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                              Autokoulu Ypäjällä!  Kurssi alkaa 

                                               ti 26.5.2015 

klo 19.00 
hevosopiston  

potku-luokassa  

www.forssanautokoulu.fi            
puh.03-422 2222 

 

 

Ypäjän Apteekki
Kevättarjouksessa
Ophtim Eye® Hydra
Silmäystävälliset silmätipat
– kosteuttaa ja suojaa, säilöntäaineeton
   ja sopii myös piilolinsseille
  12,50 e  (16,50 e)

Palvelemme ma–pe 9–17 ja la 9–14

Tervetuloa herkuttelemaan oman
keittiön pullilla ja munkeilla!

AUTOILIJAN AUTOTARVIKKEET
Turuntie 134, Ypäjä. Av. ark. 7.30–17, la 10–15

Palikkala

Kotiruokaa arkisin klo 11–13
Käy tykkäämässä meistä
facebookissa: Palikkala Seo
Meiltä myös GasOne-nestekaasut

Kansallisen Veteraanipäivän 27.4.2015  
valtakunnallinen pääjuhla järjestetään Hämeenlinnassa.  

Koska ypäjäläisillekin veteraaneille järjestetään kuljetus Hämeenlinnaan,  
pidetään Ypäjän oma juhla vasta seuraavana sunnuntaina.

Kansallisen Veteraanipäivän juhla Ypäjällä
sunnuntaina 3.5.2015 

”Tämä maa ei koskaan sortua saa – eläköön Suomi!”

klo 09.30   Seppeleen lasku Sotaanlähdön muistomerkille Pertunmäellä

klo 10.00 Kansallisen Veteraanipäivän messu Ypäjän kirkossa

 Kirkkokahvit seurakuntakodissa, juhlapuhujana 
 Tuija Saura, Sotaveteraaniliiton hallituksen jäsen

Tervetuloa!
Kunniamerkit Ypäjän kunta ja seurakunta

YPÄJÄN
TAKSI

Puh. (02) 727 1180

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

Puh. 050 372 1172
www.parturikampaamooutiperho.fi

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

Tapani Sirén
Puh. 02-7673903

GSM. 0500-594468
tsr.tekniikka.fi

Koskentie 652
32100 YPÄJÄ

Haketusta sopivasti
Haketuspalvelu Laaksonen

puh. 0400 823 977

KarrinPuomista 
Kajahtaa!!
Pe 8.5. Harmi

La 16.5. Strong (Helsinki)
Pe 22.5. Kake Randelin

Lisäksi Karaoke joka perjantai!!
(perjantain esiintyjät siirtävät Karaoken

 aina automaattisesti lauantaille)

Lisätietoja www.karrinpuomi.fi 
sekä Facebook-sivuilta

Tervetuloa Viihtymään!!!

1. luku
Yksi nuori alpakka asui isolla maatilalla, jossa oli paljon erilai-
sia eläimiä ja hyvä omistaja. Siellä oli hyvä olla. Kerran aam-
ulla alpakan karsinan luoksi tuli omistajan lapsenlapsi Nella.
– Nyt pikkuinen sinä olet jo puolenvuoden ikäinen ja sinulle 
pitää antaa nimi, sanoi Nella ja jatkoi,
– Sinulle sopii Pumba.
Koko loppupäivän Pumba oli yli-iloinen, koska se sai oman ni-
men. Sen mielestä se oli paras päivä elämässä, mutta yöllä...
TAPAHTUI ONNETTOMUUS!

2. luku
Yöllä Pumba heräsi, koska tallissa, jossa se seisoi, oli aika outo 
haju. Sitten heräsivät muut eläimet ja vähän ajan päästä kaikki 
eläimet huomasivat, että heinä alkoi jostain syystä palaa. Koko 
talli oli isossa vaarassa.
Yhtäkkiä yksi nuori ori säikähti ja rikkoi karsinan oven sekä 
juoksi tallista ulos.
Muutaman minuutin kuluttua kaikki hevoset juoksivat tallista, 
mutta Pumba ja kaksi ponia jäivät kiinni karsinaan. Niitä auttoi 
tamma nimeltä Lumi.

Kaikki eläimet juoksivat pellolle, mutta Pumba kompastui kiveen 
ja kieri isosta mäestä metsään. Sitten se nousi ja juoksi jonkin 
verran siitä paikasta. Myöhemmin vähän rauhoituttuaan se löysi 
paikan johon jäi nukkumaan.

3. luku
Aamulla Pumba aukaisi silmänsä ja sen edessä seisoi pieni mus-
ta-valko-ruskea kissa.
Pumba nousi nopeasti ylös ja seisoi ihmeissään. Se ei uskaltanut 
sanoa sanaakaan.
– Moi! sanoi kissa. – Kuka sinä olet ja mitä sinä täällä teet?
– Olen Pumba. Juoksin maatilalta, koska siellä syttyi tulipalo. 
– Ouuu... Se on ikävää, sanoi kissa surullisena.
– Mikä sinun nimesi on? kysyi Pumba.
– Olen Mari, kissa vastasi.
Ja niin he lähtivät yhdessä kävelemään.
– Muuten Mari, mihin me kävelemme? kysyi Pumba.
– Minä haluan näyttää sinut omistajilleni, vastasi Mari.
– Onko sinulla hyvät omistajat? kysyi Pumba.
– Joo, he ovat tosi hyviä ihmisiä, sanoi Mari.
– Hyvä on, sanoi Pumba.

Viiden minuutin kuluttua Pumba näki ison hienon talon. Talosta 
juoksivat kaksi lasta, Niko ja Lilli. Niiden perään juoksivat hei-
dän vanhemmat, Jouni ja Niina. He tulivat Marin luo ja sitten 
huomasivat Pumban. Ja lopuksi he ottivat myös Pumban omaksi. 
Pumba oli siitä tosi iloinen.

Teksti: Stanislava Smyslova
Kuva: Kuvaamo Sirpa Ryyppö Valokuvaaja Sirpa Ryypön Leppäkertun Keinutuoli -näyttelyn kuvat innostivat 

Perttulan koulun kuudesluokkalaiset Pirjo Mutkalan johdolla kirjoittamaan 
satuja ja tarinoita ekaluokkalaisille kummioppilailleen. Tulevissa numeroissa 
pääsette  tutustumaan muutamiin  upeisiin kirjoituksiin  kuvien kera.

Lillille Tasialta  
 PARHAAT YSTÄVÄT

MUISTA ÄITIÄ LAHJAKORTILLA!
Fysioterapeu tti Satu Vaarula 
P. 0400 430 088 www.hyvinvoi.net
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Ypäjän seurakunnan 
    toimintaa toukokuussa

Seurakunnan asiat

vt. kirkkoherra
Juhani Routasalo

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

43. vuosikerta.

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

Päätoimittaja:
Tapani Rasila

Sivunvalmistus:
Pirkanmaan Lehtipaino Oy

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

ILMOITUSHINNAT
Etusivun alaosa 
0,75 €/ pmm + alv 

Takasivu
0,75 €/ pmm + alv 

Muu osa lehteä 
0,50 €/ pmm + alv 
Etusivun yläosan
suuri ilmoitustila
(6 palstaa x 170 pmm)
500 € + alv

Määräpaikkakorotus
0,10 e / pmm + alv

Yhdistysten ilmoitukset
Maksutta

TILAUSHINNAT
Ypäjän kunnan alueen
osoitteisiin veloituksetta

Tilaukset kotimaahan ja 
ulkomaille

30 e / vuosikerta + alv 10 %

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

ISSN 1237-2528

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

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

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

Diakoniatoimisto avoinna
ke klo 10–11.30, to klo 15–16.00
puh. 040 553 6362

PAINOPAIKKA
Pirkanmaan Lehtipaino Oy
Kesäkuun Ypäjäläinen ilmestyy 
torstaina 4.6.2015. Lehteen 
tarkoitettu aineisto on toimitet-
tava kunnantalolle 25.5.2015 
klo 15.00 mennessä.

Heinä-elokuun Ypäjäläinen 
ilmestyy 2.7.2015.

Ke 6.5. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla

To 7.5. klo 11 Kultaisen iän kerho srk-kodilla

Su 10.5.  klo 10 Messu Routasalo, Mirja Paju  
 klo 14 Äitienpäivän täytekakkukahvit srk-kodilla 
 klo 15 Äitienpäiväkonsertti kirkossa 

Ti 12.5. klo 18 Aikuisten kuoro srk-kodilla

Ke 13.5. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla 
 klo 18 Siionin Kannel -lauluilta srk-kodilla

To 14.5. klo 10 Sanajumalanpalvelus Routasalo, Saukkola

Su 17.5. klo 10 Messu Routasalo ja Saukkola

Ti 19.5. klo 12 Ypäjänkylän diakoniapiiri kirjastossa

Ke 20.5. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla 
 klo 13 Palvelukeskuksen hartaus 
 klo 18 Muistolehdon käyttöönottotilaisuus hautausmaalla 
 klo 19 Kirkkovaltuuston kokous srk-kodilla

To 21.5. klo 11 Kultaisen iän kerhon kevätjuhla srk-kodilla 
  klo 18 Päiväkerholaisten kevätkirkko, esikouluun lähtevät siunataan alttarilla;  

kirkon jälkeen srk-kodilla jäätelö- ja mehutarjoilu 
klo 19 kuorolaisten lauluharjoitukset kirkossa

Su 24.5.  klo 10 Messu, Juhani Routasalon lähtösaarna, Saukkola. Mukana aikuisten kuoro. 
Tilaisuudessa isosten tehtävään siunaaminen. Messun jälkeen srk-kodilla kuoron 
kevätlaulajaiset.

Ti 26.5. klo 19 Kylvöjen siunaaminen Hyrsynkulman lavalla

Ke 27.5. Päiväkodin kevätkirkko, kouluun lähtevät siunataan alttarilla

To 28.5. klo 18 Keväinen lauluilta kaikille, sään salliessa ulkona

Su 31.5. klo 10 Messu Erkki Vappula, Saukkola

To 4.6.  Kesäretki Sastamalaan. Lähtö srk-kodilta klo 9, retken kohde: Rudolfin keidas, 
Keikyän riippusilta ym. Paluu klo 17 mennessä. Hinta 40 e,  
ilm. Terhille p. 040 553 6362.

Olette jo kuulleetkin, että en 
tule enää Ypäjälle töihin. Sain 
vakituisen viran Nousiaisten 
seurakunnasta, ja irtisanouduin 
Ypäjän srk:n diakonian virasta. 
Ypäjällä ehdin olla töissä hiu-
kan vaille neljä vuotta. Aloitin 
työni 3.1.2011, ja sitä ennen 
olin jokusen kerran tutustumas-
sa marras-joulukuussa. Aloit-
taessani olin 23-vuotias, puoli 
vuotta aiemmin koulusta val-
mistunut. Koulun jälkeen olin 
matkustellut ja ollut kesällä 
leirityössä, ensimmäinen var-
sinainen työpaikka aukeni siis 
Ypäjällä.

Olin todella innostunut tu-
lemaan töihin Ypäjän seura-
kuntaan. Innokkuudella kor-
vasin puuttuvan kokemuksen.  
Entuudestaan Ypäjä oli aivan 
tuntematon. Pari kertaa olin 
hevosopiston tienoilla käynyt 
aiemmin. Muutin Ypäjälle, ja 
lenkkeillen ja pyöräillen seu-
tu tuli tutuksi. Kotikäynneillä 
tuli kylät vähitellen tutuiksi. 
Viihdyin hyvin Ypäjällä, ja se 
tuntui omalta paikaltani, oli-
sin siellä mielelläni ollut pi-
dempääkin. Ypäjältä jäi paljon 
hyviä muistoja! Ratsastuksen 
aloitin hevospitäjän innoittama, 
ja sitä jatkan edelleen. Avanto-
uintikin oli sellainen harrastus, 
johon Ypäjällä innostuin. Yhtä 
mukavaa avantopaikkaa ei ole 
muualta löytynyt! Ypäjäläiset 
ovat mukavia, ja minut otettiin 
silloin aikanaan hyvin vastaan. 
Ypäjän aikana työtoverit ehti-
vät vaihtua, sain tutustua mo-
niin erilaisiin persooniin. Hei-
dän kanssaan oli ilo syventyä 
seurakunnan työhön. Työ pie-
nessä seurakunnassa antoi hy-
vän kuvan seurakunnan työstä 
kokonaisuudessaan, eikä ollut 

tarkkoja rajoja, mikä kenenkin 
työalaan kuului.

