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Parturi-kampaamo Outi Perho

Maistuva Äitienpäivälounas su 8.5.

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

Kattaukset klo 12.00 ja 13.30
Varaukset p. 050 569 6945

www.parturikampaamooutiperho.ﬁ
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www.paija.fi

Lämpimästi tervetuloa!

Ratsumestari
...avaa ovensa to 3.3. klo 10.30
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Kesäduuni Osuuspankin piikkiin
OP Ypäjä tarjoaa 15–17-vuotiaille nuorille kesätyöpaikkoja kahdeksi viikoksi. Paikkakunnalla toimiva
yleishyödyllinen yhdistys tarjoaa nuorelle työpaikan ja osuuspankki maksaa hänen palkkansa.
Lisätietoja saat pankista
tai www.op.fi/ypaja

Lounas

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

Avoinna 7 päivää viikossa!
Ypäjä, Rekolantie
Uudehko, näpsäkkä lämpöhirsitalo Palikkalassa.
Oh+k+mh+wc/psh+tekn.
tila, 82 m2. Lis. tilava, katettu terassi n. 20 m2. Var.
takka, lämm. talt. otto. Erill.
sauna/tuparak. T. 3.440 m2.
H. 90.000 €. k 11883156

Ypäjä, 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-Pizzeria
P. 02 767 3306
Kurjenmäentie 3, Ypäjä

UUTTA YPÄJÄLLÄ!
HUOLLOT JA
KORJAUS

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

Tervetuloa juhlimaan!

Esa 60v

23.7.2016 Someron Lehtilässä

(Lehtimäentie 607, 31520 Pitkäjärvi)
Ilm. viim. 8.7.2016
Esa 0400 741 566
Riina 040 936 7476

Muistamiset: FI 34 8000 2137 573 050

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

Siistiksi rem. talo Perttulassa. 1h+k+psh+s+vh+wc+
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

Ypäjä, Lepolantie 4
Rivitalon saunall päätykolmio. 3h+k+psh+s+wc+vh,
72,5 m2. Iso parveke. Selkeä
pohjaratkaisu. Hv. 210,25 €.
H. 59.000 €. k 12794955

Ypäjä, Pappilanmäentie 8
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
Ypäjä, Naiminpolku 6 Uusi, asumaton huippuhieno
tiiliverh. rivitalohuoneisto.
K+oh+mh+psh+s+wc+vh,
72 m2. Lis. lasiterassi ja
lämm. var. Autokatos ja väl.
varasto.
H. 149.000 €. k 9302196
www.oikotie.fi

Matti Järvinen LKV
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Ypäjä, 040 594 8877

YPÄJÄN
TAKSI

Tervetuloa Kosken lukion

Ypäjän kirkossa sunnuntaina 15.5. klo 18.00

Puh. (02) 727 1180

YLIOPPILASJUHLAAN

Esiintyjinä Elisa Pyykkö, Vesa Parikka,
Keijo Leppänen, säestys Tapio Laurila,

KEVÄINEN LAULUTILAISUUS

Haketusta sopivasti

Koulukeskuksen Liikuntahalliin lauantaina 4.6.2016 klo 11
Juhlan jälkeen klo 12.30 on ylioppilaiden
kunniakäynti sankarihaudalle.
Juhlassamme on mukana vuoden 1966 riemuylioppilaita.

puh. 0400 823 977

KOSKEN LUKIO

Haketuspalvelu Laaksonen

Ypäjän seurakunnan lapsikuoro ja Kaija Saukkola.
Laulamme myös keväisiä/kesäisiä virsiä
yhdessä yleisön kanssa.
TERVETULOA !!!
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Ypäjän seurakunnan diakoniatyö

Y päjän seurakunnan
Ypäjäläinen
Ypäjän kunnan ja Ypäjän seurakunnan julkaisema tiedotuslehti Ypäjän kunnan asukkaille.
44. vuosikerta.
Lehden suurin vastuu ilmoituksen julkaisemisessa sattuneesta virheestä on ilmoituksen
hinta.
Päätoimittaja:
Tapani Rasila
Sivunvalmistus:
Pirkanmaan Lehtipaino Oy
Toimituksen osoite:
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5214
fax. (02) 767 7214
LTHPS!`WHQHSHPULU'`WHQHÄ
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 € / pmm + alv
Yhdistysten ilmoitukset
Maksutta
TILAUSHINNAT
Ypäjän kunnan alueen
osoitteisiin veloituksetta
Tilaukset kotimaahan ja
ulkomaille
30 € / 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
PAINOPAIKKA
Pirkanmaan Lehtipaino Oy
Pirkanmaan Lehtipaino Oy
Ypäjän Yrittäjien julkaisema KesäToukokuun Ypäjäläinen
ilmestyy
Ypäjäläinen
ilmestyy kesäkuun
alkutorstaina
5.5.2016.
Lehteen
päivinä.
Lehteen
liitetään
Ypäjäläisen
tarkoitettu
aineistokoskeva
on toimitetkesäja heinäkuuta
aineisto,
tava on
kunnantalolle
26.4.2016
joka
toimitettava kunnanvirasklo 12.00
mennessä.
toon
pikaisesti,
jo 10.5.2016 klo
15.00
mennessä 2016 Ypäjäläinen
Kesä-heinäkuun
Elokuun
ilmestyyYpäjäläinen
2.6.2016.ilmestyy 4.8.2016.

Seurakunnan asiat
kirkkoherra
Vesa Parikka

toimintaa toukokuussa

Su 1.5.
Ke 4.5.

klo 10 Sanakirkko srk-kodilla
klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
klo 18 Isosten yöseikkailu
To 5.5.	Kirkkojen kierros, lähtö Loimaan torilta klo 7, Ypäjänkylän seurojentalolta klo
7.15, srk-kodilta klo 7.30. Reissun hinta 45e, sisältää matkan, ruokailun ja vierailut Nastolan, Elimäen ja Pernajan kirkoissa. Muutama paikka vielä vapaana, voi
kysellä Keijo Leppäseltä p.050-363 6624. Paluu Ypäjälle n. klo 18, minkä jälkeen
klo 19 Helatorstain Sanakirkko.
Pe 6.5.
klo 15 Lasten kuoro srk-kodilla
klo 16 ”Laulutaidottomat” ja vähän laulaneet srk-kodilla
Su 8.5. klo 10 Messu kirkossa Erkki Vappula ja Tapio Laurila, isät laulaa äideille
Ke 11.5. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
klo 17 Kuusjoenlaulupiiri Piilikankaalla
klo 18.30 Kirkkovaltuuston kokous srk-kodilla
To 12.5. klo 11 Kultaisen iän kerho srk-kodilla, vieraana Riitta Jaakkola
klo 18 Aikuisten kuoro srk-kodilla
Pe 13.5. klo 15 Lasten kuoro kirkossa
Su 15.5.	klo 10 Messu, mukana aikuisten kuoro
klo 18 Keväinen musiikkitilaisuus kirkossa, Parikka, Saukkola, Tapio Laurila, Eliisa Pyykkö, Keijo Leppänen, lapsikuorolaisia
Ke 18.5. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
klo 16 ”Laulutaidottomat” ja vähän laulaneet srk-kodilla
klo 18 Siionin Kannel lauluilta srk-kodilla
To 19.5. klo 13 Palvelukeskuksen hartaudet
Su 22.5. klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa
Ti 24.5.	klo 18 Päiväkerhon kevätkirkko kirkossa, esikouluun lähtevät siunataan alttarilla.
Lopuksi srk-kodilla jäätelötarjoilu.
Ke 25.5.	klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
klo 18 Rippikoululaisten vanhempainilta srk-kodilla
To 26.5.	klo 11 Kultaisen iän kerho kevätjuhla srk-kodilla
klo 18 Kylvöjen siunaus Hyrsynkulman lavalla
Su 29.5.	klo 15 kesälaulut srk-kodin kuistilla
klo 18 Nuorten messu, isosten tehtävään siunaaminen. Huom. aika! Messun jälkeen iltateet ja kaakaobuffet SRK-kodilla.
Ti 31.5. klo 9 Päiväkodin kirkkohetki
Ke 1.6. klo 17 Kuusjoen laulupiiri Piilikankaalla
To 2.6.
klo 18 Esikoululaisten kevätjuhla ja kouluun lähtevien siunaaminen kirkossa
Su 5.6. klo 10 Messu kirkossa

Kevät soi Ypäjän kirkossa

Keväiset laulut soivat Ypäjän kirkossa, sillä on tullut aika
laulaa ja soittaa kauneimpia
keväisiä lauluja, jotka kertovat
luonnon puhkeavasta kauneudesta, muuttolinnuista ja kasvun ihmeestä. Ne ovat myös
laulujen aiheina Ypäjän kirkossa, jossa saamme kuulla lintujenkin sirkutusta ja jopa käen
kukuntaa.

JUHLAKALENTERI
Kesäisin on maassamme
lukuisia tapahtumia. Niitä on myös hengellisellä
saralla. Eri puolilta Suomea löytyy eri järjestöjen
ja herätysliikkeiden joka
vuotiset juhlat. Näitä ovat
muiden muassa nämä: Lähetysjuhlat Vihdissä (11.–
12.6.), Lähetyksen Kesäpäivät Porissa (17.–19.6.),
Evankeliumijuhla Virroilla
(1.–3.7.), Suviseurat Torniossa (1.–4.7.), Herättäjäjuhlat Vantaalla (8.–10.7.)
jne. Näistä suurimmissa on
kävijöitä 10 000 – 70 000
eli aika suuria joukkoja on
liikkeellä, mutta oletan,
että silti mahtuu mukaan.
Muutamissa olen käynyt ja
tunnelma ollut virkistävä.
Netistähän nuo tarkemmat
tiedot löytyvät.
Vesa Parikka

Tilaisuudessa esiintyvät laulusolisteina Elisa Pyykkö, Sanna
Sukki-Äijälä, Kaija Sakkola,
Keijo Leppänen ja Vesa Parikka. Lapsikuoro tuo piristävän lisän Kaija Saukkolan
johdolla. Mieskvartetti laulaa.
Pauli Hyrkäs, stemmalaulu
sekä Erkki Aalto, bassokitara
esiintyvät. Ohjemassa saamme
kuulla muun muussa Merikan-

non Kevätlauluille etelässä ja
Oi, kiitos sa Luojani armollinen sekä Jylhän Suvivirren.
Illan pianistina ja urkurina on
Tapio Laurila. Lopuksi hän
soittaa Beethovenin mahtavan
teoksen Jumalan kunnia luonnossa. Yhdessä saamme laulaa
keväisiä virsiä.
Keväiset laulut soivat Ypäjän
kirkossa su 15.5. kello 18.

Seurakunnan Päiväkerhotiedote
Syksyn 2016 päiväkerhoon ilmoittautuminen on parhaillaan menossa.
Ilmoittautumiskaavakkeita saa päiväkerhosta tai huhtikuun Ypäjäläisestä.
Kerhoon pääsevät tänä vuonna 3-5-vuotiaat lapset ja
tänä vuonna 3 vuotta täyttävät voivat aloittaa jo syksyllä kerhon alkaessa. Lisätietoa saa päiväkerhosta puh.
040 804 9252.
Syksyn kerhojen kokoontumisajat viikosta 36. (5.9.)
alkaen seuraavasti,
ma 4-vuotiaat klo 9–11 ja 5-vuotiaat klo 12-15
ti 3-vuotiaat klo 9–11
ke 4-vuotiaat klo 9–11
to 5-vuotiaat klo 9–12
Päiväkerhon kevätjuhla ja kaikkien esikouluun lähtevien siunaaminen on kirkossa ti 24.5.2016 klo 18.00.
Kirkon jälkeen jäätelö-, mehu-/kahvitarjoilu seurakuntakodilla.
Kevään kerhot päättyvät tähän.
Päiväkerho kiittää
Lions Club Ypäjää lahjoituksesta, joka mahdollisti lasten nukketeatteri esityksen sekä kaikkia kanssamme
yhteistyötä tehneitä tahoja.

Diakoniapäivystys seurakuntakodilla
keskiviikkoisin klo 10.00–11.30 ja
torstaisin klo 15.00–16.00.
Ei vastaanottoa 16.5.–22.5. lomautuksen takia.
Diakoniatyöntekijää voi tavata kyllä muulloin
sovittuna aikana.
Myös EU -kasseja on edelleen saatavissa.
Diakonissa Terhi Hakala-Vappulan yhteystiedot ovat:
puh. 040 553 6362, s-posti: terhi.hakala-vappula@evl.fi

YPÄJÄNKYLÄN DIAKONIAPIIRI
Ypäjänkylän diakoniapiiri kokoontuu
Ypäjänkylän lainausasemalla
tiistaina 17.5. klo 12.00.
Tervetuloa piiriin!

Kultaisen iän kerhon kevät 2016
Kerho kokoontuu seurakuntakodilla parittomilla viikoilla
torstaisin klo 11.00–13.00
Lounas, ohjelmahetki ja lähtökahvit.
Tarjoiluista peritään 5,00 euroa.
Tervetuloa!
Ohjelma:
to 12.5. ”Voi Pakistan, sinä raju ja rakas maa.”
Vieraana rovasti Riitta Jaakkola.
to 26.5. KEVÄTJUHLA

Keskiviikkoruokailut

seurakuntakodilla keskiviikkoisin klo 11.30.
Hinta 4,00 euroa.
Tulkaa syömään!

