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XXXVIII Finnderbyn pääkilpailussa 19.6.2011 Raimo Aaltonen / Eafons Polyfino ratsasti ainoana puhtaan radan ja voitti kansainvälisen Finnderby-luokan. Edellisenä päivänä Aaltonen oli jo
ottanut Grand Prix -luokan voiton. Voitto maistui Aaltoselle siitäkin syystä, että hän on jäänyt kilpailun kakkoseksi jo seitsemän kertaa, viimeksi vuosi sitten. Nyt mukana oli 25 ratsukkoa,
joista vain 15 selvitti vaativan radan maaliin asti.

Parturi-kampaamo Outi Perho
Katinhännäntie 298, 32140 Ypäjä as.
Puh. 050 372 1172
Avoinna: ma–pe 10–18.
Lauantai ja iltatyö sop. mukaan

Aito hiusten
teippipidennys
tai tuuhennus.

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

Ypäjän musiikkiteatteri kiittää lämpimästi
kunnallisneuvos Oiva Jaakkolaa,
joka ystävällisesti lahjoitti 90-vuotispäivänsä

lahjatilin tuoton teatterimme toiminnan tukemiseen.
”Monia vuosia, monia vuosia, monia armorikkaita vuosia!”
Ypäjän Musiikkiteatteri ry.

Lämpimät kiitokset
ihanasta lahjasta teille, jotka muistitte minua
lähdettyäni pois Ypäjän kunnan palveluksesta.
Kiitokset myös kaikille asiakkaille ja yhteistyökumppaneille kuluneesta yhteisestä ajasta.
On ollut ilo tehdä työtä kanssanne!
Satu Soppela
Ypäjän kunta tiedottaa:

Kunnanvirasto on suljettuna
4.–15.7.2011

Kiireellisten asioiden hoitamiseksi osastoilla
päivystetään seuraavasti:
– tekninen toimisto p. (02) 7626 5241
– sosiaalityö klo 9.00–11.00 p. (02) 7626 5221
– lomatoimisto on avoinna normaalisti
www.ypaja.fi
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Ypäjäläinen
Ypäjän kunnan ja Ypäjän seurakunnan julkaisema tiedotuslehti Ypäjän kunnan asukkaille.
39. vuosikerta.
Lehden suurin vastuu ilmoituksen julkaisemisessa sattuneesta virheestä on ilmoituksen
hinta.
Päätoimittaja:
Tapani Rasila
Sivunvalmistus:
Pirkanmaan Lehtipaino Oy
Toimituksen osoite:
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5214
fax. (02) 767 7214
email: ypajalainen@ypaja.fi
ILMOITUSHINNAT
Etusivun alaosa
0,75 €/ pmm + alv
Takasivu
0,75 €/ pmm + alv
Muu osa lehteä
0,50 €/ pmm + alv
Etusivun yläosan
suuri ilmoitustila
(6 palstaa x 170 pmm)
500 € + alv
Määräpaikkakorotus
0,10 e / pmm + alv
Yhdistysten ilmoitukset
Maksutta
TILAUSHINNAT
Ypäjän kunnan alueen
osoitteisiin veloituksetta
Tilaukset kotimaahan ja
ulkomaille 1.2.2011 alkaen
30 e / vuosikerta
TILAUSOSOITE
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 762 6500
fax. (02) 767 7214
ISSN 1237-2528
Ypäjän kunta
Toimistot avoinna
ma–ke 9.00–15.00
to
9.00–17.00
pe
9.00–14.30
puh. vaihde (02) 762 6500
fax. (02) 767 7214
Ypäjän seurakunta
Perttulantie 10
32100 Ypäjä
puh. (02) 767 3108
fax. (02) 767 3081
Kirkkoherranvirasto avoinna
ma, ke, to klo 9.00–12.00
ti ja pe suljettu
Diakoniatoimisto avoinna
ke ja pe klo 9.00–10.00
puh. 040 553 6362
PAINOPAIKKA
Pirkanmaan Lehtipaino Oy
Elokuun Ypäjäläinen
ilmestyy torstaina 4.8.2011.
Lehteen tarkoitettu aineisto
on toimitettava kunnantalolle
28.7.2011 klo 12 mennessä.
Syyskuun Ypäjäläinen ilmestyy
1.9.2011.

Seurakunnan asiat
kirkkoherra
Risto Ahti

Heinäkuun 2011
jumalanpalvelukset
Sunnuntain 10.7. kello 10 messu. Virret
(saarnavuorossa olevalta ne tulivat): 284:
1-4, 728, 502 (evankeliumi ja saarna peräkkäin), 312: 1- (kolehtivirtenä), 392 (Hpe-virtenä) sekä päätösvirsi 271: 1 ja 3.
Evankeliumijuhla 17.7. alkaa messulla
kirkossa klo 10. Päivän aiheena: armahtakaa.
Saarna Kalevi Tanskanen, liturgina Risto
Ahti. Virret: 438, 328: 4, 454, 336, 453, ehtoollisvirsi 225, 228 ja päätös 589. Messun

jälkeen evankeliumijuhlat jatkuvat Seurakuntakodilla.
Sunnuntaina 24.7. klo 10 sanankirkko:
164, 172: 3, 420: 1-6, 318, 178: 1, 381. Tällöin Risto on paikalla.
Sunnuntaina 31.7. messu kello 10 ja virret: 324: 1-4, 325: 4, 414: 1-4, 570, 333: 1-,
225, 574: 5-6. Risto ja Tapsa vielä yhdessä.
Risto Ahti

Perjantai 111111
Vuonna 2011 tulee vastaan
aikanaan marraskuu ja sen
toinen perjantai, joka on virallisesti 11.11.2011 eli lyhennettynä 111111. Luku on helppo
muistaa, koska siinä on vain
kuusi ykköstä. Jotkut silloinkin
syntyvät, jota päivämäärää ei
asianomainen voi itse määrätä. Se tulee, jos on tullakseen.
Mutta hääpäiväksi tuon perjantain voi itse määrätä ja sopia. Tai ainakin osittain, sillä
se tarvitsee myös kumppanin
suostumuksen.
Ypäjällä on kirkkoherra
Risto Ahti valmis vihkimään
tuona perjantaina Ypäjän kirkossa tai sopimuksen mukaan
jossakin muussakin paikassa.
Iltapäivällä tai illalla, miten
sovitaan. Jos vihkiminen on
kirkossa, niin silloin on tietysti kanttori ja suntio paikalla, ja
tarvittaessa he voivat olla to-