Täällä Nousiaisissakin olen 
jo oppinut paljon. Olisi ollut 
mukavaa päästä kokeilemaan 
Ypäjälle näitä ideoita ja oppeja 
joita täältä olen saanut. Jota-
kin Ypäjältä olen voinut tuoda 
myös tänne. Muutos on tehnyt 
hyvää, vaikka aluksi minun oli 
ikävä sinne Ypäjälle. Työ siellä 
oli jo mukavan tuttua. Nyt jou-
duin uudestaan niihin vasta-al-
kajan saappaisiin. Nousiainen-
kin on pieni seurakunta, ja olen 
ainut diakoniatyöntekijä. Hiu-
kan Ypäjää isompi paikkakunta 
kylläkin, n. 4800 asukasta. 

Ypäjän töissä olo vuosien 
aikana elämäni muuttui aika 
paljon. Neljä vuotta sitten olin 
avoimin mielin ja innokkaana 
Ypäjän srk:ssa. Asuin yksin 
Ypäjällä, enkä ollut vielä tavan-
nutkaan miestäni. Olisin ajatel-
lut, että olen Ypäjällä pidem-
pään kuin neljä vuotta. Elämä 
ei kuitenkaan aina mene omi-
en suunnitelmien mukaan. Ei 
nytkään. Lapsuuden kotini jäi 
yllättäen tyhjäksi, ja minä sen 
omistajaksi. Halusimme muut-
taa sinne asumaan aviomieheni 
kanssa. Se oli oikea ratkaisu. 
Kuitenkin työmatkani piteni, ja 
sitten tuli tilaisuus lähteä Nou-
siaisten srk:aan sijaisuuteen. Ja 
sille tielle jäin. Se, että päätin 
jäädä töihin Nousiaisiin, ei ol-
lut helppo, eikä itsestään selvä 
päätös. Koen kuitenkin, että it-
se en ole näitä valintoja tehnyt, 
vaan Taivaan Isä on minua joh-
dattanut. Nyt olen onnellinen 
aviovaimo omassa lapsuuden-
kodissani, pienessä kotikyläs-
säni, ja töissä uudessa paikassa, 
vain reilun puolen tunnin ajo-
matkan päässä. 

Lähtiessäni syksyllä vir-
kavapaalle, sain monia hyviä 
toivotuksia. Mieleeni jäi eri-
tyisesti, kun sanottiin, ”pysy 
tuollaisena, kuin olet, ole oma 
itsesi, niin varmasti pärjäät. 
Ole aidosti oma itsesi.” Se nou-
si mieleeni täällä Nousiaisissa, 
kun olin hetken ollut töissä. 
Meille jokaiselle on tärkeää, 
että olemme aidosti sellaisia 
kuin olemme. Emme voi ra-
kastaa toisia ihmisiäkään, jos 
emme pysty rakastamaan itse-
ämme. Jos arvostamme itse-
ämme hyvällä tavalla, voimme 
arvostaa muitakin. Jos emme 
voi antaa itsellemme anteek-
si, emme voi muillekaan. Tätä 
saamme seurakunnissa yhdessä 
opetella, armon avulla. Jeesuk-
sen antama ohje on voimissaan 
yhä tänäänkin, ”rakasta lähim-
mäistäsi, niin kuin itseäsi”. 
Tässä ei käsketä rakastamaan 
vain lähimmäistä, vaan myös 
itseä. Se miten suhtaudumme 
lähimmäiseemme, kertoo, mi-
ten suhtaudumme itseemme: 
”Veden kalvossa näet kasvosi, 
lähimmäisessä näet sydämesi.” 
(Sananlaskut 27:19)

Haluan kiittää teitä kaik-
kia seurakuntalaisia siitä, että 
saimme yhdessä kulkea pienen 
matkan elämää ja sitä yhdessä 
ihmetellä. Kiitos työtovereille, 
teidän kanssanne oli mahtavaa 
opetella puhaltamaan yhteen 
hiileen! Oma matkani jatkuu 
nyt toisaalle, avoimin mielin ja 
työstä innostuneena, johdatuk-
seen luottaen. Lämpimin aja-
tuksin muistan Ypäjää ja ypäjä-
läisiä. Terhille diakoniatyönte-
kijän virkaan iloa ja intoa! Hy-
vän Jumalan runsasta siunausta 
koko Ypäjän seurakunnalle!

Diakoni Hanna Rinne

Kiitos ja näkemiin!

KESÄRETKI  
Sastamalaan to 4.6.
Lähtö klo 9.30 Seurakunta- 
kodin pihasta, Ypäjänkylän seuraintalo 9.40. Paluu klo 
17.00. Kohteina: Keikyän kirkko, retkihartaus, Isosuon 
kansallispuiston pitkospuut, Rudolfin Keidas, lounas. 
Matkan hinta 40,00 euroa. 
Ilmoittautumiset 22.5. mennessä, Terhi Hakala-Vap-
pulalle, puh. 040 553 6362. Retken vetäjinä Terhi ja 
Erkki Vappula.

Kesäretki KUORTANEELLE
Sunnuntaina 12.7.2015  suuntaamme Pohjanmaalle. Matkaa 
kertyy noin 270 km, siksi joudumme lähtemään aikaisin aamulla.

Lähtö srk-kodin pihalta kello 6.30, paluu samana iltana.

Ohjelmassa mm:
–  Osallistumme jumalanpalvelukseen, jonka toimittaa kirkko- 

herra Vesa Rasta.
–  Vierailemme urheiluopistolla, nautimme maittavan lounaan 

sekä tutustumme eri kohteisiin paikkakunnalla.
–  Paluumatkalla poikkeamme KILLINKOSKEN VANHALLE TEH-

TAALLE jossa tutustumme mm. Nostalgiamuseoon (lelut, kel-
lot ym.), nautimme kahvit, ja lisäksi on mahdollisuus kierrellä 
suurella kirpputorilla josta voi löytyä aarteita. Ostosaikaa 1–2 
tuntia.

Kesäisen retken hinta on 80 euroa, johon sisältyy matkat, 
ruokailu ja ohjelma.
Tiedustelut matkanjohtaja Keijo Leppänen 050 363 6624.
Sitovat Ilmoittautumiset kirkkoherranvirastoon 12.6.2015 men-
nessä puh. 040 804 9253. 

Järjestää Ypäjän seurakunta

Hevosharrastuksen syvetessä tai 
kiinnostuksen edetessä kilpai-
lutoimintaan monen haaveena 
siintää oman hevosen hank-
kiminen. Hevosen ostaminen, 
omistaminen ja ylläpito vaativat 
kuitenkin huomattavan paljon 
resursseja niin taloudellisesti, 
ajallisesti kuin tietojen ja taito-
jenkin kannalta, ja sitä on syytä 
harkita vakavasti monesta näkö-
kulmasta. Myös tallin pitäminen 
edellyttää vankkaa tietotaitoa.

Hevosen hyvinvointi alkaa 
sen arjesta ja elinympäristöstä. 
Tampereen Hevoset 2015 -mes-
suilla julkistettiin Hevosenomis-
tajan oppaasta uudistettu painos. 
Opas on suunnattu erityisesti 
hevosen hankintaa harkitseville.

Hevosten omistajille ja tal-
lin pitäjille on koottu kattavasti 
tietoa www.hevoseni.fi <http://
www.hevoseni.fi/> -sivustolle. 
Sinne on tuotu helposti yhdestä 
paikasta löydettäväksi ajankoh-
tainen ja tärkeä tieto hevosen 
hyvinvoinnista, omistamisesta ja 
tallinpidosta aina laeista ja sää-
döksistä lähtien ruokintaan, ter-
veydenhoitoon, kuljettamiseen 
ja käsittelyyn ja paljon muuhun.  

Hevosenomistajan oppaan ja 

hevoseni.fi -sivuston takana alan 
asiantuntemus ja yhteistyö, jota 
koordinoi Hippolis ry. Sen li-
säksi mukana ovat Suomen Rat-
sastajainliitto, Suomen Hippos, 
Suomen Hevosenomistajien kes-
kusliitto ja Suomen Eläinsuoje-
luyhdistysten liitto. 

Hevosenomistajan oppaasta 
löytyy ladattava versio edellä 
mainittujen yhdistysten sivuilta 
sekä osoitteesta www.hevoseni.
fi. Oppaan maksutonta paino-
versiota jaetaan hevosalan ta-
pahtumissa.

Hevosenomistajan opas ja 
hevoseni.fi alan yhteistyössä 
hyvinvoinnin asialla



3Toukokuu / 2015

Muistolehto ja sirottelualue

#

YPÄJÄN SEURAKUNTA
PÄIVÄKERHOON ILMOITTAUTUMINEN
Syksyn 2015 kerhoryhmien järjestelyjen vuoksi tarvitsem-
me seuraavat tiedot lapsestanne 21.5.2015 mennessä. 
Päiväkerhoon pääsevät 3-5-vuotiaat lapset. Tänä vuonna 
3 vuotta täyttävät voivat aloittaa syksyllä kerhon. Jo kerhoa 
käyviltä riittää sanallinen ilmoitus päiväkerhoon, elleivät 
tiedot ole muuttuneet. Kerhomaksu 3-v 15 e ja 4-5-v 30 e/
vuosi, sisaralennus 5 e. Lisätietoja saa päiväkerhosta puh. 
040 804 9252 / Laila Moisander maanantai-torstai klo 9-15 
välisenä aikana.
Sukunimi ______________________________________
Etunimet ______________________________________
Syntymäaika ________________________
Huoltajan nimi __________________________________
______________________________________________
Lähiosoite _____________________________________
______________________________________________
Postinro ___________ Postitoimipaikka ______________ 
Puh. ____________________  ___
Lastasi kerhosta hakevan henkilön/hoitajan nimi 
______________________________________________
________________________ Puh.__________________

Onko lapsellanne allergia tai jokin sairaus, joka pitää ottaa 
huomioon kerhoaikana?
______________________________________________
______________________________________________

Saako lastanne kuvata/videokuvata kerhossa ja käyttää 
kuvia esim. lehdissä ja srk:n tilaisuuksissa esim. perhekir-
kot / juhlat? 
Kyllä _________ Ei ________ 
 

Saako lapsenne kuvia käyttää seurakunnan internet koti-
sivuilla?
Kyllä _________ Ei ________ 
 

Saako lapsenne osallistua päiväkerhon järjestämiin retkiin, 
joista ilmoitetaan erikseen kerhovihkossa?
Kyllä _________ Ei ________ 
 

Saako lapsenne nimen antaa kerhokuvan kerhokavereille?
Kyllä _________ Ei ________ 
 

Mitä toivotte päiväkerhotoiminnalta? _________________
_____________________________________________
_____________________________________________
 
Huoltajan allekirjoitus_____________________________
_____________________________________________

Hartaita Hetkisiä  Liftari

YPÄJÄN SRK / MUSIIKKITYÖ
Srk-kuoron KEVÄTLAULAJAISET ovat  

sunnuntaina 24.5.2015 srk-kodilla. Tilaisuus alkaa 
pian jumalanpalveluksen jälkeen, n. klo 11.30.
Myös yhteislaulua ja sekä mahd. yksinlaulua.  

TERVETULOA !
KESÄLAULUHETKET alkavat to 28.5. klo 18.00. 

Kesäkuussa muutama kerta jne.  
Tietoa näistä seuraavassa Ypäjäläisessä.