Toukokuun tarjous:

Toukokuun keskiviikkoina on luvattu ruokatarvikkeita
runsaammin jaettavaksi.
Emme vielä tiedä mitä saamme, mutta käy katsomassa mitä olisi saatavilla?
Myös EU-elintarvikkeita on edelleen tarjolla.

Kesäiset lauluhetket lähestyvät jälleen
1. tilaisuus su 29.5. klo 15.00
srk-kodin kuistilla (sateella sisällä).
Ks. seuraavat kerrat yhteisistä
seurakunnan ilmoituksista
sekä kirkon ilmoitustaululta.
Tuottajain tuvalla Kuusjoella lauletaan noin 2 kertaa/kk (keskiviikkoilta).
Ypäjänkylällä (seuraintalo) 2 kertaa kesällä.
TERVETULOA LAULAMAAN !!!!

To 14.7.
Vesipääsky-risteily
Parkanon
Käenkoskelle

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 Teituvalla klo 10.30–11.30. Vesipääsky lähtee klo 12.00 Parkanosta ja sen risteilykierros päättyy klo 15.00. Palatessa pysähdymme ja
hiljennymme Luhalahden kirkossa.
Matkan hinta riippuu osanottajamäärästä, se on enintään 49,90 euroa, tai sitten vähemmän. Hinta pitää
sisällään lounaan, risteilyn, matkan ja kahvit.
Matkanvetäjinä toimivat Erkki ja Terhi.
Ilmoittautuminen 7.7. mennessä Terhi Hakala-Vappulalle, 040 553 6362.
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Hartaita Hetkiä Kana joka lensi korkeimmalle
Olipa kerran kanaparvi, joka
eli suurella maatilalla. Maatilan eläimet olivat onnellisia:
kanat saivat tepastella vapaana
pihassa ja suuremmat kotieläimet laiduntaa vehreillä niityillä. Maatilan eläimet pitivät
kovasti maatilan väestä, joka
piti niistä niin hyvää huolta. Ja
tulivatpa eläimet keskenäänkin
toimeen oikein hyvin. Mitä nyt
tilan koira Halli joskus jahtasi
kanoja tylsinä hetkinään.
Eläinten keskuudessa liikkui vanha tarina, jonka mukaan jossakin maatilan niityillä
kasvoi mystinen pensas, jonka
marjoja syömällä saisi supervoimia, joista ei osannut haaveillakaan. Kukaan ei tiennyt
missä tuo maaginen marjapensas oli, eikä muistanut sitä
nähneensä, mutta kaikki kyllä

uskoivat, että tuo vanha taru
piti paikkansa.
Kävipä kerran niin, että eräs kana tuosta maatilan
parvesta taas tepasteli pihalla
jyviä maasta nokki-en. Erään
ojan partaalle harhautuessaan
se huomasi, että ojan reunalla
kasvoi pieni pensas, jossa oli
pieniä kirkkaanpunaisia marjoja. Vai olivatko ne pikemminkin palkoja tai jonkinlaisia
hedelmiä? Hiukan pitkulaisia
ne olivat joka tapauksessa, ja
oikein kutsuvan punaisia. Kana
oivalsi heti, että tämän pienen
puskan täytyisi olla tuo tarinan
maaginen marjapensas, josta
saisi supervoimia. Sen pitkulaiset marjat olivat oikein herkullisen näköisiä ja kana päätti
maistaa.
Seuraavassa hetkessä maa-

tilan hevonen yskäisi säikähtäneen hirnahduksen taivaalle
jonne muutkin eläimet kääntyivät katsomaan: Siellä tarinamme kana lensi kovaa ja
korkealla. Korkeammalla kuin
yksikään maatilan eläimistä oli
nähnyt yhdenkään kanan lentävän. Ja tarinamme kana oppi,
miltä pienet Habanero-chilin
palot maistuivat.
Joulun aikaan koko kristikunta hiljenee odottamaan
jotakin odottamatonta, Joulun
Ihmettä. Muistelemme, kuinka koko Maailmankaikkeuden
Kuningas syntyi karuihin oloihin, köyhän perheen äpärä-lapseksi tallin lämpöön ja eläinten
hajuun. Samalla kuitenkin odotamme Jeesuksen toista tulemista. Sekin tulee odottamatta
ja yllättäen koko maailman,

MISSÄ OLET?
Raamatun ensimmäinen kysymys on: ”Onko Jumala todella
sanonut: ´Te ette saa syödä
mistään puutarhan puusta’?”
(1 Moos 3:1). Tätä ennen ei
Raamatussa ole ollut mitään
kysyttävää, koska kaikki oli
sitä ennen hyvin ja kunnossa.
Luominen onnistui mainiosti
ja kaikki oli reilassa. Ok se on
ollut ennen kuin ihminen sitä
alkoi peukaloida.
Ensimmäinen kysymys ei
ole sellainen, jossa tahdottaisiin tietää jokin uusi asia, vaan
epäilevä, myös johdatteleva,
sillä siinä käärme, paholainen
kysyy Eevalta, onko Jumala
todella sanonut eli voiko Häneen ylipäänsä luottaa. Kysymys on sikäli valheellinen, että
Jumala ei kieltänyt syömästä
kaikista paratiisin puista, vaan
vain yhdestä. Näin siis totuutta
venytetään ensin pikkuhiljaa
ja lopulta kokonaan. Tämän
me ihmiset osaamme tänäkin
päivänä.

Näin
käärme
houkutteli naisen
ottamaan hedelmän,
jonka hän saman
tien tyrkkäsi miehenkin kouraan. Sama
kaava on omenavarkauksissa. Salaa
mennään, houkutus
kasvaa, rikostoveri pitää olla
ja kun jäädään kiinni, niin selitellään ja syytellään sitä toista.
Näin meni silloin ja samoin
menee nyt. (Itse en ole koskaan käynyt omenavarkaissa!
Syy siihen oli selvä, herneet ja
mansikat olivat parempia).
Aatami ja Eeva pötkivät tekonsa jälkeen piiloon ja silloin
siinä samassa kuuluu kysymys:
’Missä olet?’ (1 Moos. 3:9).
Tämän kysymyksen esittää Jumala, mutta ei sen takia, ettei
Hän tietäisi, missä ihminen on,
vaan sen takia, että ihminen
tietäisi, missä Jumala on. Kun
ihminen rikkoi yhteyden Luojaansa, niin Jumala alkoi heti

etsiä ihmistä. Hän ei viivytellyt. Saman kohtaamme Kristuksessa, hän tuli etsimään ja
kutsumaan rakkaitaan kotiin.
Aina kun tapahtuu jotain vahinkoa, etsitään syyllistä. Siis
kuka olikaan syyllinen välien rikkoutumiseen ihmisen ja
Jumalan välillä eli syntiinlankeemukseen? Vaihtoehtoja on
ainakin kolme: paholainen,
nainen, mies? Ensimmäinen
näistä houkutteli, muttei ollut
osallinen. Nainen, jota usein
pidetään syyllisenä, teki väärin, mutta yhtä lailla mies, sillä
hänkin olisi voinut olla tekemättä. Aina voidaan syyttää
olosuhteita, vaikeaa mennei-

juuri kun se ei osaa odottaa
mitään tapahtuvan. Jeesus kuitenkin kehotti (Matt 24: 36–44)
meitä kristittyjä olemaan valmiina tuona päivänä. Valvokaa
siis kaamoksen keskellä, aamu
sarastaa jo!
Isto Iipola

OLET TÄSSÄ

syyttä sun muuta ja varsinkin
toisia. Mies alkoi selitellä tapahtunutta seuraavasti: ’Nainen, jonka sinä annoit minulle
kumppaniksi, antoi minulle sen
puun hedelmän ja minä söin’ (1
Moos 3:12). Siis kuka onkaan
ihmisen mielestä syyllinen?
Vastaus löytyy sivulauseesta.
No, Jumala tietenkin! Aatami
vyöryttää kaiken syyn Jumalan
niskoille sanomalla ’... jonka
sinä annoit minulle…’
Niin ihminen pakeni vastuutaan jo silloin. Näin me syytämme Jumalaa siitä väärästä
ja pahuudesta, mitä maailmassa saamme aikaan. Onneksi
sen keskellä on myös paljon
hyvää, siinäkin olemme mukana. Kaiken tämän keskelle
sopii edelleen sama kysymys:
’Missä olet?’, ei sen takia, ettei Jumala tietäisi, missä ihminen on, vaan siksi, että me
tietäisimme, missä Jumala on.
Pojassaan Hän tuli meitä niin
lähelle, ettei lähemmäs voi tullakaan, ainakin jos Hän on sydämissämme.
Vesa Parikka, Ypäjän pappi

Voi Pakistan, sinä raju ja rakas maa
Rovasti Riitta Jaakkolalta on
tänä vuonna ilmestynyt kirja:
”Voi Pakistan, sinä raju ja rakas maa.” Kirja vie lukijansa
Pakistaniin. Suomessa Riitta Jaakkola on työskennellyt
opettajana ympäri Suomen
maata, seurakuntalehtorina ja
pappina, myös 15 vuotta Kuhmalahden seurakunnan kirkkoherrana.
Riitta Jaakkola, o.s. Mikkola työskenteli muslimimaailman keskellä Pakistanissa useita vuosia 1970 -luvulla. Aluksi
pelkäksi turistivierailuksi tehty
matka Pakistaniin vaihtui pian suunnitelmaksi tehdä myös
siellä myös gradutyö. Gradutyönsä jälkeen Riitta toimi Pakistanissa Suomen lähetysseuran työntekijänä sekä Nowsheran koulun johtajana. Hänen
sydäntään lähellä olivat köyhät
kristityt ja kastittomat hindut.
Tästä kaikesta saamme kuulla
lisää päästessämme hyvin pian
yhteiselle ja ihmeelliselle opintomatkalle.
Olen iloinen ja kiitollinen
siitä, että Riitta tulee kerto-

maan tästä kaikesta Ypäjän
seurakuntakodille torstaina
12.5. klo 11–13 välillä Kultaisen iän kerhossa ja hän kertoi
tulevansa tänne ihan mielellään. Matkaa Orivedeltä Ypäjälle hieman tulee, mutta se ei
haittaa ja tie riittää ihan perille
asti. Kaikki muutkin ovat tervetulleita, joita matka ei haittaa
kulkemista.
Tunnen Riitan yhteisistä
vuosien varsilla olleista käänteistämme sekä niiden muka-

naan tuomista hyvistä hetkistä.
Riittaa kuuntelisi vaikka kuinka kauan ja ilman määrää. Ystävällinen ja hoitava sana vie
mukanansa, siihen on helppo
yhtyä ja samaistua.
Riitan kanssa olemme saaneet olla myös samaan aikaan,
aivan täydet vuodet, lähes
kymmenen vuotta Tampereen
NNKY:n hallituksessa, niiden
merkkien alla vedimme myös
vuonna 2009 yhteisen ikimuistoisen joululeirin Tampereen

NNKY:n leirikeskuksessa,
Pirkkalan Kivirannassa. Paikassa, jota ei enää ole! Yksi
risteilymatka on tehty myös
Tallinnaan. Hyvät muistot jättävät meihin oman jälkensä.
Yhdessä koetuttu on hyvässä
tallessa.
Viime päivinä olemme saaneet median kautta lukea tositarinaa siitä mitä Tampereen
Pyynikin Pyhäjärven rannoilla tapahtui huhtikuun alussa.
Nuori nainen, Jenni pelasti ensin koiransa pettäneistä jäistä,
sitten Sankarikoira Säde teki
saman Jennille. Säde onnistui tarttumaan Jennin oikean
käden hihaan kiinni ja sai raahattua Jennin kestävälle pohjalle sekä kuivalle maalle. Jennikään ei tätä tapausta unohda
koskaan. Rakkaus ja empatia
toimi!
Joskus elämässämme on
rajua vastusta sekä heikkoja
jäitä, mutta perusta kuitenkin
pysyy ja elämä vielä kyllä sädehtii vastustenkin jälkeen!
Usko pois!
Terhi Hakala-Vappula

Valtakunnalliset Lähetysjuhlat
Vihdissä 11.–12.6.2016

www.lahetysjuhlat.fi

Suomen Lähetysseura ja
Vihdin seurakunta

Vuoden 1966 rippikoulun
50-vuotistapaaminen
Kokoontuminen sunnuntaina 21.8. klo 10 Ypäjän
kirkkoon ja sen jälkeen kahvit Seurakuntakodilla.
Tervetuloa!
M. Hietamäki p. 040 550 9856
Vuonna 1966 rippikoulun käyneet:
Tytöt: Ahola Arja, Ahola Paula-Maija, Aittamäki Else,
Hannula Leena, Heikkilä Marita, Helenius Pirjo, Järvinen Marita, Koivisto Tarja, Lehtisaari Maritta, Lintunen
Arja, Manninen Marja-Leena, Manninen Ritva, Mäki
Raija, Mäkilä Ulla, Mäntylä Marketta, Niinimaa Katariina, Niinimaa Sirkka-Liisa, Niinimaa Ulla, Närvänen
Marja, Palonen Mirja, Paloposki Hanna, Peltomäki
Anita, Pihlava Ritva, Postila Pirjo, Rantala Pirkko, Reini Mirja, Salmi Marja, Salo Tarja, Sillanpää Maili, Syrjälä Sirkka, Toivola Mirjami, Tuura Eira, Uutela Anne,
Vastamäki Erja, Vaha Airi, Vieraankivi Armi, Virtanen
Riitta, Heikkilä Ulla, Hossi Riitta, Kivistö Erja, Moisander Terttu, Pirttikoski Seija, Takala Aila, Vastamäki
Ansa, Virtanen Tuula, Poutiainen Tarja, Heikkilä Ritva,
Virtanen Leila, Kankare Maritta, Mäkeläinen Hilkka.
Pojat: Ahde Risto, Alhomäki Heikki, Fält Markku,
Halme Pekka, Heikkilä Erkki, Heikkilä Reima, Heikkilä
Teuvo, Hietamäki Maurits, Hollo Reino, Holopainen
Antti-Pekka, Häihälä Juhani, Jaakkola Martti, Järvinen
Heikki, Järvinen Mauno, Kuivamäki Timo, Laukkanen
Tauno, Miettinen Leevi, Mäkeläinen Ilpo, Mäkeläinen
Juha, Mäkeläinen Kauko, Mäkilä Risto, Närvänen
Markku, Paija Raimo, Paija Rauli, Paloposki Ilpo, Peltola Jukka, Perälä Ari, Raitanen Eero, Rasila Tapani,
Reponen Markku, Rämö Pekka, Rämö Raimo, Salo
Olli, Salo Tarmo, Salmi Markku, Selkälä Seppo, Simola
Rauno, Suominen Reijo, Suominen Teuvo, Suonpää
Simo, Syrjälä Kari, Vaha Aarre, Vali Simo, Vuorinen
Esa, Simola Raimo, Lehto Mauri, Koski Markku, Pietiäinen Ville, Tehi Matti, Levo Heikki.

