin saa tilaisuuksissa neuvoja eri alojen asiantuntijoilta.
Vahvalla yhteistyöllä ja aktiivisuudella saamme varmasti lisää elinvoimaa kuntiin ja yrittämiseen. Heikossa taloudellisessa tilanteessa
yhteistyön merkitys vain korostuu. Olen nähnyt itse kehittämistehtävissä, miten yrittäjien
välinen avoin ja vahva yhteistyö tuo kaikille
suuremman hyödyn. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että alueelle saatava
kasvu ja menestys ruokkii muuta kasvua.
Mennään hyvällä mielellä eteenpäin ja otetaan
haasteet vastaan yhdessä voitettavina mahdollisuuksina. Rajat ylittävällä yhteistyöllä,
alueen voimavarat yhdistämällä ja ennakkoluulottomalla asenteella olemme jo pitkällä.
Hyvää kesää ja aurinkoiset onnittelut aktiiviselle 140-vuotiaalle Suomen hevospitäjälle
sekä menestystä tulevaan!
Suvi Liljeqvist,
Yritysasiamies
Jokioisten ja Ypäjän kunta
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Uutta hevosenomistamista
Odotuksia ja realismia

Ypäjä Louvre on 2-vuotias lämminverinen, joka on jaettu 50. osuuteen ja vielä muutamia osuuksia kimpassa on jäljellä.

Hevosopisto käynnisti vuoden 2015 lopulla kahden
ravisukuisen hevosen yhteisomistajuusprojektin.
Molemmat hevoset ovat
ravivalmentaja Ilkka Korven valmennuksessa ja ne
jaettiin molemmat viiteenkymmeneen osaan. Touko-

kuussa pidettiin Ypäjällä
molempien yhteisomistajuuksien eli kimppojen virallinen startti perustamiskokouksen merkeissä.

omistamansa hevoset ensimmäistä kertaa. Omistajaporukoiden esittelykierrosten aikana kävi selväksi,
että monet olivat ensimmäistä kertaa hevosenomisToukokuun perustamisko- tajia sekä ensimmäistä kerkouksen aikaan monet kim- taa Ypäjällä. Omistajia oli
pan jäsenet näkivät myös saapunut kokoukseen aina
Saarijärveltä
ja Vaasan vierestä Mustasaaresta asti.
Molemmat
osuuksiin
myydyistä hevosista ovat
Hevosopiston
kasvattamia
ja kovilla sukutaustoilla
varustettuja
hevosia. Ypäjä Louvre on
lämminverinen ravihevo-

nen, joka on tällä hetkellä
kaksivuotias ja viettää kesänsä Ypäjän orilaitumella.
Toinen kimppahevosista on
Ypäjä Keva, joka jatkaa perinteistä Ypäjän ns. Hevossiittolan kantasukua. Keva
on kolmevuotias ja niin
ikään viettää kesäänsä Ypäjän jokirantamaisemissa laitumella.

hevosten aloittaessa lähes
tulkoon vuotta myöhemmin.

- Molemmista hevosista on
odotuksia eikä vielä ole tapahtunut mitään sellaista,
mikä estäisi näiden hevosten etenemisen kilpailuihin
suhteellisen nopeasti ja jopa
siellä menestymisen, odottelee valmentaja Ilkka KorMolempia hevosia on pääs- pi tulevaisuudelta.
ty säännöllisesti valmentamaan ja raviaakkosten Erilaiset syyt taustalla
opettelu on käynyt ilman
suurempia takaiskuja. Keva Omistajaporukassa oli erion Louvrea vuoden van- laisista lähtökohdista muhempi ja se selittyy sillä, kaan lähteneitä uusia ja
että kimpoille haluttiin vanhoja
hevosenomistavalita hevoset, jotka aloit- jia. Osien kommenteissa ja
tavat kuitenkin suhteelli- odotuksissa näkyi kokemus
sen nopeasti kilpailemisen. omistamisen menestyksen
Lämminveriset aloittavat sekä epäonnistumisen hetkilpailu-uransa
yleensä kistä, toisilla taas silkka inkaksivuotis syksyllä tai kol- nokas odotus hevosen tulemivuotis keväällä, suomen- vaisuuden otteita kohtaan.

Ypäjä Louvre osallistui Hevosopiston orien laitumelle laskuun ja oli tyytyväisen näköinen päästessään laitumelle.

- Omaan ratsastustaustan
pikkutyttöajoilta ja viime
syksynä aloitettuani rat-

15
2016

KESÄ

Hevosala kehittyy ja vastaa
tulevaisuuden haasteisiin
- mutta ei unohda historiaansa

Mustasaaresta Ypäjälle hevostaan katsomaan saapunut Sanna Häggman vakuuttui hevosen
rauhallisuudesta ja odottaa mielenkiinnolla sen tulevaisuutta.

sastuksen hiipi mieleeni
ajatus kimpparavihevosen
ostamisesta. En oikeastaan
tiennyt mitään, paitsi sen
että sopimukset, hinnat ja
liittymisohjeet olivat selkeästi esillä, toteaa Sanna
Häggblom, jolle suomenhevonen oli syy valita Ypäjä Kevan omistajaporukka
omakseen.
Ypäjällä
Mustasaaressa
Vaasan lähellä asuva Häggblom kävi ensimmäistä
kerta ja oli haltioitunut ympäristöstä sekä hevosten
määrästä.
- Ei edes huvittaisi vielä lähteä ajamaan kotiin, olisi vain
niin kiva jäädä tänne. Vaikka matka kestikin yhteen
suuntaan reilut neljä tuntia
voi sanoa sen kannattaneen,
kertoi tuore hevosenomistaja Sanna Häggman, joka
lupasi myös tulla elokuulle
suunniteltuun seuraavaan
kimpan tapaamiseen paikan
päälle.
Taloudelliset
edellytykset yleensä mahdollistavat
monelle juurikin kimppaomistamisen, jossa kaikki
hevosen kulut jaetaan omistajan osuuksien suhteessa.
Hevosopiston kokoamien
kimppojen osuusmaksu oli
300 euron suuruinen ja kuukausimaksu kolmenkymmenen euron verran. Vaikka
kyse onkin hevosesta, jolla
on 50 omistajaa ei se yhden
kokoneen hevosenomistajan

mukaan ole mikään este ko- Vuosi 2017 on Suomen 100
kea hevosta ihan omakseen. vuotiaan itsenäisyyden sekä
suomenhevosen 110-vuotisHevosen
omistamiseen juhlavuosi ja Hevosopiston
uusia muotoja
kehitysjohtaja Päivi Laine
on ideoinut sen kunniaksi
Yhteisomistajuus on al- myös uuden ratsusukuisen
kanut hevospuolella ravi- suomenhevosvarsan kimhevosten mukana ja pik- pan. Yhteisomistajuuden
kuhiljaa ilmiö levittäytyy jäsenet saavat oman hevohevospuolella myös muiden sensa kuulumisten lisäksi
lajien edustajiin. Kimpoil- lisätietoa kasvatuksesta ja
la voi olla erilaisia tarkoi- varsan kehityksestä alan
tuksia ja yleensä rahalliset asiantuntijoiden tapaamisatsaukset kertovat omaa sen kautta. Tälle vuonna
tarinaansa hevosen odotus- 2017 syntyvälle varsalle on
arvosta kilpailuissa. Kimp- vanhemmat valittuina. Ensi
paomistaminen voi olla kesän varsan sanotaankin
monelle sellaisellekin hyvä olevan Ypäjän hevossiittovaihtoehto, joka haluaa oi- lan ratsusukujen kasvatti
keasti lähtökohtaisesti vaik- molemmilta puoliltaan.
ka valmiin kilpahevosen,
koska silloinkin kovat osto- Yhteydenpito
nykyajan
hinnat ovat kimppassa mah- hevoskimpoissa
sujuu
dollisia kerätä kokoon.
Facebook-ryhmien
sekä
sähköpostien kautta eikä
Hevosopisto haluaa olla mu- perinteisiä kirjeposteja enää
kana myös madaltamassa lähetetä. Omistajalle on tärkynnystä hevosalan pariin keää tietää aina miten hänen
ja haluaa vastata kimppo- hevosensa voi ja rauhoittajen kautta myös omistajien via ovat ne kuvat, kun hevokiinnostukseen hevosen hy- nen rouskuttaa tyytyväisevinvoinnista, jalostuksesta nä karsinassaan iltaruokia
sekä ravivalmentamisesta.
hyvinvoivan näköisenä.
- Hevosen opettaminen ja
valmennuksen tehojen nostaminen on ainakin minulle
myös se yksi syy olla tässä
mukana. En osaa yhtään
ajatella mitkä kaikki asiat
vaikuttavat siihen tuleeko
hevosesta ravihevonen ja
kuinka hyvä sellainen, selventää Häggman.

Hevosenomistaminen elää
siis myös Ypäjällä erittäin
nykyaikaista elämäänsä, ja
on entistä useammalle ihmisille mahdollinen hankinta
riippumatta asumismuodosta tai omistajan maantieteellisestä sijainnista.

Hevosala muuttuu ja uudistuu.
Monet yhteiskunnan trendit,
kuten hyvinvoinnin ja luontokokemusten arvostus, ovat
suosiollisia hevosalalle.
Hevosalan yhteiskunnallisesta
merkityksestä, tulevaisuuden
kysynnästä ja yrittäjyydestä on
alalla vain vähän tietoa. Näistä
lähtökohdista on käynnistynyt
valtakunnallinen
Uudistuva
hevostalous -hanke. Tehtävänä on keskittyä kysyntä- ja
kuluttajakartoituksiin sekä hevosyrittäjyyteen. Projektissa
nostetaan esille tulevaisuuskeskusteluja ja suomalaista
hevosyrittäjyyttä. Forssan seutu on vahvasti mukana kehittämistyössä, sillä valtakunnallisen hankkeen toteutuksesta
vastaa Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK), Luonnonvarakeskus ja Hippolis.
Uudistuva hevostalous - hankkeen avausseminaari ”Hevosala 2030” pidetään Tammelassa 19.5.2016. Päivän
punaisena lankana on, miten
hevosala vastaa yhteiskunnan
muutoksiin: pääsihteeri Fred
Sundwall Suomen Ratsastajainliitosta pitää alustuksen
trendeistä ja hiljaisista signaaleista, professori Sirpa Kurppa
Lukesta herättää ajattelua ilmastonmuutoksesta ja Minna Jaskari Vaasan yliopistosta
herättää pohtimaan asiakasarvon merkitystä. Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Pertti
Koskenniemi kertoo ajankohtaisesta peliyhtiöuudistuksesta.
-Vastuullisuus on arkipäivän
tekoja: hevosten ja ihmis-

ten hyvinvointia, muistuttaa
Markku Saastamoinen, joka
alustaa starttiseminaarissa samaisesta aiheesta.
Hevoset, itsenäisen Suomen
aika-ikkuna
Forssan seudun hevosalan kehittäminen rakentuu vankalle pohjalle, oman historiansa
tunteminen on alueelle ylpeyden aihe. Suomen Hevosurheilumuseon kesä onkin kiireistä
aikaa historian elävyyden ylläpitäjänä. Vuoden 2016 näyttelynä jatkaa ”Hämeen Ratsurykmentti muistoissamme”
ja katseet ovat kovalla vauhdilla vuodessa 2017, jolloin
museon uusi itsenäisyyden
juhlavuoden näyttely avautuu. Museon pitää kiireisenä
myös uuden valtiollisista hevoslaitoksista kertovan teoksen valmistelu ja kirjoitustyö,
jonka ilmestyminen sijoittuu
myöskin vuodelle 2017. Hevoset ja hevostalous edustavat
kansakunnan heijastuspintaa
monellakin tavoin. Hevosten
määrän vaihtelut, hevostalouden rahavirrat, kansainvälinen
tutkimustyö ja niin edelleen,
ovat käyneet käsi kädessä valtion taloudellisen hyvinvoinnin kanssa vuosikymmenestä
toiseen. Hevosten kautta on
hyvä seurata itsenäisen Suomen kehitystä ja valmistautua
tulevaan juhlavuoteen.
Lisätietoja: www.hippolis.fi/
uusihevostalous ja www.hevosurheilumuseo.fi

Hevosurheilumuseo avoinna
10.6. - 4.9. perjantaisin ja lauantaisin klo 10-16
Poikkeuksena ovat 24.-25.6., 29.-30.7. ja 26.-27.8. jolloin
museo on suljettu. Museo on avoinna myös Hevosopiston
isoimpien tapahtumien yhteydessä sekä ryhmille tilauksesta.
Tarkista aukioloajat www.hevosurheilumuseo.fi
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FeedIn luottaa itse tehtyyn
Työpaikkoja ja lisäarvoa

Yrittäjä ja työporukka odottaa jo kovin Finnderbyä. Testiannoksia on tehty kevään aikana ja paikkoja on laitettu kuntoon.
Villa Emilia (oik. yl.) palvelee kesällä keskiviikosta lauantaihin.

Maaliskuun alussa Hevosopiston ravintola- ja
kahvilapalvelut haltuunsa ottanut FeedIn Oy on
palkannut runsaasti väkeä aloittamisen jälkeen.