distajinakin. Mutta isoja häitä
ei tarvitse olla, kunhan paperit
ovat kunnossa. Tarkoittaa sitä
että lokakuun aikana käy kirkkoherranvirastossa tekemässä
avioliitto esteiden tutkinnan,
jota paperia vastaan voidaan
siis vihkiä. Paperi ei saa olla neljää kuukautta vanhempi
vihkimisen aikaan. Mukavasti
pääsee vihille kun muistaa tuon
lokakuun. Jos tutkinta tehdään
toisessa seurakunnassa, niin
etukäteen on syytä toimittaa
todistus ja raamattu Ypäjälle
kirkkoherranvirastoon.
Tuohon perjantaihin 111111
voi vihkiaikoja varata Ypäjän
kirkkoherranvirastosta (02)
767 3108. Jos tuttavat haluavat
tulla yhdessä vihityksi eli kaksi paria samalla kertaa, niin sekin käy päinsä. Toki niissäkin
kysymykset tehdään kummallekin pariskunnalle erikseen,

mutta puheet ja rukoukset ovat
yhteisiä.
Isänpäivä on parin päivän
päästä 13.11., joten isät: miettikääpä nyt lahjaksi tuota vihkimystä ja helppoa hääpäivän
muistamista. Toki tietysti sama
toivomus naisväelle: tarjotkaapas nyt isälle mukava isänpäivälahja eli helppo hääpäivä
muistaa. Katsotaan nyt tuleeko
kukaan vihille tuona mystisenä perjantaina 111111, joka ei
ole onneksi luku 13 vaan 11.
Mahdollisen hääjuhlapaikan
voi tietysti jokainen itse miettiä, jos sellaisen pitää. Ja mikä
hienointa: ajoissa vihille Ypäjälle ja ehtii vielä vaikkapa risteilylle Turkuun. Varatkaapas
nyt aikoja ja jättäkää samalla
yhteystietonne Ypäjän kirkkoherranvirastoon.
Risto Ahti

Pesäpallosattumia
Loimaalla pelattiin vuosituhannen alla innokkaasti supersarjassa. Itse oli usein katsomossa ja joskus jopa luin
ennen otteluita kirjoittamani
pesäpallopsalmin. Erään kerran muutaman minuutin ”hartautta” pitäessäni kuului katsomossa hyvin harvalukuisen
Sotkamon kannattajien joukosta huuto: ”Tässä ei nyt auta
rukoukset, sillä voitto on meidän eikä Loimaan.” Katsomo
hiljeni ja muutama sekunti oli
minullakin taukoa. Ja sitten sanoin: ”Tuskin tämä rukous lisää juoksujen määrää kummallakaan, mutta maku paranee.
Maustetta pitää olla peleissäkin eikä vain ruuassa.”
Aikanaan Loimaan pelijohtaja, nuori mies ja seurusteleva, tuli tutuksi. Panin
huhun liikkeelle että jossakin
ottelussa tarjoan pelijohtajalle
yllätyksen. Taisi mennä koko
heinäkuu, kun niitä yllätyksiä
arvuuteltiin: Ahti vihkii tauolla
pelijohtajan. Erään kerran Loimaa sai kunnarin kun kesken
pelin tuli kauhea sikalanjätösten haju pelikentälle ja vastustaja piti nenästään kiinni.
Erään kerran tuli rankkasade ja
peli keskeytettiin ja siirrettiin
ja Loimaa voitti. Muuten olisi

ehkä hävinnyt. Erään kerran
minut pakotettiin seisomaan
lähellä kolmospesää, koska
joku oli huomannut, että kun
olen siinä, juoksu tulee. Tapani
mukaan yleensä kiertelin kenttää jututtamassa ihmisiä. Kyllä
aikanaan pelijohtaja vihittiin
Ypäjän kirkossa ja yllätyspakettikin annettiin pelin tauolla:
kirjakokoelma josta voi noukkia aineksia ”käärmekeittoa”
varten pelaajille.
Vimpelin Suomen mestaruus viime syksynä oli mieluisa asia. Olenhan siellä
Saarikentällä monesti käynyt
Lappajärven mökiltä. Joskus
1970-luvulla kuulin jutun Vimpelin kirkkoherrasta, joka oli
kiireessä autollaan hieman tönäissyt polkupyöräilijää. ”Mites kävi?” Vimpeli voitti, sanoi
mummu iloisena.
Tuore on sen sijaan juttu
Vimpelistä, jossa otteluiden aikaan pysäköinti voi olla todella hankalaa. Niinpä kuuluttajan
oli ilmoitettava kesken ottelun:
auto jonka rekisterinumero on
se ja se, käyköön siirtämässä
autonsa pois kirkkoherranviraston edestä. Kirkkoherran on
päästävä lähtemään autollaan.
Viime kesänä istuin Vimpelin
täydessä katsomossa. Tulin jo

pelin alettua ja mahduin erään
penkin päähän mummun viereen. Kyllä kai tähän yksi vielä mahtuu. Siinä seurasimme
ottelua ja vieruskaveri hieman
vilkaisi minua: taitaa olla vastustajan kannattaja. Kerroin
sitten olevani Ypäjältä. Niinkö
kaukaa? Sanoin tulevani järven toiselta puolen ja toivon
että Vimpeli voittaa. Mummo
huokaisi syvään ja sanoi: ”Se
on todella kauniisti sanottu.”
Silloin alkoivat mummun nuoremmatkin omaiset tuttavallisesti jutella. Loppuaika pelistä
oli leppoisaa kun osoittauduin
kannattajaksi.
Pikkukundeilta meinasi
tulla minulle kuonoon Sotkamossa 2008 kun ruskamatkan
aikaan siellä majoituttiin. Oli
alkamassa pelisarja jossa Pattijoki saikin sen kullan. Sanoin
pikkupojille että tulin laittamaan kapuloita Sotkamon
rattaiden väliin, ettei se aina
kahmi kultaa. Pojat uskoivat
sanani ja seurasivat koko ajan
kintereilläni tekosiani. Päätin
lähteä majapaikkaani ennen
kuin ottelu edes alkoi. Mukavaa heinäkuuta toivon kaikille
kaikkien urheilumuotojen faneille.
Risto Ahti

Ypäjän seurakunnan
diakoniatyö
Heinäkuu 2011

Diakoniatoimiston heinäkuun päivystys
ke ja pe klo 9–10. Huom! Diakoniatoimisto kiinni
ma 4.7. – pe 8.7. diakoni kesälomalla. Päivystystä
ei myöskään ke 13.7. yhteensattumien vuoksi.
Diakonin yhteystiedot puh. 040 553 6362,
s-posti: etunimi.sukunimi@evl.fi
Diakonia voit tulla tapaamaan sopimuksen mukaan
muulloinkin tai pyytää kotikäynnille, soitathan niin tiedän
tulla luoksesi. Diakonin kanssa voit keskustella luottamuksellisesti mieltäsi painavista asioista, suruista ja
murheista. Tai voit tulla ihan vain tervehtimään tai kysymään, jos sinulla on asiaa diakoniatyöstä.