Surulla ilmoitan äitini Ilona Holstin kuolemasta.
Hän nukkui rauhallisesti ikiuneen 10.4.2016
96-vuotiaana.

Markku Holsti perheineen
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Talousahdinko ja jaksamisen ongelmat
maatalousyrittäjien haasteena
Mela antoi päättyneen toimintavuoden
aikana asiantuntijapanoksensa kolmeen
keskeiseen sosiaaliturvan lakiuudistukseen.
Mela toi aktiivisesti esiin asiakaskunnan
tarpeet ja toimialan erityispiirteet liittyen
tapaturmavakuutuksen, työeläkkeiden ja
lomituksen uudistuksiin. Myös asiakaskokemuksen kehittämiseen panostettiin
merkittävästi.
– Keskitymme edelleen palveluiden sujuvoittamiseen,
kertoi Melan toimitusjohtaja Päivi Huotari Melan
valtuuskunnan kokouksessa
Espoossa 5.4.2016.
Valtuuskunnan puheenjohtaja Tiina Linnainmaa kiitteli
avauksessaan kaikkia Senaatintorin Traktorimarssiin osallistuneita hienosti sujuneesta
mielenilmaisusta. Tapahtuma
toi viljelijöiden taloudellisen
ahdingon myös suuren yleisön tietoisuuteen. Linnainmaa
jatkoi, että konkreettinen ja
mahdollinen teko taloudellisen
ahdingon lievittämiseksi olisi
esimerkiksi Melan työeläkevakuutusmaksujen viivästyskoron alentaminen määräajaksi,
kuten esitetty on.

jestelmää tuli sopeuttaa EU:n
asettamiin reunaehtoihin ja
samalla tuli leikata kustannuksia hallitusohjelman edellyttämällä tavalla. Toisaalta myös
palveluiden sisältöön kohdistui
kehitysodotuksia maatalouden
muutosten myötä. Muutospaineissa kiteytyi selkeästi palvelutarpeen ydin eli tukea yrittäjän työssä jaksamista sitovassa
ja raskaassa tuotantoeläinten
parissa tehtävässä työssä. Vaikka rajoituksia tuli, muutosten
jälkeenkin palveluilla pystytään hoitamaan vuosilomien
lisäksi myös perhevapaa- ja
työkyvyttömyystilanteet siten,
että ydin säilyy.

Asiakasläheisiä
työhyvinvointipalveluita

Lomituksen ydin työssä Mela päivitti työhyvinvoinjaksamisen tukemisessa tiohjelmansa asiakkailta
Lomituspalveluihin kohdistui
päättyneenä vuonna muutospaineita useasta syystä. Jär-

saadun palautteen perusteella. Tavoitteena on työeläkeuudistuksen hengessä lisätä

terveitä työvuosia ja tukea
entistä paremmin työssä
jaksamista. Yrittäjille suunnatuista hyvinvointipäivistä
teemalla talouden ja työhyvinvoinnin yhteys, saatiin
erittäin paljon positiivista
palautetta.
– Talousahdinko ja jaksamisen ongelmat ovat vahvasti kytköksissä toisiinsa, tukea tarvitaan, korosti
Huotari.
Palautteen perusteella
toivottiin myös henkilökohtaista työhyvinvointineuvontaa ja Mela onkin päättänyt laajentaa palveluitaan
Tyhy-neuvojalla. Työhyvinvointitiimin tiiminvetäjä
Pirjo Saari otti esille, että
Tyhy-neuvojaan voi ottaa
yhteyttä, jos omaan työkykyyn tai jaksamiseen liittyvät asiat mietityttävät.

na panostetaan erityisesti tapaturmakorvausten käsittelyn
sujuvoittamiseen.
Melan keskeisin sisäinen uudistushanke kuluneen vuoden
aikana oli asiakaskokemuksen
kehittäminen. Hankkeen myötä
määritettiin palveluperiaatteet
ja sujuvoitettiin asiakaspalveluprosesseja toiminnan tehostamiseksi ja asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi. Toiminnan
jouhevoittamisen ohella yhtä
tärkeä asia on laadukas asia-

kaspalvelu.
– Tavoitteenamme on jatkossakin hoitaa asiantuntevasti
ja tehokkaasti Mela-turvaa asiakkaita kuunnellen ja arvostaen - palveluperiaatteidemme
mukaisesti, kiteytti Huotari.

Mela tuottaa palvelut
kustannustehokkaasti
Melan sijoitusten tuotto oli
vuoden 2015 työeläkealan
vertailussa varsin hyvä. Sijoi-

tukset tuottivat käyvin arvoin
laskettuna 5,2 prosenttia. Myös
kustannustehokkuudessa Mela
pärjäsi hyvin, vaikka mittavat
lakimuutokset lisäävät liikekuluja.
Melalla oli vuoden 2015
lopussa noin 67 000 MYELvakuutettua asiakasta, joista
vajaa 64 000 oli maatalousyrittäjiä ja vajaa 3 000 taiteen tai
tieteen apurahansaajia. Eläkkeensaajia oli vuoden päättyessä noin 128 000.

Palveluiden
sujuvoittaminen
Asiakastyytyväisyys Melan
toimintaan on hyvällä tasolla, kouluarvosanalla kahdeksan. Asiakastyytyväisyyteen
vaikuttaa olennaisesti, miten
nopeasti etuuspäätökset annetaan. Työkyvyttömyyseläkkeiden osalta Mela lyhensi
olennaisesti keskimääräistä
käsittelyaikaa. Kuluvana vuon-

Hevosopisto Loimijokilaakson maisemakuvassa.

Kulttuuri Puomin keväthulinoita
Kulttuuri Puomi järjesti
huhtikuussa kaksi lyhytkurssia, toisessa aiheena oli
keppihevoset, toisessa puolestaan harjoiteltiin erilaisten lettien tekemistä. Yhteistä kursseille oli se, että
aikaa olisi tarvittu hieman
enemmän kummassakin.
– Osallistujat tykkäsivät.
Pitäisi ehkä järjestää jatkokurssi, pitkiin ja lyhyisiin
hiuksiin. Aika oli ehkä vähän liian lyhyt... Isi-tytäryhdistelmät puuttuivat kokonaan, niitä on ollut muualla järjestetyillä kursseilla
aika paljon, Virve Saarikoski pohti kurssin päätteeksi.

Lettikurssin ohjasivat
keskiviikkona 20.4. ParturiKampaamo Pauliitan Iita ja
Paula.
Keppihevoskurssin ohjasi
Pauliina Maunula Kulttuuri
Puomista. Hän opasti Veteraanituvalla lauantaina 23.4.
kahtatoista askartelijaa kierrätysmateriaaleista syntyvien keppihevosten saloihin.
– Kahden tunnin kurssi oli erittäin intensiivinen,
mutta kaikki saivat keppihevosensa valmiiksi ja niistä
tuli todella persoonallisia,
Pauliina iloitsi ja samalla
harmitteli sitä, että aika loppui kesken ja kyydit odotti-

vat, eikä valmiista luomuksista ehditty ottaa valokuvia.
Kaikille keppihevoskurssilaisille oli tarkoitus jakaa myös diplomit, mutta
Pauliinalla oli kädet täynnä
puuhaa auttaessaan neulansilmästä pudonneiden lankojen ja muiden enemmän
ja vähemmän kinkkisten
pulmien kanssa. Diplomit
ovat noudettavissa Ypäjän
apteekista. Käykäähän hakemassa omanne!
Hyvinvointipäivä järjestetään helatorstaina Kartanon koululla kello 12–16.
Liikunnanohjaaja ja personal trainer Kaarina Tammi
luennoi tapahtumassa klo 13
ja 14.30 aiheinaan liikunnan
sekä ravinnon vaikutukset
hyvinvointiin. Kello 12.30
Jokiläänin kansalaisopiston
oppilaat Enni Laakio ja Oona Franssila esittävät pianomusiikkia.
Hyvinvointipäivän messutapahtumassa
seudun
yrittäjät ja yhdistykset esittelevät tuotteitaan ja toimintaansa. Paikan päällä on
mahdollisuus hoitoihin ja
hierontaan, varaa siis kunnolla aikaa vierailullesi!
Kulttuuriyhdistys Kuvion
kanssa järjestetään lajikokeilutempaus osana Kylien

lapset -hanketta. Koululla
pääsee testaamaan miekkailua, vikellystä, tikanheittoa,
golfia sekä ratsastusta. Lisäksi Ypäjän Yllätys esittelee liikuntamahdollisuuksiaan.
Hyvinvointipäivä on yleisölle pääsymaksuton tapahtuma. Jos olet kiinnostunut
tulemaan esittelijäksi hyvinvointipäivän messutapahtumaan, ota pikaisesti yhteys
numeroon 050 337 2527,
niin katsotaan, järjestyisikö
sinulle vielä paikka.
Katriina Reijonen
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Lionstoimintaa Ypäjällä
ypäjäläisten hyväksi
jo 50 vuotta

VARSANOJAN VAIHEILTA
Lapsuudessani meillä kotona viljeltiin leipäviljaksi
ainakin ruista. Se leikattiin
vanhaan tapaan viikatteilla
ja sidottiin lyhteiksi, jotka
laitettiin kuivumaan kykkäille. Viljan niittäminen ja
kykästäminen olivat miesten työtä ja lyhteiden sitominen naisten työtä. Leinon
pappa taikka veljensä Vihtori yleensä toimivat kykästäjinä. Viljan puinti tapahtui
varhaisempina aikoina pääasiassa Ylösmäen riihessä. Viljalyhteet oli tuotu
kuivuneina riiheen ja siellä
vielä kuivatettu lisää riihen
lämmössä. Puintipäivänä
lyhteet ladottiin tasaisesti
riihen lattialle. Sitten jyvät
irrotettiin oljista varstoilla
hakkaamalla. Se oli raskasta työtä. Muistan vielä,
miten kahden-kolmen varstamiehen lyönnit kuuluivat
vuorotellen tietyllä rytmillä.
Kun tämä työ oli tehty, irrotettiin loput jyvät iskemällä
lyhteitä seinään. Lattialle oli
kertynyt tasaiseksi kerrokseksi sekä jyviä että oljen
pätkiä. Niistä oljet erotettiin
haravoimalla ja mahdollisimman puhtaat jyvät pyöritettiin vielä viskurin lävitse.
Lopputuloksena saatiin leipäviljaksi kelpaavaa ruista.
Myöhemmin, kun kotiini
rakennettiin viljamakasiini,
sinne ostettiin puimakone
ja sitä pyörittämään polttomoottori.
Aika paljon lapsuudesta
kului erilaisiin kodin töihin
osallistumiseen. Jotakin voi
lapsikin tehdä, kun ensin
opetetaan. Minusta oli mu-

Meidän perhe ja Valakka v. 1941.
kavaa kulkea vanhempien
mukana erilaisissa askareissa. Saatoin toki välillä olla
toisten tielläkin.
Kaikesta huolimatta aikaa jäi myös leikkimiseen.
Kotipihan laidalla taloa vastapäätä oli isohko kivilohkare. Sen alla oli tila leikkipaikalle. Ensin alue piti
siivota ja sitten vasta sitä voi
ryhtyä kalustamaan. Mattoina toimivat raparperin lehdet ja kalusteina kivet ja
kävyt sekä puun kappaleet.
Kaikki mahdollinen kodista
hylätty tavara tuli käyttöön.
Tällaisia olivat rikkinäiset
astiat, tyhjät lankarullat ja
niin edelleen. Erityisen paljon tavaraa tarvittiin silloin,
kun leikittiin kauppaa. Ongelmana oli, että leikkiin
ei ollut useinkaan kaveria.
Asia korjaantui, kun meille
tuli sellaisia vieraita, joilla oli saman ikäisiä lapsia
mukana. Kyllä minä välillä
leikin ihan yksinkin.