FeedIn toimii Ypäjän
vilkkaimpien viikonloppujen aikaan kuudessa eri
toimipisteessä. Yrittäjä
Minna Alakoski luottaa
itse tekemiseen sekä pal-

velun ja laadun suhteen konseptilla.
lisäarvon tuomiseen.
-Kesällä Villa Emilian raFeedIn on entistä laajempaa vintola on keskiviikosta
toimintaa varten perustettu lauantaihin avoinna, mutta
yritys, joka on peruja Ypä- muuten olemme tilauksesta
jän keskus- sekä kesäajan ulkopuolella
tassa vanhan viikonloppupainotteisesti
kanttorilan keittiössä, huomauttaa yrittiloissa toi- täjä Minna Alakoski.
mineeseen
Villa Emi- Kesällä Villassa terassimeliaan. Ma- nu, minkä lisäksi erikoisjatalona ja listoja tapahtumien aikaan.
r a v i n t o l a - Villa Emilian keittiössä
na toiminut häärii yleensä Haikon KarVilla Emilia tanon keittiöpäälikkönä enpalvelee jat- nen Ypäjälle muuttoa toikossakin asi- minut Jouko Siimesvaara.
akkaita, mutta
hieman - Itse tekeminen on ollut
muutetulla

meille monessa paikassa se
lähtökohta, mutta kyllä Villa Emilia loistaa toimipisteistämme siinäkin suhteessa
ainutlaatuisuudellaan.
Aitoja makuja mahdollisimman pitkälti itse valmistetuista raaka-aineista,
muistuttaa yrittäjä Alakoski
Villa Emilian ravintolapuolen periaatteista.
Työpaikkoja ja lisäarvoa
Hevosopiston oppilasruokala säilyi muutoksessa oppilaitoksen oppilaiden sekä
henkilökunnan ruokalana ja
uuden toimijan myötä toivotaan tuovan mahdollisuu-

Maaliskuun alun lähestyessä ensimmäisenä uutta pintaa laitettiin Ravintola
Ratsumestariin. Kaikki FeedIn Oy:n kuusi toimipistettä on saanut päivitystä sisustukseensa.

KESÄ

.
Majatalo & Ravintola Villa Emilian listalla on
tuotteen alkuperää kunnioittavia makuja.

den molemmille kehittää
omaa osaamistaan.

Finnderbyssä puisto iltajuhlien areenana

- Eihän näin kokonaisvaltainen muutos ole koskaan
helppo, mutta hyvää palautetta tästä on jo saatu, kertoo yrittäjä.

Kesäkuun viimeisenä viikonloppuna
järjestettävä
Finnderby on Ypäjän suurimpia ratsastustapahtumia.
Finnderby kokoaa Ypäjälle
sankoin joukoin ratsastuksen ystäviä nauttimaan kesäisestä ratsastuskilpailujen
tunnelmasta.

Muutosta on toki tullut
myös myyntipisteisiin kun
päivittäin lounastajia palveleva Ravintola Ratsumestari sai uuden ilmeen. Ratsumestari toimiikin FeedIn
Oy:n
keittiötoimintojen
sydämenä ja siellä valmistellaan sekä valmistetaan
monia kilpailujen myyntipisteiden tarjoiluja.
Toimipiste kerrallaan FeedIn on pyrkinyt parantamaan kahvio- ja ravintolapalveluiden sujuvuutta sekä
tuomaa asiakkaalle enemmän vaihtoehtoja tajrolle.
Ravintola Ratsumestari on avoinna
päivittäin ja palvelee lounastajia
runsaalla salaattipöydällään.

- Jokainen toimipiste on nyt
käyty pääpiirteissään läpi,
tehty uusia myyntitiskejä
sekä purettu vanhoja pois.
Kehitystyötä riittää ja tapahtumien koon kasvaessa
Finnderbyä kohden on meidän oltava valmiina entisestään parantamaan toimintaamme, kaavailee Alakoski.

Ravintolapalveluille kyseinen viikonloppu on myös
vuoden suurimpia voimien
koitoksia. Henkilökuntaa
tarvitaan kyseisenä viikonloppuna
ennätykselliset
määrät, mutta myös asiakasvirrat ovat huikeat.
- Jokaisessa toimipisteessämme tapahtuu Finnderbyn aikaan ja henkilömääräarviot
nostavat
ruokamenekin kymmeniin
tuhansiin annoksiin. Odotuksemme ovat korkealla
ja tarjoilut sekä myyntipisteet kisa-alueellakin on nyt
mietitty entistä enemmän
asiakkaiden näkökulmasta,
selventää yrittäjä.
Finnderbyn
perinteinen
illanvietto lauantaina saa
myös uuden areenansa,

kun Hevosopiston toimistorakennuksen viereiselle
puistoalueelle nousee oma
iltajuhlatelttansa. Iltajuhla
tuodaan entistä lähemmäksi
asiakkaita ja samalla kauemmaksi kisahälinästä.
- Myös yksi kansainvälisyyden tuoja on tänä vuonna
Finnderbyn Pohjoismaiden
Mestaruuskilpailujen ajan
läsnä, kun Gervais Cobillard-merkille lanseerataan
uusi shampanja kilpailuissa,
kertoo Alakoski tulevan superviikon ravintolapuolen
tapahtumista.
Yrittäjä on tähän mennessä
tyytyväinen kuluneeseen aikaan, vaikka aikaa ja voimavaroja toiminta onkin kiitettävästi kuluttanut. Usko
toiminnan
kehittämiseen
ja uusien ravintolatrendien
seuraaminen pitävät tiukasti katseen tulevaisuudessa.
- Varmasti ensimmäinen
vuosi on se haastavin, mutta
täytyy senkin jälkeen jatkaa
kehitystä, odottaa yrittäjä
Minna Alakoski tulevaisuudelta.
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TAPAHTUMAKALENTERI

KESÄKUU
5.6. klo 18		
11.6. klo 12–18
			
17.6. klo 19		
18.6. klo 16		
19.6. klo 16		
21.6. klo 19		
22.6. klo 19		
22.6. klo 19		
23.6. klo 18		
23.6. klo 20		
			
24.6. klo 21–01
			
28.6. klo 19		
29.6. klo 19		
29.6.–3.7.		
30.6.–1.7.		
30.6. klo 19		

Yllätys-Bingo liikuntahalli Pertunkaaressa (joka sunnuntai). Ypäjän Yllätys.
Avoimet Kylät -tapahtumaan liittyvä näyttely ”Ypäjänkylä kautta aikojen” Ypäjänky-län Seuraintalolla.
Puffetti ja arpajaiset. Ypäjänkylän kyläyhdistys.
Musikaali My Fair Lady. Ypäjän musiikkiteatteri.
Musikaali My Fair Lady. Ypäjän musiikkiteatteri.
Musikaali My Fair Lady. Ypäjän musiikkiteatteri.
Musikaali My Fair Lady. Ypäjän musiikkiteatteri.
Lauluilta Tuottajain tuvalla Kuusjoenkulman kyläyhdistys.
Musikaali My Fair Lady. Ypäjän musiikkiteatteri.
Musikaali My Fair Lady. Ypäjän musiikkiteatteri.
Juhannusjuhlat Hyrsynkulman lavalla. Tanssit tahdittaa Helli Uusitalo & Unikuva. Kokko sytytetään n.
klo 22 Liput 8 €, alle 15-v. ilmaiseksi. Hyrsynseu-dun kyläyhdistys.
Perinteinen Juhannusjuhla Ypäjänkylän Seuraintalolla. Levytanssit, puffetti ja arpajai-set. Kokko syttyy
n. klo 23. Ypäjänkylän kyläyhdistys.
Musikaali My Fair Lady. Ypäjän musiikkiteatteri.
Musikaali My Fair Lady. Ypäjän musiikkiteatteri.
NBCH Hankkija Finnderby, Pohjoismaiden ja Baltian mestaruus. Hevosopisto.
EuroGames 2016 Golf Competition. Loimijoki Golf.
Musikaali My Fair Lady. Ypäjän musiikkiteatteri.

HEINÄKUU
1.7. klo 19		
2.7. klo 14		
2.7. klo 18		
3.7. klo 16		
3.7. klo 18		
5.7. klo 19		
6.7. klo 18		
7.–8.7.			
7.7. klo 19		
8.7. klo 19–24		

Musikaali My Fair Lady. Ypäjän musiikkiteatteri.
Musikaali My Fair Lady. Ypäjän musiikkiteatteri.
Musikaali My Fair Lady. Ypäjän musiikkiteatteri.
Musikaali My Fair Lady. Ypäjän musiikkiteatteri.
Yllätys-Bingo liikuntahalli Pertunkaaressa (joka sunnuntai). Ypäjän Yllätys.
Musikaali My Fair Lady. Ypäjän musiikkiteatteri.
Musikaali My Fair Lady. Ypäjän musiikkiteatteri.
Islanninhevosten SM-kilpailut Hevosopisolla.
Musikaali My Fair Lady. Ypäjän musiikkiteatteri.
Soppaa ja rokkii. Paijan Maatilamajoitus.
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8.7. klo 19		
9.7. klo 19		
12.7.–23.7.		
13.7. klo 18		
20.–21.7.		
			
22.7. klo 18		
			
27.7.			
			
29.7. 			
			
30.7. klo 20–01
		

Musikaali My Fair Lady. Ypäjän musiikkiteatteri.
Musikaali My Fair Lady. Ypäjän musiikkiteatteri.
Räminää ja räystäskouruja -musiikkifarssi Ypäjän kesäteatterilla. Ohjelmatoimisto Väliaika Oy.
Pieni urkumusiikkituokio kirkossa. Ypäjän seurakunta.
Finnair Junior Tour, 7. osakilpailu. Suomen ylin kilpailukiertue alle 21-vuotiaille kilpapelaajille. 		
Loimijo ki Golf.
Heinätanssit Paijan Maatilamajoituksessa, orkesterina Hopeatähti. Liput 15 €. Järj. Keskustan 		
Ypäjän Eteläinen po.
TsemppiTour, Länsi-Suomen 5. osakilpailu. Kansallinen matalan kynnyksen kilpailu-kiertue 		
8–15-vuotiaille. Loimijoki Golf.
Maanviljelijöiden SM-kilpailut. Avoin osallistumisoikeus kaikilla viljelijöillä perheineen. Loimijoki 		
Golf.
Possujuhla Ypäjänkylän Seuraintalolla. Tanssiyhtye Bonus. Lippu aikuiset 15 €, lapset alle 12-vuo		
tiaat 7 €. Possuaterian lisäksi myös puffetti ja arpajaiset. Ypäjänkylän kyläyhdistys.

ELOKUU
2.–7.8.			
4.8. klo 19		
			
7.8. klo 18		
15.8. klo 13–17
			
18.–21.8		
19.–21.8.		
			
19.8. klo 20		
20.8. klo 15		
21.–23.8. 		

Kisaviikko Hevosopistolla.
Perinteinen Mansikkajubileum Tuottajain tuvalla. Kuusjoenkulman kyläyhdistys ja Ypäjän seura		
kunta.
Yllätys-Bingo liikuntahalli Pertunkaaressa (joka sunnuntai). Ypäjän Yllätys.
Eläkeliiton Juhla-mölkky Palvelukeskuksen pihassa. Sarjat M, N ja Ikäihmiset (65-vuotiaista ylös		
päin). Eläkeliiton Ypäjän yhdistys.
Nuorten hevosten Festivaali & Kouluratsastuksen SM Hevosopistolla.
Pertun päivät. Ypäjän kotiseutujuhla. Useita tapahtumapaikkoja, mm. Ohjelma päivittyy kunnan 		
sivuilla www.ypaja.fi
Pertun päivien avajaistanssit Paijan Maatilamajoituksessa.
Pertun päivien Juhlajuoksu taajama-alueella. Ypäjän Yrittäjät ja Ypäjän Yllätys.
Nuorten hevosten festivaali Hevosopistolla.

SYYSKUU
1.–4.9.			
4.9. klo 18		
9.–10.9.		
16.–18.9.		
23.9. 			

Suomenratsujen Kuninkaalliset. Hevosopisto.
Yllätys-Bingo liikuntahalli Pertunkaaressa (joka sunnuntai). Ypäjän Yllätys.
European Breeding Event Finland Hevosopistolla / Suomen Hannoveryhdistys.
Esteratsastuskilpailut Hevosopistolla / Team Eurohorses & Riding Club Cavalor.
Varsahuutokauppa Hevosopistolla.
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Nurkkakuntalainen

Hyvinvointipäivästä Saunaralliin

Ypäjä 140 vuotta

Ypäjä juhlii ansaitusti monin
eri tavoin koko juhlavuoden.
Juhlaan on aihetta, sillä itsenäisyyttä on koeteltu moneen
kertaan vuosikymmenten aikana. Monesti valtio on jakanut viisauttaan patistamalla
erilaisiin kuntaliitoksiin. Vähän
uhmakkaina Ypäjän luottamushenkilöt ovat valinneet itsenäisyyden ja valinta on ollut
aina se parempi vaihtoehto.
1960-luvullakin meitä kehotettiin kiireesti suunnittelemaan
kotiseututapahtumaa,
koska Ypäjälläkin olisi pian ollut
itsenäisyyden päivät luetut.
Sopivaksi tapahtumapäiväksi
esitettiin Pertun päivää. Paljon myöhemmin tapahtuma
toteutuikin, mutta ei entisen
kun-nan muistolle, vaan vireän
pikkukunnan monitoimitapahtumana.
Ypäjä on mukautunut muutoksiin ja meillä on edelleen
mahdollisuudet kehittää kuntaa asukkailleen miellyttävänä
asuinpaikkana, jonka palveluista pidetään hyvää huolta.
Yhteistyö
naapurikuntien
kans-sa on ollut hedelmällistä. Kuntien välinen tasavertainen yhteistyö mahdollistaakin
yhteisöllisen
päätös-vallan
pysymisen lähellä kuntalaisia. Toivottavasti uudistusten
ja keskittämisen hurmiossa
kuntia ei ajeta taloudellisesti
nurkkaan, vaan kunnille taataan jatkossakin mahdollisuus
huolehtia asukkaidensa peruspalveluista.
Uutisissa kerrottiin, että pääkaupunkiseudulle
nousee
jättisummilla
liikekeskuksia
pienin välimatkoin. Kaikki on
mahdollistettu kymmenientuhansien muuttajien ansiosta.
Sanoivat, että peltomarkettien aika on ohi, nyt keskitytään suuriin asuinkeskuksiin.
Maakuntamme on huolissaan
VR:n aikeista lakkauttaa usei-