Olipa kerran mies, joka asui 
pienessä vuoristokylässä Al-
peilla. Vuodesta toiseen hän 
eleli kylässä, eikä koskaan 
eläessään ollut käynyt kylänsä 
ulkopuolella. Mies oli ahkera 
työmies, jota arvostettiin ahke-
ruutensa vuoksi, mutta hänes-
sä oli yksi piirre, joka kovasti 
kyläläisiä kummastutti. Vii-
kot mies teki töitä, mutta joka 
sunnuntai kun oli vapaapäivä, 
hän meni jo aamuvarhaisella 
tien varteen kylän pohjoispuo-
lelle ja vietti koko päivänsä 
tienmutkassa seisoskellen. Ja 
milloin kylän läpi ajoi auto 
pohjoisen suuntaan, mies yritti 
liftata kyytiin. Joku oli joskus 
kysynyt mieheltä miksi hän 
tuolla liftasi, mutta ei koskaan 
ollut saanut kunnollista vas-
tausta. Mies tunnettiin tuosta 
piirteestään niin yleisesti, että 
häntä oli alettu kutsua Lifta-
riksi.

Vuodet vierivät ja viikosta 
toiseen Liftari seisoi tienmut-
kassa kyytiään odotellen. Hä-
nen annettiin viettää vapaapäi-
vänsä rauhassa, koska tuosta 
harrastuksesta ei kenellekään 
häiriötä ollut. Vaikkakin tuo 
Liftarin piirre toisinaan huvitti 
kyläläisiä kovasti ja siitä vit-
sejäkin hyväntahtoisesti veis-
teltiin. Erään kerran kyläläisiä 
alkoi kuitenkin puhuttaa asia, 
jota kukaan ei ollut aiemmin 
huomannut: vaikka Liftari vii-
koittain vietti tuolla tienmut-
kassa koko päivän auringon-
noususta iltahämärään asti, ei 
hän ollut tiettävästi koskaan 
kyytiä saanut. Tuo mysteeri 
alkoi kiusata kyläläisiä siinä 
määrin, että porukoissa alet-
tiin kehittää erilaisia teorioita 
sen syistä. Oliko Liftari ken-
ties menossa paikkaan, johon 
ei kylän läpi vievää tietä lain-
kaan kuljettu, vai oliko hänen 
esiintymisensä siinä määrin 
erikoista, ettei kukaan uskal-
tautunut häntä kyytiin otta-
maan. Erilaiset teoriat alkoivat 
velloa kyläläisten puheissa ja 
lopulta ei muusta puhuttukaan, 
kuin Liftarin huonosta kyyti-
onnesta.

Lopulta kyläläiset yhdessä 
tuumin päättivät, että tuosta 
mysteeristä oli jollakin kei-
noin otettava selko. He olivat 
kuitenkin niin hienotunteisia 
Liftaria kohtaan, etteivät sitä 
uskaltautuneet häneltä kysyä, 
vaan mysteeristä vaiettiin hä-
nen seurassaan kuin yhteisestä 

päätöksestä. Erilaisia ideoita 
heitettiin ilmoille asian selvit-
tämiseksi ja loputa päädyttiin 
siihen, että kaksi kylän poikaa 
lähetettiin vakoilemaan Lifta-
ria. Näin pojat näkisivät mitä 
Liftari oikeastaan sunnuntaisin 
tievarressa teki.

Erään sunnuntaipäivän aa-
mua jo ennen auringonnou-
sua pojat siis passitettiin tien-
mutkassa olevaan pusikkoon 
Liftaria odottamaan. Heidän 
käskettiin odottaa pusikossa 
siihen asti, kun Liftari lähtisi 
illalla pois ja tulevan vasta hä-
nen jälkeensä kylää kertomaan 
mitä olivat saaneet selville. 
Näin varmistuttiin, että Liftari 
ei saisi selville että pojat häntä 
vakoilivat.

Tuona päivänä kylässä ei 
muusta puhuttukaan, kuin il-
lalla ratkeavasta mysteeristä. 
Lopulta päivä painui mailleen 
ja pojat saapuivat takaisin ky-
lään. He olivat kovasti ihmeis-
sään siitä, mitä olivat nähneet. 
Pojat kertoivat kyläläisille, että 
Liftari oli autojen tullessa vai 
katsonut niitä tarkkaavaises-
ti ja vasta kohdalla, kun oli 
nähnyt kuskin tarkasti, hän oli 
nostanut peukalonsa pystyyn. 
Ja milloin kuljettaja näytti vä-
hänkin epäilyttävältä, ei peu-
kalo noussut lainkaan, vaan 
Liftari katseli taivaalle vihel-
lelleen, kuin sattumalta pai-
kalle osuneena. Eikä yksikään 
auto tietenkään pysähtynyt, 
kun eivät huomanneet tämän 
liftaavan kuin vasta taustapei-
liin vilkaistessaan. Pääteltiin 
yhdessä tuumin, että Liftari 
valikoi tarkasti, kenen kyytiin 
pyrki. Ja olihan se ymmärret-
tävää: ei sitä näinä aikoina 
tiennyt, millaisia ihmisiä au-
toillaan kylän läpi ajeli.

Kun mysteeri oli selvinnyt, 
asia unohtui vähitellen, eikä 
siitä enää sen kummemmin pu-
huttu. Vuodet kuluivat ja elä-
mä pienessä kylässä pyöri ku-
ten ennenkin. Liftari meni joka 
sunnuntai tuttuun paikkaansa 
kyytionneaan koittamaan, ei-
kä koskaan tärpännyt. Sitten 
koitti Liftarin 70-vuotispäivä. 
Kyläläiset miettivät jo hyvissä 
ajoin, mitä tuolle ahkeralle ja 
tunnolliselle työmiehelle oi-
kein lahjaksi annettaisiin. Pää-
dyttiin yhdessä tuumin siihen, 
että parasta mitä tuo mies voisi 
saada, olisi se, että joku ottaisi 
hänet lopulta kyytiin. Autoa ei 
kellään tuossa pienessä kyläs-

sä tietenkään ollut, joten asia 
ratkaistiin toisin: Aamuvarhai-
sella, kun Liftari oli mennyt 
kylän pohjoispuolelle tuttuun 
tienmutkaansa, lähti koko muu 
väki kylän eteläpuolelle tien-
varteen. Ja kun oikein luotet-
tavan- ja rehdinoloinen kuljet-
taja sattui paikalle, koko kylä 
nosti peukalonsa ja auto saa-
tiin pysähtymään. Kuljettajalle 
selitettiin, että kylän pohjois-
puolella olisi mies, joka vietti 
70-vuotispäiväänsä liftaten. Ja 
että kaikkein tärkeintä miehel-
le olisi, että hän saisi lopulta 
kyydin, vuosien odottelun jäl-
keen. Niinpä kyläläiset pyysi-
vät, että kuljettaja pysähtyisi 
heti, kun huomaisi peukalon 
nousevan.

Kylän pohjoispuolella Lif-
tari odotteli autoja. Olipa hie-
no päivä liftata, hän ajatteli: 
aurinko paistoi heleästi ja oli 
lämmin. Aivan kuin aurinko-
kin olisi hänen juhlapäivänsä 
tiennyt ja sen vuoksi häntä 
säteillään hellinyt. Hetken 
odotettuaan hän kuuli auton 
lähestyvän kylän suunnasta. 
Liftari terästi aistinsa ja he-
ti kun auto tuli kurvin takaa, 
hän alkoi kiinteästi arvioida 
sen kuljettajaa. Vaikuttaa luo-
tettavalta, hän ajatteli. Katson 
ehkä vielä hieman lähempää, 
aivan vain varmistuakseni sii-
tä, ettei kuski ole mikään rois-
to tai kaahari. Ja juuri kun auto 
pyyhkäisi Liftarin ohi, tämä 
vakuuttui kuljettajan pätevyy-
destä ja peukalo nousi. Hetken 
auto jatkoi matkaansa, mutta 
sitten jarruvalot vilkahtivat ja 
auto pysähtyi.

Liftari hämmästyi niin suu-
resti, että toimi salaman no-
peasti refleksin potkaisemana. 
Liftaamaan noussut käsi vilah-
ti peukaloineen selän taakse ja 
katse alkoi tavoittaa taivaan 
rannassa olevia yksinäisiä pil-
venhattaroita. Syrjäsilmällä 
Liftari huomasi, kuinka auton 
peruutusvalo syttyi ja se al-
koi lähestyä häntä hiljalleen. 
Kohta se pysähtyi hänen koh-
dalleen ja kuski kurottautui 
veivaamaan hänen puoleista 
etuikkunaa auki. ”Hyvää päi-
vää, ” kuljettaja aloitti koh-
teliaasti, ”Tarvitsetteko kyy-
din?” ”E.. eeen... En minä 
ky-kyytiä.. Kunhan tässä kylän 
suuntaan kävellessäni.. pysäh-
dyin.. päivän kirkkautta ihas-
telemaan. Juu, niin minä tein.” 
”Jaa, minä luulin nähneeni, 

että yrititte liftata. Oletteko 
varma, ettette tarvitse kyytiä. 
Minulla ei tänään ole kiire, 
joten voisin teidät viedä mel-
keinpä mihin vain.” ”E... en 
minä kyytiä. Kunhan kävelyl-
lä...  En... tarvitse, kiitos vaan 
ja hyvää päivänjatkoa” ”Jaa, 
ehkä näin sitten väärin. Hyvää 
päivänjatkoa teillekin.”

Kuski tuumasi vielä hetken, 
mutta veivasi sitten hyvän-
tuulisesti päätään pyörittäen 
ikkunan kiinni ja lähti jatka-
maan matkaansa. Mutta kun 
Liftari näki auton takavalojen 
etääntyvän, kyyneleet alkoivat 
valua hänen poskilleen. Hän 
ymmärsi, että oli liian pitkään 
tottunut olemaan tienvarresta 
ilman kyytiä. Hän oli tehnyt 
kyydin odottelusta itselleen 
kodin joka oli muuttunut hä-
nelle niin tärkeäksi, ettei hän 
uskaltanutkaan enää lähteä 
suureen seikkailuun, jota oli 
koko ikänsä odottanut. Liftari 
lähti kävelemään kohti kylää 
ja tiesi, ettei enää koskaan pa-
laisi tienvarteen.

Me ihmiset pelkäämme mo-
nenlaisia asioita. Joskus pel-
kääminen on hyödyllistäkin, 
meitä suojelevaa. Pelko voi 
kuitenkin muodostua kalte-
reiksi meidän ja unelmiemme 
välille. Tai voi olla niin, ettem-
me uskallakaan lähteä seikkai-
luun, jonka Jumala on meidän 
varallemme tarkoittanut. Joku 
on joskus laskenut, että raa-
matussa sanotaan ”älä pelkää” 
365 kertaa. Siis tänäkin päi-
vänä Jumala tahtoo rohkaista 
sinua ja sanoa kuten nuorelle 
profeetalleen Jeremialle tämän 
pyytäessä valitsemaan puo-
lestaan joku, vanhempi, jota 
kuunneltaisiin. ”Älä pelkää 
ketään, sillä minä, Herra, olen 
sinun kanssasi ja suojelen si-
nua.”

Isto Iipola

Muistolehdon perusperiaatteen 
mukaan tuhkan kätkemisen 
suorittaa seurakunnan työnte-
kijä. Hautauksessa omaiset ei-
vät ole läsnä.

Muistolehdon alueella ei 
ole näkyvästi merkittyjä hau-
tasijoja. Yhtä tuhkaa varten on 
varattu 33 x 33 cm kokoinen 
alue.

Muistolehdossa on erityi-
nen sirottelualue, johon myös 
omaiset voivat halutessaan si-
rotella tuhkan. Seurakunnan 
työntekijä neuvoo omaisia ja 
osoittaa alueen.

Alueella ei ole yksittäisiä muis- 
tokiviä, vaan vainajan tiedot 

laitetaan yhteiseen muisto-
merkkiin seurakunnan toimes-

ta 3 x 10 cm kokoiselle mes-
sinkilaatalle.

Tuhkat kätketään maahan 
vain sulan maan aikana. Muun 
ajan tuhkat voidaan säilyttää 
seurakunnan ruumiskellarilla.

Muistolehtoon haudatulle 
tuodaan kukka- ja kynttilä-
tervehdykset läheiselle muis-
topaikalle. Seurakunnalla on 
oikeus poistaa muut muistoesi-
neet. Muistolehdon yleissiis-
teydestä huolehtii seurakunta. 