Silloin, kun itse aloitin
työelämän, oli vuosi 1955 ja
kuukausi oli ehkä loka- tai
marraskuu. Olin elokuussa täyttänyt 16 vuotta, enkä ollut juuri koskaan ollut
poissa kotoa. Ensimmäisenä työpäivänä matka tapahtui aamun linja-autolla
ja määränpäänä oli Forssa.
Etukäteen oli käyty varmistamassa majapaikka erään
sukulaisnaisen luona Kalliomäessä. Matkavarusteina olivat henkilökohtaisten
tavaroiden lisäksi alumiininen pesuvati, pari pyyhettä,
tyyny ja lakanat sekä lyhyt
räsymaton pätkä. Veli Harri
oli todennäköisesti koulussa. Äiti ja isä saattoivat minua tien varteen ja olimme
kaikki kolme hyvin totisia.
Mitenkä tytön käy, kun vastassa ovat vieras paikka ja
vieraat ihmiset? Hyvin se
lähti sujumaan. Sain ympärilleni hyviä ihmisiä, jotka
ymmärsivät nuoren ihmisen

Ypäjän Lions Club on
toiminut jo 50 vuotta. Klubin perustamista ja toimintaa juhlittiin maaliskuun 19.
päivä. Maailmanlaajuinen
Lions-järjestö perustettiin
99 vuotta sitten USA:ssa, ja
Suomeen toiminata rantautui vuonna 1950. Lionsklubit avustavat palveluillaan
ja rahalahjoituksin apua tarvitsevia ja mm. paikallista
harrastetoimintaa.
Ypäjän lionsklubin juhlaan Loimijokigolfilla osallistui 60 henkeä, joista vieraita muista lähialueen klubeista noin 20. Lisäksi piirin
piirikuvernööri oli mukana
juhlissa ja piti juhlapuheen.
Tervehdyksensä toivat myös
Ypäjän kunta ja seurakunta.
Muuna ohjelmana juhlaillallisen lisäksi oli Ypäjän
musiikkiteatterin musiikkiesitys sekä Con Fuocon jousisoitinesitys. Ensimmäistä
viulua siinä soitti ypäjäläinen Rosaliina Virtanen.
Juhlassa muistettiin ansioituneita klubin jäseniä.
Erkki Hyrsylä nimitettiin
Melvin Jones -jäseneksi. Se
on korkein kunnianosoitus,
jonka Lionsklubien kansainvälinen säätiö voi antaa. Toinen kunniaosoitus
oli lionveli Aarno Ojalan
lyöminen lionsritariksi ja
ritarijäsenyyden myöntäminen. Merkittävä Aarnon
ansio on Helsingin Marjattakoulun (kehitysvammaisten koulu) oppilaille joka
kevät järjestettävä päivävierailu Ypäjälle ratsastamaan
ja hevosten pariin. LisäkHellevi Marjatta Komonen si piirikuvernööri myönsi

epävarmuuden ja opettivat
minua osaamatonta. Kiitos
kuuluu heille! Matka Forssasta Varsanojalle oli sen
verran lyhyt, että kotona
pääsi käymään aina, kun
koti-ikävä yllätti.
Olin joskus aikaisemmin
nähnyt sellaisen kuuluisuuden kuin taiteilija Kalle
Aaltosen. Lähdin syksyllä
1956 opiskelemaan ja tulin
seuraavana kesänä kesätöihin ruokakauppaan. Olin
ollut töissä kolme päivää
ja satuin olemaan myymälän puolella yksin, kun
Aaltosen Kalle astui ovesta
sisään. Hänellä oli yllään
tavanomainen pomppatakkinsa, vaikka oli kesä, ja
olkapäällä iso laukku. Hän
aloitti heti keskustelun, kun
ojensi minulle peltisen kannun: ”Mittaas likka tohon
puoli litraa piimää.” Siihen
aikaan maitotuotteet tulivat
myymälään suurissa tonkissa, joista maidot ja piimät
mitattiin varrellisilla litran
tai puolen litran mitoilla
asiakkaiden kannuihin. Tein
työtä käskettyä asiakkaan
pyynnön mukaisesti ja sain
lopuksi maksun piimästä. Sitten Aaltonen istuutui
myymälän nurkassa olleelle
tuolille ja lisäsi piimään laukustaan joitakin lusikallisia
talkkunajauhoja. Niitä hän
aikansa sekoitteli, ja kun seos oli sopivan tasaista, alkoi
syömään. Lopuksi lusikka
nuoltiin ja kaikki välineet
laitettiin laukkuun. Sitten
asiakas poistui kaupasta.

Wäärin käsityksiä
Muistojeni vuodenajat
KEVÄT
Keväällä taapersin Perttulan kouluun selkärepussa
maitopullo sukassa ja voileivät ilman päällistä käärittynä voipaperiin. Matka
oli taniaiselle pitkä Levältä
kirkonkylän läpi Perttulaan.
Ensimmäisellä kertaa kouluun mennessäni olin vuotta liian aikaisessa. Aina sen
jälkeen olen ollut vuotta liian myöhäisessä. Mutta tuleehan kevätkin joka vuosi
ennemmin tai myöhemmin.
Aivan sama.

KESÄ
Kesällä ongimme Aaljoen Karin kanssa ruutanoita
Hossin pellon ruutanalammista. Niitä oikein kuhisi.
Toisinaan Kari hyppäsi lam-

peen ja kauhoi kaloja kaksin käsin pellolle. Ruutanat
istutimme maantien ojiin.
Osan Karin äiti Siiri paistoi
ruoaksi ja hyvää oli. Osa
saaliista istutettiin Aaljoen
kaivoon. Tiedä sitten kakkivatko sinne?

SYKSY
Syksyllä viimeisten tukkien
lipuessa pitkin Loimijokea
Poukkasillan eteen syntyi
suma. Meille pelottomille
pojankolleille se jos mikä
oli hauskaa. Siitä vaan tukki
tukilta yli suman. Muutaman kerran siinä loikkiessamme putosimme tukkien
väliin, mutta pian jo nousi
pää suman välistä ja leikki jatkui. Hukkuminen oli
enemmän kuin lähellä, mutta ei se pelaa joka pelkää.

Eli täällä tallotaan vieläkin.

TALVI
Talvella laskimme Lehtosen Jussin kanssa vanhan
lopetetun tiilitehtaan mäestä
Järvisen-Porvoon suksilla.

seitsemälle klubin jäsenelle
ansiomerkin pitkäaikaisesta
jäsenyydestä ja toiminnasta
klubissa.
Ypäjän Lionsklibi juhlisti 50. toimintavuottaan
lahjoittamalla ypäjäläiseen
harrastus- ja nuorisotoimintaan 5700 euroa. Juhlavuoden lahjoituksen saivat
Kartanon koulun oppilaskunta, Kartanon koulun tukioppilaat, Kulttuuri Puomi
ry, Loimaan Rockets E05
ypäjäläiset juniorit, Perttulan koulun leirikoulu syksy
2017, Ypäjän nuorisotoimen
etsivän nuorisotyön asiakkaat, Ypäjän nuorisotoimen
Päihteetön Jengi, Ypäjän
liikuntatoimen nuorten liikuntatoimen jääkiekkoryhmä, Ypäjän liikuntatoimen
nuorten salibandyjoukkue ja
Ypäjän seurakunnan päiväkerho.
Juhla päättyi upeaan ilotulitukseen, joka näkyi varmasti monelle Ypäjäläiselle.
Seuraava Ypäjän Lionsklubin järjestämä tapahtuma
on 35. Loimijokisoutu perjantaina 20.5. klo 18 alkaen.
Soudulla juhlistetaan myös
Ypäjän kunnan 140. vuotta.
Soudussa myydään jälleen
arpoja, ja arvonta tapahtuu vanhaan tapaan soudun
maaliintulon jälkeen. Lisäksi myydään huutokaupalla
lasikuituinen hyväkuntoinen
soutuvene airoineen. Tapahtuman tuotto käytetään jälleen kuluvana vuotena ypäjäläisten hyväksi erikseen
nimettäviin kohteisiin.
Markku Saastamoinen
tiedotussihteeri, LC Ypäjä

JOKIOISTEN MESTARUUSSARJA
A-sarjan playoffs

Lehtosen talo oli rakennettu
joen rannalle entisen tiilitehtaan laaksoon. Mäki tai
paremminkin nyppylä oli
jyrkkä ja monet sukset siinä laskiessa katkoimme kun
laskimme melkein Lehtosen
keittiöön asti. Suksia paikkailimme läkkipellin palalla. Hyvin pitivät, mutta pirun huonosti luistivat.

Vaulammi - Farmarit 1-2 (15-25, 25-8, 1-15)
Kiusaajat - Datum
2-1 (25-15, 21-25, 15-8)
Pronssiottelu:
Vaulammi - Datum

2-0 (25-17, 25-14)

Loppuottelu:
Farmarit - Kiusaajat 2-0 (25-11, 25-15)
A-sarjan mestari on Farmarit. Mestarijoukkueessa pelasivat: Timo Vehmas, Jiipee Tuomola, Antti Vehmas,
Raimo Mattila, Paavo Simola, Aleksi Vehmas, Matti
Järvinen, Eero Peltonen, Antti Suokas, Erkki Klemelä
ja Marko Känkänen.

Ja loppuun runokulttuuria
Kesällä kaipaamme keveitä kenkiä
helleasuja, rusketusraitoja
kiitämme säätä ja tuulen henkeä
keveästi kuljemme ilman paitoja
hemmetti soikoon ukkonen, renki
jo salamat pyyhkivät aitoja.

Ikäihmisille ohjausta, neuvontaa ja
apua esim. hakemusten täyttämisessä
Palveluohjauksen päällikkö Marjatta Palojärvi tavattavissa Ypäjän kunnantalolla sosiaalitoimiston tiloissa
seuraavina aikoina klo 12–15:
23.5.2016
20.6.2016

Heippati hei, tulis jo suvi
lähtisi jäät, alkaisi terassihuvi.
Katso vaan ulos
sen tulevan näät
räminä kuuluu kun tippuvat räystimet
vintille kai jo viedä voin mäystimet.
Keijo Wääri

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
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Nurkkakuntalainen
Aikainen kevät jarruttaa jonkin verran tuloaan. Sanotaan,
että se on vain hyvän vuoden
merkki. Kasvu ei saa alkaa
liian aikaisin. Kylmillä jaksoilla lämpöä lykätään toukokuulle ja sitten kesään. Muistan joskus ottaneeni aurinkoa
huhtikuun lopulla ja viikkoa
myöhemmin sainkin sitten
hytistä turkki päällä.
Luonto on nyt herännyt
mukavasti kosteassa säässä
eikä siitepölykään haittaa
kohtuuttomasti. Nurkissa
pionit tervehtivät terhakoilla
versoillaan. Lahjaksi saatu
kerrottu tillipionikin on elossa ja toivon sen kukkivan
antajiensa iloksi, kun he tulevat taas kesällä katsomaan
musiikkiteatteria. Taivassalosta muutto ei ole kasvia
lannistanut. Pionit tuntuvat
olevan sopivia kasveja vähän huolimattomalle kasvattajalle. Kun valitsee lajikkeet
harkiten, saa mestarikukkijan koko kesäksi. Muistan
kuinka Turussa asuessamme
ihastelimme omakotitalojen
pihassa kukkivia pionipuskia.
Kerrostalolaisina tuntui kaukaiselta toive omista puskista
omalla tontilla. Kerran otimme talteen Kaarinan kirkon
parkkipaikalle rippionnittelijalta pudonneen katkenneen
pionin kukan. Nyt meillä on
omasta takaa kymmeniä vastaavia. Kai intoiluni niihin
johtuu jostakin traumaattisesta kokemuksesta neljän vuoden kaupungissa asumisesta.
Täytyy toivoa, että mahdollisimman monet saisivat
toteuttaa itseään maaseutumaisissa oloissa. Ypäjälläkin
asiaan on varauduttu esim.
monipuolisella tonttitarjonnalla. Myös nykyään uhanalaiset palvelut pyritään pitämään sopivasti saatavilla.
Vaikkapa lasten päivähoidon
tarjonnan tulee vastata kysyntää mahdollisimman hyvin.
Turha byrokratia ja normit
kahlitsevat monia järkeviä