Ypäjä 140 vuotta, juhlaa koko
vuosi! Oheinen logo on kaikkien halukkaiden tapahtumanjärjestäjien vapaasti käytettävissä. Sähköinen kalenteri on
kunnan kotisivuilla (ensimmäisellä sivulla, logon takana linkissä), jos haluat tapahtumasi
kalenteriin laita sähköpostia
sisko.nurminen@ypaja.fi tai
soita kirjastoon. Power point
-esitys Pertun päivistä tulee
vapaasti ladattavaksi kunnan
verkkosivuilta (kun aikataulutus varmis-tuu).

ta välttämättömiä junavuoroja vain siksi, että Helsingistä
pääsisi muutamia minuutteja
nopeammin toisiin kasvukeskuksiin. Muutaman minuutin
takia ajetaan alas palvelut jo
Hämeenlinnankin kokoises-ta
välimaastosta. Ja eihän ne junat ole muutoinkaan aikatauluissaan pysyneet.
Nyt tarvittaisiin sitä maalaisjärkeä ja maan tasapuolisen
kehittämisen tulisi olla ensisijainen tavoite. Nykyistä kuntarakennetta ei tulisi pitää
taakkana, vaan mielekkäänä
mahdollisuutena.
Maaseutumainen kunta- ja kaupunkiasuminen tulisi nähdä uusin
silmin. Läheinen luonto ja väljä
asuminen luovat puitteet virikkeiselle, turvalliselle elämälle.
Ypäjäkin on pitänyt pintansa,
kun asukkaat ovat nähneet
pienen kunnan edut ja mahdollisuudet. Lisäsuolaa elämiseen löytyy sitten isommista
keskuksista, mutta sitä varten
ei tarvitse ahtaa itseään mammuttilähiöihin.
Olen huomannut, että autokin
kulkee jotenkin kevyemmin
paluumatkalla kotiin Ypäjälle.
Laulussakin sanotaan, että ”on
Pariiseja täynnä tämä maa,
joka paikkaa Eiffel-tornit koristaa”. Jokaisen silmästä on
sitten kiinni kuinka niitä täällä
ympärillään huomaa. Kai voisi
kokeilla istumista luonnossa
malttaen vain kaikessa rauhassa katsella ja kuunnella.
Toivotan miellyttävää kesää
Ypäjäläisen lukijoille. Nähdään
erilaisissa tilaisuuksissa. Kesäkaupungiksi julistautuneella
Ypäjällä on tapahtumia, jotka
kunnioittavat arvokasta ja itsepintaista historiaa aina vuodesta 1876.
Markku Leppälahti

Juhlatoimikunta on kokoontunut kolmesti ja monenlaista jo
suunniteltu (osa tapahtumista
on ajatuksen asteella, mutta
toisista jo päivämääräkin selvillä):
• Hyrsynkulmalla juhannuksena aatonaaton tanssit 23.6.,
heinäkuussa musiikkitapahtuma (Hyrsynseudun kyläyhdistys)
• KulttuuriPuomi: Pertun päivien sunnuntaina mahdollisesti saunaralli

Helatorstaina keli osoitti Suomen olosuhteissa harvinaisen kesäisiä merkkejä. Liekö
syy ollut ”liian” kauniin sään,
sillä Kulttuuri Puomin Hyvinvointipäivässä kävijämäärä jäi
murto-osaan viimevuotisesta.
Tänä vuonna olimme panostaneet esimerkiksi tienviittoihin, jotka edellisellä kerralla
puuttuivat vallan, mutta nekään eivät juuri houkutelleet
Kartanon koululle vierailijoita.
Kiitos kuitenkin kaikille, jotka
tapahtuman messutarjontaan
ja lajiesittelyyn poikkesivat tutustumassa!
Hyvinvointipäivässä oli monenlaisia tuote-esittelyjä, SPR
Ypäjä mittasi verenpainetta
ja -sokereita ilmaiseksi ja toimintaansa tekivät tutuksi monenlaiset yrittäjät lähiseudulta, eräänä mielenkiintoisena
muun muassa mentaalivalmentaja Seija Saari Loimaalta. Oli hierontaa, maistatusta,
arvontaa ja terveystietoa. Personal trainer ja sairaanhoitaja
Kaarina Tammi luennoi liikunnan ja ravinnon merkityksestä
terveyteen. Tosin vuorovaikutteinen luentokin diaesityksineen täytyi typistää Tammen
puhe-esitelmäksi, jota olivat

lähinnä
näytteilleasettajat
kuuntelemassa.
Lajiesittelyyn
osallistuivat
Katajatalli poneineen, Silja
Ahonen vikellyspukin kanssa,
Forssan Seudun Tikan Pekka
Niinikoski, Ypäjän Yllätyksen
lentopalloilijat ja personal
trainer -palveluita esitellyt Annika Määttänen, miekkailuun
tutustuttanut Minna Lehtola
ja Loimijoki Golfista Henna
Heikkilä. Toiminnallisilla tehtäväpisteillä sai aitoa tuntumaa
erilaisista harrastusmahdollisuuksista.
Super isot kiitokset näytteilleasettajille sekä lajiesittelijöille Hyvinvointipäivästä! Olitte

• Ypäjän musiikkiteatterissa
musikaali My Fair Lady 17.6.–
9.7., lauluiltoja elo-syyskuussa, lastennäytelmä Prättäkitti
ja Yrjä Pytyn tapaus Pertun
päivien ai-kaan
• Ohjelmatoimisto Väliajan
teatterikiertue ”Räminää ja
räystäskouruja”-musiikkifarssi
musiikkiteatterialueella
12.–23.7., mahdollisesti kaksi
Rölli-teatteriesitystä päivänäytöksinä
•Seurakunnan järjestäminä
hautausmaakierros ja pihakirkko 19.8., 20.8. perinteinen
munkkikahvila toimii taas, samana iltana urkukonsertti kirkossa, mahdollisesti joulukonsertti 28.11. esiintyjänä Kyösti
Mäkimattila, jos saadaan muitakin järjestäjiä mukaan
• Seuraintalolla Avoimet kylät -tapahtumassa näyttely
Ypäjän kunnan ja Ypäjänkylän
historiasta 11.6. (Ypäjänkylän
kyläyhdistys)
•Tuottajain tuvalla lauluilta ju-

hannusviikolla, Pertun päivillä
seurakuntakodin pihalla vohvelikahvila ja valokuvanäyttely
Kuusjoen kyläyhdistyksen 20
vuo-den ajalta (Kuusjoenkulman kyläyhdistys)
• FinnDerby 29.6.–3.7.
•Eläkeliiton juhla-mölkky 15.8.
kello 13 palvelukeskuksessa
- Pertun päivien avajaistanssit
perjantaina 19.8. Paijalla
• Varhaiskasvatus on mukana
Pertun päivien tapahtumissa,
perinneleikkejä
• Nuorisotoimen järjestämä
katusählytapahtuma 20.8. päivällä, mukana myös Nuorisovaltuusto, illalla sumopainia
• Pertun päivien juhlajuoksu
taajama-alueella lauantaina
20.8. kello 15 (Ypäjän yrittäjät
ja Yllätys)
• Vanhojen maatalouskoneiden näyttely, työnäytöksiä,
käsitöitä ja tarjoilua (Maamiesseura ja Maatalousnaiset,

nähneet vaivaa rastipisteiden
suunnittelussa, esittelypöytänne kokoamisessa ja tarjontanne miettimisessä. Toivottavasti
joku uusi harrastaja tai asiakas
innostui ja aloittaa muistaa teitä jälkikäteen. Ilman teitä koko
tapahtu-maa ei olisi syntynyt.
Kiitos myös kaikille järjestelyihin osallistuneille, Paloposken
Jounille sekä kahvion Virvelle,
Pauliinalle ja Annelle.
Ensi kerralla lienee paikallaan
miettiä ajankohtaa, jos tänä
kevään ja kesän taite on ihmisille puutarha- ja toukotöiden
aikaa. Tosin Katajatallin Mirva
lohdutti, että pääministerikaudellaan Matti Vanhanen kuulemma järjesti seminaareja,
joiden osanotto saattoi jäädä
pariin-kolmeen henkilöön. Jos
siis meidän tapahtumassamme kävi 30–40 henkilöä, on
se jo paljon parempi saavutus kuin valtion ykkösmiehellä
joissain pitäjissä.
Kulttuuri Puomin seuraava
suunnittelun alla oleva tapahtuma on saunaralli, joka järjestetään Pertunpäivien sunnuntaina. Tarkoitus on kiertää
viime vuoden autosuunnistuksen tapaan erilaisilla rasteilla,
joissa saunakin lämpiää. Pukukoodina ei kuitenkaan ole
ainoastaan pyyhe, vaan löylyttelemättäkin saa kohteita
kiertää.
Aurinkoista kesää kaikille lukijoille Kulttuuri Puomilta!
Katriina Reijonen

Mikko Hokka)
• Yleisölle avoin kirurginen
operaatio
Hevossairaalassa
20.8.
• Hevosopiston nahka- ja puutyöverstaissa sekä sepän pajassa työnäytöksiä ja tuotteiden esittelyä 20.8.
• 20.8. Hevosopiston alueella
tutustumiskierroksia, Hevosurheilumuseo avoinna
• NuVan ja KulttuuriPuomin
yhteinen Talent-kilpailu nuorille 3.9.
Ohjelma vahvistuu ja varmistuu vuoden kuluessa, päivitetään jokaisessa Ypä-jäläisessä
ja www.ypaja.fi etusivulla linkissä ”Ypäjä Vuodesta 1876”.
Linkin alla on tapahtumakalenteri.
Seuraava suunnittelukokous
on kirjastossa maanantaina
6.6. kello 18.00. Tervetuloa
mukaan!
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YHDISTYSTOIMINTA
Ypäjänkylän Maa- ja kotitalousnaiset

KESÄ- JA HEINÄKUUN
TOIMINTAA

LENTOPALLO alkaa keskiviikkona 1.6. klo 18.00 Katinhännän
kentällä.
AVOIMET KYLÄT -TAPAHTUMA Seuraintalolla lauantaina
11.6. Siellä on maatalousnaisilla oma pöytä, jossa esitellään
toimintaa.
Naistenviikolla pidetään NYYTTIKESTIT keskiviikkona 20.7.
klo 18.00 Katinhännän kentällä
Tervetuloa tapahtumiin!

Metallinkeräys
Lannoitesäkkien keräys

(katso keräysohjeet www.jokioinen-ypaja.4h.fi)
Ypäjällä viljankäsittelylaitoksen pihalla, os. Uotilantie
(Uotilantietä n. 350 m ajettua pikkutie oikealla päättyy pihaan.)
Metalli lavalle ja säkit lavan jälkeen oikealle ojan viereen. Metallinkeräys kestää syyskuun loppupuolelle. Säkkikeräys on
ajalla su 15.05. - su 03.07.2016. (Paperikeräys harkinnassa.)
Syksyllä tulossa uutuutena AIV-liuosastioiden keräystempaus.
Tarvittaessa kysy Jokioisten-Ypäjän 4H-yhdistyksestä p. 050
400 1113 /Satu tai jok-yp4h@suomi24.fi.
Pidä ympäristö siistinä. Tuotu metallitavara jätetään lavalle,
ei sen viereen. Roskapussit, huonekalut, patjat ym. jäte ei
kuulu tänne.
Keräys on yhdistyksen varainhankintaa nuorisotyölle -ethän
siis vie kuormasta luvatta?
Ypäjän Riistamiehet ry

Kilpailuohjelma/kivääri 2016
Riistanhoitoyhdistyksen kilpailut lauantaina 13.8.2016.
Ilmoittautuminen klo 12–14. Hirvi 4+6 laukausta ja 10 laukausta liikkuvaan kuvioon 75 m.

Seuran kilpailut

Pokaalikilpailu torstaina 18.8.2016 4+6 lk. klo 17.30-.
Jahtiseurueiden välinen kilpailu 5x2 laukausta sunnuntaina
4.9.2016. Ilmoittautuminen klo 12-14.
Kivääriharjoitukset tiistai- ja torstai-iltaisin klo 17.30.
Hirvenammuntakokeita Ypäjän radalla lauantaina 13.8.,
27.8. ja 3.9. klo 10.00–12.00.
Ampumajaosto
Ypäjän Karjalaisseura ry tiedottaa

Karjalaisseuran tapahtumat
Karjalan Liiton kesäjuhlat 17.–19.6.2016 Seinäjoella.
Vainajien muistojuhla 3.7.2016 Muolaan kirkolla ja Kyyrölässä.
Muolaan juhlat 31.7.2016 Jokioisilla Paanan koululla.
Caissaniemen saunailta elokuussa.
Karjala-ilta syys- tai marraskuussa, elokuun Ypäjäläisessä
tarkemmin.
Ypäjän Karjalaisseura ry / hallitus
Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

Kesä-heinäkuun toimintaa
Mölkkypelit keskiviikkoisin klo 13 Rajatie 3:n piha-alueella
(säävaraus).
Kesäretki Hankoon 14.6. on täynnä. Ajoreitti: Katinhännäntie 8.15, Seurakuntakoti 8.30, Jyvämäki 8.40, Palikkala 8.50.
Jos erikoisruokavalio, soita sihteerille p. 0400 772 157. Tervetuloa t. Keijo M-P.
Lähde Kyläsepän teatteriin katsomaan laulunäytelmää ”Kokokylän Ville” lauantaina 16.7. kello 16. Lähtö kello 15.00
Pysäkin paikalta. Hinta 25 e sis. matkat, lipun ja väliaikakahvin Ilm. Eläkeliitto Ypäjän yhdistys/ Keijo Leppänen 050 3636
624.

Nostalgiset, koko perheen

JUHANNUSJUHLAT
Hyrsynkulman lavalla
juhannuksen aatonaattona 23.6 klo 20 alkaen
Tanssit tahdittaa
Laila Kinnunen –laulukilpailun finalisti 2015
HELLI UUSITALO & UNIKUVA -YHTYE
Kokko sytytetään n. klo 22 (säävaraus)
Puhvetti, arvontaa, grilli kuumana
Tikkakisa ja muita kenttäpelejä
Haitari soi puoli yhteen.
Liput 8€, alle 15-v. ilmaiseksi
TERVETULOA!
-------------------------------------------------TULEVIA TAPAHTUMIA…
pe 12.8 Suven & Sävelen ilta
ke 17.8 Pihakirkko
Järj. Hyrsynseudun kyläyhdistys ry.