MUISTOLEHDON KÄYTTÖÖNOTTO-
TILAISUUS  HAUTAUSMAALLA 

keskiviikkona 20.5.2015 klo 18.00

Hinnasto: 
Oman kunnan jäsenet:
sija 30 €
kaivuu, peitto ja kunnostus 50 €
laatta muistokiveen 150 €

Ulkokuntalaiset:
sija 100 €
kaivuu, peitto ja kunnostus 50 €
laatta muistokiveen 150 €
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Nurkkakuntalainen

Kevät on nyt parhaimmillaan, 
kun pikkuhiljaa pääsemme 
eroon yöpakkasista. Taas van-
hat tiedot toivovat lämpimiä 
öitä 23.–25.4. Jos niinä öinä 
kylmää, samaa on odotettavis-
sa pidempään, heti tai vähän 
myöhemmin. Kai viimeistään 
syksyllä.

Vaalit on käyty ja saa näh-
dä, millaisen hallituksen maa 
saa. Gallupeissa povattiin kes-
kustalle suurempaakin voittoa. 
Mielestäni painopiste vaaleissa 
oli toisesta sijasta. Jos vaalit oli-
sivat olleet myöhempään, kes-
kustan kannatus olisi ollut al-
haisempi. Kaikille oli varmaan 
yllätys Perussuomalaisten lop-
purutistus toiselle sijalle. Tämä 
maa on jakautunut poliittisesti. 
Esim. Helsingissä keskusta sai 
yhden edustajan eduskuntaan ja 
Lapissa vastaavasti kokoomus 
menetti ainoankin paikkansa.

Pidän hyvänä, että hallitus-
vastuu vaihtuu ajoittain. Vii-
me kaudella mentiin yhteen 
suuntaan ja keskitettiin asioita, 
ehkä nyt sitten on vuorossa ha-
jauttaminen. Ypäjällä odotetaan 
valtiovallan linjauksia ja joka 
tapauksessa tehdään omannä-
köistä strategiaa kunnan tule-
vaisuudesta. Seutuyhteistyö 
käynnistyi kangerrellen. Kai sil-
le surutyölle tulee antaa aikaa, 
että suurta kuntaa ei sitten syn-
tynytkään. Seutu kaipaa joka 
tapauksessa omaa strategiaansa 
kipeästi. Ilmeisesti Esko Tonte-
rin tapainen välittäjä tarvitaan 
strategian luomisessa. On hyvä, 
jos seudun vetäjät käyvät Intiaa 
myöten luomassa uusia suhtei-
ta, mutta kannattaisi varmaan 
uhrata muutama lämmin ajatus 
myös lähinaapureille, vaikka 
ne tylysti päättivätkin säilyttää 
oman itsenäisyytensä.

Aikanaan tehtiin viiden täh-
den ohjelma, joka piti sisällään 
kuntien vahvuudet ja seudun 
yhteisen tahdon. Johonkin sel-
laiseen meidän pitäisi nytkin 
pystyä.  

Demokratia on sitä, että 
enemmistö päättää ja jokaisella 
on oikeus sanoa mielipiteenä. 
Jokainen saa vaikka kirjoitta-
malla kertoa tuntemuksiaan 
toisten sitä estämättä, kunhan ei 
ketään loukkaamalla riko lakia. 
Sananvapaus on perusoikeus 
ja saamme siten olla eri mieltä 
kuin kaikenmaailman besser-
wisserit, joilla näyttäisi olevan 
rajaton valta ja mahdollisuus 
kertoa ainoa totuus.

Olen kävellyt toipilaana pit-
kin pihaa ja katsellut, mitä sin-
ne kuuluu.  Vanhathan sanovat, 
että mikään ei ole niin tärkeää 
kuin puutarhan hoito. Nyt kun 
sain toivomani hymyilevän 
leikkausarven napani ympäril-
le, voin taas kumartaa entistä 
syvempään: tosin vain kukka-
penkissä. Toivon, että nämä 
ruusut menevät Hykyn tietoon, 
sillä olen hoidon saatuani entis-
tä tyytyväisempi, että uusi kun-
tayhtymä perustettiin ajallaan.

Pionit ovat pääosin hengissä 
ja pensaissa ja ruusuissa näkyy 
tervettä runkoa. Vaimon hank-
kima Mooseksen palava pensas 
on vissiin kuollut… Minulla ei 
ole asiaan mitään osuutta.  En 
jää mokomaa kuitenkaan sure-
maan, sillä sain siitä palovam-
mat viikoiksi viime keväänä.

Otetaan kesä vastaan iloisina 
ja toiveikkaina. Nautitaan niistä 
asioista, joita meillä on. Voi ol-
la, että Mooseskin tarjoaa vielä 
versojaan. Onhan siinä kauniit 
kukkaset.

 Markku Leppälahti

Kasvuvoimaa 
seutuyhteistyölle

...aamulla kouluun tultuasi joku 
toivottaisi sinut ”tervetulleeksi” 
kouluun haukkumalla sinua pas-
kahousuksi? 

Jo sitäkin aiemmin, matkalla 
sinne kouluun, sinua olisi tönit-
ty, lyöty ja haistateltu v..tuja sun 
muita epäkelpoja sanoja käyt-
täen. Joku toinen kaataisi sinut 
maahan ja kierittelisi kuraista 
mäkeä alas. Ja toistaisi saman 
useamman kerran, kunnes muis-
tutat lähinnä mutakylpylän käve-
levää (surullista) mainosta. 

Saisit kuulla haisevasi, vaikka 
olisit juuri edellisenä iltana käy-
nyt saunassa. 

Sinun piposi vietäisiin aina 
uudelleen ja uudelleen, päivästä 
toiseen, ja sitä käytettäisiin ylei-
senä heittopussina useamman ih-
misen taholta, ja se poljettaisiin 
maahan tai upotettaisiin kuralä-
täkköön? 

Sinut voitaisiin myös koko 
koulun yhteisellä päätöksellä 
nimetä munapääksi piposi värin 
perusteella, värin, joka on sinul-
le se kaikkein mieluisin ollut jo 
ihan pienestä asti, mutta, jota et 
nyt enää halua rakastaa, koska 
sinulle on muiden oppilaiden 
toimesta kerrottu, ”Ettei poikien 
kuulu tykätä punaisesta, vaan 
poikien kuuluu tykätä sinises-
tä!”. Niin, se munapäähän on siis 
muunnos punapäästä, jonka ni-
men sait pidettyäsi sitä punaista 
pipoa päässäsi koulussa – pipoa, 
jonka tarinan kerroit äidillesi 
vedet silmissä, ja jonka piilotit, 
jottei sinun enää sitä tarvitsisi pi-
tää, koska et halua olla munapää, 
vaan haluat olla ihminen, jolla on 
oikea nimi. Niin kuin muillakin 
on. 

Sinun reppusi sisältö kaadet-
taisiin maahan, ja niiden tavaroi-
den päällä hypittäisiin useamman 

ihmisen toimesta. Sinun äidilläsi 
olisi kauppalistassa aina teroitin, 
pyyhekumit yms. koulunkäyn-
nissä tärkeät välineet, koska nii-
tä välineitä varastettaisiin sekä 
hajotettaisiin. Penaaliasi olisi 
todella mukavaa heitellä ympäri 
luokkaa, ja sillä olisi mukavaa 
heitellä myös Sinua. 

Mutta se se vasta mukavaa 
olisikin, että saisi heitellä sinua 
lähietäisyydeltä lumipallolla sil-
mään tai useita kertoja saman 
päivän aikana heittää sinua ten-
nispalloilla päähän niin kovaa 
kuin vain jaksaa heittää, naa-
maan annetuista lumi-jääkökkä-
repesuista puhumattakaan! 

Sinun koulukirjojasi vietäisiin 
sekä sinun pulpetistasi että sinun 
repustasi, ja joko siirreltäisiin 
ympäri luokkaa paikasta a paik-
kaan b ja c ja... Tai sitten piilo-
tettaisiin, sillä onhan se nyt kiva 
leikki, kun sinä etsit kirjojasi, ja 
toiset nauravat vieressä! 

Koulun rappusethan on teh-
ty ihan sitä varten, että sinut voi 
niistä tönäistä alas, jotta polvesi 
ovat ruhjeilla, elleivät ne lukui-
sat maahan tönimiset ja kamp-
paamiset ole niitä vielä ruhjeille 
saaneet. 

Ruhjeitakin suositumpia ovat 
ehdottomasti mustelmat, joita si-
nulle jaellaan avokätisesti harva 
se päivä esim. raivoisasti liuku-
rilla hakkaamalla, käden ulko-
oven väliin runnomalla tai muu-
ten vain olemalla joka välissä 
nyrkit pystyssä. Onhan se kivaa, 
että koululla on oma yhteinen 
nyrkkeilysäkki ja potkupallo! 
Tämän potkupallonhan voi lii-
kuntatunnillakin kampata tai tö-
näistä kumoon ihan sen liikunta-
tunnin varjolla; kätevää, kun on 
eläviä välineitä liikuntatunnilla! 

Jos on sitten käytössä ne ei-

elävät välineet, niin siitä riittää 
hupia aina uudelleen ja uudel-
leen, kun sinua päin potkaistaan 
täysillä jalkapallo, ja se osuu si-
nua kasvoihin tai muuten vaan 
päähän.  

Äitisi pelkää, että milloin tu-
lee se kerta, kun se päähän osu-
nut pallo on se viimeinen pallo, 
taikka se kerta, kun se päähän 
osunut esine onkin pesäpallo-
maila tms. kova esine, jonka 
isku on myöskin se viimeinen. 
Toki pelättävää on jo niissä usein 
heiluvissa nyrkeissäkin, niilläkin 
kun saa todella pahaa ja kohtalo-
kasta jälkeä aikaiseksi. 

Kerrottuasi asioista opetta-
jalle, saat tasapuolisuuden(!) 
nimissä rangaistuksen itsekin 
puhuttelun kera, sekä saat kuulla, 
ettei opettaja enää jaksaisi näitä 
asioita selvitellä. Se saa sinut vä-
hentämään asioista kertomista, 
vaikka kuinka lapiolla koetettai-
siin kotona niitä kaivella. 

Mietit kuitenkin asioita itsek-
sesi, etkä saa nukuttua, koska 
pelkäät, että mitähän seuraava-
na päivänä koulussa tapahtuu-
kaan; montako satuttavaa sanaa 
tai ruhjetta tai mustelmaa tai 
hävitettyä tai hajotettua tavaraa 
mahtaakaan tulla? Alat myös 
nähdä öisin painajaisia ja puhua 
unissasi; se asioiden miettiminen 
ja tapahtumat kun tulevat myös 
uniisi, kunhan vihdoinkin saat 
nukahdetuksi. 

Sinulla on todella turvaton 
olo. Et enää uskaltaisi mennä 
kouluun, vaikka sinusta onkin 
mukavaa opiskella eri aineita, ja 
imet itseesi tietoa niin kuin pe-
susieni. Mutta sinulle ei anneta 
opiskelurauhaa eikä koskemat-
tomuutta, jotka ovat jokaiselle 
koululaiselle ihan lain määrää-
miä asioita – asioita, jotka pitäisi 

pystyä turvaamaan jollain kei-
nolla. 

Sinun äidilläsi on myös se 
todella turvaton olo. Pelko, että 
vielä jonakin päivänä käy sa-
malla tavalla kuin eräälle ala-
astelaiselle pojalle taikka myös 
iltapäivälehtien otsikoissa olleel-
le ala-asteikäiselle pikkutytölle; 
kummatkin mukiloitiin koulussa 
sairaalakuntoon. Sekä todella 
epätoivoinen olo, kun koettaa 
miettiä sitä keinoa, millä sinul-
le saataisiin turvattua se henki-
sesti sekä fyysisesti turvallinen 
opiskeluympäristö. Pelko, että 
jos tämä helvetti ei lopu, niin se 
muokkaa myös sinua ja jättää 
ikuiset arvet, niin kuin se on teh-
nyt äidillesikin. 