Pioni

asioita. Toivottavasti valtion
normien purusta tulee todellisia tuloksia ja maaseudun
asuttamisesta siten yksinkertaisempaa.
Pioni sopisi hyvin Ypäjän
kukaksi. Se kukkii parhaiten
kun sen olemassaoloa ei häiritä, kymmeniä vuosia samassa paikassa. Näin Sveitsissä luostarin pihassa valtavat
pionipenkit, jotka pursuivat
juurakoita. Silloin ne eivät
olleet kukkivia, joten sitä ei
päässyt arvostelemaan. Pioneja voidaan lisätä jakamalla. Istutusaika onkin sitten
makuasia. Jotkut edellyttävät
vain syksyistutuksia, toisille sopii kevätkin. Juurakoita
ei saa upottaa multaan. Juuren niskan päälle voi laittaa
kevyesti karkeaa soraa suojaksi. Upottamalla juurakon
syvälle maahan saa ikivihreän kasvin, joka kieltäytyy
yhteistyöstä eikä kuki. Jälleen
ominaisuus, joka sopii Ypäjäänkin!
Pioneja voidaan lisätä
myös siemenistä, mutta se
onkin sitten konstikkaampaa.
Tämäkin vertaus sopii myös
Ypäjään… Sanovat, että pionin siemenet pitää kylvää
samantien ennen kuin ne tuleentuvat liian vanhoiksi.
Toivon, että kaikki Ypäjän
talot tulevat asutuiksi ja todistamme mahdollisuuden elää
lähellä luontoa ja riittävän
kaukana kaupungeista. Tampereellakin kuulemma mainostetaan tontteja kehumalla,
että ne sijaitsevat vähintään
150 kilometrin päässä Turusta. Todellisuudessa Tampereella ja Turulla on hyvät
välit, kuten meilläkin on lämpimät suhteet kaupunkeihin
ja naapurikuntiin.
Meitä kaikkia tarvitaan eri
puolilla Suomea ja toivon, että keskittämisen hurmiossa ei
pilata mahdollisuuksia asua
siellä, missä parhaiten viihtyy. Siis tervetuloa Ypäjälle!
Markku Leppälahti

Pekka Moisanderin pitämä juhlapuhe
Arvoisat veteraanit, lotat ja
kotirintamanaiset ja -miehet, hyvä juhlayleisö.
Varsinainen Kansallinen
veteraanipäivä on keskiviikkona 27. päivä huhtikuuta. Silloin 71 vuotta
sitten poistuivat viimeiset
saksalaiset sotilaat Suomen maaperältä ja Suomen
sotilaallinen osuus toisen
maailmansodan melskeissä
päättyi. Kansallista veteraanipäivää alettiin viettää
vasta 1987 liittyen Suomen
70-vuotisjuhlavuoteen.
Sodan kokenut sukupolvi vähenee kiihtyvällä
vauhdilla, mikä on tietysti
luonnollista, mutta vielä
keskuudessamme on mielestäni yllättävänkin paljon
veteraaneja ja lottia vaikka
sodista on jo yli 7 vuosikymmentä aikaa. Se osoittaa että isänmaatamme
puolustivat nuoret miehet
ja naiset, voisi melkein sanoa että pojat ja tytöt.
Vuoden 2016 Veteraanipäivän teemaksi on valittu
oululaisen runoilijan Juhani Siljon runosta ”Vastavirtaan” (1910) lainattu sitaatti ”Vastavirtaan nousee
lohen suku – Motströms
stiger laxarnas släkte”.
Teema muistuttaa sotiemme veteraanien meille
jättämästä perinnöstä, itsenäisyydestä, vapaudesta
ja rauhasta, jotka he ovat
meille lunastaneet sekä
heidän työstään maamme
jälleenrakentamisessa. Lohihan palaa syntymäjokiinsa lisääntymään ja joutuu
usein taistelemaan tiensä
epäinhimillisissä olosuhteissa päästäkseen päämääräänsä. Moni niistä ei
pääse koskaan perille vaan

Sotaan lähdön muistokivellä kunniavartiossa vas. Heikki Kuivamäki ja Markus Siren.
Kuva: Pekka Moisander

menettää matkalla henkensä.
Suomen kansaa voi
siinä mielessä verrata loheen. Onhan esi-isämme
kautta vuosisatojen joutuneet pistämään henkensä
alttiiksi vieraan hallitsijan
puolesta, milloin suomalaiset ovat taistelleet ruotsalaisten eturintamassa
Euroopassa, kuten Hakkapeliitat aikoinaan, milloin
ovat joutuneet venäläisten
vallan aikana taistelemaan
olemassaolostaan. Karjalan Kannas on ollut usein
ruotsalaisten ja venäläisten
taistelualueena ja suomalainen väestö kärsinyt näis-

Sikuriina Karisukin tauluja kirjastossa

Luminen metsämaisema, yksi näyttelyn tauluista.

Ypäjäläinen 12-vuotias
Sikuriina Karisukki pitää
maalaamistaan tauluista esikoisnäyttelyn Ypäjän kirjastossa toukokuun
ajan. Sikuriina on harrastanut kuvataiteita pienestä
pitäen. Hän on käynyt mm.
Forssan kuvataidekoulua
sekä Loimaan kristillisellä
kansanopistolla kuvataideleirillä. Kuluvan vuoden helmikuussa Sikuriina
osallistui Someron Pellavakeskuksen järjestämään
kuvataidekilpailuun, jossa
hän sijoittui omassa sarjassaan jaetulle ensimmäiselle sijalle. Kilpailussa
aiheena oli ”Metsän elämää”. Sikuriina menestyi
myös Ypäjän Osuuspankin

kuvataidekilpailussa oman
sarjansa parhaana.
Sikuriina maalaa yleensä kangaspohjalle tai kovalevylle akryyliväreillä. Hän
on myös tehnyt muutamia
maalauksia puun poikkileikkauksille. Näyttelyn
työt ovat pääosin maisematöitä, mutta Sikuriina
maalaa myös usein fantasia-aiheita sekä henkilökuvia. Esillä näyttelyssä on
myös Pellavakeskuksen
voittotyö. Näyttelyn työt
ovat myös vapaasti ostettavissa.
”Metsän elämää”,
voittotyö Someron
Pellavakeskuksen
kilpailussa.

sä oloissa.
Suomalaiset ovat joutuneet Venäjän vallan aikana
puolustamaan oikeuksiaan
ja määrätietoisesti, jopa
jääräpäisesti onnistuneet
pitämään voimassa länsimaisen oikeuden ja lait
joutuessaan Venäjän alaisuuteen. Sortokaudet eivät lannistaneet itsepäisiä
suomalaisia vaan saimme
vuonna 1917 itsenäisyyden, joka on ollut piikkinä jopa nykyisten Venäjän
Duumassa vaikuttavien
edustajien mielissä. Duumassa muun muassa edustaja Zirinovski on tuonut
esille että Lenin ylitti val-

tuutensa myöntäessään
Suomelle itsenäisyyden ja
Zirinovskin mielestä päätös aikoinaan on ollut laiton ja siten mitätön. Mies
tunnetaan ns. Suomen syöjänä.
Vuoden 1918 tapahtumat
jakoivat Suomen kansan,
puhuttiin vapaussodasta,
veljessodasta, kapinasta.
Se oli kuitenkin ensimmäinen vakava uhka Suomen
nuorelle itsenäisyydelle.
Jos lopputulos olisi ollut
toinen, niin täällä ei tänään
pidettäisi juhlapuheita, ainakaan suomenkielellä.
Parikymmentä vuotta
kului rauhan merkeissä.
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Kansallisen veteraanipäivän juhlassa Ypäjällä 24.4.2016
Sitten synkät ajat alkoivat
Euroopassa, alkoi vallan
uusjako ja Suomi joutui
mukaan selkkauksiin. Näistä sotaan johtaneista tapahtumista on puhuttu vuosikymmeniä ja niitä en rupea
kertaamaan enkä liiemmin
sotatapahtumia tarkemmin.
Neuvostoliitosta oli tullut mahtimaa ja se halusi
lisää alueita ja kun Saksa
antoi Neuvostoliitolle vapaat kädet Suomen suhteen,
oli ryhdyttävä toimiin vapautemme säilyttämiseksi.
Suomella oli kaksi vaihtoehtoa ja kumpikin tosi vaikea.
Valittiin samanlainen tie
kuin lohen kulkukin, vastavirtaan, ei myönnytty
alueluovutusneuvotteluissa
Neuvostoliiton vaatimuksiin, puolustauduttiin hyökännyttä vihollista vastaan
kunniakkaat 105 päivää.
Rauhanehdot olivat ankarat, ensimmäisen kerran
voittaja käytti ylivoimaansa
ja otti haltuunsa enemmän
maata kuin pystyi valtaamaan. Suomi menetti noin
12 prosenttia pinta-alastaan
ja noin 420.000 suomalaista
menetti kotiseutunsa. Olimme taistelleet yksin ylivoimaista vihollista vastaan ja
säilyttäneet vapautemme
suurin uhrauksin. Katkera
rauha kesti hiukan yli vuoden mutta maailmansota
jatkui koko ajan muualla.
1941 Suomi valitsi taas
vastavirtaan menon, haluttiin oikaista tapahtunut vääryys.
Saksan ja Neuvostoliiton
välien rikkoonnuttua saimme Saksalta sekä ruoka- että
aseapua ja jouduimme siten
saksalaisten vaikutuspiiriin ja mukaan jatkosotaan.
Nopeasti saatiin menetetyt
alueet vallattua takaisin ja
lisäksi valloitettua Itä-Karjalaa. Suomi oli saanut uudempaa sotakalustoa mutta kyllä Neuvostoliittokin
oli saanut uutta kalustoa ja
muutenkin saanut koulutettua sotaväkeään. Saksalaisten sotatoiminta Neuvostoliiton alueella varmaan
helpotti sodan alussa suomalaisia menestymään hyvin. Suomen vapaus oli niin
arvokas asia että taas suurin uhrauksin taisteltiin yli
kolme vuotta ylivoimaista
vihollista vastaan. Suomi
pienenä maana oli riippuvainen Saksasta, Neuvostoliitto sai USA:lta valtavan
määrän apua, elintarvikkeita, lentokoneita, ajoneuvoja ja muuta sotamateriaalia. Suomen itsenäisyyden
menetys oli todella lähellä
mutta itsenäisyys kuitenkin
säilyi.
Kummankin sodan lop-