Mielenterveysyhdistys
Mielikki ry
kokoontuu Veteraanituvalla keskiviikkoisin
klo 13–15 kahvien ja juttelun merkeissä.
Viimeinen tapaaminen ennen kesätaukoa
15.6.
Tervetuloa!

POSSUJUHLA
Lauantaina 30.7.2016 klo 20–01
Ypäjänkylän Seuraintalolla, Ypäjänkyläntie
842
Tapahtumalippu aikuiset 15 €, lapset alle 12
v. 7 €.
Possuaterian lisäksi puffetti ja arpajaiset.
Tanssimusiikista vastaa Tanssiyhtye Bonus.
Tervetuloa! Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry

TAIDE- JA KULTTUURIMATKA
lauantaina 27.8.2016
Tutustutaan mm. Tuusulan Rantatien taidekohteisiin. Matkaa suunnittelee taideaineiden
ohjaava opettaja Tuija Pietilä-Estrada.
Lisätietoja myöhemmin mm. kurssiohjelmassa, Facebookissa ja nettisivuillamme www.jokioinen.fi
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KIRJASTO
YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO
Hossintie 2, 32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5269, puh. (02) 7626 5268, 050 562 6301 (kirjastonjohtaja, kulttuuriasiat)
sähköposti: ypajan.kirjasto@ypaja.fi
www.ypaja.fi / www.lounakirjastot.fi (sivut uusittu!)
Ypäjän kirjasto myös Facebookista haulla ”ypäjän kirjasto”.
Aukioloajat
ma klo 13–19
ti klo 13–19
ke klo 13–16
to klo 13–19
pe klo 13–16
Kesäkuun poikkeavat aukioloajat: torstaina 23.6. aattoaukiolo
kello 11–14, juhannusaattona 24.6. suljettu.

YPÄJÄNKYLÄN LAINAUSASEMA
Ypäjänkyläntie 951, 32140 Ypäjä as
puh. 050 562 6301
Aukioloajat
ti klo 17–19
ke klo 10–12

KESÄ-HEINÄKUUN NÄYTTELYT
EEVA-LIISA JOKELAN maalauksia kesäkuun ajan.
KOOTUT TEOKSET – vielä yksi kattaus palapelitauluja heinäkuussa.
LUKUPIIRI
Heinäkuun lukupiiri kokoontuu sunnuntaina 10.7. kello 17–19
pääkirjaston näyttelytilassa, luetaan Anna Gavaldan teoksia.
KIRJASTON HILJAINEN HUONE
Kaipaatko hiljaista työ- tai lukutilaa? Kirjastossa on tarjolla hiljainen huone, jonka voit varata käyttöösi. Kysy lisää henkilökunnalta.
Tervetuloa kirjastoon!

UUTUUSLUETTELO
2 Uskonto
Askola, Irja: Pöytä katettu kaikille
5 Luonnontieteet. Matematiikka. Lääketiede
Laaksonen, Juha: Tarkka haukka ja muita lintuja
6 Tekniikka. Talous. Käsityö. Maa- ja metsätalous. Kotitalous. Liiketalous.
Kanninen, Ella: Ellan Toscana: kyläelämää Italiassa
7 Taiteet. Liikunta
Manner, Essi: Loimaan Taidetalo: Eino ja Meeri Haapasen lahjoituksesta museon perustamiseen
Meriläinen, Sanna: Tavallisia koteja: 1900-luvun suomalaista
asumisen arkkitehtuuria, kuusi tarinaa
Heilala, Elisa: Heikki Kinnunen: tarinankertojan elämät
Mattila, Karita: Karita Mattila: korkealta ja kovaa
Kilpikivi, Sofia: Maratonmimmi: askelmerkit sohvalta maaliin
9 Historia
Auvinen, Vesa: Naantalin ilmatorjuntapatteri: tutkimus patteriaseman suunnittelusta ja
rakentamisesta
Koskinen, Inkeri: Villi Suomen historia: Välimeren Väinämöisestä
Äijäkupittaan pyramideihin
Honkaniemi, Kari: Sanoja omalla kustannuksella

Aikuisten kaunokirjallisuus
84 Kertomakirjallisuus (J = jännitys, E = eräkirjat, SF = fantasia/scifi, R = rakkaus, S =
sota, NOV = novellit)
Hiekkapelto, Kati: Tumma (J)
Itkonen, Juha: Palatkaa perhoset
Jokinen, Seppo: Rahtari (J)
Jungstedt, Mari: Kullan kallis (J)
Kesävuori, Saara: Keskeneräinen kuolema
(J)
Kivelä, Anneli: Katajamäki kahden vaiheilla
(R)
Koivisto, Kosti: Tosi vitsikäs vitsikirja
Kubica, Mary: Pretty Baby: kuinka pitkälle
olet valmis menemään (J)
Leino, Piia: Ruma kassa
Luhtanen, Sari: Tähtirooli (R)
Moster, Stefan: Suurlähettilään vaimo
Neuhaus, Nele: Lumikin on kuoltava (J)
Oikkonen, Miikko: Ihon alla
Paloheimo, Laura: Puppiduu (R)
Raevaara, Tiina: Korppinaiset (J)
Sansom, C.J.: Ilmestys (J)
Sinervo, Helena: Armonranta
Tuuri, Antti: Ameriikan raitilla: matkoja,
muistoja
Vuori, Kristiina: Kaarnatuuli (R)
Lasten ja nuorten tietokirjallisuus
Pääskysaari, Jenni: Poika, sinä olet…
Suorsa-Rannanmäki, Arja: Colour Keys the
piano ABC
Usborne: Kuuntele ja opi: Puhuva englanti-suomi -kuvasanakirja
Lasten ja nuorten kaunokirjallisuus (H=hevoskirja, SF=scifi ja fantasia, K=kauhu, NA=nuorille aikuisille)
Itkonen, Jukka: Tiira tiiraa tiiraa: runoja linnuista
Lundström, Hanna: Onnen kuplia: runoja
aloittelijoille
Andersson, Henrika: Nauvo-Auvo aalloilla
Bryant, Bonnie: Ystävät ratsailla (H)
Cast, P.C.: Pelastettu (NA)
Green, Sally: Puoliksi poissa (SF)
Hietala, Nelli: Miia Martikaisen kärsimysviikko (NA)
Hunter, Erin: Pimennys (SF)
Kuutti, Maria: Anna ja Elvis ja verraton vaari
Lampela, Hannele: Prinsessa Pikkiriikki
Noronen, Paula: Supermarsu ja lasten valtakunta
Pörsti, Miikka: Kaikkien juhla
Webb, Holly: Salaperäinen Sissi
Webb, Holly: Tepsu joutuu pulaan
Brigatti, Ella: Sängynaluskansa Meksikossa
Jäntti, Riikka: Pikku hiiri saa vieraan
Kanto, Anneli: Perttu Virtanen ja varkaus
Kunnas, Mauri: Hupsu vauhtikirja
Lähde, Kristiina: Arhippa: nokka kohti etelää
Vainio, Pirkko: Reino saa siivet
Ota rennosti, Aku. Roope näkee punaista.
Roope Suuri
Paljon uusia elokuvia, vähän musiikkiakin ja
kaksi peliä!
www.lounakirjastot.fi

Ypäjän Suojeluskunnan ja
Lottien historia
”Vapautemme vaalijat – Ypäjän Suojeluskunta
ja Lotta Svärd 1917–1944” on valmistunut.
Teoksen on toimittanut Maurits Hietamäki.
Kirjan hinta on 40
euroa/kpl, 4 kpl
120 euroa.
Teosta voi ostaa/
tilata Suojeluskunta- ja Lottahistoriatoimikunnan jäseniltä:
Osmo Jaakkola
050 557 1109
Hilkka Mäkilä
(02) 767 3023
Pekka Moisander .
0400 260 949
Tapani Rasila 050 352 1501

TEMPPUJUMPPA
3–4-VUOTIAILLE
KESKIVIIKKOISIN 24.8.2016 alkaen
klo 17.45–18.30
Perttulan koululla
Ohjaajana Satu Mononen
Järjestää MLL:n Ypäjän yhdistys
Osallistumismaksu: jäsenet 45€/10 kertaa
muut 65€/10 kertaa
Ilmoittautumiset: henna.linnala@hotmail.com
tai 050 5226282
Temppujumpassa harjoitellaan kehonhallintaa ja
perusliikuntataitoja, opitaan yhdessäoloa sekä koetaan
onnistumisen elämyksiä leikin kautta. Lasten tulisi pärjätä
tunneilla ilman huoltajaa.

KESKIVIIKKOISIN 24.8.2016 alkaen
klo 15.30–16.15 9–13-vuotiaat
klo 16.15–17.00 7–8-vuotiaat
klo 17.00–17.45 5–6-vuotiaat
Perttulan koululla
Ohjaajana Satu Mononen
Järjestää MLL:n Ypäjän yhdistys
Osallistumismaksu: jäsenet 45€/10 kertaa
muut 65€/10 kertaa
Ilmoittautumiset: henna.linnala@hotmail.com
tai 050 5226282
ZUMBA KIDS on lasten ja nuorten oma tanssitunti, jossa
yhdistyvät helpot tanssisarjat sekä hauskat liikuntaleikit.
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TAPAHTUMAT

Keskustan Ypäjän Eteläinen paikallisosasto järjestää

HEINÄTANSSIT

SPR:n Ypäjän osaston

HAAVIN AAMUT

Paijan Maatilamajoituksessa
perjantaina 22.7. klo 18 alkaen.
Orkesterina Hopeatähti. Liput 15 €.
Kaikki tervetulleita!4

ovat palanneet
kotipesäänsä

HAAVIIN!

Haavin aamut, kaikille ypäjäläisille tarkoitetut avoimen toiminnan aamupäivät keskiviikkoisin ja torstaisin, ovat SPR:n
Ypäjän osaston hoidossa. Haavin aamun vetäjinä toimivat
kuntouttavassa työtoiminnassa olevat toimeliaat naiset.
Haavin remontti on nyt valmistunut, joten toukokuussa palasimme sinne! Kierrätyspistekin avautui taas tauon jälkeen.

YPÄJÄLÄINEN
Elokuun
Ypäjäläinen
ilmestyy
4.8.2016. Lehteen tarkoitettu aineisto
on toimitettava kunnanvirastoon viimeistään tiistaina 26.7. klo 12.00.
Syyskuun
Ypäjäläinen
ilmestyy
4.9.2016.

SPR toivottaa kaikki vanhat ja uudet kävijät sydämellisesti
tervetulleiksi Haavin aamuun kesäkuun ajan keskiviikkoisin
ja torstaisin kello 9-11.30. Tarjolla on kahvia ja voileipiä sekä
mukavaa seuraa. Halukkaat voivat tehdä käsitöitä ja askarrella, toisinaan leivotaan yhdessä.
Heinäkuun Haavin Aamu lomailee!
Lisätietoja: Satu Leppälahti p. 050 363 0508 tai Eeva Mikkola p. 050 370 6867.

PERINTEINEN
JUHANNUSJUHLA

Ypäjänkylän Seuraintalolla
juhannusaattona 24.6.2016 klo 21–01
Levytanssit
Kokko syttyy n. klo 23 (säävaraus)
Puffetti, arpajaiset Vapaa pääsy
Tervetuloa!
Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry.

KUVATAIDE kesäkurssi

Jokioisten tietotalo (Humppilantie 9) 12.–14.8.2016
pe 18.00 – 21.00 la 10.00 – 16.30 su 10.00 – 16.30
Kesän kuvataidekurssi järjestetään Jokioisten Elonkierron
ja Kartanon puistojen miljöössä. Maalata voit perinnemaisemaa, rakennuksia, kotieläimiä, kukkia jne. tai voit inspiroitua tilanäkymistä ja antaa siveltimen puhua. Kurssilla
on mahdollista maalata ja piirtää eri tekniikoilla. Vahvistaa
omaa ilmaisua ja luovuutta. Kurssilla voidaan myös tehdä
yhteisiä harjoituksia ja tutustumme maisemamaalarin värioppiin ja sommitteluun. Tervetuloa mukaan rentouttavalle kesäkurssille taideharrastuksen pariin!
Opettajana Tuija Pietilä-Estrada , kurssinumero 110304,
yhteensä 20 oppituntia.
Ilmoittaudu viimeistään 8.8.2016:
https://www.opistopalvelut.fi/jokilaani/zavaus.asp
JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO
Keskuskatu 29 A, 31600 JOKIOINEN
p. 03 4182 7402, jokilaanin.kansalaisopisto@jokioinen.fi
Kuusjoenkulman kyläyhdistyksen

LAULUILTA
keskiviikkona 22.6.2016 klo 19 alkaen Tuottajain tuvalla.
Luvassa tuttuja yhteislauluja / mahdollisesti karaokea.
Hyvät tarjoilut, kahvit ja pullat sekä makkaranpaistoa. Myös
sauna- ja uintimahdollisuus.
Tervetuloa mukaan kesäillan tunnelmaan!

MANSIKKAJUBILEUM
torstaina 4.8. klo 19 Tuottajain tuvalla.
Tulossa Uimakoulu yhteistyössä MLL:n kanssa. Seuratkaa ilmoittelua kyläyhdistyksen Facebook-sivulla.
Olemme mukana perinteiseen tyyliin Pertun päivillä elokuussa. Myyntikoju seurakuntakodin pihalla. Kojussa herkulliset
vohveli- ym tarjoilut. Valokuvanäyttely Kuusjoenkulman kyläyhdistyksen vaiheista 20 vuoden ajalta.
Kuusjoenkulman kyläyhdistys

Kesäteatteriretki
Lähde Kyläsepän teatteriin katsomaan &quot;Kokokylän
Ville&quot; -laulunäytelmää lauantaina 16.7. klo 16.
Lähtö kello 15.00 Pysäkin paikalta.
Hinta 25 € sisältää matkat, lipun ja väliaikakahvit.
Ilm. Eläkeliiton Ypäjän yhdistys / Keijo 050 363 6624.