Äidille, joka ei enää aio kuun-
nella sitä, kuinka mitään kiusaa-
mista ei tapahdu, koska ”Kiusaa-
minen on jotain, joka tapahtuu 
usein (välihuom: eikö jokapäi-
väinen kiusaaminen ole tarpeeksi 
usein, tarvitsisiko kiusaajien tulla 
vielä kotiin astikin kiusaamaan, 
jotta se tapahtuisi ympärivuoro-
kautisesti?!), tämä on vain pientä 
välituntinahistelua”. Ja äidille, 
joka on päättänyt, että NYT TÄ-
MÄ HELVETTI PITÄÄ SAA-
DA LOPPUMAAN, TAVALLA 
TAI TOISELLA! JOS SINULLA 
ON IDEA, ETTÄ MIKÄ SE TA-
PA ON, NIIN KERROTHAN? 
Toivon, että luet tämän tosita-
pahtumiin perustuvan kirjoituk-
sen ihan ajatuksella, sillä ajatuk-
sella, että mitä jos tarinan lapsi 
olisi omasi, sekä miettisit, että 
miten tälle tarinalle saataisiin on-
nellinen loppu. 

Kiitos. 
Terveisin
Äiti, jolle oman lapsen 
turvallisuus ja hyvinvointi on 
se Tärkein asia maailmassa

MILTÄ SINUSTA TUNTUISI, JOS...

Kulttuuria kevääseen
Pääsiäismaanantaina hevoskyyti 
kuljetti väkeä kylän läpi Rauta-
rinteen laavulle. Nuotion äärelle 
kokoonnuttiin Kulttuuri Puomin 
kutsusta. Kutsuun vastasivat hy-
vässä yhteistyöhengessä kunnan 
sivistystoimi, joka tarjosi makka-
rat, nuorisotoimi, joka puolestaan 
paistatti vaahtokarkkeja, Ypäjän 
SPR, joka järjesti tietokilpailun, 
Ypäjän Yllätys, jonka käsialaa 
olivat leikkimieliset maastorastit, 
seurakunta, joka ehtoollisviinin 
sijasta juotti mehua, ja Ypäjän 
Eteläiset Maatalousnaiset, jot-
ka huolehtivat kahvinsaannista. 
Hevoskyydin tarjosivat Hevos-
opisto ja Ypäjän Hevosystäväin 
seura. Me Kulttuuri Puomissa 
olisimme mielellämme tuoneet 
paikalle elävää musiikkia esimer-
kiksi kitaristin muodossa, mutta 
jouduimme tällä kertaa kuitenkin 
tyytymään levytetyn musiikin 

soittamiseen. Yhteisvoimin jär-
jestettyyn tapahtumaan saapui 
mukavasti väkeä, ja makkarat 
tekivät hyvin kauppansa (vaikka 
ilmaisia siis olivatkin). Pikkuvä-
ki ilahtui kovasti vaahtokarkeis-
ta, joiden paistaminen osoittautui 
taitolajiksi. Allekirjoittanut aina-
kin onnistui ensiyrityksellä sytyt-
tämään vaahtokarkin tikkuineen 
palamaan.

Saman viikon torstaina, 9.4., 
Kulttuuri Puomi järjesti yhdessä 
Ravintola Karrinpuomissa stand 
up -illan. Yhdistys tarjosi jäsenil-
leen ilmaisen lipun. Yleisöä oli 
niin paljon, että ihan hymyilyt-
ti. Pikaisella laskutoimituksella 
vähän ennen tapahtuman alkua 
ravintolan ”yläkerrassa” oli kuu-
tisenkymmentä ihmistä. Huomi-
onarvoista oli se, että paikalle oli 
saapunut paljon ulkopaikkakun-
talaisia. Sehän se aina iso haaste 
onkin, miten saadaan oman kylän 

väki liikekannalle.
Stand up -tapahtumassa esiin-

tyivät Jaakko Suomala (YLE:n 
Naurun tasapaino -ohjelmassakin 
nähty ja Pohjoismaiden suurim-
man stand up -festivaalin Kong-
show:n voittaja vuodelta 2013), 
Anu Kaunisto, Joel Herman, 
Mikko Kauppinen, Isak Rautio 
ja juontajan roolissa naurattanut 
Miska Kajanus. Osa esiintyjistä 
oli vasta ponnistamassa stand up 
-viihteen sydämeen, joten pientä 
jännitystäkin oli havaittavissa. 
Vai liekö se ollut vain eräänlai-
nen rooliratkaisu? No, nauraakin 
sai, ja paljon, ja sehän on stand 
upin ydin. Kiitos esiintyjille sekä 
suuren suuri kiitos kaikille pai-
kalle saapuneille! Toukokuussa 
Kulttuuri Puomi ry:n järjestämä-
nä on tiedossa äitienpäiväkon-
sertti, jonka tuotto menee ypä-
jäläisten lasten ja nuorten mu-
siikkiharrastusten tukemiseen. 

Yhdistys on suunnitellut elokuul-
le bändiklinikkaa, jossa nuoret 
muusikot saavat ammattilaista-
son ohjausta. Olkaahan kuulolla, 
kun tarkempi aikataulu selviää! 
Äitienpäiväkonsertissa esiintyvät 
Bablo ja Esa Eloranta. Ennak-
koon käsiohjelmia voi ostaa Kar-
rinpuomista ja Osuuspankista.

Helatorstaina 14.5. järjes-
tetään hyvinvointipäivä, jonka 
ajatus lähti liikkeelle käsityöliike 
Artemiinan Mian kanssa käy-
dystä keskustelusta. Idea lähti 
lapasesta ja tapahtuma laajen-
nettiinkin messutapahtumaksi, 
jossa on esillä niin kädentaitoja, 
kosmetiikkaa, sisustusta, liikun-
taa, kehon ja mielen hyvinvointia 
sekä matkailua. Tapahtuma on 
pääsymaksuton ja järjestetään 
Kartanon koululla.

Kulttuuriterveisin
Katriina Reijonen

Kulttuuri Puomista kuuluu

Koko perheen iltapäivätapahtumassa Rautarinteen laavulla...

...viihdyttiin mm. makkaranpaiston sekä Tehtäväradan 
kiertämisen merkeissä.

Kesä on kohta täällä ja talvi-
kauden harrastukset laitellaan 
pikkuhiljaa kesäteloille. Ypäjä 
pienehköstä koostaan huoli-
matta koittaa (onneksi) järjestää 
monennäköistä touhua lapsille, 
nuorille ja miksei aikuisillekin. 
Ypäjällä ovat lapset voineet ai-
nakin pelailla ja heppakerhoilla 
viime aikoina. Itse en ole ollut 
mukana liikunta- ym. kerhoja 
järjestämässä (yksittäisiä tapah-
tumia lukuun ottamatta), mut-
ta minuun on ottanut yhteyttä 
muutama tapahtumien käyttäjä. 
Kerhoja järjestetään samoina 
päivinä samoihin aikoihin, joten 
lasten on ollut täysin mahdoton 
olla molemmissa yhtä aikaa, 
vaikka osallistumishaluja olisi 
ollutkin. Itse henkilökohtaisesti 
alkukaudesta ihmettelin kahden 
eri tahon järjestämää, lähes sa-
mankaltaista aikuisille suunnat-
tua jumppaa, jotka järjestetään 
samaan aikaan eri paikoissa. 
Tämänkaltaiset päällekkäisyy-
det syövät kävijöiden määrää ja 
etenkin näin pienessä kunnassa 
rajoittavat harrastamista, koska 
ei ole sitten sitä toista päivää 
valittavaksi. 

Järjestettyjen tapahtumien 
käyttäjien (ja ehkä myös vähän 
järjestäjien) puolesta pistelen-
kin täältä haastetta kaikille teil-
le järjestäjille: voisitteko mah-

dollisesti istua ennen syyskau-
den kerhojen ja liikuntajuttujen 
alkua yhdessä saman pöydän 
ääreen, katsoa kalentereitanne 
ja aikatauluttaa kerhot, pelit ja 
liikunnat niin, etteivät ne olisi 
päällekkäin. Mitenkä on, Jäärä-
metsän Miska, Ypäjän Yllätys , 
kunnan Jarno Heino, Satun lii-
kuntapalvelut, Ypäjänkylän ky-
läyhdistys  ja muut järjestävät 
ypäjäläiset tahot (en välttämättä 
edes tiedä kaikkia aktiivisia jär-
jestäviä tahoja, mutta se ei liene 
asian ydin), otatteko kopin ja 
jalostatte alueen yhteistyötä vie-
lä nykyistä paremmin kuntalai-
sia palvelevaksi. Näin pienessä 
kunnassa eivät päällekkäiset ja 
kilpailevat tapahtumat palvele 
kenenkään etua, ei järjestäjien 
eikä käyttäjien. Pienen kunnan 
vahvuus on yhteistyössä!! Me 
Kulttuuri Puomi ry:ssä otimme 
käyttöön (lue harjoittelemme 
käyttöä) Google-kalenterin, 
näin haluamme välttää pääl-
lekkäisyyksiä järjestämissäm-
me tapahtumissa. Suosittelen 
lämpimästi ja jos oikein jalos-
tetaan ypäjäläistä yhteistyötä, 
niin ehkä joskus tulevaisuudes-
sa saadaan kerhot, liikunnat ja 
kulttuuritapahtumatkin samaan 
kalenteriin! 

Kesä- ja yhteistyöterveisin! 
Virve Saarikoski

Yhteistyö on päivän sana! 
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Hippolis – Hevosalan osaa-
miskeskus ry palkittiin Ratsas-
tusgaalassa lauantaina 18.4. 
Lahdessa erityispalkinnolla 
ansiokkaasti toteutetusta Hevo-
set ja yhteiskunta -hankkeesta. 
Hankkeessa on koottu ja vä-
litetty tietoa hevostaloudesta 
erityisesti kuntasektorille, mm. 
julkaisemalla Hevoset ja kunta – 
rajapintoja -kirja. Kirja on myös 
jalkautettu onnistuneesti kunti-
en päättäjille ja virkamiehille. 
Käytännön toteutuksesta ovat 

vastanneet Hippoliksen projek-
tipäällikkö Anne Laitinen, pro-
jektikoordinaattori Sanna Mäki-
Tuuri sekä Hevosenomistaja 
-hankkeen vetäjä Erja Mattila.

Hevostalous liittyy kuntien 
sekä kaupunkien toimintaan ja 
niiden palveluihin moninaises-
ti. Maankäytön, kaavoituksen 
ja rakentamisen lisäksi hevos-
ala koskettaa ympäristöasioita, 
elinkeinoja, maataloutta, kuntien 
liikuntapalveluita ja avohuollon 
tukipalveluita. 

Hippolikselle erityispalkinto 
Hevoset ja yhteiskunta -hankkeesta

Palkinnon vastaanottivat Anne Laitinen, Sanna Mäki-Tuuri ja 
Erja Mattila. Kuva: Anna Aalto

Wäärin käsityksiä

Keskusta kuristi voitollaan 
muita puolueita. Sirkka-Lii-
sa Anttila 235 ääntä, Sanni 
Grahn-Laasonen 179 ääntä, 
Kaisa Lepola 105 ääntä ja 
Janne Nieminen 56 ääntä. 
Lisäksi muutamia hajaääniä. 
Äänioikeutettuja oli Ypä-
jällä 2096, joista 1390 kävi 
uurnilla. Kyllä nyt varmasti 
konipitäjä saadaan uuteen 
nousuun. Vanha maalaispitä-
jä puksuttaa eteenpäin maa-
laisliiton voimin edelleen. 

Ensi vuonna varmaan saa-
daan kunnan taloudellinen 
tilannekin oikaistua. Viime 
vuonna kun tuli takkiin. Eli 
alijäämää pukkasi 50 000 eu-
roa. Muilla Lounais-Hämeen 
kunnilla ylijäämää kertyi 
erinäinen määrä. Paljon on 

vettä Loimijoessa virrannut 
kun Ypäjältä viimeksi on 
saatu edellinen kansanedus-
taja. Demari Lyyli Aalto istui 
parlamentissa vuosina 1939–
1949. Vaan eipä taida löytyä 
Ypäjältä hevosvoimaa edes 
kansanedustajaehdokkaaksi.