voittavana ja kannustavana
muistona Teille itsellenne ja
uusille sukupolville, jotka
tulevat kantamaan vastuun
itsenäisen valtakuntamme
tulevaisuudesta. Tasavallan
Presidentti Urho Kekkonen.
Helsigissä v. 1957.”
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitaleita (SVR
M I) jaettiin viime vuonna
1803 kappaletta ensimmäisen kerran Veteraanipäivän
yhteydessä. Tänä vuonna mitaleita on myönnetty
3618 kappaletta ja täällä
Ypäjälläkin niitä jaetaan
tässä juhlassa. Tämä mitali
voidaan myöntää henkilölle, jolla on rintamasotilastunnus (miehet) tai rintamapalvelustunnus (naiset).
On hienoa että valtiovallan
taholta muistetaan veteraanisukupolvea tällaisilla mitaleilla, valitettavasti kuitenkin vuosikymmeniä liian
myöhään.
Kaatuneiden Muistosäätiö ja Suomen Kameraseurojen Liitto kuvaavat
Suomen Valkoisen Ruusun I (SVR M 1) luokan mitalin saajat vas. Heikki Heikinaho, Pentti Mutkala, Väinö Lindfors, Aili Seppä- ja dokumentoivat kaikki
nen ja Sylvi Leino. Lahja Ahvo ei ollut paikalla. Kuva: Pekka Moisander
Suomen lähes 700 sankarihautausmaata KansalOlen taistellut monilla jalle sen tarpeita, sekä ne, neiden äitejä ja isiä, kiitän lisarkiston tietokantaan.
putulos oli että Suomi menetti ison osan maa-alueis- tantereilla, mutta en ole vie- jotka herpaantumatta vihol- jokaista tulilinjojen taiste- Siellä ne säilyvät tuleville
taan.
lä nähnyt vertaisianne sotu- lisen tulessa työskentelivät lijaa ja kotirintamalla toi- sukupolville muistuttamaan
niistä sotasankareista, jotka
Alkoi rauhan aika, joka reita. Olen ylpeä Teistä kuin asemien varustamisessa. minutta.
onneksi on jatkunut vielä- olisitte omia lapsiani, yhtä Ilolla totesin, että yksimieIsänmaan nimessä ja antoivat kalleimman uhrinkin. Ei riittänyt että sodissa ylpeä tunturien miehestä linen kansamme tahtoi kai- Puolustusvoimain Ylipääl- sa vapaan isänmaan säilytmenetettiin 90.000 urheaa Pohjolassa kuin Pohjan- kessa tukea armeijan tais- likkönä annan Teille sodan tämiseksi.
Pertti Mäenpään laulun
miestä, saman sukupolven maan lakeuksien, Karjalan telua.
1939–1940 muistomitalin
sanoin:
täytyi jälleenrakentaa maa- metsien, Savon kumpujen,
Urhoollisten sotilaittem- miekoilla ja soljella. Pää”Ilman teitä, selvinneitä
ta ja maksaa valtavat sota- Hämeen ja Satakunnan vil- me puolustaessa rajojamme majassa v 1940 Sotamarjostain
sieltä, puhuisimme
korvaukset, jotka määrättiin javien vainioiden, Uuden- oli ylivoimaisin ponnis- salkka Mannerheim.”
nyt
vierasta
kieltä.
aiheettomasti voimakkaam- maan ja Varsinais-Suomen tuksin hankittava sitä miMuistomitali miekoilla
Ilman
teitä,
joiden risman oikeudella ja länsimai- lauhojen lehtojen pojista. tä puuttui, oli rakennettava ja soljella annettiin rintati
on
puuta,
olis
arkipäivä
den hyväksyessä ne. Näistä Olen yhtä ylpeä uhrista, puolustuslinjoja, joita ei majoukossa palvelleille,
kuudes
joulukuuta.”
kaikista selvittiin, kiitos tei- jonka tarjosi tehdastyöläi- ollut, oli koetettava saada muille saajilla mitali vain
Kiitos ja kunnioitus teildän veteraanien, lottien ja nen ja köyhän majan poika apua, jota ei tullut. Oli han- soljella tai ilman sitä.
le
jäljellä oleville veteraaVasta 12 vuotta sodan
kotirintamalla työskennel- samalla kuin varakkaampi- kittava aseita ja varusteita
neille
ja lotille sekä sotaaikana, jolloin kaikki maat päättymisen jälkeen jaetun
leiden ansiosta.
kin.
ajan
kotirintamajoukoille
Sota-ajan sukupolven
Kiitän Suomen kunni- kuumeisesti varustautui- muistomitalin saatekirjeestästä isänmaamme puoluskunnioitus on noussut val- akkaan armeijan kaikkia vat maailman yli vyöryvää sä lukee:
”Kiitollisuuden osoituk- tamisesta ja itsenäisyyden
tavasti siitä 1960-luvun ra- aselajeja, jotka jalossa kil- myrskyä vastaan. Teidän
dikaalin nuorison aliarvos- pailussa suorittivat sanka- sankaritekonne, sotilaat, sena sodassa vuosina 1941– turvaamisesta. Voimme
tuksesta. Veteraanit ja lotat ritekoja sodan ensi päivästä herättivät ihailua yli mai- 1945 maan puolustuksen valmistautua ensi vuonna
olivat silloin taas lohen su- saakka. Kiitän rohkeudes- den, mutta kolme ja puoli hyväksi suorittamastanne juhlimaan 100 vuotta itsekua eivätkä antaneet nuori- ta, millä armeija kävi päin kuukautta kestäneen sodan palveluksesta annan Isän- näisenä säilynyttä Suomea.
Toivotan teille, arvoisa
son mielipiteiden vaikuttaa moninkerroin ylivoimaista, jälkeen olimme edelleen maan nimessä Teille Sodan
juhlayleisö,
hyvää Kansalitseensä. Silloin arvosteltiin osittain tuntemattominkin melkein yksin. Te saitte 1941–1945 muistomitalin.
lista
veteraanipäivän
juhlaa.
sotaan lähtijöitä ja nyt sa- asein varustettua vihollis- taistelussa öin ja päivin, il- Olkoon tämä mitali velmat henkilöt kiittelevät vie- ta, ja sitkeydestä, millä se man vaihdon mahdollisuutlä jäljellä olevia veteraaneja pureutui kotimaan kamaran ta, ruumiilliset ja henkiset
isänmaan pelastajiksi. Ve- jokaiseen askelmittaan.
voimanne rajattomiin asti
Ilolla ja ylpeydellä ajatte- ponnistaen ottaa vastaan
teraanisukupolvi olisi ansainnut heti sotien päätyttyä len Suomen lottia ja heidän yhä uusien vihollisvoimien
paremman arvostuksen.
osuuttaan sodassa – heidän hyökkäykset, mutta kui1940
sotamarsalkka uhrimieltään ja uupumaton- tenkin armeijamme seisoi
päättyi 30.4.2016
Mannerheim kyllä arvos- ta työtään eri aloilla, mikä sodan päättyessä voittamatMuista palauttaa kuntokorttisi 20.5.2016 mennessä
ti suomalaisia. Talvisodan vapautti tuhansia miehiä tu- tomana hirveitä tappioita
kunnantalon palvelupisteeseen.
muistomitalin saatekirjees- lilinjoille. Muistan samoin kärsineen, vaikka silti vah– kuntokorttien palauttaneiden kesken arvontaa
muut lukemattomat, isän- vistuneen vihollisen edessä.
sä on teksti:
– oma arvonta myös kuntolaatikoilla käyneiden kes”Kunnia Isänmaa Suo- maan asian omakseen otta- Kotirintamammekaan, misken
men armeijan sotilaat! Te neet naiset.
sä lukemattomat ilmahyök– suoritukset 1/päivä merkitään kuntokortteihin
ette tahtoneet sotaa, Te raKunniapaikalla seisoivat käykset levittivät kuolemaa
–
suoritukseksi kelpaa vähintään 30 min. kestävä
kastitte rauhaa, työtä ja ke- myös sodan ankarana ai- ja kauhua naisten ja lapsipäiväkohtainen liikunta (myös työmatka- ja hyötyhitystä, mutta Teidät pako- kana ne tuhannet työläiset, en keskuuteen, ei hetkeään
liikunta)
tettiin taisteluun, jossa teitte jotka ilmahyökkäystenkin horjunut. Kansamme kesti
KESÄN KUNTOKAUSI 1.5.–31.8.2016
suurtöitä, tekoja, jotka vuo- aikana usein vapaaehtoises- koettelemuksensa rautaiselUuden kuntokortin saat palvelupisteestä tai
sisatoja tulevat loistamaan ti tekivät työtä koneittensa la tahdolla.
liikunnanohjaajalta.
historian lehdillä.
ääressä valmistaen armeiKiitän sankareina kaatu-
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YPÄJÄN KIRJASTON
UUTUUSLUETTELO
3 Yhteiskunta
Siikala, Ritva: Musta sielu valkonaama: kertomuksia elämästä
ja muukalaisuudesta Taskinen,
Sirpa: Hyvällä mielin eläkkeelle: opas työelämän jälkeiseen
aikaan
5 Luonnontieteet.
Matematiikka. Lääketiede
Gustafsberg, Jutta: Jutan energisoiva dieettikirja
Jaakkola, Kaisa: Hormonitasapaino: opas energiseen elämään
Laatikainen, Reijo: Herkän vatsan valinnat: suolisto kuntoon
ruokavaliolla
Lampela, Hannele: Täydellinen
vaatekaappi tuhlaamatta: onnellisen ostamisen salaisuus
Vanhatalo, Pauliina: Keskivaikea vuosi: muistiinpanoja masennuksesta
6 Tekniikka. Talous. Käsityö.
Maa- ja metsätalous.
Kotitalous. Liiketalous.
Kipp, Angelika: Paperidesign:
kauniita koristeita vanhoista papereista, pahveista ja rasioista
Nieminen, Tuula: Kierrätä ja
sisusta: kierrätyshuovasta ja
muusta
Palomaa, Mariko: Itte tein ja
kierrätin: inspiraatiota ja ideoita
kierrätyskäsitöihin
Rinne, Hannu: Perinnemestarin
tyylikirja: talon osat aikakausittain
Alasentie, Elina: Joka kodin raivausopas
Pietiläinen, Ilona: Mansikkapaikka: Kauneimmat kesäiset
piilopaikat
Tukiainen, Maaretta: Huippunaiset: menestystarinoita
9 Historia
Haapanen, Atso: Suomen panssariase 1918-1944
Vaara, Martti: Sodan kosketus
Mantel, Hilary: Vain varjo häälyväinen: muistelmat
Nuotio, Lotta: Yksi miljoonista:
Modin pako Syyriasta
Aikuisten kaunokirjallisuus
84 Kertomakirjallisuus
(J = jännitys, E = eräkirjat, SF =
fantasia/scifi, R = rakkaus, S =
sota, NOV = novellit)
Ahnheim, Stefan: Yhdeksäs hauta (J)
Ala-Soiroá, Anna: S.E.K.S.I.Ä :
kuuma aalto
Bjørk, Samuel: Minä matkustan
yksin (J)
Child, Lee: Pakon edessä (J)
Clark, Mary Higgins: Laulun
loppu (J)
Cleeves, Ann: Yöperhoset
Davidkin, Samuel: Esikoisten
lunastus
Edwardson, Åke: Talo maailman
laidalla (J)
Jonasson, Jonas: Murhaaja-Anders ja hänen ystävänsä
Kepler, Lars: Playground (J)
Koskinen, Juha-Pekka: Tammikuun pimeä syli (J)
Larsson, Anna Karolina: Sinulle
ei jää ketään (J)
Lindroos-Annala, Pirjo: Tuulelan tupa
Nevanlinna, Arne: Pako

Lasten ja nuorten
tietokirjallisuus
Gifford, Clive: Ihanko totta?
100 asiaa jotka haluat tietää
Dinojen ihmeellinen maailma
Suontausta, Marita: Lasten suosikit : koko perheen keittokirja
Star wars : The force awakens :
kuvasanakirja
Lasten ja nuorten
kaunokirjallisuus
(H=hevoskirja, SF=scifi ja
fantasia, K=kauhu, NA=nuorille
aikuisille)
Benton, Jim: Rakas nuija päiväkirjani, täällä taas: 1: Koulu,
eikö se ikinä lopu
Benton, Jim: Rakas nuija päiväkirjani, täällä taas: 2: Hyvät tavat
ärsyttävät
Bryant, Ann: Taikamuuri
Collins, Suzanne: Gregor ja rottien koodi (SF)
Emmett, Jonathan: Keisarin uudet kloonit
Fendrich, Nadja: Vauhdikas junamatka
Fischer-Hunold, Alexandra:
Lentäjätarinoita
Fischer-Hunold, Alexanda: Veikeä metsänväki
Gorman, Karyn: Mestaetsivä
Karoliina
Hakalahti, Niina: Tuukka-Omar
ja superkielitaito
Heikkilä, Mervi: Louhen liitto
(SF)
Heikkilä, Mervi: Tuonella kulkijat (SF)
Hunter, Erin: Rannaton järvi
(SF)
Jalo, Merja: Jesse matkakoira
Kivirähk, Andrus: Koiranne alkaa kohta kukkia
Lipasti, Roope: Torin pöly
Meyer, Stephenie: Houkutus:
Elämä ja kuolema : kymmenvuotisjuhlakirja (SF)
Nadin, Joanna: Hyvä paha äitipuoli
Nuotio, Eppu: Ihana Venla T
Pearson, Maggie: Musikaaliset
merirosvot
Reider, Katja: Ihanat ponit (H)
Roth, Veronica: Neljä (NA)
Tanskanen, Tiina: Erikoisia esineitä (H)
Zapf : seikkailu Robomaassa
Paljon uusia äänikirjoja ja
elokuvia!
www.lounakirjastot.fi
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Ypäjä 140 vuotta -juhlasoutu
perjantaina 20.5.2016 klo18
Yritysjoukkueiden haastesoutu klo 18.00 ja Leijonajoukkueiden soutu klo 19.00.
Perinteiset arpajaiset ja lisäksi soutuveneen huutokauppa soutujen maaliintulon jälkeen. Huutokaupattavana on hyväkuntoinen lasikutuvene airoineen.
Veneeseen voi tutustua soutujen maalialueella.
TERVETULOA!
LC Ypäjä

Nuotio, Eppu: Nainen parvekkeella
Nuottimäki, Petri: Varaudu pahimpaan
Rannela, Terhi: Frau
Rudberg, Denise: Toinen toista
pahempi (J)
Viita, Lauri: Moreeni
Wilson, Robert: Sevillan sokea
mies (J)
Väisänen, Hannu: Elohopea
85 Sadut. Kuvakirjat.
Sarjakuvat
Marsoli, Lisa: Lentsikat
Mustanaamio 1973: Mustanaamion seikkailut vuoden 1973
lehdessä
Bart Simpson : laukaisu
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Tapahtumia Hevosopistolla
1.5.
5.5.
7.5.
14.–15.5.
16.–17.5.
27.–29.5.

Kenttäratsastuskilpailu / Hämeen Ratsastajat
Paikallisravit
Kasvattajapäivät / Hippos, RJL & YHO
Valjakkoajokilpailut
Tamma- ja varsanäyttely / Hippos
Ypäjä Grand Prix, esteratsastuskilpailut
www.hevosopisto.fi
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TERVETULOA
TERHOKERHOON!


MLL:n ja SPR:n yhteinen TERHOKERHO on sukupolvien
kohtaamispaikka, jossa leikitään ja vietetään kiireetöntä
aikaa yhdessä. Kerho on kaikille avoin ja maksuton, sinne voi
tulla koko perheen voimin, yksin, yhdessä tai vaikkapa
naapurin kanssa!

TERHOKERHO kokoontuu Ypäjän palvelukeskuksella
(Rauhalantie 1) kerran kuussa lauantaisin
klo 14.30–15.30 seuraavasti:
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La 14.5. Pihapelejä
palvelukeskuksen yläpihalla
TERVETULOA!
Lisätietoja: Kairi Korbelainen
kairikaljumaa@hotmail.com/p. 045 109 1638
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Koirien Match Show
Su 29.5.2016
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Ypäjänkylän seuraintalon piha-alueella
Ypäjänkyläntie 842
32140 YPÄJÄ AS

SPR:n Ypäjän osaston

HAAVIN AAMUT

palaavat 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 palaamme
sinne! Kierrätyspistekin avautuu taas tauon jälkeen.
SPR toivottaa kaikki vanhat ja uudet kävijät sydämellisesti
tervetulleiksi Haavin aamuun keskiviikkoisin ja torstaisin kello
9–11.30. Tarjolla on kahvia ja voileipiä sekä mukavaa seuraa.
Halukkaat voivat tehdä käsitöitä ja askarrella, toisinaan leivotaan yhdessä.
Helatorstaina 5.5. Haavin aamu pitää pyhää! Torstaina 12.5.
SPR:n Ypäjän osaston väkeä on mukana porukassa!
Lisätietoja: Satu Leppälahti p. 050 363 0508 tai Eeva Mikkola
p. 050 370 6867.