DIAKONIATYÖSSÄ TAPAHTUU

Vähävaraisille tarkoitettuja EU-elintarvikkeita voi tulla
hakemaan päivystysaikoina.
Kesäaamun Raamattu- ja rukoushetki seurakuntakodilla to 14.7. ja to 28.7. klo 9.
Diakoniapiiri Ypäjänkylän kirjastossa torstaina 21.7.
klo 12.
Perhepyhäkoulu seurakuntakodilla ti 26.7. klo 10. Perhepyhäkouluun ovat tervetulleita lapset ja vanhemmat,
isovanhemmat, kummit tai hoitotädit lapsineen koko
Ypäjän alueelta.
Auringon paistetta ja enkeleitä kesään toivottaa
diakoni-Hanna

Evankeliumijuhlat
Ypäjällä 17.7.
Sunnuntaina 17.7. vietetään
Ypäjän kirkolla pitkien perinteiden suvista Evankeliumijuhlaa. Se alkaa messulla kirkossa klo 10 ja jatkuu tarjoilulla
srk-kodilla. Päiväjuhlassa lauletaan Siionin kannelta ja tarvittaessa pidetään vielä pieni
väliaika. Mukana juhlilla ovat
rovasti Kalevi Tanskanen, jolla
on kirkossa saarna, khra Risto
Ahti, joka on liturgina. Juhlan
juontajana on Erkki Tuomonen. Juhlatoimikunta hoitelee
monipuolisen tarjoilun sekä
koristelun.
Näillä juhlilla on ikää 129
vuotta, mikä lienee alueemme pitkäikäisimpiä vuodesta
toiseen jatkuneilla juhlilla.
Ypäjän ensimmäinen kirkkoherra Gustaf Oskar Holmberg
oli tullut seurakuntaan kappalaiseksi Mynämäen Karjalan
kappelista vuonna 1880. Aluksi uuden kirkkoherran ja seurakuntalaisten välit olivat viileät,
kunnes jouluna 1881 pidetty
joulusaarna kertaheitolla lähensi papin ja seurakuntalaiset toisiinsa. Holmberg kertoi
saarnassaan, että ”tänä jouluna on Jeesus syntynyt hänelle
uudelleen” ja siihen aikaan jo
pitempään vaikuttanut evankelinen herätys oli hänelle tullut

yhtäkkiä läheiseksi. Niinpä
ensimmäiset evankeliumijuhlat järjestettiin tiettävästi kesällä 1882 silloisessa Perttulan
(Ypäjän) kirkossa ja päiväseurat pappilan puistossa. Tästä
alkoi Perttulan evankeliumijuhlien kunniakas perinne niin,
että nopeasti juhlat vuosi vuodelta laajenivat ja sanankuulijoita saattoi olla jopa kymmenentuhattakin ja puhujina
useita pappeja ja maallikoita.
Ypäjän rautatieasemalle saapui laajalta alueelta juhlaväkeä
ja kulkeminen helpottui, kun
monien jahkailujen jälkeen oli
saatu maantie vuonna 1891
kirkolta asemalle valmiiksi.
Nykyisin juhlat hyvän tarjoilun kera kokoavat noin sata
henkeä tapaamaan tuttuja ja
virkistymään ohjelma-annista,
joka yleensä on päättynyt noin
klo 14 paikkeilla. Mahdollisuus on olla lyhyemmänkin
aikaa. Perttulan evankeliumijuhlat kutsuvat väkeä niin
Loimaalta kuin Forssankin
alueelta sekä Ypäjän eteläpuolelta Somerolta vanhalla jo ensimmäisissä juhlissa käytetyllä
ajatuksella: ”Yksi on turvana,
että Kristuksen kuolemassa on
tehty sovinto ihmisten ja Jumalan välillä.”

Evankeliumijuhlat pappilan puistossa 1990-luvun alussa
(v.1901?). Juhlaväen taustana Ypäjän vanha pappila.
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Ypäjän kirkko
Kirkko on avoinna arkisin hautausmaan työntekijöiden työaikana. Pyydä heitä avaamaan
ovi. Viikonloppuisin tilaisuuksien aikaan voi olla mahdollisuus tutustumiseen. Takapöydällä on vieraskirja ja esitteitä
saatavissa.
Suomen hevospitäjän ja
Ypäjän seurakunnan kirkko
sijaitsee hallitsevalla paikalla
keskellä kirkonkylää Loimijoen rantamilla. Asutus seudulle
saapui noin 1400-luvulla, ja
ajan myötä Ypäjästä tuli osa
Tammelan seurakuntaa. Ypäjänkylän ja Mannisten alueet
kuuluivat pitkään Loimaaseen.
Perttulan kappeliseurakunnaksi Ypäjä tuli 1870-luvulla, ja
vuonna 1892 Perttulan nimi
vaihdettiin Ypäjänkylän rautatieaseman mukaan Ypäjäksi ja
samalla kappelista tuli itsenäinen seurakunta.
Nykyinen kirkko on rakennettu vuosina 1901–1902. Arkkitehteina olivat Heikki (Henrik) Helin ja Alexander Rogatus Nyström. Helin ja Nyström
olivat modernin tyylisuunnan,
jugendin eli kansallisromanttisuuden innokkaita osaajia.
Yhdessä he suunnittelivat
myös Kylmäkosken kirkon.
Erikoisuutena mainittakoon
että kirkon vieressä oleva uusi seurakuntakoti (ypäjäläisen

rakennusliike Pentti Vastamäen rakentama), joka vihittiin
käyttöön 27.1.1985, on pirkkalalaisen arkkitehti Martti
Lehtipuun suunnittelema. Hän
myös suunnitteli Kylmäkosken
seurakuntatalon.
Ypäjän kirkkoa uudistettiin radikaalisti vuonna 1939,
jolloin kansallisromantiikan
piirteet vaihtuivat funktionalismiin. Urut ovat sota-ajalta
peräisin ja 19 plus 2 -äänikertaiset Kangasalla valmistetut.
Seuraava suuri remontti tehtiin
vuonna 1973, jolloin kirkonvärimaailma vaihtui tuolloin
muodikkaisiin tummiin, jopa
synkkiin väreihin. Kirkkoa
nimitettiin leikkisästi pursiseuran paviljongiksi tai myös
paloasemaksi. Ulkoväritys kirkossa oli tumman punertava ja
ikkunat suuriaukkoisia.
Nykyisen ulkoasunsa kirkko sai vuonna 1995 laaditun
korjaussuunnitelman mukaan.
Arkkitehtinä oli vanhojen kirkkojen korjaussuunnitelmiin
erikoistunut vammalalainen
Marja Rauhala. Muutostyöt alkoivat syyskuun alussa 1997,
urakoitsijana rakennusliike
Kallioinen Jokioisilta. Kirkon
ulkokatto korjataan vuoden
2007 kevätkesällä ja ympäristö
saa uutta ilmettä.
Ennen vuosituhannen alkua