Viime aikoina Ypäjä on 
nostanut kulttuuristatustaan 
voimakkaasti. Kunnia men-
köön Saarikosken Virvelle, 
joka pyyteettömällä työllään 
on saanut vauhtia Ypäjän 
maatuneeseen sivistykseen. 
Kulttuuri Puomi tunnetaan 
räväköistä tilaisuuksistaan, 
joihin Karrinpuomi on ystä-
vällisesti antanut tilat.Ypäjän 
musiikkiteatteri ryntää en-
nenkuulumattomalla esityk-
sellä ” Täällä Pohjantähden 

alla”. Toivotaan Anu Hälvä 
Salliselle menestystä.  
Olen antanut itseni kuulla, 
että Tampereella, Turussa ja 
jopa Helsingissä on kiinnos-
tusta. Yksi pyyntö on, että 
Virtasen Pekka olisi mukana 
eikä vielä jäisi vapaaherrak-
si. 

Juttuhan on niin, että ypä-
jäläinen usein syntyy, kuo-
lee ja viettää koko elämänsä 
Ypäjällä. Jotkut poikkeavat 
käymäsiltään joko Forssassa, 
Loimaalla tai Turussa. Ypä-
jäläiset vihaavat muukalaisia 
ja hienostelevia kaupunkilai-
sia.

Olen ennenkin jutussani 
moittinut Ypäjän luotaan-
työntävää vaakunaa. Vaa-
kuna on aikansa elänyt ja 
elähtänyt. Miten Suomen 
kuuluisinta hevospitäjää voi 
kuvata jollakin ohrantähkällä 
ja kirkkotapulilla? Miettikää. 
Hevosia siinä pitää olla tai 
edes hevonen.

Keijo Wääri

Ypäjä tässä ja nyt

Finnderby presented by Agri-
market järjestetään 4.–7. kesä-
kuuta. 
 Esteradalla nähdään torstaista 
alkaen kansainvälisiä luokkia se-
kä kansallisia luokkia myös suo-
menhevosille ja poniratsastajille. 
Helmenä on tietysti lauantain 
perinteinen Finnderby-luokka 
erikoisesteineen. Toista kertaa 
ratsastetaan myös Golf & Ride, 
vähän uudistettuna versiona. 

Kouluradalla nähdään kaikki-
na päivinä kansainvälisiä luok-
kia eri ikäryhmien ratsastajille ja 
myös nuorille hevosille. Perintei-
sen Mannerheimin kenttäratsas-
tuskilpailun yhteydessä ratkotaan 
tänä vuonna myös kenttäratsas-
tuksen senioreiden ja nuorten 
Suomen mestaruudet. Koulukoe 
ratsastetaan perjantaina, maasto-
koe lauantaina ja esteet sunnun-
taina. Lauantaina ratsastetaan 

myös lännenratsastuksen kan-
sainvälinen Reining -kilpailu, 
jossa kotimaiset ratsastajat ke-
räävät kvaaleja muihin kansain-
välisiin kisoihin. 

Tapahtuman oheisohjelmassa 
on mm. kanien estekilpailu se-
kä Hevosurheilumuseon uuden 
näyttelyn avajaiset. Ypäjällä ai-
kanaan opiskelleen Miina Äkki-
jyrkän teoksia on Hevosopistolla 
nähtävinä koko kesän tapahtumi-
en ajan: myös tämä näyttely ava-
taan Finnderbyn yhteydessä.

Lisätietoja aikatauluista päi-
vitetään Hevosopiston sivuille 
www.hevosopisto.fi .

Tapahtuman pääsylippuja voi 
ostaa etukäteen Lippupalvelus-
ta. Ypäjäläisille on jaossa tut-
tuun tapaan 500 lippua, joita 
voi noutaa Ypäjän osuuspan-
kista ma 18.5. alkaen.

Finnderbyyn lippuja ypäjäläisille

SATUN LIIKUNTAPALVELUT TIEDOTTAA
La 23.5. klo 11.00–13.15  JUMPPA-LAUANTAI

 (15 €) Kartanon koululla
La 23.5. klo 10.00–13.00 

InBody 770 -kehonkoostumusmittausta 
(25 €) Kartanon koululla

KESÄJUMPAT Pertunkaaren nurmella 
ke 10.6., 17.6. ja 24.6. 

Klo 18.15 Toiminnallinen KAHVAKUULA ja 
klo 19.15 ZUMBA (6 €/tunti tai 10 €/molemmat)

Kysy myös henkilökohtaista valmennusta 
(kuntosali, uinti, painonpudotus)!

Lisätiedot: 040 534 5582 / Satu Mononen tai 
www.satunliikuntapalvelut.fi

Hyväntekeväisyys Match Show
Helatorstaina 14.5.2015 Hyväntekeväisyys Match Show 
Ypäjänkylän seuraintalolla. Ypäjänkyläntie 842, Ypäjä as. 
Tuotto käytetään seuraintalon kunnostukseen.
Luokat:
– Pienten rotujen pennut alle 12 kk. (aikuiskoko alle 40 cm),
   tuomari Liisa-Marja Lentonen
– Isojen rotujen pennut alle 12 kk. (aikuiskoko yli 40 cm), 
   tuomari Liisa-Marja Lentonen
– Pienet aikuiset (alle 40 cm), 
   tuomari Aura Jäntti
– Isot aikuiset (yli 40 cm), 
   tuomari Salla Sarlin
– Lapsi (alle 12 v.) & koira
Hinnat: 8 €/koira, 5 € lapsi & koira.
Sisäänkirjautuminen alkaa klo 11.00 ja arvostelu kehissä 
klo 12.00.
Jokaisesta luokasta tuomari palkitsee neljä parasta. Lapsi 
& koira -kisassa kaikki palkitaan. Luokkien voittajista vali-
taan näyttelyn lopuksi kaunein koira BIS kehässä (ei lapsi 
& koirakisan).
Rokotustodistukset mukaan! Noudatamme SKL:n roko-
tusmääräyksiä.
Paikalla puffetti ja arvontaa!
Järjestäjät:  Ypäjän Riistamiehet ry ja 
Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry
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Maaliskuun lopulla yli 150 innokasta 
nuorisovaltuutettua kokoontui Turkuun 
viikonlopunviettoon. Ei suinkaan elo-
kuvamaratonia varten vaan oppimaan, 
kuinka tuoda nuorten ääni entistä kuu-
luvammin esille. Päivät täyttyivät mo-
nipuolisista esitelmistä, joiden aikana 
kerrottiin muun muassa vaikuttamisen 
eri keinoista ja tapahtumien järjestä-
misestä. Mukaan mahtui myös kiin-
nostavaa keskustelua politiikasta ja 
ajankohtaisista aiheista, kuten nuorten 
äänestäminen. Kyseinen tapahtuma oli 
Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton 
järjestämä koulutustapahtuma, joka-
vuotinen Aktiivipäivät ABC. Siellä oli 
myös kolmasosa Ypäjän nuorisoval-
tuustosta ja omasta puolestani voin 
sanoa, että tapahtuman jälkeen odotin 
entistä enemmän täynnä intoa seuraa-
vaa kokousta. Ypäjän nuorisovaltuus-
to on vasta pääsemässä vaikuttamisen 
makuun. 

Isabella Strandén,  
Ypäjän Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuuston
kuulumisia

Maaliskuun viimeisenä maanan-
taina pidettiin Kartanon koululla 
koulun oppilaiden, opettajakun-
nan, mukana koulun rehtori sekä 
vierailulle saapuneen korisliiga-
joukkueen Loimaa Bisonsin kes-
ken sporttinen ja leikkimielinen 
koriskisa. Bisonsia edustivat 
kaksi Loimaan korisliigajoukku-
een pelaajaa, tulevaisuuden peli-
mies Erkka Lahti ja kokenut yh-
dysvaltalaislaituri Martin Zeno 
sekä joukkueen johtotehtävissä 
toimiva Anssi Rämö. Zeno, joka 
on kotoisin USA:n Louisianasta, 
oli Loimaa-Bisonsin kahden pe-
rättäisen kullan yksi takuumies, 
joka nyt on tullut takaisin Loi-
maalle.

Parituntinen urheilutapahtu-
ma oli iloinen ja leikkimielinen 
ja sai niin oppilaat kuin koulun 
opettajatkin innostumaan virkis-
tävästä aamujumpasta. Sympaat-
tinen Zeno, joka toissavuonna 
palkittiin Suomen korisliigan 
parhaana ulkomaalaispelaajana, 
opetti koululaisille koripalloilun 
aakkosia ja vauhdikkaat kuviot 
parketilla saivat liikettä niin op-
pilaisiin kuin opettajiinkin. Kiva 

oli myös se, että nuoret saivat ju-
tella idoliensa kanssa kuulumi-
sesta. Samalla saattoi kielitaito-
kin kaiken muun ohessa karttua.

Tapahtumaa kunnioitti läsnä-
olollaan myös Ypäjänkylän kou-
lun pitkäaikainen johtajaopettaja 

ja yksi loimaalaiskoriksen pe-
rustaja Nikolai Krjukoff. Hieno 
asia, että Niki jaksaa elää edel-
leenkin mukana urheilussa ja on 
kiinnostunut lajin kehittymises-
tä. Kiitokset läsnäolosta Nikille! 

Aamupäiväna tapahtuman 

päätteeksi Hevosopiston kehit-
tämispäällikkö Päivi Laine joh-
datti urheiljavieraat pienehkölle, 
mutta mielenkiintoiselle hevos-
maailman tutustumiskierroksel-
le. Kiitokset siitä Päiville!

VK

Kartanon koulun oppilaita vauhdissa ja Martin Zenon opetuksessa.

Koriskisaa Kartanon koululla
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XXXIV LOIMIJOKISOUTU
Soutu järjestetään 22.5.2015
Haastesoutu alkaa klo 18.00 ja 
Leijonasoutu kello 19.00.

Molempien soutujen lähtö ja maali on Ypäjän keskus-
tassa Kurjensillalla,
joten tapahtumaa on helppo seurata.
Puffetti! Arvonta hyvillä palkinnoilla!

Järjestää Lions Club Ypäjä 

Jokiläänin kansalaisopiston 

Nuorten 
kädentaitokaruselli  
 
1.-5.6.2015    ma-pe klo 10-13 
 
 

Kurssi on tarkoitettu 9-15 –vuotiaille 
taiteilusta kiinnostuneille nuorille. Viikon  
aikana tutustutaan innolla ja luovuudella 
valokuvaukseen, maalataan eri tekniikoilla 
ja valmistetaan keramiikkatöitä. 
Kesän teema on Avaruutta etsimässä!  
                 
Jokioinen, Kivipaja kurssinum. 110472 
 

Humppila, Kauppila kurssinum. 110473 
 

Ypäjä, Vanha pappila kurssinum. 110474 
 
Kurssit ovat samansisältöiset.
 
 
Kurssin hinta: 29 € (sis. materiaalit) 
 

Aloita kesä hauskalla harrastuksella!
 
 
Ilmoittautuminen  4.-22.5.2015 
Jokiläänin kansalaisopisto . 03-4182 7402 
www.jokioinen.fi/kansalaisopisto  
 
Kuntien nuorisotoimet ja Opistolaisyhdistys 

JOKILÄÄNIN 
KANSALAISOPISTO järjestää:

830110   KESÄLIIKUNTAKURSSI   Uutuus!
Jokioisten urheilukenttä, Kenttätie 
Kaarina Tammi 
Kurssimaksu 35,00 € (ei sisälly työkausimaksuun)
Ulkona tapahtuvaa monipuolista liikuntaa kaikeni-
käisille miehille ja naisille. Puistojumppaa, käve-
lyretkiä, intervalliharjoittelua, pallopelejä ym. Lii-
kuntaa tehdään omaa kehoa kuunnellen, itselleen 
sopivalla teholla. Jos olet vailla liikkumisseuraa tai 
kaipaat vaihtelua liikuntaasi kesän ajalle, tule mu-
kaan! Liikuntaa järjestetään Jokioisilla ja Forssas-
sa eri paikoissa. Ilmoittautuminen viim. 4.5.2015.