Kesän 2016 tapahtumia Ypäjän seurakunnassa
Ti 7.6. klo 18 Kesälaulut srk-kodin edessä (sateella sisällä)
Su 12.6. klo 10 Messu kirkossa
Ke 15.6. klo 17 Kuusjoen laulupiiri
To 16.6. klo 17.30 Kesälauluilta Ypäjänkylän Seurojentalolla
Su 19.6. klo 11 Hevosrippikoulun konfirmaatiomessu kirkossa
To 23.6. klo 18 Keväisiä ja kesäisiä yhteislauluja (sateella kirkossa)
La 25.6. klo 10 Juhannuksen sanakirkko
Su 26.6. klo 10 Kansanlaulumessu
Ke 30.6. klo 17 ”Laulutaidottomat” ja vähän laulaneet srk-kodilla
Pe 1.7. klo 18 Kesälaulut srk-kodilla
Su 3.7. klo 10 Messu kirkossa
Ke 6.7. klo 17 Kuusjoen laulupiiri
Su 10.7. klo 10 Messu kirkossa
Ti 12.7. klo 18 Kesälaulut srk-kodilla
Ke 13.7. klo 18 Pieni Urkumusiikkituokio kirkossa
To 14.7. Srk-retki Vesipääsky-erämaaristeily Käenkoskelle ja Ikaalisiin. Lähtö srk-kodilta klo 8,
paluu n. klo 19. Matkan järjestäjät Terhi ja Erkki, hinta max 49.90e tai vähem. riippuu
osallistuja määrästä. Sisältää matkan, risteilyn, lounaan ja kahvit. Ilm. Terhille p.040-553 6362
Su 17.7. klo 10 Evankeliumiyhdistyksen kirkkopyhä. Saarna Risto Heikkilä. Juhla jatkuu srk-kodilla.
Su 24.7. klo 10 Messu kirkossa
Su 31.7. klo 10 Sanakirkko srk-kodissa
To 4.8. klo 19 Mansikkajubileum Tuottajaintuvalla, Koskentie 678.
Su 7.8. klo 10 Konfirmaatiomessu kirkossa
Ti 9.8. klo 18 Kesälauluilta Ypäjänkylän Seurojentalolla
Ke 17.8. klo 17 Kuusjoen laulupiiri
To 18.8. klo 12 70-vuotissyntymäpäivät srk-kodilla

Pertunpäivät

La 20.8. klo 14 munkkikahvila ja vohveleita srk-kodin pihalla, Konsertti kirkossa iltapäivällä
Su 21.8. klo 10 Pertunpäivien messu kirkossa. 50vuotta ripille päässeiden tapaaminen srkkodilla, jossa kahvitilaisuus.
Elokuussa pihakirkko Kankareen torpalla. Päivä vielä avoin.
Katso Pertunpäivien ohjelmasta ja koko elokuun tapahtumista lähemmin lehdestä tai netistä,
www.ypajanseurakunta.fi
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Kirkkojen kierros 2016

Ypäjän Seurakunta
On kesä,
joten jutun voi vääntää vaikka vitsasta

Helatorstai 5.5. klo 7.00, Loimaan tori. Iloinen joukko loimaalaisia odotteli reissuun
lähtöä, joku rohkea oli sonnustautunut jo heti aamusta
lyhythihaiseen asuun vaikka
lämpötila ei ollut paljon nollaa
korkeampi. Hän oli varautunut
todella helteiseen ja aurinkoiseen retkipäivään. Oikeassa
hän olikin, helatorstaista tuli
lämmin päivä.
Kello oli siis aamu 7 ja Vuorisen bussi saapui, matka saattoi alkaa. Katinhännän ja Ypäjänkylän kautta matkasimme
Ypäjän kirkolle, sieltä autoon
nousi suuri ja reissua odottava
joukkue. He olivat saapuneet
sinne joko jalkaisin tai autokuljetuksella. Kirkolta jatkoimme
kohti Nastolaa ja poimimme
muutamia matkalaisia vielä
mukaan kyytiin reitin varrelta.
Hieman alle 50 henkeä oli mukana tämän vuoden kirkkojen
kierroksella.
Saavuimme Nastolan kirkolle hieman ennen kymmentä.
Osallistuimme jumalanpalvelukseen yhdessä paikallisten
sekä Heinolasta tulleiden retkeläisten kanssa. Messussa
saarnasi Ypäjän (meidän oma)
kirkkoherra Vesa Parikka. Hän
oli vuosikymmeniä sitten aloittanut pappisuransa juuri tässä
samaisessa Nastolan kirkossa.
Hänen saarnansa oli helatorstaiseen kuuluvasta aiheesta
Kristuksen ylösnousemuksesta, ja saarna oli muutenkin
mieliinpainuva ja monelle läheinen.
Nastolan vanhan kirkon urut
soivat kauniisti. Kirkko oli rakennettu v. 1802–1803.
Jumalanpalvelusmessun jälkeen siirryimme ruokailemaan
läheiselle Pajulahden liikuntaja urheilukeskukseen, jossa
meille oli varattu aurinkoinen
kabinetti. Siellä nautimme
maittavan lounaan seisovan
pöydän antimista. Hieman oli
aikaa tutustua Pajulahteen,
rakennuksen seinällä oli koristeena MM-mitalimiesten
keihäänheittäjien työvälineitä
eli puisia keihäitä. Entinen keihäänheittäjä Soini Nikkinen,
MM 1956, oli myös silloin Pajulahden urheiluopiston talonmies. Oppi oli mennyt siis perille paikalliselle työntekijälle.
Matkan jatkuessa laulettiin
laulumonisteesta
tuttuihin
kansanlaulusäveliin
tehtyjä
kauniita lauluja. Vesa ja Heli
Parikka kertoivat paikkakunnan kiinnostavista kohteista ja
olivat sanallisina oppaina meille retkeläisille, olimmehan me
heille tutuissa maisemissa.
Elimäki ja sen kirkko oli koh-

teenamme kello 14. Siellä meitä vastassa oli reipas ja heti
alussa mukaansa tempaisevalla tyylillä varustettu seurakuntamestari. Hän oli kotoisin
Kainuusta. Hän kertoi meille
niin lennokkaasti ja asiantuntevasti kirkon koko historian,
ettei juuri paljoakaan kysyttävää esittelyn jälkeen meille
jäänyt. Tämä Elimäen puinen
kirkko valmistui vuonna 1638.
Tämän vauhdikkaan esittelykierroksen jälkeen olimmekin
valmiina siirtymään retkemme viimeiseen kohteeseen,
nykyisin Loviisaan kuuluvaan
Pernajan keskiaikaiseen kivikirkkoon, joka on rakennettu
vuonna 1410. Tällä samalla
paikalla sijaitsi puinen kirkko,
joka oli vuodelta 1352. Saimme tutustua päivän aikana todella vanhoihin ja hyvin säilyneisiin kirkkorakennuksiin.
Pernaja/Pernå on siis kaksikielinen, opastuksen saimme
kuitenkin suurimmaksi osaksi suomenkielellä. Kirkko on
pyhitetty Pyhälle Mikaelille ja
Pyhälle Eerikille. Seurakunta
on ollut olemassa ilmeisesti
jo 1300-luvulla, ellei peräti jo
1200-luvulla. Kirkon suunnitteli Pernajan mestariksi kutsuttu
saksalainen kirkkorakennusmestari, joka on suunnitellut
kaikki Itä-Uudenmaan kirkot
Helsingin pitäjän kirkosta alkaen.
Oli aika kiittää kaikkia esittelijöitä kirkkojen kierroksella, ja
olimme valmiit kotimatkalle.
Ypäjän kirkossa ehtookirkko
alkoi kello 20, joka poikkesi
hieman alkuperäisestä suunnitelmasta, jota pyydämme
anteeksi heiltä, jotka olivat
valmistautuneet ehtoopalvelukseen jo kello 19. Lopussa
kiitos seisoo, sanotaan vanhassa sananparressa. Kiitämme siis kaikkia retkellä mukana
olleita, erityiskiitos Vesa ja Heli
Parikalle sekä taitavalle Vuorisen liikenteen kuljettajalle.
Kiitos ja mukavaa kesää kaikille!
Keijo

Aikoinaan en käsittänyt, mitä
tarkoittavat paimenpsalmin 23
sanat: ’Sinun vitsasi ja sauvasi
minua lohduttavat’. Oven pielessä ollut vitsa ei lohduttanut
millään tavoin, vaan lähinnä
pelotti. Myöhemmin Isoa Kirjaa lukiessani oli pakko selvittää, mistä on kyse, niin outo
ristiriita tuossa paimenpsalmin jakeessa oli.
Lammaspaimenella oli aikoinaan, ehkä vieläkin, kaksi työkalua, pitkä, käyräpäinen sauva ja lyhyt keppi. Edellinen on
meille tuttu joulukuvaelmista.
Sitä paimen käytti apuna mäen
rinnettä kiivetessään, kiskoes-

saan lampaan turvaan tai
suojellakseen lampaita petoeläimiltä. Jälkimmäisellä hän
ohjasi lampaat laitumelle, portista sisään tai portista ulos.
Vanhassa Testamentissa vitsa
tarkoittaa yleensä lyhyttä keppiä mutta psalmissa 23 se tarkoittaa kepin käyttötarkoitusta
eli ohjausta oikeaan suuntaan.
Paimenen läsnäolo tuo näin
ollen turvan. Nyt tuo psalmin
kohta onkin selkeä ja helppo
ymmärtää, sillä neuvo ja turva
lohduttavat ketä tahansa. Nykyinen Raamatunkäännös antaa tähän tarkemman sisällön:
’Sinä suojelet minua kädelläsi,

johdatat
paimensauvallasi.’
(Psalmi 23:4)
Samalla tulee ymmärrettäväksi toinen väärinymmärretty (ja
– käytetty?) kohta: ’joka vitsaa
säästää, se vihaa lastaan’ (Sananlaskut 13:24). Toisin sanoen ’joka ohjeita välttää, se
vihaa lastaan’. Tämä on hyvä
pedagoginen ohje kaukaa aikojen takaa. Samassa jakeessa mainitaan myös sana kuri,
mutta siitä tarkemmin elokuun
lehdessä.
Vesa Parikka
Ypäjän kirkkopaimen

Hartaita Hetkisiä
Lastenhoitaja
Sattuipa kerran niin, että eräs
nuori tyttö pyydettiin naapuriin hoitamaan pientä lasta,
sillä aikaa kun lapsen vanhemmat lähtisivät viettämään
hääpäiväänsä.
Pienokaisen
äiti antoi tytölle tarkat ohjeet
hoidosta ja jätti lapulle numeronsa siltä varalta, että jotain
kysyttävää tulisi.
Vanhempien lähdettyä tyttö
alkoi jokellella lapsen kanssa.
Hetken puuhailtuaan tyttö kuitenkin huomasi, että tuo pieni
veitikka halusi väkisin laittaa
purulelunsa suuhun. Lastenhoitaja kyllä tiesi, että purulelut oli tarkoitettu pureskeltaviksi, mutta hänen mieleensä
tuli, että jospa se meneekin
suu-hun kokonaan ja lapsi vetää sen nieluunsa. Purulelu oli
kyllä melko suuri, mutta hoitaja päätti varmuudeksi ottaa
purulelun pois pikku nyrkistä
ja antaa kuvakirjan tilalle. Se ei
ainakaan mahtuisi suu-hun.
Hetken aikaa pikkuveijaria
harmitti purulelun menettäminen, mutta pian hoitaja sai
hänet jo kiinnos-tumaan värikkäistä kuvista. Hetken he yhdessä lukivat kirjaa, ja veijari
riehaantui kääntelemään sivuja ja huiskimaan kirjalla ympä-

riinsä. Siinä vaiheessa hoitaja alkoi pelätä, että kirja
osuisi johonkin ja tekisi
kipeää. Niinpä hän päätyi
ottamaan senkin pois.
Veijari oli kuitenkin sen
verran ehtinyt riehaantua, että se lähti konttailemaan ympäriinsä. Hoitaja
oli valppaana ja ymmärsi
heti, että koti oli vaarallinen paikka, jossa oli monia teräviä kulmia, joihin
pieni pää voisi kopsahtaa.
Niinpä hän haki pikapikaa eteisestä pyöräilykypäränsä, jonka
laittoi hoidokkinsa päähän.
Aivan sopiva se ei ollut, mutta
kun sinne laittoi pipon alle, se
kyllä palveli tarkoitustaan.
Hetken kypäräpää saikin konttailla, kunnes hoitaja huomasi,
että voihan tuollaisessa vauhdissa satuttaa itsensä muutenkin kuin vain päänsä kopsauttamalla. Niinpä konttailu sai
tältä erää jäädä: lasten-hoitaja
haki eteisestä turvaistuimen,
johon laittoi lapsen kiinni. Harmitusta se toki aiheutti, mutta
olipa sentään turvallisempaa.
Hetken huuto jatkui ja nyrkit
ja jalat viuhuivat ympäriinsä.
Hämmennys kuitenkin valtasi
pikkuisen kun hoitaja toi paksut tumput ja sukat, joita alkoi
tälle pukea; hoitaja kun alkoi
pelätä, että nyrkit tai varpaat
osuisivat kipeästi johonkin.
Huiskiminen jatkui, ja niin hoitaja haki vielä paksun viltin,
jonka asetteli turvaistuimen
ympärille paksuksi paketiksi istuinta tukemaan, ettei se vaan
lapsen huiskiessa kaatuisi. Sitten hän huokaisi tyytyväisenä,
nyt hän voisi hoitaa lasta turvallisin mielin, kun ei tarvitsisi pelätä, että tämä satuttaa
itsensä.