tehdyssä remontissa suurin
yllätys oli kauniin jugendtyylisen saarnatuolin löytyminen
vanerikuoren alta. Saarnatuoli entisöitiin ja sitä koristavat
maalaukset voikukka ja kalla.
Ikkunat palautettiin alkuperäisen kaltaisiksi pieniruutuisiksi. Alttariseinän kaksi sivuikkunaa ja keskiosan kolme
pyöreää ikkunaa palautettiin.
Saarnatuolin päällä ollut 1939
rakennettu ristinmuotoinen
kattoikkuna poistettiin sen aiheuttamien lahovaurioiden
takia. Pääsisäänkäynti sai uuden ilmeen. Kirkkosalin penkit ootrattiin. Pääsisäänkäynnin eteiseen tuli yleisövessat
sekä ns. morsiamen huone.
Lämmitysjärjestelmä uusittiin
kuumailmapuhaltimesta patterilämmitykseen. Lämmityssysteemi paransi heti urkujen
kuntoa.
Alttaritaulu ”Jeesus Ristillä” restauroitiin korjauksen
yhteydessä. Taulu on vuodelta
1811 ja sen on maalannut turkulainen Gabriel Sweidel. Aikaisemmin taulun alapuolella
sijainnut Urho Lehtisen maalaama ”Tietäjien kumarrusmatka Jeesus-lapsen luo” siirrettiin
ylös lehterille. Kastepöytä,
alttaripöytä ja joukko muita kalusteita ovat ypäjäläisen
puusepän Keijo Vuorentaustan

valmistamia. Kirkon sähkötyöt
ja huomiota herättävän tähtitaivaan urakoi Sallilan sähkölaitos ja tammikuussa 1999 Tampereen piispa Juha Pihkala vihki kirkon uudelleen käyttöön.
Kirkossa on myös nähtävää.
Eteisessä ovat vanhat kirkon
kellot. Nykyiset kirkonkellot
on hankittu ennen sotia ja toisessa niistä lukee: ”Veisatkaa
Herralle ja ylistäkää hänen
nimeänsä, julistakaa päivästä päivään hänen nimeänsä.”
Edelleen eteisessä on vuonna
2006 ypäjäläisen Jenni Mäntysen entisöimä varsin mahtavankokoinen vanhan kirkon
ovi, joka yli sadan vuoden
ajan oli Jaakkolan sukutilan
varastossa (nykyinen Loimijoki Golfin alue). Ovi on peräisin vanhasta kirkosta, jonka
muistokivi on vanhan kirkon
alttarin paikalla hautausmaalla. Seurakuntamestari Maurits
Hietamäki merkitytti kirkon
kulmat luonnonkivin vuosituhannen loppupuolella.
Vanhan kirkon pienoismalli
on nähtävänä kirkko salin takaosassa. Kirkon vieressä on
sankaripatsas ja 168 kaatuneen
sotilaan haudat.
Teksti:
Risto Ahti kirkkoherra

Parturin tuolissa
Tein pikaista laskelmaa siitä,
kuinkahan monta kertaa olen
elämässäni käynyt parturissa.
Päädyin lukuun 420 kertaa.
Ne ovat yleensä tapahtuneet
Somerolla, Helsingissä, Salossa ja ennen kaikkea Ypäjällä. Opiskeluaikana Helsingin
Kruunuhaassa asuessani oli
lähistöllä vanhempi herra, jossa me opiskelijapojat käytiin.
Erään kerran vuoroa odotti
minun jälkeeni hieman punanenäinen mies, ja hän oli
kuuluisa radioselostaja Pekka
Tiilikainen, joka siinä lähellä Meritullinkatua asui. Joka
tapauksessa jos lähes puolentoista vuoden aikana käyt joka
päivä parturissa, kuten käyntieni lukumäärästä yhteen laskettuna saadaan, niin monen
moista tarinaa isket parturin
kanssa. Vain yhden kerran olen
unohtanut sopimani käynnin
parturiin. Se tapahtui sinä kesänä heinäkuussa kun Ypäjän
hautausmaan Salen ja entisen
osuuspankin vastaista kiviaitaa
korjattiin. Olin jo varautunut
vajaan tunnin päästä istumaan
parturin tuolille kun puhelin
soi ja tuttu ääni kertoi yhteisen tutun olevan sairaalassa.
”Voisihan sitä jonakin päivänä
käydä tervehtimässä”, sanoin.
Hetken päästä minua pyydettiin katsomaan tuota korjattavaa kiviaitaa. ”Tule nyt sinäkin
työmiehiä katsomaan”, kuului
kutsu. Jotakin mielenkiintoista
katsottavaa tosiaankin oli. Tultuani takaisin pappilaan, sain
kutsun ruokapöytään ja samalla emäntä kertoi että tarvitsisi
käydä ”maalikylässä”.
Sen kuin mennään, voisihan sitä nyt poiketa sitä tuttua
sairaalassa katsomassa. Iltapäivällä uudelleen menin ki-

viaidan korjausta katsomaan,
kunnes paikalle tuli tuttu mies.
Hän oli iloisella päällä ja kiitti minua, kun hän oli päässyt
vuorollani parturin tuoliin. Nyt
muistin touhukkaan päivän
jälkeen vuoroni, jonka olin ensimmäistä ja toivottavasti viimeistä kertaa unohtanut.

Parturi leikkaa päitä
ja tukkia

Pohjalainen mies oli perustanut parturiliikkeen Helsinkiin. Hän oli teipannut ikkunaan ison julisteen: Täällä
leikataan päitä. Hän ihmetteli
eräänä päivänä naapurilleen,
että miksi kukaan ei ole tullut
hänen asiakkaakseen. Naapuri
epäili että ihmiset ymmärtävät väärin hänen mainoksensa. Niinpä mies laittoi uuden
kyltin: Täällä leikataan tukkia.
Eräänä päivänä tuli asiakas ja
kyselin, monenkos tuuman
tukkia täällä voi leikata. Hänellä olisi komeaa mäntypuuta.
Niinpä asiakkaita alkoi tulla
vasta sen jälkeen kun liikkeen
ikkunaan laitettiin juliste: Käsittelyni jälkeen mies on miehekkäämpi ja nainen naisellisempi pois lähtiessään. Tervetuloa.
Olen lukenut hauskan kirjan Parturin tuolista – Tarinoita
lööppijulkisuuden takaa (sitä
voi lainata Ypäjän kirjastosta),
Jorma K. Mellerin toimittama parturi Bror Bäckströmin
muistelmakirja, Kustannus Minerva. Nuori mies Kaskisista
muutti Helsinkiin ja hänestä
tuli parturi. Hänellä oli parturitoimintaa eri puolilla kaupunkia ja hän tutustui moniin
julkisuuden ihmisiin. Siinähän
hiuksia leikatessa juttua syntyy

ja tuttavuutta tehdään. Olen
aina sanonut että on suuri nautinto istua parturin tuolissa. Se
on paljon herkullisempi tilanne
kuin hammaslääkärin tuoli.
”Ja sitten seuraava asiakas,
tehkää hyvin ja istukaa, niin
aloitetaan.” Tällaiset sanat
kuultuani nautin aina tilanteesta, sillä seuraava kolmevarttinen on hunajaista aikaa.