830302 PAINONHALLINTAKURSSI 
Jokioinen 
Kaarina Tammi 
Kurssimaksu 53,00 €  
(ei sisälly työkausimaksuun)
Oletko elämäntaparemontin tarpeessa? Kaipaatko 
ohjeita ravitsemuksessa, liikunnassa ja painonhallin-
nassa/-pudotuksessa? Kurssilla tehdään alkukartoi-
tus, jossa mietitään yhdessä tavoitteesi ja tehdään 
liikunta-/ravitsemussuunnitelma. Kurssin alkupuolella 
tehdään myös kehokoostumusmittaus ja lihaskun-
totesti. Testit toistetaan kurssin lopuksi. Kurssin ai-
kana saat tietoa mm. terveellisestä ravitsemuksesta 
ja liikunnasta. Tutustumme myös erilaisiin liikunta-
muotoihin, jotta mahdollisimman moni löytäisi itsel-
leen sopivan ja mieleisen tavan liikkua. Kurssi pide-
tään Jokioisilla. Ilmoittautuminen viim. 4.5.2015.

810217  CUPCAKES-kurssi  Uutuus! 
Paanan koulu, 
kotitalousluokka, Asemakuja 1 
Minna Lax 
Kurssimaksu 18,00 € (ei sisälly työkausimaksuun)
Cupcakes eli kuppikakku on parhaimmillaan mehe-
vä, muffinileivonnainen, jossa on kekseliäs ja tee-
maan sopiva kuorrutus. Ota rasia mukaan kotiin 
viemisiä varten. Opettaja hankkii raaka-aineet, jotka 
maksetaan suoraan hänelle (5-10€). Tuotteet ovat 
vähälaktoosisia. Ilmoittautuminen viim. 4.5.2015. 

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO

pe 18.00-21.00 
8.5.2015,  4 t  

Enintään 10 opiskelijaa

ti 18.00-19.30 
5.5.-30.6.2015,  12 t  

ke 18.00-19.30
6.5.-1.7.2015,  18 t  

Keskuskatu 29 A, 31600 JOKIOINEN
p. 03-4182 7402, www.jokioinen.fi/kansalaisopisto
jokilaanin.kansalaisopisto@jokioinen.fi

Ypäjänkylän Maa- ja kotitalousnaiset
TOUKO- JA KESÄKUUN TOIMINTAA
LENTOPALLO alkaa keskiviikkona 20.5 
klo 18.00 Katinhännän kentällä.  Tervetu-
loa hauskaan seuraan. 

Tervetuloa tutustumaan Arja Pöystin puutarhan yrt-
teihin Metsämaalle maanantaina 1.6.
Kokoonnumme klo 18.00 Seuraintalon pihalle josta 
yhteislähtö. Tervetuloa.
Torstaina 4.6 klo 18.00 Villivihannesilta Seuraintalol-
la. Pirkko Seppälän opastuksella tu-tustumme esim. 
maitohorsman versoista voikukanlehti salaattiin. Ter-
vetuloa.

Ypäjän Yllätys ja kunnan liikuntatoimi testaavat kun-
nostaan kiinnostuneita 14.5 klo 15.30 alkaen. Hapen-
ottokykyä pääsee mittauttamaan Pertunkaaren urheilu-
kentällä joko UKK-testiä kävelemällä tai Cooperia juok-
semalla. Tapahtuma ei vaadi erillistä ilmoittautumista, 
Tervetuloa!   

Hyvinvointipäivästä kuntoa kartoittamaan!
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Ypäjän Vasemmistoliiton 
KEVÄTKOKOUS

8.5.2015 klo 19.00 Veteraanituvalla.
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Johtokunta kokoontuu klo 18.30 samassa paikassa.

Toimikunta

Kulttuuri Puomi ry
Sääntömääräinen 

VUOSIKOKOUS
sunnuntaina 17.5.2015 klo 15.00 Ravintola Karrin-
puomissa.
Tervetuloa!

Hallitus

Kasvinsuojeluruiskujen 
testaus 

Ypäjän Eteläisen Maamiesseuran viljankäsittelylaitok-
sella 21.5.2015 alkaen klo 8.00. 
Ajanvaraukset Mikko Knuutila 0400 741 099. 
Ruisku on oltava pesty ja puhdas ja puhdasta vettä 
noin 200–300 litraa ruiskun koosta riippuen.

Päivölän yksityistien
VUOSIKOKOUS
sunnuntaina 24.5.2015 klo 13.00 Seppo Mattilassa, 
Päivöläntie 90.

Hoitokunta

Sotainvalidien Veljesliiton
Ypäjän osasto ry:n 
TUPAILTAPÄIVÄ

pidetään perjantaina 29.5.2015 klo 14.00 Veteraa-
nituvalla.
TERVETULOA !

Ypäjän Karjalaisseura ry tiedottaa
TULEVIA TAPAHTUMIA

Erkin kyykkä lauantaina 16.5.2015 klo 12 Talsoilan 
kentällä Forssassa.
Karjalan Liiton kesäjuhlat 13.–14.6.2015 Hyvinkäällä. 
Su 14.6. mahdollinen yhteiskuljetus juhlaan.
Vainajien muistojuhla 28.6..2015 Muolaan kirkolla 
klo 12 ja Kyyrölässä klo 14.
Muolaan juhlat 26.7.2015 Ypäjällä Kartanon koululla 
klo 13.
Karjalaisii erätarinoi kerruu: Suomen Metsästysmu-
seo ja Karjalan Liitto järjestävät luovutetun Karjalan 
eräperinteen keruun, keruuaika 1.4.2015 – 31.3.2016.

Ypäjän Karjalaisseura ry 

Hyrsynseudun  
Kyläyhdistys ry järjestää

KYLVÖJEN SIUNAUS
tiistaina 26.5. klo 19 Hyrsynkulman lavalla (Kaahintie 66).
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Lisätietoja yhdistyksen facebook-sivulla. 

KESÄDUUNI OSUUSPANKIN PIIKKIIN
Työpaikat nyt haettavissa!
Kesäduunipaikat:
Jokioisten-Ypäjän 4H-yhdistys ry
Lisätietoja:  toiminnanjohtaja  

Satu Jokinen, p. 050 400 1113 tai
http://jokioinen-ypaja.4h.fi
Vapaamuotoiset hakemukset mahdollisimman pian, 
viimeistään 29.5. mennessä, 
osoitteeseen jok-yp4h@suomi24.fi
Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry
Lisätietoja:  kyläyhdistyksen puheenjohtaja  

Pirkko Lipponen, p. 050 468 2588,
ensimmäinen työjakso 8.6.–21.6. ja toinen 29.6.–12.7.
Vapaamuotoiset hakemukset mahdollisimman pian, 
viimeistään 15.5. mennessä,
osoitteeseen lipponen.pirkko@pp.inet.fi
Ilmoita hakemuksessa henkilötietosi (nimi, osoite, pu-
helin, sähköposti, syntymäaika) ja kerro lyhyesti itses-
täsi ja toivomuksistasi työn suhteen.

Käsityöpaja Ypäjänkylän  
seuraintalolla toukokuussa
Ohjaajana toimii Henna Mäkilä.

Käsityöpaja sopii myös lapsille ja nuorille!
Käsityöpajatoiminta jatkuu myös toukokuussa maa-
nantait 4.5. ja 11.5 klo 18 
sekä lauantait 9.5. ja 16.5. klo 13 materiaalina betoni 
ja vanhat pitsiliinat tai froteepyyhkeet mukaan tarvi-
taan esim. kauha sekoitusvälineeksi ja ämpäri, lisäksi 
voit tuoda mukana muotiksi sopivia pieniä astioita tai 
vuokia.
Ilmoittautumiset suoraan ohjaajalle Henna Mäkilälle 
puh 044 505 0311, hän vastaa myös kysymyksiin kä-
sityöpajasta. Osallistujilta peritään ainoastaan ohjaa-
jan tuomista tarvikkeista tarvikemaksu, 
ei muuta veloitusta.
MUKAAN MAHTUU 10 NOPEINTA

Yhteistyössä LounaPlussa ry ja  
Ypäjänkylän kyläyhdistys ry

Kuusjoenkulman kyläyhdistyksen kesätapahtumia
Lauantaina 18.7. kyläyhdistyksen 
perinteinen KESÄRETKI, joka 
suuntautuu Raaseporin seudulle.
LAULUILTA Tuottajain tuvalla 
keskiviikkona 17.6. klo 19 alkaen.
MANSIKKAJUBILEUM mahdolli-
sesti heinäkuun loppupuolella.
Kaikista tapahtumista tarkemmin kesäkuun Ypäjäläisessä.

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

Toukokuun toimintaa 
Naistenpiiri tiistaina 12.5. klo 14 Veteraanituvalla.
Tarinatupa perjantaina 15.5. klo 13 Veteraanituvalla. 
Mölkkyä pelataan kesäkuukausina Rajatie 3:n pihalla 
keskiviikkoisin klo 13 alkaen aina sään salliessa.
KESÄRETKELLE Poriin ja Harjavaltaan 16.6. on vie-
lä muutamia paikkoja vapaana. Ilmoittautumiset 30.5. 
mennessä Mirjamille puh. 0400 797 739. 
Bussi tulee Loimaalta Mannisten kautta, seurakunta-
kodin edessä klo 8.00, josta matka jatkuu Katinhän-
nän kautta. Retken hinta 60 e kerätään autossa.

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys

Pidätkö juhlia,
poistamme astiahuolesi!
Vuokrattavana:

Kahvikeittimet 2 kpl 40–100 hengelle 25,00 €/kpl
Kahvikalusto 100 hengelle 30,00 €
Kahvikalusto 20–60 hengelle 20,00 €
Ruokailukalusto 100 hengelle 30,00 €
Ruokailukalusto 20–60 hengelle 20,00 €
Hintoihin sisältyy alv 24 %.
Tiedustelut Saara Rantanen, Leppäkorventie 60, 
puh. 044 355 2312 (iltaisin).

Ypäjän Maamiesseura
vuokraa vuonna 2015 
seuraavia koneita

– Maantiivistäjä 65 kg 25 € / pv
varaukset T. Löfstedt 0400 536 517
– Hydraulihalkaisin 20 € / pv
– LehtipuhalIin 15 € / pv
– Myyräaura 15 € / pv
varaukset H. Saarikoski 040 535 2884
– Suursäkkivaaka 10 € / pv
varaukset M. Hollo 050 505 0888
– Betonimylly 30 € / pv
varaukset H. Lammela 0400 464 881
– Maatilaimuri  10 € / pv
varaukset I. Hannula 0500 429 069
– Pienpaalikeräin 20 € / pv
– Maanäytekaira  maksuton
– Näytekaira heinäpaali 15 € / pv 
varaukset H. Levomäki 0400 015 589
Jäsenmaksu 10 € / vuosi

Mielikki toimii Ypäjällä!

www. mielenterveysyhdistysmielikki.com

Hevikit kokoontuu torstaisin 
Veteraanituvalla klo 13-15.  
Kevätkauden viimeinen kerta 4.6. Syksyn ensimmäinen kerta 6.8.

     Mielikki on mukana 14.5. Hyvinvointipäivässä Kartanon 
koululla Ypäjällä klo 11-15, rentoutusta klo 12 ja klo 14. 