Jumala haluaa meille määrättömästi kaikkea hyvää. Hän ei
kuitenkaan luodessaan halunnut tehdä meistä robotteja:
Meillä on siis oma tahto, tehdä hyvää tai pahaa. Voimme
siis myös satuttaa itseämme ja
toisiamme monella tapaa, ilman että Jumala meitä estäisi.
Rakkaudessaan Hän kuitenkin
haluaa suojella meitä kaikelta mahdolliselta pahalta. Siksi
hän antoi meidän ja lähimmäistemme suojaksi käskyt:
Rakasta Herraa, Jumalaasi,
koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Ja rakasta
lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.
(Matt. 22: 37–39)
Isto Iipola
P.S. Tämänkertaiseen tarinaan
liittyen haluan kertoa, että
minustakin tulee lastenhoitaja. Jään nimittäin 6.6. alkaen
virkavapaalle ja koti-isäksi
huolehtimaan pienestä Vilho-pojastamme. Niinpä Hartaat Hetkisetkin jäävät tauolle
ja jatkuvat taas tammikuussa
2017 kun palaan töihin. Siksipä haluan toivottaa sinulle Taivaan Isän valtavaa siunausta
ja huolenpitoa koko loppuvuodeksi.
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To 14.7. Vesipääsky-risteily
Parkanon Käenkoskelle ja Ikaalisiin
Suurin osa risteilyreitistä on erikoista erämaata ja rantojensuojelualuetta, jota ei suotta sanota ”Satakunnan Lapiksi”.
Lähtö Ypäjän seurakuntakodilta klo 8.00, Ypäjänkylä klo 8.10.
Paluu klo 19.00 mennessä.
Lounas Ikaalisten Tei-Tuvalla klo 10.30–11.30. Vesipääsky
lähtee klo 12.00 Parkanosta ja sen kierros päättyy klo 15.00.
Palatessa pysähdymme ja hiljennymme Luhalahden kirkossa,
jossa tulokahvit klo 15.30 alkaen + ehtoollishetki klo 16.00,
mukana Johanna Eränen, Timo Köntti, Erkki Vappula ja Terhi
Hakala-Vappula.
Matkan hinta riippuu osanottajamäärästä, enintään se on
49,90 euroa, tai vähemmän. Hinta pitää sisällään lounaan,
risteilyn, matkan ja kahvit.
Matkanvetäjinä toimivat Erkki ja Terhi.
Ilmoittautuminen 10.6. mennessä, Terhi Hakala-Vappulalle,
040 553 6362.

Ypäjän seurakunnan
diakoniatyö

Diakoniapäivystys seurakuntakodilla
keskiviikkoisin klo 10.00–11.30 ja torstaisin klo 15.00–16.00.
Ei vastaanottoa vuosilomani aikoina: 14.6 -30.6. eikä 18.7
-24.7.
Diakoniatyöntekijää voi tavata kyllä muulloin sovittuna aikana.
EU-elintarvikkeita saatavilla.
Diakonissa Terhi Hakala-Vappulan yhteystiedot ovat: p. 040
553 6362, s-posti: terhi.hakala-vappula@evl.fi

Kansanlaulumessu
Ypäjän kirkossa juhannusviikonlopun sunnuntaina 26.6.2016
klo 10.
Pappina Vesa Parikka, kanttorina Tapio Laurila.
Tule laulamaan tutuilla kansansävelillä messulaulut!at: p.
040 553 6362, s-posti: terhi.hakala-vappula@evl.fi

Katja Iston sijaisena
Katja Karisukki on Ypäjän seurakunnassa nuorisotyönohjaaja Isto Iipolan sijaisena kesäkuusta lokakuulle.
Kesän ensimmäinen tehtävä
on Hevosrippikoulu Hevosopistolla. Tämä leiri on Ypäjän
seurakunnan ja Hevosopiston
välinen projekti, joka nyt toteutuu ensimmäisen kerran.
Nuoria on tulossa leirille kahdeksan ja lisäksi kolme isosta
ja me opettajat. Nuoret voivat
tuoda omat hevosensa mukanaan, tosin hevoset ja ponit
ovat omissa karsinoissaan rippikouluopetuksen aikana. Illalla sitten on heidän vuoronsa
saada huomiota.
Katjalla on kokemusta niin
hevosista kuin nuoristakin ja
musiikkiasiatkin sujuvat. Hevosrippikoulun
konfirmaatio on kirkossa sunnuntaina
19.6.2016 klo 11. (Kuvan hevonen ei liity rippikouluun.)

Opetus tapahtuu pääasiassa
Hevosopistolla mutta kirkon
turvissa.
Vesa Parikka

Isabella Strandénille on myönnetty Collanin solki
hänen ansiokkaasta työstään ikäkausijohtajana
Ypäjän Eränkävijöissä. Isabella on ollut mukana rakentamassa lippukuntaa sen uudesta alusta asti.

Vapputempaus

Vapputempaus onnistui tosi
hyvin. Mikä sitten vapputempauksessa oli parasta?
Pieni poika vastasi: ”popcornit
ja ilmapallot!” Varttuneempien mielestä munkit taisivat
olla tempauk-sen parasta antia, mutta eivät nuorempienkaan suut näyttäneet tuohesta
olleen. Niitä on ainakin hyvällä
muisteltu. Syöty mikä syöty!
Yhteisvastuutuottokin 1.000
euroa on hyvässä tallessa.
Suuri kiitos siitä kaikille toimijoille ja lahjoittajille!
Diakonian vastuuryhmä teki
valtavan työmäärään munkkien paistamisessa. Onneksi päivän mittaan apuvoimia
saatiin keittiölle hieman lisää.

Munkkitaikinaa tehtiin yhä
vaan uusia annoksia, mutta
siitä huolimatta munkit loppuivat kesken, vaikka niitä oli
varmaan 500 kpl. – Kun ajatellaan seuraavia munkkitalkoita,
niihin tulisi saada edelleen lisää talkooväkeä diakonian vastuuryhmän tueksi.
Katse tulevaan. Perinteisesti munkkeja on leivottu myös
elokuussa Pertunpäivän lauantaina, joka tänä vuonna on
20.8. Siihen päivään toivoisin
mukaan nuorempaa väkeä
oppiin ja kantamaan vastuuta mukavien, kokeneiden
toimijoiden avuksi. Viisasta
olisi jakaa tehtäviä vuorotyöperiaatteella, niin eivät sitten
ainakaan munkit, eivätkä ke-

nenkään voimat lopu kesken.
Vuoroja olisi jaossa niin
aamu- kuin iltapäivävuoroonkin. Yhteinen tehtävä
innostaa ja kumma kyllä ottaa ja antaa samanaikaisesti.
Mikä sitten oli ja on Yhteisvastuutempauksen keskeinen tavoite? Sen tehtävänä
on innostaa toimimaan meitä kaikkia paremman maailman puolesta. Tänä vuonna
kohteena ovat nuoret niin
lähellä kuin kaukanakin, eli
partioharrastus kotimaassa
sekä nuorten koulutus ja toimeentulo Länsi-Ugandassa.
Yhteisvastuun julisteeseen
on painettu seuraava teksti:
’’Tulevaisuus on näissä kasvavissa ihmisissä. Kun tuemme heitä oikealla hetkellä
ja oikeassa paikassa, kaikki on
mahdollista, ihan kaikki.”
Mitä sitten muuta tapahtui?
Sitä kaikkea en ehtinyt nähdäkään. Munkit, sima ja kahvit
olivat tempauksen suuremmassa osassa ja ne menivät
parempiin suihin. Arpapöytä
tyhjeni ja itsepalvelukirpputoripöydät elivät omaa elämäänsä. Partiolaisiakin näin pihassa,
mutta sitten he lähtivät retkelle näkymättömiin, telttakatoksen varjoon, jossa olivat katkoneet naruja ja opastaneet
kuuleman mukaan solmujen
tekemistä. Pienimpien käytössä oli keppihevosrata ja meno
myös sen mukaista. Tulevat
luovat taiteilijat olivat tehneet
pihapiiriin omat jälkensä. Huvia ja kuvitusta oli havaittavissa kasvokuvioinnin parissa,
tarkkaa homma näytti olleen!
Näin jokainen mukanaolija oli
jättänyt tärkeän jälkensä päivän kulkuun.
Olin esittänyt toiveen säänhaltijalle, että voisimme toteuttaa tätä päivää täysin pihalla.
Se onnistui aurinkoisen sään
ansiosta ja suosiosta, välillä
kuitenkin menimme ” Lastenteatteri Sananjalan” perässä
sisälle ja istuimme katsomaan
näytöstä: ”Hyvä Paimen ja
Tuhlaripoika”. Esityksen kuluessa kuulimme tositarinaa
pojasta, jolla oli kaikkea hyvää
yltä kyllin. Hän kuitenkin pyysi
isältänsä ennakkoperintöä ja
lähti muille maille. Poika tuhlasi kaikki mitä hänellä oli, rahansa, tavaransa ja jopa koko
elämänsäkin. Söi mitä sattui
saamaan sikojen seurassa ja
lopulta kävi niin, että hänelle
tuli isää kauhea ikävä. Yllätys
oli sekin, että siatkin nousivat
esityksen lopussa karsinastaan
päivän valoon. Poika sisuuntui
ja päätti lähteä takaisin isänsä
tykö. Mennessään hän pelkäsi ja mietti, mitä vastassa olisi? Isä kuitenkin näki pojan jo
kaukaa, juoksi tuhatta ja sataa
häntä vastaan. Oli sekin näky!
Halasi ja järjestipä vielä mahtavat juhlat! ”Olipa nekin pippalot!”, mietti toinen veli. Kaiken päätteeksi näimme myös
lampaan, joka oli pudonnut
pahaan kivilouhikkoon ja määki siellä surkeenaan. Hyvä Paimen löysi sen ja pieni lammas
pääsi onnellisesti turvalliseen
syliin, niin kuin se poikakin,
joka palasi Isänsä tykö. Päivän
paras anti taisi tulla tässä.
Terhi Hakala-Vappula
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Yksityistieavustushakemukset
Yksityistieavustushakemukset kunnossapitoa ja perusparantamista varten on toimitettava tekniselle osastolle keskiviikkoon 15.6.2016 klo 15 mennessä. Samalla tulee toimittaa
tiedot muutoksista tiekunnan toimielimissä, yhteystiedoissa
yms. sekä tarvittavat liitteet.
Hakemuslomakkeita on saatavana kunnanviraston yhteispalvelupisteestä ja internetistä osoitteesta www.ypaja.fi.
Lisätietoja teknisestä toimesta, p. (02) 7626 5241
Ypäjän kunta järjestää torstaina 16.6.2016

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

KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT
LUKUVUONNA 2016–2017
SYYSLUKUKAUSI ti 16.8. – ke 21.12.2016
syysloma vko 42 ma 17.10. – su 23.10.2016

KEVÄTLUKUKAUSI ti 3.1. – la 3.6.2017

talviloma vko 8 ma 20.2. – su 26.2.2017
pääsiäisloma pe 14.4. – ma 17.4.2017
+ yksi lauantaityöpäivä lukuvuoden aikana
ESIKOULUN TYÖ- JA LOMA-AJAT OVAT SAMAT KUIN
KOULUJEN LUKUUNOTTAMATTA LAUANTAITYÖPÄIVIÄ

Aikuissosiaalityö tiedottaa!
Sosiaaliohjaaja on kesälomalla 27.6 – 24.7.2016. Sijaisena
toimii Arja Thynell, hänet tavoittaa puhelimitse numerosta
044 706 4403.
Huomioithan ystävällisesti puhelinajan ma–ti ja to–pe klo
9–10.
Toimeentulotukihakemukset toimitetaan kirjallisesti kunnantalon postilaatikkoon.
Ystävällisin terveisin, Sari Strömberg, sosiaaliohjaaja

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

Iltatori
Ypäjän torilla keskiviikko-iltapäivisin. Myyntiä myös muina
päivinä.
Tarvittaessa lisätietoja kunnanviraston palvelupisteestä, p.
02 7626 500.
Tekninen osasto

Caissaniemen yleiset saunavuorot
kuntalaisille ovat jälleen alkaneet ja jatkuvat elokuun loppuun asti.
Vuorot ovat keskiviikkoisin klo 12–21 ja sunnuntaisin klo
12–20 lukuun ottamatta keskiviikkoa 22.6.
Ypäjän kunta

Wäärin käsityksiä
Erilainen My Fair Lady
Ypäjän musiikkiteatteri panee taas haisemaan. Tänä
kesänä käsittelyssä on maailmankuulu musikaaliklassikko My Fair Lady.

ka sai Jaakkolan Riikalta.
Pekka soitti ja kysyi, että
olisiko tarvetta. On ollut
siitä lähtien. ”Työ tekijäänsä opettaa.”

Eliza Doolittleä, kukkaistyttöä, jolla on kasvot kuin
enkelillä, mutta kieli ja käytöstavat kuin katupojalla
näyttelee Noora Tyni. Noora on aloittanut näyttelijänuran vasta muutama vuosi
sitten. Siviilissä hän toimii
sairaanhoitajana.

Helena Jaatinen liittyi teatteriin 2009. Ensimmäinen
rooli oli Titanic-musikaalissa. Helena kertoo tanssin
olevan vielä hakusessa. Jalat
tahtovat mennä solmuun.