Parturi on sielunhoitaja

Monesti olen sanonut että
sielunhoitajia ovat parturit, jalkahoitajat, hierojat ja kaikenlaiset ihmistä hoitavat ja koskettavat ammattilaiset. Niinpä
äsken mainitsemani kirjan
parturi, katolisen kirkon jäsen,
pohti sitä, että onko partureissa ja kampaajissa myös aimo
annos rippi-isää. He joutuvat
tai saavat kuunnella monenlaisten asiakkaiden ajatuksia ja
jopa purkauksia. Niinpä moni
parturi on hyvä myötäeläjä ja
kuuntelija. Ja kun parturilla on
oikein lupa koskettaa ihmistä
hiusten leikkuun aikana, niin
juuri tämä hetki on se, että asiakkaan ja parturin välille syntyy luottamus.
Joskus 1990-luvun lopulla
Bäckström oli yksin liikkeessään. Asiakkaaksi tuli nuori
nainen ja heti parturi huomasi, että tytön elämässä ei ole
kaikki aivan kohdallaan. Tytöstä huokui selvästi kyräilyä
ja ahdistusta. Hän tuli toisenkin kerran ja pyysi, että parturi
veisi hänet psykiatrille. ”Tuossa on vieressä lääkäriasema,
mene sinne, sillä ihan kohta
tulee seuraava asiakas.” Parturi
ei tiedä menikö tyttö lääkäriin.
Mutta sitten kului viikko pari
ja parturi sai kuulla, että tuossa

kulman takana Albertinkadulla
oli joku nainen silmittömästi
ampumaradalla ammuskellut
ja kolme miestä oli kuollut ja
yksi vieläpä haavoittunut vakavasti. Myöhemmin parturille
selvisi, että ampuja oli saatu
kiinni lentokentältä ja se oli
sama nainen, joka oli istunut
hänen parturintuolissaan.
Niinpä parturi mietti pitkään, että olisiko hän sittenkin
voinut estää tuon veriteon, jos
hän olisi saattanut tytön psykiatrille. Tyttö oli selvästi pyytänyt apua ja tukea. Siispä parturit ovat sielunhoitajia ja monenmoista neuvoa ehkä heiltä
pyydetään. Toisaalta olisiko
psykiatri uskonut, jos parturi
olisi taluttanut tuntemattoman
tytön lääkäriin? Ja sitä paitsi
asiakkaat olisivat ihmetelleet,
miksi parturi ei pidä aikataulustaan kiinni.
Itsekin muistan tuon tapahtuman. Oli helmikuinen päivä
ja nopeasti nousi kuumeeni yli
40 asteen. Klo 16 uutisten päätyttyä lukija ilmoitti, että Albertinkadulla on sattunut juuri ampumistapaus ja asiaan palataan
klo 17 uutisissa. Meidän Hanna
ja Mika asuivat siihen aikaan
lähellä tuota ampumarataa Albertinkadulla. Ensi luultiin minun hourivan, kunnes uutiset
vahvistivat asian. Ja aikanaan
kuume laski ja sen jälkeen sitä
ei ole minulla esiintynyt.
Kahta samanlaista ihmistä
ei istu parturin tuoliin. Kaikki
ovat yksilöllisiä. Järisyttävimpiä kokemuksia oli tuon kirjan
parturilla se, että joku asiakas
tunsi itsensä tärkeäksi, kun ilmaantui joku (parturi), joka
häntä kosketti vuosien tauon
jälkeen.
Risto Ahti

Retkipäivä
Hämeenlinnassa 19.5.

Kirkkokuorolaiset Lahja Kare ja Hilkka Mäkilä sekä diakoni
Hanna Hakala laskemassa kukkia Markus Leppälän haudalle.

Kultaisen iän kerhon ja muiden kiinnostuneiden kevätretki
suuntasi Hämeenlinnaan torstaina 19.5. Retkelle lähti yhteensä 32 osallistujaa. Aamu
oli aika harmaa, mutta matkaan
lähdettiin reippain ja iloisin
mielin. Ensimmäisenä kohteena oli Sibeliuksen syntymäkoti, jossa saimme opastuksen.
Opimme mm, että Johan Christian Julius Sibelius oli syntynyt
vuonna 1865 Hämeenlinnassa
ja että hän otti taiteilijanimekseen Jean-nimen sedältään.
Museossa oli nähtävillä huone, jossa Sibeliuksen kerrotaan
syntyneen. Kuulimme hänen
ensimmäisen teoksensa Vesipisaroita, jonka hän teki hyvin
nuorena, vielä Hämeenlinnassa
ollessaan. Mieleen jäi myös,
että Sibeliuksen lempilintu oli
joutsen. Museon yhteydessä oli
pieni myymälä, josta ostettiin
ensimmäisiä matkamuistoja ja
sitten matka jatkui kohti ruokapaikkaamme.
Söimme vatsat täyteen seisovasta pöydästä ja ostimme kotiin viemisiksi korppuja ja keksejä tehtaanmyymälästä. Ruo-

kapaikkamme sijaitsi lähellä
Vanajan kirkkoa, joka oli seuraava kohteemme. Ypäjän kanttori Markus Leppälä on haudattu Vanajan hautausmaalle
ja kävimme laskemassa kukat
hänen haudalleen. Vietimme
haudalla pienen hetken ja lauloimme Täällä pohjan tähden
alla. Kukkien laskun jälkeen
tutustuimme hieman Vanajan
kirkkoon ja pidimme pienen
hartaushetken. Kirkosta suuntasimme vielä sotilaskahvioon
munkkikahveille. Harmi vaan,
kun sataa tihkutti, emmekä voineet istua terassilla ja ihastella
Hämeen linnan maisemia.
Munkit maistuivat makoisilta sisälläkin ja niitä ostettiin
mukaankin, ja kotimatkalle
lähdettiin hyvillä mielin. Kotimatkalla juteltiin, ettei sateisen
harmaa sää meitä haitannut.
Toisaalta se oli oikein hyväkin
retkisää, kun ei kotonakaan ainakaan ulkopuuhat olisi onnistunut. Reissumme oli mukava
yhteinen retki kevätkauden lopulla.
Teksti: Hanna Hakala
Kuva: Helena Niinimaa