 

✁
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Yksityistieavustushakemukset
kunnossapitoa ja perusparantamista varten on toimi-
tettava tekniselle osastolle maanantaihin 18.5.2015 
mennessä. Samalla tulee toimittaa tiedot muutoksis-
ta tiekunnan toimielimissä, yhteystiedoissa yms. sekä 
tarvittavat liitteet.
Hakemuslomakkeita on saatavana kunnanviras-
ton yhteispalvelupisteestä ja internetistä osoitteesta 
www.ypaja.fi (> Palvelut > Tekniset palvelu > Tekni-
set palvelut > Liikenneväylät > Hakemuslomake).
Lisätietoja teknisestä toimesta, p. (02) 7626 5241.
Ypäjällä 26.3.2015 

Tekninen lautakunta

KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT
LUKUVUONNA 2015–2016

SYYSLUKUKAUSI  ma 17.8. – la 19.12.2015
syysloma vko 42 ma 12.10. – su 18.10.2015
KEVÄTLUKUKAUSI ma 4.1. – la 4.6.2016
talviloma vko 8 ma 22.2. – su 28.2.2016
pääsiäisloma pe 25.3. – ma 28.3.2016
+ yksi lauantaityöpäivä lukuvuoden aikana

ESIKOULUN TYÖ- JA LOMA-AJAT OVAT SAMAT
KUIN KOULUJEN LUKUUNOTTAMATTA 

LAUANTAITYÖPÄIVIÄ

Ensimmäiselle luokalle tulevien oppilaiden

KOULUUN TUTUSTUMISPÄIVÄ ON
Keskiviikko 13.5.2015 
Levän ja Perttulan kouluilla klo 9.00 – 11.00
Ypäjänkylän koululla klo 8.30 – 11.15
Koulutulokkaat ruokailevat koulussa.
Esikoulu jatkuu tutustumisen jälkeen. Esikoulun jälkei-
nen kyyditys toimii normaalisti, mutta tutustumispäi-
vään kunta ei järjestä kuljetusta.

Sivistyslautakunta

Liikuntatapahtumia

Ilmoittautuminen uimakouluun 15.5. mennessä!
Kesän 2015 uimakoulu järjestetään edellis-
vuosien tapaan Loimaan Vesihovissa 1.6.–
5.6.2015. Uimakoulu on tarkoitettu -09 synty-
neille ja sitä vanhemmille uimataidottomille tai 
heikon uimataidon omaaville lapsille. Hinta on 
50 €/lapsi, sisältäen kuljetukset, uimaliput se-
kä opetuksen kyseisten viiden päivän aikana.

Ilmoittautumiset 15.5. mennessä: liikunnanohjaaja Jarno Hei-
no, jarno.heino@ypaja.fi. 

Puhelimitse 050 433 9002 varmimman yhteyden saa ma–ke 
klo 10–14 välisenä aikana. 

Ilmoittautuminen keilaryhmään 
2015–2016  29.5. mennessä!
Ypäjän keilaryhmä jatkaa toimin-
taansa myös kaudella 2015–2016. 
Keilailua ja rentoa yhdessäoloa 
on tarjolla Loimaan keilahallilla 
keskiviikkoisin klo 13–14 välisenä aikana.
Ratoja tullaan varaamaan ilmoittautumisten vaatima määrä. 
70 euron osallistumismaksu pitää sisällään 35 keilakertaa 
sekä kenkävuokrat. 

Ilmoittautumiset 29.5. mennessä: 
Jarno Heino, jarno.heino@ypaja.fi.

Puhelimitse 050 433 9002 varmimman yhteyden saa 
ma–ke klo 10–14 välisenä aikana. 

Kohdennettua elämäntapa-
valmennusta maksutta!
Ypäjän kunta tarjoaa BMI 30+ asuk-
kailleen (laskukaava alla) liikuntaneu-
vontaa toistaiseksi maksutta. Valmen-
nuksessa pohditaan asiantuntijan tuke-
mana tavoitteita sekä niihin etenemistä. 
Etenemisen pohjana toimii arkeen ja 
paikallisiin mahdollisuuksiin keskittyvä, 
kokeilujen kautta etenevä suunnitel-
ma. Palvelu ei velvoita mihinkään ja valmennussuh-
teen voi päättää kun se oikealta tuntuu. Pisimmillään 
yhteistyötä jatketaan kuusi kuukautta.
Harkitsetko muutoksen tekemistä? Ota yhteyttä ja so-
vi valmennuskeskustelu tai kysy lisätietoja: Jarno Hei-
no, jarno.heino@ypaja.fi. Puhelimitse 050 433 9002 
tavoittaminen onnistuu varmimmin ma-ke klo 10–14 
välisenä aikana.
BMI:n laskukaava: paino kiloina / (pituus metreinä * pituus 
metreinä). Esimerkiksi: 92 kg / (1,75 m * 1,75 m) = 30,04. 

Liikuntavälineitä kirjastosta!
Ypäjän kirjastosta on lainattavissa 
nyt myös liikuntavälineitä.
Kahden viikon laina-ajalle tarjotaan 
mm. selättimiä, kahvakuulia, aktiivi-
suusmittareita, sauvakävelysauvoja sekä foamrollereita. 
Tervetuloa tutustumaan uuteen tarjontaan!

Ypäjän kunta järjestää
ASIOINTIMATKAN FORSSAAN

torstaina 21.5.2015
Lähtö Ypäjän torilta 21.5.2015 klo 10.00 ja 

paluu Forssasta noin klo 12.30.

Matkan hinta on 11 euroa/henkilö. Forssassa taksi 
ajaa kauppakeskuksiin (Prisma, Citymarket) ja 

tarpeen mukaan Forssan keskustaan.
Ilmoittautuminen asiointimatkalle 

Taksi Tuomas Sirénille puh. 040 757 5833.

KIRJASTO
YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO
Hossintie 2, 32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5269 
puh. (02) 7626 5268, 050 562 6301 (kirjastonjohtaja, 
kulttuuriasiat)
sähköposti: ypajan.kirjasto@ypaja.fi
www.ypaja.fi
www.lounakirjastot.fi 
Ypäjän kirjasto löytyy myös Facebookista haulla ”ypä-
jän kirjasto”.
Aukioloajat
ma  klo 13–19
ti  klo 13–19
ke klo 13–16 
to klo 13–19
pe klo 13–16
kuukauden toinen lauantai kello 11–14, kevätkauden 
viimeinen 9.5. Poikkeus aukioloajoissa: keskiviik-
kona 13.5. aattoaukiolo kello 11–14, Helatorstaina 
14.5. suljettu.

YPÄJÄNKYLÄN LAINAUSASEMA 
Ypäjänkyläntie 951, 32140 Ypäjä as
puh. 050 562 6301
Aukioloajat
ti klo 17–19 
ke  klo 10–12
PERTUN PÄIVIEN SUUNNITTELUPALAVERI
Pertun päivien (21.–23.8.2015) suunnittelua jatketaan 
kirjastossa lauantaina 9.5. kello 13.00. Tule mukaan!
TOUKOKUUN NÄYTTELYT
Louna-kirjastoissa kiertävä näyttely Viipurin kirjasto 
eilen ja tänään 4.–29.5.
Eskarien taidetta toukokuun viimeisellä viikolla.
AVOIN PÄIVÄKOTI
Avoimen päiväkodin kevätkausi kirjastossa on päätty-
nyt, tavataan taas syyskuussa! 
LUKUPIIRI
Seuraava lukupiiri kokoontuu sunnuntaina 24.5. kello 
17–19 pääkirjaston näyttelytilassa, luetaan Emmi Itä-
rannan ”Teemestarin kirja”.
SATUTUNTI 
Siljan satutunti ja kevätaskartelua pääkirjastossa 
maanantaina 4.5. kello 17.00–18.30.

Tervetuloa kirjastoon!

Pertun Päivät ja Ypäjän Yö 2015
 – tule mukaan suunnittelemaan!
Kokoonnutaan kirjastoon  
lauantaina 9.5. kello 13.00.
Tervetuloa!

Kulttuuritoimi

FUTISKOULU 2015
FJK järjestää futiskoulun 5-12-vuotiaille tytöille ja po-
jille TI  26.5. – PE 29.5.2015 klo 17–19 välisenä aika-
na Ypäjän urheilukentällä.
Futiskoulun  toimintaan sisältyy lajinomaisen harjoitte-
lun lisäksi jalkapalloon tutustumista erilaisten leikkien 
sekä tietysti pelien kautta.
Harjoitteet ja leikit toteutetaan ammattitaitoisten oh-
jaajien johdolla.
Futiskoulun hinta on 60 € ja se sisältää:
Pallon
Ammattitaitoiset ohjaajat
Vakuutuksen
Varustus: 
Jalkapallokengät tai lenkkikengät, liikunta-asuste ja 
juomapullo
Ilmoittaudu sähköpostilla toimisto@fjk.fi tai mika.lumi-
jarvi@fjk.fi  (ilmoittautumiset 15.5.2015 mennessä)
Lisätietoja:  Mika Lumijärvi 

mika.lumijarvi@fjk.f 
p. 045 114 7736

Erityisliikkujien kuntosali
Onko sinun vamman, sairauden tai muun toimintaky-
vyn heikkenemisen johdosta vaikea osallistua yleisiin 
liikuntaryhmiin? Erityisliikkujien kuntosaliryhmä koo-
taan jälleen.
Ota yhteyttä liikunnanohjaajaan:  
Jarno Heino, jarno.heino@ypaja.fi, 050 433 9002.

  

 

Jos suuntaat kohti toista tähteä oikealta laskienja lennät suoraan eteenpäin  

aamuun asti, tulet Mikä-mikä-maahan, lumotulle saarelle. Siellä kisailevat  

keijut ja merirosvot, ja siellä lapset pysyvät aina lapsina eivätkä kasva  

koskaan aikuisiksi. 

Siellä kuulet myös aivan kuin pienten tiukujen helinää. Seuraa ääntä, niin löydät 
Keijupoukaman, Seilorien seisakkeen, Kaapparien kapakan ja Pääkallosaaren. 

Lähde siis mukaan seikkailuun!!! 
ma 22.6.- to 25.6. 

Leirin hinta 40€/ 1lapsi, sisaralennukset 70€/2 lasta ja 100€/ 3 lasta 
Ilmoittautumisen Riinalle 18.5. mennessä riina.levander@ypaja.fi 

lisätietoja antavat Riina, Isto ja Silja 

 

KIITOS TUESTANNE:
MLL, SPR, LC Ypäjä, LC Ypäjä 
Kate ja vanhempainyhdistykset 
pyöräilykypärähankinnasta!

T. 1-luokkalaiset

KIITOS
runsaslukuiselle yleisölle ja järjestelyihin

osallistuneille vierailustanne kevätnäyttelyssä
ja konserteissa 17.–19.4.2015 Jokioisten Tietotalolla! 

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO

Suomelantien
VUOSIKOKOUS
Juha Mäenpäällä keskiviikkona 20.5.2015 klo 18.00.

Hoitokunta

  

 

Jos suuntaat kohti toista tähteä oikealta laskienja lennät suoraan 
eteenpäin  

aamuun asti, tulet Mikä-mikä-maahan, lumotulle saarelle. Siellä 
kisailevat  

keijut ja merirosvot, ja siellä lapset pysyvät aina lapsina eivätkä 
kasva koskaan aikuisiksi. 

Siellä kuulet myös aivan kuin pienten tiukujen helinää. Seuraa ääntä, 
niin löydät Keijupoukaman, Seilorien seisakkeen, Kaapparien 

kapakan ja Pääkallosaaren. 

Lähde siis mukaan seikkailuun!!! 
ma 22.6.- to 25.6. 

Leirin hinta 40€/ 1lapsi, sisaralennukset 70€/2 lasta ja 100€/ 3 lasta 
Ilmoittautumisen Riinalle 18.5. mennessä riina.levander@ypaja.fi 

lisätietoja antavat Riina, Isto ja Silja 

 

Ypäjän Eteläiset Maa-  
ja kotitalousnaiset
YRTTI-ILTA: Mennään tutustumaan Arja Pöystin 
yrttipuutarhaan Metsämaallle ma 1.6. Mahdolli-

suus ostoksiin. Kokoonnutaan klo 18.00 Ypäjänkylän seurainta-
lolle, josta yhteislähtö.
VILLIVIHANNESILTA to 4.6. klo 18.00 Ypäjänkylän seuraintalol-
la. Pirkko Seppälän opastuksella tutustumme esim. maitohors-
man versoista voikukanlehtisalaattiin. Voit tuoda mukanasi tun-
temiasi villiyrttejä. Asiasta kiinnostuneet tervetuloa yrtti-iltoihin.