Ilmoittautumiset alkaen klo 10
Kehät alkaen klo12
Hinnat: 7€/koira, saman omistajan seuraavat koirat 5€
Lapsi ja koira 5€
Luokat: Pennut (koirat alle 1v.)
Isot koirat (säkä yli 40 cm)
Pienet koirat (säkä alle 40 cm)
Lapsi ja koira (tarkoitettu alle 13v.lapsille)
Best In Show
Tuomarit: Sirkka Pyhälä, eläinlääkäri
Sisko Nurminen, kennel Hauenkuonon
Sirkku Valkeala, Karangon koirahoitola
Tapahtuman sponsorina mm. Musti ja Mirri Loimaa
Noudatamme Kennelliiton rokotusmääräyksiä, huolehdithan siitä että koirasi rokotukset
ovat ajan tasalla ja otathan rokotustodistuksen mukaan.
Tervetuloa kaikki koirat karvoihin katsomatta! Myös sekarotuiset ja leikatut!
Match Show:n tuotto käytetään seuraintalon ylläpitokuluihin.

Paikalla myös puffetti sekä arpojen myyntiä
Tiedusteluihin vastaa: Risto Rantanen 046-5569765

Järjestää Ypäjänkylän kyläyhdistys ry
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Kesäteatteriretki

KYLVÖN SIUNAAMINEN

lauantaina 16.7.2016 kello 16 KYLÄSEPÄN TEATTERIIN, (ensi-ilta) ”Kokokylän Ville” -laulunäytelmä.
Lähtö kello 15.00 Pysäkin paikalta.
Matkat, lippu ja väliaikakahvit 25 e.
Retken järjestäjänä EL:n Ypäjän yhdistys.
Ilmoittautuminen 5.7. mennessä Keijo / 050 3636 624

Torstaina 26.5. klo 18 Hyrsynkulman
lavalla
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Järj. Hyrsynseudun Kyläyhdistys ry.

MAANANTAISIN Veteraanituvalla klo 09.15-11.30, Tervetuloa!

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

Toukokuun toimintaa
Päiväpiiri tiistaina 10.5. klo 13 Veteraanituvalla siman, munkin ja musiikin kera. Kaikkien jäsenien ja
tulevien jäsenien yhteinen kokoontuminen kevätkauden päätökseen.
Mölkkypelit 18.5. klo 13 alkaen keskiviikkoisin Rajatie 3:n piha-alueella (säävaraus).
Kirjoittajapiiri kokoontuu perjantaina 20.5. klo 13
Martta Salmen luona.
Tarinatupa perjantaina 20.5. klo 13 Veteraanituvalla.
Naistenpiiri tiistaina 24.5. klo 13 Veteraanituvalla.
Tulevaa toimintaa:
– Kesäretki Hankoon 14.6. Mukaan mahtuu vielä. Soita sihteerille p. 0400 772 157. Matkan hinta 45 €.
– Lauantaina 16.7. kello16 Kyläsepän teatteri, Luodesuo, Jokioinen: ”Kokokylän Ville”. Ilmoittautuminen
Keijolle 050 363 6624.
Hallitus

Varaathan 2e kahvi- ja hedelmäkassaan

Ypäjän Eteläiset
Maa- ja kotitalousnaiset

TUPAILTA
Kokoonnutaan Veteraanituvalle perjantaina 13.5.
klo 18.30. Suunnitellaan kesän ja syksyn toimintaa.
Kahvitarjoilua ym.
Tervetuloa.
_ _ _ _ _

-RNLOllQLQNDQVDODLVRSLVWRQ

1XRUWHQ
NlGHQWDLWRNDUXVHOOL

PDSHNOR

Tiistaina 7.6. menemme Arja Pöystin yrttipuutarhalle
Metsämaalle. Yhteislähtö Ypäjänkylän Seuraintalolta
klo 17.30 kimppakyydein. Nyt ostamaan hyviä kukkaja yrttitaimia.
Tervetuloa.




.HVlORPDQDORLWXV±YXRWLDLOOH
WDLWHLOXVWDNLLQQRVWXQHLOOHQXRULOOH
7XWXVWXWDDQYLLNRQDLNDQDLQQROODMD
OXRYXXGHOODYDORNXYDXNVHHQNHUDPLLNDQ
WHNRRQMDPDDODXNVHHQ
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JHL-729:n jäsenet tervetuloa

-RNLRLQHQ.LYLSDMDNXUVVLQXP


Kevätretkelle Tallinnaan

+XPSSLOD/DPPLQNXOPDNXUVVLQXP


12.–13.7.2016.
Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset Aulikille
13.5.2016 mennessä p. 040 840 3411 iltaisin.
Huvitoimikunta

<SlMl9DQKDSDSSLODNXUVVLQXP
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Ypäjänkylän
Maa- ja kotitalousnaiset

TOUKOKUUN TOIMINTAA

.XQWLHQQXRULVRWRLPHWMD2SLVWRODLV\KGLVW\V

Torstaina 19.5. klo 18.30 Seuraintalolla matonkuteiden leikkuu-ilta. Isoihin kangaspuihin luodaan syksyllä uusi loimi ja vanha pitää saada käytettyä. Ottakaa
mukaan vanhoja pussilakanoita, lakanoita, verhoja
yms. ja tehdyistä kuteista tehdään talolle uusia mattoja. Hyvät sakset mukaan. Tervetuloa.
Tiistaina 7.6. menemme käymään Arja Pöystin yrttitarhalla Metsämaalla. Yhteislähtö Seuraintalon pihalta klo 17.30.

Kartanonkylän yksityistien

VUOSIKOKOUS
pidetään Ypäjän Osuuspankin kerhohuoneessa torstaina 19.5.2016 klo 19.00 alkaen. Esillä sääntöjen
määräämät asiat.
Maksuunpanoluettelo on nähtävillä Ypäjän Osuuspankissa 3.–17.5.2016 välisenä aikana.
Hoitokunta

Päivölän yksityistien

VUOSIKOKOUS
Ypäjän Kokoomus ry:n

VARSINAINEN KOKOUS
pidetään tiistaina 10.5.2016 klo 19.00 Veteraanituvalla (hallitus klo 18.30).
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

sunnuntaina 22.5.2016 klo 13.00 Kaarina Kedolla,
Päivöläntie 6.
Hoitokunta

Etsitään vanhaa värivalokuvaa
Ypäjän Osuuspankin aiemmasta toimitalosta (Kurjenmäentie 3).
Ypäjän Kotiseutuyhdistys ry
p. 040 550 9856
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TEMPPUJUMPPA
3–4-VUOTIAILLE
KESKIVIIKKOISIN 24.8.2016 alkaen
klo 17.45–18.30
Perttulan koululla
Ohjaajana Satu Mononen
Järjestää MLL:n Ypäjän yhdistys

AVOIN PERHEKERHO KIRJASTOLLA
Toukokuu on touhua täynnä. Toukokuun ensimmäisen viikon kerho pidetään poikkeuksellisesti jo keskiviikkona 4.5.2016 klo 9.30–11.30. Silloin askarrellaan
äideille yllätys. Toukokuun toisella viikolla ei ole kerhoa, koska kerholaiset tekevät kevätretken Turkuun
10.5.2016. Lähtö päiväkodin pihalta klo 8.30 ja paluu
noin klo 13. Perjantaina 20.5 klo 10 kerho pidetään
päiväkodilla, jolloin kerholaiset pääsevät mukaan
Loru-Lotan teatteriesitykseen. Avoin kerho päättyy
tältä toimintakaudelta 27.5.2016 kerhopäivään leikkikentällä (sään salliessa). Silloin värkätään ötököitä.
Kerhoon ovat tervetulleita myös isovanhemmat tai
isät lasten kanssa. Osallistumismaksu 2 € / perhe
sisältää välipalan.
Lisätietoja: Aulikki puh: 040 840 3411

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.

Tervetuloa mukaan!

Aikuissosiaalityön terveiset!
  
 

DANCEMIX
KESKIVIIKKOISIN 28.9.2016 alkaen
klo 14.00–15.00 13–16-vuotiaat
Kartanon koululla

KUNNAN TUKI KESÄTYÖLLISTÄJILLE 2016

Järjestää MLL:n Ypäjän yhdistys

Ypäjän kunta tukee yrityksiä, yhteisöjä ja yksityisiä
nuorten työllistämisessä kesän 2016 aikana. Tukea
saa 25 ensimmäistä hakijaa hakemusten saapumisjärjestyksessä. Tukea voi hakea työnantaja, joka
MlUMHVWll W\|SDLNNRMD YXRVLQD ï V\QW\QHLOOH
ypäjäläisille koululaisille ja opiskelijoille tai muille työtä vailla oleville nuorille. Kunta korvaa 50 % palkkakustannuksista, kuitenkin enintään 300 € työllistettyä
nuorta kohden. Työn on toteuduttava touko-elokuun
välisenä aikana.
Lisäksi työllistämisen tulee täyttää seuraavat ehdot:
• Nuoren kotipaikan tulee olla Ypäjän kunta.
• Tuki on vaihtoehtoinen kunnan järjestämille työpaikoille, eli jos nuori on saanut työtä jostain kunnan
toimipisteestä, hänen työllistämisestään ei makseta
em. tukea.
• Avustusta ei makseta sellaisen nuoren työllistämisestä, jolla on mahdollisuus saada tai joka jo saa
työvoimaministeriön työttömyyskorvausta tai muuta
avustusta.
• Työssäolojakson tulee olla vähintään yhden kuukauden pituinen
• Tarjotun työn ja työehtojen tulee olla nuorista työntekijöistä annetun lain mukaisia.
• Työnantaja huolehtii omalla kustannuksellaan tarvittavista vakuutuksista.
• Tuki maksetaan työsuhteen päättymisen jälkeen
työnantajan pankkitilille hyväksyttäviä palkkatositteita tai niiden kopioita vastaan.
Työnantajan tulee ilmoittaa kunnalle nuoren
työllistämisestä internet-sivuilta www.ypaja.fi ja
kunnanvirastosta saatavilla lomakkeilla jo ennen työsuhteen alkamista viimeistään 27.5.2016
sekä viivytyksittä työsuhteen päätyttyä. Ilmoituksen tekeminen on edellytyksenä avustuksen
saamiselle. Tarvittavat lomakkeet saa internet-sivuilta www.ypaja.fi ja kunnanvirastosta. Lisätietoja antaa
nuoriso-ohjaaja Maija Kemppainen p. 050 574 7732.
Ypäjän kunta

muut 35/5 kertaa
Ilmoittautumiset:
henna.linnala@hotmail.com
tai 050 5226282
DANCEMIX-tunneilla tehdään helppoja
tanssisarjoja, eri tanssilajeihin
tutustuen. Jokainen pääsee bailaamaan
omalla tyylillään!

Tarjouspyyntö oppilaskuljetuksista

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.

sosiaaliohjaaja

Ohjaajana Satu Mononen

Osallistumismaksu: jäsenet 25/5 kertaa

KESKIVIIKKOISIN 24.8.2016 alkaen

Tarvitsetko ohjausta tai neuvontaa etuuksista ja palveluista tai toimeentulotukihakemuksen täyttämisessä?
Olen tavattavissa Ypäjän kunnantalolla parittomilla
viikoilla maanantaisin ja tiistaisin, parillisilla viikoilla
torstaisin ja perjantaisin.
Asiakkaita otan vastaan ajanvarauksella. Aika varataan puhelinaikana, ma-ti ja to-pe klo 9-10, puh. 050
574 7730.
Ystävällisin terveisin

Ypäjän kunnan sivistyslautakunta pyytää liikennöitsijöiltä tarjousta esi- ja perusopetuksen oppilaskuljetuksista lukuvuodelle 2016–2017 ja enintään kahden
vuoden optiokaudelle.
Tarkemmat kilpailutukseen liittyvät tiedot ja asiakirjat
ovat saatavissa osoitteesta http://www.ypaja.fi. Tarjousasiakirjat ovat myös noudettavissa Ypäjän kunnan
palvelupisteestä osoitteesta: Kunnantalo, Perttulantie
20, 32100 YPÄJÄ.
Tarjoukset tulee jättää viimeistään 16.5.2016 klo
15.00 mennessä.
Sivistyslautakunta

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.
Ypäjällä 5.4.2016
Tekninen lautakunta

LEIKKIKENTTÄTOIMINTAA
6.6.–1.7.2016
Ypäjän keskustan leikkikentällä arkipäivisin klo 9–12
sekä Ypäjänkylän koulun piha-alueella klo 13–15.30.
Toiminta on tarkoitettu 3–8-vuotiaille lapsille (1. kouluvuoden käyneille). Osallistumismaksua ei peritä.
Omat eväät mukaan.
Lisätietoja antaa Leena Laine puh: 050 382 9540
Sivistyslautakunta
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Myllymäen yksityistien

Pidätkö juhlia,
poistamme astiahuolesi!

VUOSIKOKOUS

pidetään maanantaina 23.5.2016 klo 19.00 Maili
Sillanpäällä.
Tervetuloa.

Ypäjän Karjalaisseura ry tiedottaa

Tulevia tapahtumia

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).