Tärkeintä elämässä
Kun tammikuun aurinko
kurkistaa olohuoneen ikkunasta
ja löytää minut
olemme heti ystäviä
pyydän, viivy vielä hetki.
Ja kun helmikuun hanget kutsuvat
kuulen ihanan ritinän suksen alla
jokijää peiliksi muuttuneena
jossa pilvet ihailevat valkeuttaan
pajut kumartuvat painollaan.
Tärkeää on kun maaliskuun paljastaa
kesäautoni lumen alta
ja se mustana kiiltelee auringossa
ja joutsenet joen yllä niin valkoisina
ja kuulen niiden äänet.
Huhtikuun tuuli keväinen
tuo viestit ystävien
kottaraiset kotiinsa palaa
varikset vapaina vaihtavat paikkaa
harakka uskollinen kanssain odottaa.
Tärkeää on kun saavut toukokuu
riemuuni yhtyy vuokot siniset ja valkoiset
on päivä äitien ja
koululaiset päättää koulun
kiirii laulu ”jo joutui armas aika...”
siinä on iätön taika.
Kun saapuu ihana kesäkuu
keltaiset voikukat, rentukat ja tuomet,
omenapuut kuin morsiamet
yöttömät yöt, liplatus laineiden
aika juhlan ja juhannuksen.
Lämmin heinäkuu
aurinko muuttaa meille asumaan

täyttää tuvan ja tanhuat
mansikkasuukkoja jaetaan
vihdakset metsästä haetaan.
Elokuussa pihasaunan savu
vihdan tuoksuun sekoittuu
kuu kurkkii pihlajan takaa
aika unohtuu
käsi tuttu käteen tarttuu.
Syyskuu värikäs kuulakas
yllättää aina
sataa ja paistaa
siinä välissä marjat poimitaan
onnekas omenat maistaa.
Tulet lokakuu kuin hiipien
älä arastele olet minulle tärkeä
odotan kaiken paljastumista
tuli uunissa lämmittää
turha on minua herättää.
Hitaasti kulkee marraskuu
taivas putoaa alas
räntäsade yrittää muuttua lumeksi
maa vastustelee voimallaan
odotan, niin tärkeää on hetki odottaa.
Olet joulukuu niin lämmin ja tuoksuva
ystävät muistetaan ja kortit vaihdetaan
joululaulut, tutut lapsuudesta
lapseksi saa taas muuttumaan
ja uskon kaikkeen parempaan.
Mutta, mikä tärkeitä elämässä olla vois?
Oma perhe koti sukulaiset ja ystävät
tietäkää, että tässä ja juuri nyt
olen kanssanne tärkeän hetken elänyt.
Liisa Eramo
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Skeittirampin avajaiset 3.6.2011

sillä Joonas oli suunnitellut yhtä kuviota kaksi viikkoa!
Useimmat toivovat rampin olevan leveämpi, mutta
ollaan tyytyväisiä myös tuohon. Ihmeteltiin kun rampin
osat olivat olleet varastossa jo
kymmenen vuotta, mutta sille
ei oltu löydetty paikkaa. Nyt
se kuitenkin on Pertunkaaren
pesäpallokentän vieressä. Ilma
oli mahtava ja kaikki saivat
nauttia auringon lämmöstä.
Kiitos illasta Kati ja J-P!
Teksti: Saana Ojala
Kuvat: vähän kaikki

Tyylillä! Pasi Kasurinen.

Pesistä!

Sami Mäkeläinen.
Saana Ojala.

Ypäjälle rakennettiin skeittiramppi
nuorten toivosta. Kiitokset kuitenkin
kuuluvat Katille, joka pisti koko jutun alkuun. Kiitoksia myös rampin
alustan tekijälle ja kokoajille (MSKaivuu ja Jouko Käkönen)!
Avajaiset olivat perjantaina 3.6.
Pertunkaaressa ja siellä sitten sprei-

Pertza!

Tuhlaajapojan paluu
Tahkottuani elämän tahkoa yli
kolmekymmentä vuotta pääkaupungissa oli paluu kotinurkille ainoa syy päästä vielä
kiinni elämästä. Nuoruuteni
Forssa oli paikka, mihin asettua. Sieltä on vain pyrähdys
Ypäjälle. Viime kesänä kun
myötävirtaan kanootilla Forssasta ohi Jokioisten meloimme, tuntui hevosen tuoksu jo
Vaulammille asti. Tullessamme
Ypäjälle ja Levänkylään ihan
sydämestä asti sattui ja muistot
löivät vasten kasvoja.
Olin luullut näkeväni autioituneen ja raunioituneen pitäjän
keskustan ja synnyinpaikkani
Levän kylän. Mitä vielä. Kirkonkylä ja Levä olivat elinvoimaisia. Siisteys oli silmiinpistävää. Talot oli saneerattu ja maalattu. Pihat kukkivat sadoin kukin. Asukkaatkin suurelta osin
samoja, joskin yksi sukupolvi
oli välistä livennyt. Kukapa
tästä idyllistä olisi pois muuttanutkaan. Loimijoki virtasi yhä
savisena, mutta jo paljon kirkasvetisempänä.
Poukkasilta oli rakennettu

uuteen uskoon. Hevosia laidunsi lähes joka talon mailla. Olihan Ypäjä maankuulu hevospitäjä. Tekisipä mieleni talo ostaa
täältä, mutta lienevät hinnat
pilvissä. Eikä kukaan ole niin
hullu, että taloaan täältä myisi.
Tallatessani Leväntien raittia
tuntui siltä kuin olisin tullut
kotiin taas. Vanha kotitalokin
oli paikoillaan lähes entisessä
asussaan. Päässä soi Wattin laulu (siellä sielu on sen miehen,
jonka työ jäi puolitiehen).
Kirkonkylästä oli yritetty
tehdä villin lännen kaupunkia
ihan High Chapparallia huonolla menestyksellä. Ei puutu kuin
että uusi kunnanjohtaja voisi
tepastella pitkin katuja cowboybootseissaan, nahkainen cowboyhattu syvällä päässään ja iso
kuudestilaukeava Colt lanteilla
vyössä heiluen Voisi haastaa
kaksintaisteluun entisen kunnanjohtajan. Nuo tykötarpeet
voisi kunta ottaa menobudjettiinsa. Siinä olisi särmää.
Keskelle kirkonkylää oli
pystytetty (luvalla sanoen) hölmön näköinen hevospatsas.