Piitu Timonen on nuoresta
iästään huolimatta jo konkari. Hän aloitti teatteriharHenry Higginsiä, kielten- rastuksen jo 3-vuotiaana.
tutkijaa, joka lyö vetoa sii- Lauluäänessä ei ole moittä että hän pystyy koulut- teen sijaa.
tamaan Elizasta puolessa
vuodessa salonkikelpoisen Teija Hämäläinen on Ypäkaunottaren, näyttelee nuo- jän musiikkiteatterin vakiri, mutta estradeilla jo van- ohahmoja. Hän toimii myös
ha konkari Kalle Tulander. niin näyttämöllä kuin johKuten tiedetään, Kalle kuu- tokunnassa. Teija on päiväluu myös Forssan teatterin työssä päiväkerhossa. Teatvakiokalustoon.
teriharrastuksen
lisäksi
häneltä liikenee aikaa lintuJohannes Keskisen rooli on bongaukseen, postimerkkiPickering. Virtasen Pekka kokoelman järjestelemiseen
heittäytyy jälleen pieteetillä ja sienimetsään.
Alfred P. Doolittlen rooliin.
Pekka on Ypäjän musiikki- Ikävistä kokemuksista Teija
teatterin elinkautisvanki. kertoo, kun hevoset paskoHän on ollut mukana kai- vat näyttämölle ja pääskykissa näytelmissä vuoden set tekevät pesiään.
1984 alkaen. Alkusysäyksen teatteri-ilmapiiriin Pek- Näyttämöllä tanssii ja lau-

laa noin sata henkilöä. On
siinä koreografille puuhaa
saada kaikkien askeleet sopimaan. Ihmetellä täytyy,
kuinka pienen Muumilaakson pitäjän musiikkiteatteri saa summamäärin väkeä
liikkeelle joka näytökseen.
Onpa parhaana kautena
yleisöä ollut jopa vajaa 8000
henkilöä. Noin neljä kertaa
pitäjän asukasluku.
Yhden yhtäkään kertaa ei
ole tullut mieleen poistua
katsomosta kesken näytöksen, niin kuin muutamasta
muusta kesäteatteriesityksestä.
Toivomuslistallani on, että
katsomon tuoleihin saataisiin pehmusteet, eivätkä
selkänojatkaan olisi pahitteeksi. Silloin koko teatterielämys olisi taivaasta.
Lisäksi useampi makkaranmyyntipiste olisi poikaa,
etteivät jonot ulottuisi kirkolle asti.
Älkää hyvät ihmiset missatko my fayr lady-esitystä.
Hämeen parasta kesäteatteria
Keijo Wääri

HEI KUUSJOENKULMAN
YSTÄVÄT!

Tavatessamme kaksi vuotta
sitten sovimme, että kokoonnumme jälleen tulevana kesänä – tai tällä hetkellä voi kai
jo sanoa tänä kesänä! Ilma
on meitä niin ihanasti hellinyt
viime aikoina, mikä on tosi
mukavaa. Myös viljelijöille on
suotu hyvät olosuhteet tehdä
kevään peltotöitä ja suuri osa
siemenistä onkin jo piiloutunut maan poveen. Toivottavasti suotuisat ilmat jatkuvat antaen sopivasti myös kastelua
oikeaan aikaan, jotta sadosta
tulee runsas ja maamiehet
saavat palkan aherruksestaan!

Siispä tarkoitus on, että SINÄ
entinen ja nykyinen kuusjokelainen otat kutsun vastaan ja
tulet lauantaina 23.7. TUOTTAJAIN TUVALLE Piilikankaalle
alkaen klo 18. Juomme kahvit ja sen kanssa jotain pientä
purtavaa. Jos haluat, ota saunavarustus mukaan ja vaikka
makkaraa grillattavaksi.
Vanhoja mukavia koulukuvia
tai muita muistoja voit ottaa
myös yhteiseksi iloksi jaettavaksi. Nyt toivomme, että
jaatte tätä tietoa innolla, jotta
saadaan taas mukava, läm-

Ikäihmisille ohjausta, neuvontaa ja
apua esim. hakemusten täyttämisessä
Palveluohjauksen päällikkö Marjatta Palojärvi tavattavissa
Ypäjän kunnantalolla sosiaalitoimiston tiloissa 20.6.2016 klo
12–15.
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

minhenkinen ilta liitettäväksi
muistoihimme. Viime kerralla
jotkut vielä empivät osallistumistaan, mutta ilta oli oikein
välitön eikä kukaan osallistuneista varmaan harmitellut
mukaan tuloaan. Tällä kertaa
ei tarvitse ilmoittautua etukäteen vaan saa tulla tupsahtaa
illanviettoon aivan viime hetken innostuksellakin.
TERVETULLEIKSI TEITÄ KAIKKIA
TOIVOTTAVAT
Leila ja Ritva

Yleisöltä
Ei leipää eikä ruokajätteitä
ulos pihalle!
Jäteastiat on olemassa
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SPR:n Ypäjän
osaston
HAAVIN AAMUT
ovat palanneet
kotipesäänsä
HAAVIIN!
Haavin aamut, kaikille
ypäjäläisille
tarkoitetut
avoimen toiminnan aamupäivät
keskiviikkoisin
ja torstaisin, ovat SPR:n
Ypäjän osaston hoidossa.
Haavin aamun vetäjinä
toimivat
kuntouttavassa
työtoiminnassa olevat toimeliaat naiset. Haavin remontti on nyt valmistunut,
joten toukokuussa palasimme sinne! Kierrätyspistekin SPR toivottaa kaikki
vanhat ja uudet kävijät sydämellisesti tervetulleiksi
Haavin aamuun kesäkuun
ajan keskiviikkoisin ja torstaisin kello 9-11.30. Tarjolla
on kahvia ja voileipiä sekä
mukavaa seuraa. Halukkaat
voivat tehdä käsitöitä ja
askarrella, toisinaan leivotaan yhdessä.
Heinäkuun Haavin Aamu
lomailee!
Lisätietoja: Satu Leppälahti p. 050 363 0508 tai Eeva
Mikkola p. 050 370 6867.

KUVATAIDE kesäkurssi

Jokioisten tietotalo (Humppilantie 9) 12.–14.8.2016
pe 18.00 – 21.00, la 10.00 – 16.30, su 10.00 – 16.30
Kesän kuvataidekurssi järjestetään Jokioisten Elonkierron ja Kartanon puistojen miljöössä. Maalata voit perinnemaisemaa, rakennuksia, kotieläimiä, kukkia jne. tai voit inspiroitua tilanäkymistä ja antaa siveltimen puhua. Kurssilla on mahdollista maalata ja piirtää eri
tekniikoilla. Vahvistaa omaa ilmaisua ja luovuutta. Kurssilla voidaan myös tehdä yhteisiä harjoituksia ja tutustumme maisemamaalarin
värioppiin ja sommitteluun. Tervetuloa mukaan rentouttavalle kesäkurssille taideharrastuksen pariin!
Opettajana Tuija Pietilä-Estrada , kurssinumero 110304, yhteensä 20 oppituntia.
Ilmoittaudu viimeistään 8.8.2016:
https://www.opistopalvelut.fi/jokilaani/zavaus.asp

VARSANOJAN VAIHEILTA

Lapsuuden kotikissa
Maalaistalossa kun oltiin,
meillä muistojeni mukaan
oli aina oma kotikissa.
Joskus niitä oli jopa kaksi.
Kissa auttoi pitämään
yllä järjestystä aitassa,
makasiinissa ja muissakin
rakennuksissa tarpeen mukaan.
Meillä siis oli kotikissa,
sellainen arvonsa tunteva
ja itsenäinen, harmaa
emokissa nimeltä Mamma.
Mamman mielessä oli kaksi
herkkua ylitse muiden.

Ensimmäinen tietysti oli
hänen itsensä pyydystämä hiiri.
Kissalla on kissan luonto.
Sen avulla hän toteutti
omaan avaintehtäväänsä
kuuluvaa hiiren pyydystämistä.
Toinen suuri herkku oli
vasta lypsetty, lämmin maito.
Mammalla oli sisäinen kello,
joka tarkasti kertoi lypsyajan.
Hellevi Marjatta Komonen

KESÄYPÄJÄLÄINEN

Painopaikka: Lehtisepät, Hämeenlinna
Toimitus ja taitto: Elina Hirvonen
Ypäjäläinen, päätoimittaja: Tapani Rasila
MURSKAN KIOSKI
Murskan kioski on taas avoinna
Avoinna: 6.6.–14.8., 21.–22.8. ja 27.–28.8. klo 12–18.

Melontaretki Ypäjällä Loimijoella, n. 2 tuntia
Su 12.6. klo 14 ja Ma 18.7. klo 18
28€/hlö. Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Jouni Palén 050-5454722
www.erarenki.fi

Erärenki

vanha omistaja kiittää!
0\\QWL±$VHQQXV±+XROWR±9DUDRVDW 7DSDQL6LUpQ
Uusi
omistaja toivottaa tervetulleeksi
0LWVXELVKL6DQ\R)XMLWVX3DQDVRQLF
3XK
LOPDOlPS|SXPSXW
*60
vanhat ja uudet asiakkaat!
0DDOlPS|SXPSXW
WVUWHNQLLNND¿
Tarjous
(to 5.5. – ke 11.5.):
.\OPlNRQHHW±NRGLQNRQHHW
.RVNHQWLH
6$779DQWHQQLW
Perhepizza 3 täytteellä 10 €
<3b-b

ma-la klo 10.30-13.30
su klo 12-15

UUTTA
YPÄJÄLLÄ!
Avoinna
7 päivää
viikossa!
SE
T
UN
N
E
,
UUTTA
YPÄJÄLLÄ!
HUOLLOT
Normaalipizza 3 täytteellä
6 €JA

KORJAUS
Kaikki kebabit, perunalla
tai riisillä 6 €

VARAOSA- JA
Ypäjän Kahvila-Kebab-Pizzeria
TARVIKEMYYNTI
✚ RASKAS KALUSTO
P. 02 767 3306
✚ MAATALOUSKALUSTO
Kurjenmäentie✚ 3,
Ypäjä
KATSASTUSHUOLLOT
✚ ILMASTOINTIHUOLLOT
PUHELIN:

HUOLLOT
JASI
K
UNA
A
T
KORJAUS
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N
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5!1!.2!˦ĊÏ!Ċ
Ypäjä, Rekolantie
TARVIKEMYYNTI
Uudehko, näpsäkkä lämϋ RASKAS KALUSTO
pöhirsitalo Palikkalassa.
ϋ MAATALOUSKALUSTO
ϋ Oh+k+mh+wc/psh+tekn.
KATSASTUSHUOLLOT
ϋ tila,
82 m2. Lis. tilava, kaILMASTOINTIHUOLLOT

tettu terassi n. 20 m . Var.
Ypäjän
Kahvila-Kebab-Pizzerian
045
134vanha
0504
takka,
lämm.
talt. 0504
otto. Erill.
omistaja
kiittää!
045
134
2

PUHELIN:

Tervetuloa juhlimaan!
JL RASKASTEKNIIKKA OY
sauna/tuparak. T. 3.440 m .
Uusi omistaja toivottaa
tervetulleeksi
2

UOTILANTIE 14, 32100 YPÄJÄ
RASKASTEKNIIKKA
OY
H.JL90.000
€.14,k 32100
11883156
YPÄJÄ
vanhat ja uudetUOTILANTIE
asiakkaat!
W W W.R ASKASTEKNIIKKA.FI
WYpäjä,
W W.R ASKASTEKNIIKKA.FI
Rassintie

Esa 60v

Tarjous (to 5.5. – ke 11.5.):

Siistiksi rem. talo Perttulas23.7.2016 Someron Lehtilässä
Ypäjän Kahvila-Kebab-Pizzerian
Perhepizza 3 täytteellä
10 €
sa. 1h+k+psh+s+vh+wc+

vanha omistaja kiittää!
Normaalipizza 3 täytteellä
€
(Lehtimäentie 607, 31520 Pitkäjärvi)
2et, 70 m26
. Kunnan
vesi ja
Uusi omistaja toivottaa tervetulleeksiIlm. viim. 8.7.2016 Kaikki kebabit, perunalla
tai riisillä
6 rakennus,
€
viemäri.
Erill. tal.
vanhat ja uudet asiakkaat!
jossa toimisto-, työ- ja var.
Ypäjän Kahvila-Kebab-Pizzeria
Esa 0400 741 566
tilaa. T. 1.958 m2.
Tarjous (to 5.5. – ke 11.5.):
P. 02 767H.3306
64.000 €. k 9810516
Riina 040 936 7476
Perhepizza 3 täytteellä 10 €
Kurjenmäentie
3, Ypäjä
Jani Himanen
| 050
521 0489
UUTTA
YPÄJÄLLÄ!
Ypäjä, Lepolantie 4
Normaalipizza 3 täytteelläMuistamiset:
6€
FI 34 8000
2137
www
. p e573
r i n 050
nepelti.fi
Rivitalon saunall päätykolHUOLLOT JA
Kaikki kebabit, perunalla tai riisillä 6 €

Ypäjän Kahvila-Kebab-Pizzeria
P. 02 767 3306
Kurjenmäentie 3, Ypäjä

KORJAUS

mio. 3h+k+psh+s+wc+vh,
72,5 m2. Iso parveke. Selkeä
pohjaratkaisu. Hv. 210,25 €.
juhlimaan!
H. 59.000 €. k 12794955

5!1!.2!˦ĊÏ!Ċ
TARVIKEMYYNTI
Tervetuloa
ϋ RASKAS KALUSTO
ϋ MAATALOUSKALUSTO
ϋ KATSASTUSHUOLLOT
Ypäjä, Pappilanmäentie 8
ϋ ILMASTOINTIHUOLLOT
Uusi tiiliverh. paritalokiin-

2et, 70 m2. Kunnan vesi ja
viemäri. Erill. tal. rakennus,
jossa toimisto-, työ- ja var.
tilaa. T. 1.958 m2.
H. 64.000 €. k 9810516
Rivitalon saunall päätykolmio. 3h+k+psh+s+wc+vh,
72,5 m2. Iso parveke. Selkeä
pohjaratkaisu. Hv. 210,25 €.
H. 59.000 €. k 12794955