Erkin kyykkä lauantaina 21.5.2016 klo 12 Tammelassa.
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.

Liikuntatapahtumia
YPÄJÄN YLLÄTYKSEN
KEVÄÄN JUMPAT 2016

Ypäjän Karjalaisseura ry / hallitus

Kalastuskunnat tiedottaa
Kalastuslupien hinnat entiset.
Rysä, katiska ja pitkäsiima 2 €.
Verkko 4 € (2 pyydysmerkkiä).
Virvelilupa 4 €.
Lupia myy osuuspankki.

Pertunkaaren peilisalissa 4.1.–30.5.2016
Maanantai klo: 16.30–17.20 TENAVAJUMPPA 2007–
2010 syntyneet, tunneilla harjoitellaan kehonhallintaa
ja kehontuntemusta sekä perusliikuntataitoja, opitaan
yhdessä oloa sekä koetaan uusia elämyksiä leikkien
kautta. Jäsen; 5 €/tunti tai 40 €/10x-kortti, Muut; 7 €/
tunti tai 60 €/10x kortti. Ohjaajana: Annika Määttänen.
Maanantai klo 18.00–19.00 KAHVAKUULA
tunnilla käytetään kahvakuulaa monipuolisesti osana lihaskuntoharjoittelua. Tunnin teema vaihtuu 3-4 viikon
välein. Jäsen; 5 €/tunti tai 40 €/10x-kortti,
Muut; 7 €/tunti tai 60 €/10x kortti. Ohjaajana: Annika Määttänen.

Torstai klo 16.30–17.20 NAPPULAJUMPPA 2011–
2012 syntyneet, tunneilla harjoitellaan kehonhallintaa
ja kehontuntemusta sekä perusliikuntataitoja, opitaan
yhdessä oloa sekä koetaan uusia elämyksiä leikkien
kautta. Yhteistunteja vanhemman kanssa. Jäsen; 5 €/
tunti tai 40 €/10x-kortti, Muut; 7 €/tunti tai 60 €/10x
kortti. Ohjaajana: Annika Määttänen.

Ypäjän Yllätys järjestää
10.5 klo 18–19

Unelmien Liikuntapäivän

kunniaksi ulkotreenin Pertunkaaressa.
Kaikki ovat tervetulleita treenaamaan
raittiiseen ulkoilmaan!
Varustus ulkoiluvaatteet, hanskat,
juomapullo sekä iloinen mieli
Lapsille samaan aikaan Pertunkaaren
sisätiloissa ohjattu temppurata!

TERVETULOA!
JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO

Toukokuun Kahvakuula
Pertunkaaressa maanantaisin klo 18–19
vko
vko
vko
vko
vko

18
19
20
21
22

musiikintahtiin kahvakuulaa (omia kuulia)
musiikintahtiin kahvakuulaa (omia kuulia)
kiertoharjoittelu (ulkona)
kiertoharjoittelu (ulkona)
kiertoharjoittelu/kuntotesti (ulkona)

RANTAUIMAKOULU
PIILIKANKAALLA
11. – 15.7.2016
3 eritasoista uimaryhmää,
jotka toimivat yhtä aikaa kiertäen uinti-sauna-leikki –rinkiä.
Kuusjoenkulman kyläyhdistys tarjoaa saunan!
Jäsenelle hinta 25€, muille 50€

Ohjaajana Satu Mononen
Ilmoittautumiset:
Jonna Hakamäki puh. 0503952030
mll.ypaja@gmail.com

Pertunkaaren kentällä

12

Kesä-Ypäjäläinen 2016

Ypäjän Yrittäjien julkaisema Kesä-Ypäjäläinen ilmestyy kesäkuun alkupäivinä. Lehteen liitetään Ypäjäläisen kesä- ja heinäkuuta koskeva aineisto, joka on
toimitettava kunnanvirastoon pikaisesti, jo 10.5.2016
klo 15.00 mennessä.
Elokuun Ypäjäläinen ilmestyy 4.8.2016. Siihen tarkoitettu aineisto pitää jättää 26.7. klo 15 mennessä.

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

Ypäjä 140 vuotta, juhlaa
koko vuosi! Ylläoleva 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 varmistuu).
Juhlatoimikunta on kokoontunut kolmesti ja monenlaista jo suunniteltu (osa tapahtumista on ajatuksen
asteella, mutta toisista jo päivämääräkin selvillä):
• Hyrsynkulmalla kylvöjen siunaus toukokuussa, juhannuksena aatonaaton tanssit 23.6., heinäkuussa
musiikkitapahtuma (Hyrsynseudun kyläyhdistys)
• KulttuuriPuomin Hyvinvointipäivä 5.5., Pertun päivien sunnuntaina mahdollisesti saunaralli
• Leijona-soutu 20.5., huutokaupalla myydään soutuvene
• Ypäjän musiikkiteatterissa musikaali My Fair Lady
17.6.–9.7., lauluiltoja elo-syyskuussa, lastennäytelmä Prättäkitti ja Yrjä Pytyn tapaus Pertun päivien
aikaan
• Ohjelmatoimisto Väliajan teatterikiertue ”Räminää
ja räystäskouruja”-musiikkifarssi musiikkiteatterialueella 12.–23.7., lisäksi kaksi Rölli-teatteriesitystä
päivänäytöksinä
• Seurakunnan järjestäminä hautausmaakierros ja pihakirkko 19.8., perinteinen munkkikahvila toimii taas
Pertun päivänä, 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 juhannusviikolla, Pertun
päivillä seurakuntakodin pihalla vohvelikahvila ja valokuvanäyttely Kuusjoen kyläyhdistyksen 20 vuoden
ajalta (Kuusjoen 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, 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 Ypäjäläisessä 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!

Toukokuu / 2016
Ypäjän kunta järjestää

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
torstaina 19.5.2016
Lähtö Ypäjän torilta 19.5.2016 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.

UIMAKOULUT & KESÄLEIRIT 2016
Alkeisuimakoulu 2016

Kesän 2016 alkeisuimakoulu järjestetään
Someron Loiskeessa 6.6.–10.6.2016.
Uimakoulu on tarkoitettu 2010 syntyneille
ja sitä vanhemmille uimataidottomille tai
heikon uimataidon omaaville lapsille.
Hinta on 50 €/lapsi, sisältäen kuljetukset, uimaliput
sekä opetuksen kyseisten viiden päivän aikana. Ilmoittautumiset (viimeistään 13.5.2016) ja kysymykset:
uimaopettaja Maija Kemppaiselta, maija.kemppainen@
ypaja.fi, puhelimitse 050 574 7732.

Taidepainotteinen päiväleiri
6-10 -vuotiaille

Omassa kodissa toimivia perhepäivähoitajia (2) Ypäjän kunnan alueelle

Hakijoilta edellytetään perhepäivähoitajan ammattitutkintoa, muuta tehtävään soveltuvaa koulutusta tai
sitoutumista hankkimaan työn ohessa perhepäivähoitajan ammattitutkinto. Työntekijä osallistuu työssään
varhaiskasvatuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen
varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Ennen perhepäivähoitajien valintaa varhaiskasvatusjohtaja tekee hakijan luona kotikäynnin tarkastaen
tilojen soveltuvuuden sekä turvallisuuden kotona tehtävään perhepäivähoitajan työhön.
Tehtäviin valittujen on ennen työn aloittamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan
selvittämisestä annetun lain (502/2002) mukainen
rikosrekisteriote.
Koeaika 4 kk. Palkka määräytyy KVTES:n mukaan.
Haku päättyy 13.5.2016 kello 15:00.
Lisätietoja: Varhaiskasvatusjohtaja Hanna-Leena Sippola (puh: 050 574 7744).
Hakemukset lähetetään osoitteeseen
Ypäjän kunta
Varhaiskasvatus
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
Kuoreen merkintä ”Hakemus”.

13.–17.6.2016
Leiri järjestetään kirjastossa klo 9.00–
15.00. Ohjaajina toimivat kunnan työntekijät yhdessä kesänuorten kanssa. Leirillä lapset pääsevät tutustumaan kokeneen ohjaajan
avustuksella erilaisiin välineisiin ja materiaaleihin joita
voi hyödyntää taiteen parissa. Lisäksi leirillä leikitään,
tutustutaan kavereihin ja nautitaan leirielämästä.
Leirin hinta on 35 €. Hinta sisältää ohjauksen, tarvikkeet ja vakuutuksen. Ilmoittautuminen leirille päättyy pe
6.5.2016. Ilmoittautumiset ja lisätietoja: nuoriso-ohjaaja
Maija Kemppainen, 050 574 7732, maija.kemppainen@
ypaja.fi.

KIRJASTO

Caissawatch-telttaleiri
10–13-vuotiaille

Aukioloajat

20.–23.6.2016
Caissawatch-telttaleiri järjestetään Caissaniemen leirikeskuksessa Tammelassa. Leirillä yövytään teltoissa.
Luvassa on mukavaa tekemistä, seikkailuja, uintia, paljon kavereita ja toivottavasti aurinkoa.
Hinta 40 € sisältää kuljetuksen leiripaikalle, ohjelman, ruoat, majoituksen ja vakuutuksen. leirillä toimivat koulutetut ohjaajat yhdessä kunnan ja seurakunnan nuoriso-ohjaajien kanssa. Leiri järjestetään
kunnan, seurakunnan sekä partiolaisten yhteistyössä. Ilmoittautuminen leirille päättyy pe 6.5.2016. Ilmoittautumiset
ja
lisätietoja:
nuoriso-ohjaaja
maija kemppainen, 050 574 7732, maija.kemppainen@
ypaja.fi tai partiolaiset Mika Lustilalle puh. 040 038
4608.

Luonto- ja eläinpainotteinen päiväleiri
6–10-vuotiaille

27.6 -1.7.2016
Kesä- ja heinäkuun vaihteessa järjestetään luonto- ja
eläinpainotteinen päiväleiri, jossa lapset pääsevät tutustumaan luontoon ja eläimiin seikkailukasvatuksellisten
menetelmien kautta. Leirin kokoontumispaikkana toimii
kirjasto.
Hinta 35 € sis. ohjauksen, välineet, vakuutuksen sekä
tietenkin monipuolista tutustumista kesäiseen luontoon
asiantuntevien ohjaajien opastamana. Leirillä tutkitaan
luontoa ja eläimiä, retkeillään, leikitään, askarrellaan
ja ennen kaikkea nautitaan kesästä ja leirielämästä.
Ilmoittautumiset leirille päättyvät pe 6.5.2016 klo 16:00.
Ilmoittautumiset ja lisätietoja: Ypäjän kunta, Nuorisoohjaaja Maija Kemppainen, 050 574 7732.

Liikuntaleiri
9–13-vuotiaille

4.7.–8.7.2016
Liikuntaleiri järjestetään Pertunkaaren
alueella ja kokoontuminen tapahtuu aamuisin nuorisotila Haavissa. Luvassa
on mukavaa tekemistä, liikkumista, uintia, paljon kavereita ja toivottavasti aurinkoa. Leirillä ohjaajina toimivat
kunnantyöntekijät yhdessä kesänuorten kanssa. Leirillä
liikutaan pyörillä!
Leirin hinta 35 €. Hinta sisältää ohjauksen, välineet
ja vakuutuksen. Lisätietoa nuoriso-ohjaajalta: Maija
Kemppainen puh. 050 574 7732. Ilmoittautumiset: Maija
Kemppaiselle pe 6.5. klo 16 mennessä.

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 (kotisivumme ovat uudistuneet,
käy katsomassa!)
Ypäjän kirjasto löytyy myös Facebookista haulla ”ypäjän kirjasto”.
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, toukokuussa
14.5.

YPÄJÄNKYLÄN LAINAUSASEMA

Ypäjänkyläntie 951, 32140 Ypäjä as
puh. 050 562 6301
Aukioloajat
ti
klo 17–19
ke klo 10–12
Kerran kuukaudessa lauantaina kello 10–13, toukokuussa 14.5.

TOUKOKUUN NÄYTTELY

Lounais-Hämeen Oppaiden 30-vuotisjuhlanäyttely
15.5. asti ja Sikuriina Karisukin taidenäyttely koko
toukokuun ajan.

LUKUPIIRI

Toukokuun lukupiiri kokoontuu sunnuntaina 22.5. kello 17–19 pääkirjaston näyttelytilassa, luetaan Arne
Nevanlinnan teoksia.

DIGITOINTILAITTEET

Louna-kirjastojen kiertävät digitointilaitteet ovat vielä
toukokuun ajan Ypäjän kirjastossa.
Voit muuttaa vanhat VHS-kotivideosi dvd-levyiksi
helposti ja lähes ilmaiseksi: laitteiden käyttö ei maksa
mitään, mutta levyt pitää hankkia itse. Varaa opastusja digitointiaikasi kirjastosta.

AVOIN PÄIVÄKOTI KERTTULAN PERHEKERHO

Avoin päiväkoti Kerttulan perhekerho kirjaston monitoimitilassa perjantaisin kello 9.30–11.30. Tervetuloa
mukaan!

KIRJASTON HILJAINEN HUONE

Kaipaatko hiljaista työ- tai lukutilaa? Kirjastossa on
tarjolla hiljainen huone, jonka voit varata käyttöösi.
Kysy lisää henkilökunnalta.
Tervetuloa kirjastoon!