Patukkajalkainen, lievästi roikkumahainen maatiaisruuna varsoineen. Kuuleman mukaan tuo
tuotos on laivattu ihan Kiinasta
asti. Onneksi väri on sama kuin
kiinalaisella taruhevosella Bai
ma:lla. Puuttuu vain sarvi ja tiikerin ääni.
Muutenkin kirkonkylästä oli
tehty jenkkihömpää mukaillen
muka moderni. Pilattu mikä
pilattu, mietin. Sympaattisen
oloinen linja-autoasemakin oli
purettu ja sen hoitaja Taimi
muuttanut taivaalliseen baarikerhoon. Vallan baaria ei olut
enää eikä kylässä ollut kuin pari kauppaa ja yksi kukkakauppa. Kukkakaupasta sen verran,
että ovessa luki: ”Jos en ole
paikalla niin ottakaa tarpeelliset ja pankaa rahat maton alle.”
Mahtaisiko toimia Helsingissä?
Täällä toimi. On kokeiltu.
Mutta yhtä kaikki koti on
aina koti. Haudan paikan taidan varata Ypäjältä. Silloin tuhlaajapoika on palannut, mutta
syötettyä vasikkaa ei tarvitse
teurastaa.
Keijo Wääri

jattiin vähän ramppia. Avajaisiin
mentiin iloisilla ja rennoilla mielin.
Eelis Salmin ja Ville Mäkilän mielestä illassa ei ollut valittamista.
Skeittirampista tuli todella värikäs!
Vähän välipalaakin saatiin ja pelattiin pesistäkin. Etenkin Joonas Laustie oli panostanut spreijaamiseen,

Yo!

Hevoskirjoituskilpailun satoa

Kunnanjohtaja Vesa Ketola luovutti 16. kesäkuuta Ypäjän kunnan erityispalkinnon Karin
Pennaselle, joka menestyi mainiosti Maaseudun Sivistysliiton järjestämässä valtakunnallisessa hevosaiheisessa kirjoituskilpailussa. Kilpailuun osallistui yli 800 tekstiä. Helsinkiläinen
Pennanen palkittiin nuorta näkökulmaa ja tulevaisuudenuskoa heijastavasta tarinastaan.
Hän työskentelee elokuva-alalla mm. käsikirjoittajana. – Ratsastusta harrastaneellekin tutustumiskierros Ypäjällä on erittäin antoisa, kertoi Karin käytyään Hevosopistolla ja Hevosurheilumuseossa.
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Vasara ja nauloja

Maalämpö ja
rakennusjärjestysehdotus
Maalämmön keruujärjestelmien rakentaminen on herättänyt
suurta kiinnostusta. Osaltaan
kiinnostukseen on vaikuttanut
ARA:n korjausavustus mahdollisuus sekä muiden lämmitysenergioiden hintojen nousut.
Yleisesti muutettaessa rakennuksen päälämmitysjärjestelmää, se vaatii aina toimenpideluvan. Oli sitten mikä vaan
lämmitysjärjestelmän vaihto kyseessä. Päälämmitysjärjestelmän
muutos on esim. kun sähkö- ja
/ tai öljylämmitysjärjestelmä
muutetaan esim. maalämmön
keruujärjestelmäksi. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen muutos
tuli voimaan 1.5.2011 alkaen,
joka vaatii maalämpöjärjestelmän rakentamiseksi toimenpideluvan. Kunta voi rakennusjärjestyksellä ottaa kantaa / määrittää
lupamuodon toimenpideilmoituksen ja toimenpideluvan välillä.
Äkkiä ajatellen tulee ihmetelleeksi luvantarvetta yhdelle
porareiälle maassa, mutta... Asia
vaatii kyllä enemmän valvontaa
ja harkintaa. Yllättäen sillä saattaa olla merkittäviäkin vaikutuksia naapureihin ja ympäristöön.
Ympäristöriskit kohdistuvat
pääosin pohjaveden pilaantumiseen, joko suoraan tai välillisesti. Tässä tarkoitan siis kaikkialla
olevaa pohjavettä, ei siis yksin
kunnalliselle vedenotolle määritettyjä luokiteltuja pohjavesialueita. Riskinä on siis, että poratun
reiän kautta pääsee maanpinnalta valumia ja epäpuhtauksia
pohjaveteen; sade-, sulamis-, ja
kuivatusvedet, jätevesijärjestelmien vedet. Asiaan vaikuttavat
myös mahdolliset lämmönsiirtoainevuodot, vaikkakin monet
niistä eivät aiheuta haittaa ihmisille tai ympäristölle. Reiän porauksella saattaa olla myös vaikutusta läheisten vesikaivojen
kuivumiseen. Porareikä saattaa
johtaa myös radonia maanpinnalle.
Vaikutuksia tutkailtaessa naapureihin tuli vesikaivo jo mainittua. Maankäyttö- ja rakennuslain yksi perusajatus, tutkittaessa naapuruussuhteita, lähtee siitä
että naapurillekin tulee suoda samanlainen mahdollisuus sijoittaa vastaava järjestelmä, mikäli
muut edellytykset täyttyvät. Täs-

tä seuraakin isompi suositeltujen
minimietäisyyksien viidakko.
Toimiakseen suunnitellulla tavalla maalämmön keruujärjestelmien välillä tulisi olla etäisyyttä vähintään 20 metriä, josta
seuraa minimietäisyys rajaan vähintään 10 metriä. Ja tässä vielä
esimerkiksi muita etäisyysvaatimuksia; talousveden porakaivoon 40 metriä, rengaskaivoon
20 metriä, kiinteistökohtaiseen
jätevesijärjestelmään 30 metriä,
viemäriin ja vesijohtoon 5 metriä, ja rakennukseen 3 metriä.
Tämä tarkoittaa että suunnitelmissa tulee esittää em.
suojaetäisyyksien täyttyminen.
Suunnitelmissa tulee ilmetä
myös mm. kaivon rakenteet, sen
syvyydet, tiedot lämmönsiirtoaineen koostumuksesta ja sen
lisäaineista, lämmönsiirtoaineen
määrä ja porauskulmasta.
Maalämmön keruujärjestelmän rakentaminen vaatii siis
toimenpideluvan. Ja näin on toimittukin jo ennen lain voimaantuloa, koska aina on tapahtunut
päälämmitysjärjestelmän muutos. Tällöin siis maalämpöjärjestelmä on vastannut vähintään
50 %:n lämmöntuotosta. Rakennusjärjestys ohjailee lupatarvetta
sitten jos porakaivo rakennetaan
olemassa olevan järjestelmän
lisätehoksi. Tällöin saattaa siis
samasta asiasta syntyä erilainen
lupatarve. Pyrkimyksenä rakennusjärjestystä laadittaessa on
saada selkeä ja yhtenäinen käytäntö.
Rakennusjärjestyksen uudistamisen edistymisestä kerron lyhyesti. Uudistamistyössä ollaan
toisessa vaiheessa, rakennusjärjestysehdotuksen nähtäville
asettamisessa. Rakennuslautakunta asetti siis rakennusjärjestysehdotuksen nähtäville 23.6.–
29.7.2011 väliseksi ajaksi. Kaikille osallisille varataan tilaisuus
lausua kirjallinen muistutus.
Tutustukaa ehdotukseen Ypäjän
kunnan rakennusvalvonnassa
(Perttulantie 20, 32100 Ypäjä)
tai kunnan www-sivuilla (www.
ypaja.fi). Seuraava tuleva vaihe
onkin sitten viimeinen, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
loka-marraskuussa 2011.
Kesäisin terveisin,
Jukka Laaksonen
rakennustarkastaja