Uudehko
pöhirsita
Oh+k+m
tila, 82 m
tettu tera
takka, lä
sauna/tu
H. 90.000

Ypäjä, Pappilanmäentie 8

Ypäjä, R

Ypäjä, Lepolantie 4

Uusi tiiliverh. paritalokiinteistö. As A: 1h+avok+oh+
psh/wc+s, 47 m2. H. 98.000
€. As B: 1h+avok+oh+psh/
wc+s+aula, 63 m2.
H. 126.000 €. k 11785374

Myydään tai vuokrataan

UUTTA
YPÄJÄLLÄ!
Ypäjä,
Naiminpolku
6 Uusi, asumaton huippuhieno
HUOLLOT JA
tiiliverh. rivitalohuoneisto.
KORJAUS
K+oh+mh+psh+s+wc+vh,
5!1!.2!˦ĊÏ!Ċ
72
m2. Lis. lasiterassi ja
TARVIKEMYYNTI
lämm.
var. Autokatos
ϋ RASKAS
KALUSTOja väl.
varasto.
ϋ MAATALOUSKALUSTO
ϋ KATSASTUSHUOLLOT
H.
149.000 €. k 9302196
ϋ ILMASTOINTIHUOLLOT
www.oikotie.fi
PUHELIN:

045
134 0504
Ypäjä, 040 594 8877

Matti Järvinen LKV

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

Esa 60v
YPÄJÄN
23.7.2016 Someron
teistö.Lehtilässä
As A: 1h+avok+oh+
TAKSI
psh/wc+s,
47 mTervetuloa
. H. 98.000 Kosken lukion
045 134
0504607, 31520 Pitkäjärvi)
(Lehtimäentie
PUHELIN:

Tervetuloa juhlimaan!
-DQL+LPDQHQ_

2

Siistiksi r
sa. 1h+
2et, 70 m
viemäri.
jossa toim
tilaa. T. 1
H. 64.000

Ypäjä, L

Rivitalon
mio. 3h+
72,5 m2.
pohjaratk
H. 59.000

Ypäjä, P

Uusi tiili
teistö. As
psh/wc+
€. As B:
wc+s+au
H. 126.00

KEVÄ

Myydää
Ypäjän
Ypäjä,
N

si, asum
E
tiiliverh.K
ZZZSHULQQHSHOWLIL
K+oh+m
Koulukeskuksen
Liikuntahalliin lauantaina 4.6.2016 klo 11
126.000
Esa 0400 H.
741
566 €. k 11785374
W W W.R ASKASTEKNIIKKA.FI
Ypäjän
72
m2.
Juhlan jälkeen klo 12.30 on ylioppilaiden
Myydään
Riina 040 936
7476 tai vuokrataan
lämm. va
23.7.2016 Someron Lehtilässä
L
kunniakäynti sankarihaudalle.
Ypäjä,
Naiminpolku
6
Uuvarasto.
Haketusta
sopivasti
Juhlassamme
mukana vuoden 1966 riemuylioppilaita.
Muistamiset: FI 34 8000
2137 573on
050
(Lehtimäentie
31520 Pitkäjärvi)
päiviä
lounas! 607,
Lounas
alkaenLaaksonen
7,50€
si, asumaton huippuhieno
H. 149.00
Haketuspalvelu
Kunnan ja seurakunnan
tiedotuslehti
• toukokuu 2016 • 44. vuosikert
Ilm. viim. 8.7.2016
tiiliverh.
rivitalohuoneisto.
ww
KOSKEN LUKIO
puh. 0400 823 977
K+oh+mh+psh+s+wc+vh,
Matti
Esa 0400 741 566
72 m2. Lis. lasiterassi ja
Ypäjä
Riina 040 936 7476
lämm. var. Autokatos ja väl.
varasto.
Muistamiset: FI 34 8000 2137 573 050
H. 149.000 €. k 9302196
Maistuva Äitienpäivälounas
su 8.5.
Edullinen
tarjous annos!
Katinhännäntie 298, 32140 Ypäjä
as.
www.oikotie.fi
Kattaukset klo 12.00 ja 13.30

Esa 60v

€. As B: 1h+avok+oh+psh/

JL RASKASTEKNIIKKA
OY viim. 8.7.2016 YLIOPPILASJUHLAAN
Ilm.
Puh.
(02) 727 1180
wc+s+aula, 63 m2.
UOTILANTIE 14, 32100 YPÄJÄ

ON
N
E
A
V
A
L
M
I
ST
UV
I
L
L
E
!

Ratsumestari
Joka

Ypäjä, R

Lounasbuffet
ma-la klo 10.30-13.30
su klo 11-15

YPÄJÄN
MattiTAKSI
Järvinen LKV

Parturi-kampaamo Outi Perho

VillaEmilia

Puh. 050 372 1172
Kesällä
avoinna
ke-su!
www.parturikampaamooutiperho.ﬁ
p. 045 3569 209

-DQL+LPDQHQ_
Z
ZZSHULQQHSHOWLIL
Parturi-kampaamo

Kesäduuni Osuuspan

OP Ypäjä tarjoaa 15–17-vuotiaille
Tervetuloa Kosken luk
paikkoja kahdeksi viikoksi. Paikka
Ypäjä, 040 594 8877
-DQL+LPDQHQ_
YLIOPPILASJUHLA
yleishyödyllinen
yhdistys tarjoaa
Puh. (02) 727 1180
ZZZSHULQQHSHOWLIL
Kunnanwww.paija.fi
ja seurakunnan tiedotuslehti
• toukokuu
• 44.
vuosikerta
Koulukeskuksen
Liikuntahalliin
kan2016
ja osuuspankki
maksaalauanta
häne
Lämpimästi tervetuloa!

YPÄJÄN
TAKSI
Puh.Perho
(02) 727 1180
Outi

Katinhännäntie 298, 32140 Ypäjä as.
Puh. 050 372 1172

7657(.1,,..$2<
www.parturikampaamooutiperho.ﬁ

Haketusta sopivasti
0\\QWL±$VHQQXV±+XROWR±9DUDRVDW
7DSDQL6LUpQ
Haketuspalvelu Laaksonen
0LWVXELVKL6DQ\R)XMLWVX3DQDVRQLF 3XK
puh. 0400 823 977
LOPDOlPS|SXPSXW
*60
0DDOlPS|SXPSXW
WVUWHNQLLNND¿
.\OPlNRQHHW±NRGLQNRQHHW
.RVNHQWLH
6$779DQWHQQLW
<3b-b

7657(.1,,..$2<

0\\QWL±$VHQQXV±+XROWR±9DUDRVDW 7DSDQL6LUpQ
0LWVXELVKL6DQ\R)XMLWVX3DQDVRQLF 3XK
LOPDOlPS|SXPSXW
*60
0DDOlPS|SXPSXW
WVUWHNQLLNND¿
.\OPlNRQHHW±NRGLQNRQHHW
.RVNHQWLH
6$779DQWHQQLW
<3b-b

Varaukset p. 050 569 6945

25,–

LAULUTIL
Juhlan jälkeen
klo 12.30 on ylio
YPÄJÄNKEVÄINEN
APTEEKKI
Lisätietoja
saat pankista
kunniakäynti
sankarihaud

Ypäjän kirkossa sunnuntaina 15

HaketustaTervetuloa
sopivasti Kosken lukion

Juhlassamme
on mukana vuoden 1966 r
tai www.op.fi/ypaja
Esiintyjinä Elisa Pyykkö, Vesa P
KOSKEN
LUKIO
Keijo Leppänen,
säestys
Tapio

YLIOPPILASJUHLAAN
Ratsumestari
Kesäduuni Osuuspankin
...avaa ovensa to 3.3. klo 10.30
Kätevä SEPTIdIN SPrAY
Haketuspalvelu Laaksonen

puh. 0400 823 977
Maistuva Äitienpäivälounas
suklo
8.5.
Koulukeskuksen Liikuntahalliin
lauantaina 4.6.2016
11
Ypäjän seurakunnan lapsikuoro ja Ka
Kattaukset
klo
12.00
ja
13.30
Juhlan jälkeen klo 12.30 on ylioppilaiden
Septidin
OP
Ypäjä
tarjoaamyös
15–17-vuotiaille
nu
pienten
haavojen
ja
ihoLaulamme
keväisiä/kesäis
Varauksetsankarihaudalle.
p. 050 569 6945
kunniakäynti
Sp
ray 100m
paikkoja
kahdeksi
viikoksi.
Paikkakun
l
yhdessä yleisön kanssa.
vammojen
desinfiointiin.
Juhlassamme on mukana vuoden 1966
riemuylioppilaita.
yleishyödyllinen yhdistys
tarjoaa nu
3,50€
TERVETULOA
!!!
Salmin
Piikulla
kan
ja
osuuspankki
maksaa
hänen p
LUKIO
www.paija.fi KOSKENLämpimästi
tervetuloa!
Sopii myös palovammojen,
synttärit Ypäjän
auringonpolttaman ihon, hyönAseman SeurojenLisätietoja saat pankista
teistenpuremien sekä ärtyneen
tai www.op.fi/ypaja
talolla
ihon puhdistukseen. Laimennettuna
voidaan käyttää myös suun
16.7.16 klo 17.00
huuhteluun.
...avaa ovensa to 3.3. klo 10.30
Kunnan ja

TERVETULOA
Lounas

25,–
ma-la klo 10.30-13.30
su klo 12-15

Avoinna 7 päivää viikossa!

Ratsumestari

Ilm. viim. 17.6.
Piiku 040 728 4694 klo 19.00 Ypäjä, Rekolantie
jälkeen
Uudehko, näpsäkkä lämma-la klo 10.30-13.30
Palvelemme
ark. 9–17 ja la 9–14
pöhirsitalo
Palikkalassa.
Reissutili
su
klo
12-15
Kurjenmäentie
2, 32100 Ypäjä
P. 02 767 3150
Oh+k+mh+wc/psh+tekn.
Parturi-kampaamo
Outi •Perho
FI0910973500130568
Kunnan
tila, 82 m2. Lis.
tilava, ka- 298, 32140 Ypäjä as.
Katinhännäntie
2
. Var.
tettu terassi n. 20 m Puh.
050 372 1172
takka, lämm.
talt. otto. Erill.
www.parturikampaamooutiperho.ﬁ
sauna/tuparak. T. 3.440 m2.
H. 90.000 €. k 11883156

Lounas

Avoinna 7 päivää viikossa!

Rekolantie
Ypäjä,Parturi-kampaamo
Rassintie

Ypäjän Kahvila-Kebab-Pizzerian
vanha omistaja kiittää!
Uusi omistaja toivottaa tervetulleeksi
vanhat ja uudet asiakkaat!
Tarjous (to 5.5. – ke 11.5.):
Perhepizza 3 täytteellä 10 €
Normaalipizza 3 täytteellä 6 €
Kaikki kebabit, perunalla tai riisillä 6 €

Ypäjän Kahvila-Kebab-Pizzerian
Ypäjän Kahvila-Kebab-Pizzeria
vanha omistaja kiittää!
Uusi omistaja
toivottaa
P. 02 767
3306 tervetulleeksi
vanhat ja uudet
asiakkaat!
Kurjenmäentie
3, Ypäjä
Tarjous (to 5.5. – ke 11.5.):
Perhepizza 3 täytteellä 10 €

UUTTA YPÄJÄLLÄ!
HUOLLOT JA
KORJAUS

5!1!.2!˦ĊÏ!Ċ
TARVIKEMYYNTI
ϋ RASKAS KALUSTO
ϋ MAATALOUSKALUSTO
ϋ KATSASTUSHUOLLOT
ϋ ILMASTOINTIHUOLLOT

UUTTA YPÄJÄLLÄ!

PUHELIN:

Outi Perho

Katinhännäntie 298, 32140 Ypäjä as.
Uudehko,rem.
näpsäkkä
lämSiistiksi
talo PerttulasPuh. 050 372 1172
pöhirsitalo
Palikkalassa.
sa.
1h+k+psh+s+vh+wc+
www.parturikampaamooutiperho.ﬁ
Oh+k+mh+wc/psh+tekn.
2et,
70 m2. Kunnan vesi ja
2
tila,
82
. Lis.
kaviemäri. m
Erill.
tal.tilava,
rakennus,
tettu terassi
n. 20työm2.jaVar.
jossa
toimisto-,
var.
takka,T.lämm.
tilaa.
1.958talt.
m2. otto. Erill.
sauna/tuparak.
3.440 m2.
H.
64.000 €. k T.
9810516
0\\QWL±$VHQQXV±+XROWR±9DUDRVDW
H. 90.000
€. k 11883156
7DSDQL6LUpQ

7657(.1,,..$2<

0LWVXELVKL6DQ\R)XMLWVX3DQDVRQLF
3XK
Ypäjä,
Lepolantie 4
Ypäjä,
Rassintie
LOPDOlPS|SXPSXW
*60

Rivitalon
saunall päätykolSiistiksi
rem. talo Perttulas0DDOlPS|SXPSXW
WVUWHNQLLNND¿
mio.
3h+k+psh+s+wc+vh,
sa. 1h+k+psh+s+vh+wc+
.\OPlNRQHHW±NRGLQNRQHHW
.RVNHQWLH
2
.mIso
72,5
m
2 parveke. Selkeä
6$779DQWHQQLW
2et, 70
. Kunnan vesi ja
<3b-b
pohjaratkaisu.
Hv.rakennus,
210,25 €.
viemäri. Erill. tal.
0\\QWL±$VHQQXV±+XROWR±9DUDRVDW
7DSDQL6LUpQ
H.
59.000
€. k 12794955
jossa
toimisto-,
työ- ja var.
0LWVXELVKL6DQ\R)XMLWVX3DQDVRQLF
3XK
2
tilaa. LOPDOlPS|SXPSXW
T. Pappilanmäentie
1.958 m .
Ypäjä,
8
*60
H. 64.000
€. k 9810516
0DDOlPS|SXPSXW
WVUWHNQLLNND¿
Uusi tiiliverh. paritalokiin.\OPlNRQHHW±NRGLQNRQHHW
.RVNHQWLH
Ypäjä,
Lepolantie 4
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