Hevosten kuljettajan
koulutus ja koe sisältyvät
hevostenhoitajan tutkintoon

Evira on hyväksynyt Hevostalouden perustutkinnon tutkinnon
osan ”Tallin ja talliympäristön
hoitaminen” eläinkuljetusasetuksen mukaiseksi hevosten
kuljettajan ja hoitajan pätevyyskokeeksi. Kuljettajan koulutus ja
koe kuuluvat hevostenhoitajalle
pakolliseen tutkinnon osaan (tutkinnon osa 4.2.1. Tallin ja talliympäristön hoitaminen). Kuljettajan koulutukseen ja kokeeseen
vaadittavat tiedot ja taidot täyttyvät tutkinnon osan hyväksytysti suorittaneilla henkilöillä.
Hevostalouden perustutkinnon
ensimmäiset opiskelijat aloittivat
opinnot syksyllä 2009. Hevostenhoitajan tutkinto oli aiemmin
Maatalousalan perustutkinnon
suuntautumisvaihtoehto, eikä hevosten kuljettajan koulutus kuulunut kyseiseen tutkintoon.
Hevostenhoitajaksi (Hevostalouden perustutkinto) valmistu-

neet tai edellä mainitun tutkinnon
osan hyväksytysti suorittaneet
henkilöt voivat hakea hevosten
kaupalliseen kuljetukseen tarvittavaa pätevyystodistusta tutkinto- tai tutkinnon osan todistuksella oman alueen aluehallintovirastosta (www.avi.fi). Kaupallisen
toiminnan yhteydessä tapahtuvissa kuljetuksissa tulee olla eläinkuljettajalupa, jonka yksi osa pätevyystodistus on.
– Nyt hevostenhoitajan tutkinnon suorittajien ei tarvitse lähteä
hevosten kuljettajan koulutukseen ja suorittamaan erillistä koetta, vaan nämä kuuluvat osaksi
pakollisia opintoja, Hevosopiston
aikuiskoulutusjohtaja Päivi Laine
sanoo.
Asiaa on valmisteltu yhteistyössä Eviran, Hevosopiston,
Hippoliksen Hevosklusteri-hankkeen, Opetushallituksen ja Suomen Ratsastajainliiton kesken.

Pakkolasku Saarikon pellolle
Jatkosota Suomen ja Neuvostoliiton välillä syttyi 70 vuotta
sitten, 25.6.1941. Jatkosodan
aikaan, eräänä alkukesän päivänä 1943 vähän alle 10-vuotias
Uolevi Oksanen ampui kaaripyssyllä nuolen, joka tipahti
Saarikon sivukartanon erään
asuinrakennuksen katolle. Nuoli
oli katsottava sen verran arvokkaaksi tavaraksi, että piti kiivetä
katolle sitä hakemaan. Katolla
poika kuuli etelän suunnasta
lähestyvän lentokoneen ääntä,
jonka oudosta soinnista saattoi
jo arvata, että jotain oli vialla.
Pian kaksimoottorinen kone lensi matalalla yli, eikä ainakaan
pelättyä punatähteä näkynyt
koneen siivissä. Vasemmanpuoleinen moottori oli sammunut,
ja potkuri pyöri vain ilmavirran
voimasta. Kone lensi pari kierrosta ilmassa sopivaa laskeutumispaikkaa etsien ja laskeutui
sitten pellolle Katottoman aukean suunnassa. Kansallisuusmerkin perusteella kone tunnistettiin
heti saksalaiseksi sotilaskoneeksi. Pakkolasku tapahtui poikittaissuunnassa pellon sarkoihin
nähden, ja laskupyörien pomppiessa sarkaojien yli koneesta lensi ulos polttoaineella täytettyjä
jerrykannuja. Siirtolennolla olleessa koneessa oli vain lentäjä,
joten ohjaamon takaosassa oleva
konekivääriampujan paikka oli
ilmeisesti täytetty lisäpolttoainekanisterein. Muuten kone selvisi
pakkolaskusta vähäisin vaurioin,
eikä lentäjäkään vahingoittunut.
Toinen samanlainen kone saapui
paikalle, lensi kierroksen pellon
yläpuolella lentäjän todetessa
pakkolaskun onnistumisen ja jatkoi sitten matkaansa pohjoisen
suuntaan. Kartanon tallin katolla vellikello kilkatti äänekkäästi
hälytyssoittoa. Koneen laskeutumispaikalle alkoi kerääntyä
väkeä, ja kartanon pehtoori, joka
osasi jonkin verran saksaa, keskusteli lentäjän kanssa. Tapahtumasta ilmoitettiin Ratsukoululle,
joka järjesti pian koneen vartioinnin.
Lähipäivinä lentokonetta yritettiin siirtää tien viereen tuomalla paikalle kaikki Ratsukoulun liikenevät hevoset konetta
hinaamaan, mutta pian jouduttiin toteamaan, että luomuhevosvoimat eivät riitä. Tampereelta
saatiin White -puolitela-auto,
jonka vinssillä kone kiskottiin
pellolta ensin valtaojan yli Ka-

Mahdollisesti tuolloin
otettiin myös valokuva,
jossa tunnus ja ehkä itse
konekin näkyvät kokonaan. Ehkä jollakulla
on sellainen albumissaan.
Ypäjäläissyntyinen,
eläkkeellä oleva Suomen ilmavoimien lentäjä, nykyisin HämeenKyllikki Uutela (nyk. Kettunen)
linnassa asuva kapteeni
lentokoneen siivellä.
Hannu Nurminen on
selvittänyt Ypäjälle lastottoman tien (nyk. Lehtolantie) keutuneen sotilaskoneen taussillan eteläpuolelta ja edelleen taa: ”Olen monta vuotta etsinyt
Hyrsynkulman tien viereen kar- valokuvaa viime sodan aikana
tanon tiilisen höyrykonevajan Saarikon pellolle pakkolaskun
lähelle (valtatie 10 rakennettiin tehneestä saksalaisesta lentokovasta parikymmentä vuotta myö- neesta. Sain kuulla, että Kyllikhemmin). Hävittäjästä erotettiin ki Kettusella sellainen on ollut.
moottorit, siivet ja kaksoisperä- Otin yhteyttä häneen ja eräänä
sin, runko lastattiin saksalaisen päivänä Kyllikki ilokseni ilmoitrekan lavalle ja siivet sen täys- ti kuvan löytymisestä ja lähetti
perävaunuun. Näin kone voitiin sen minulle. Kuvassa on Kyllikkuljettaa Loimaan kautta Poriin, ki koneen oikean siiven päällä
missä oli saksalaisten käyttöön istumassa. Koneesta ei näy palluovutettu sotilaslentokenttä. joakaan, joten tiedon varmistaSiellä mekaanikot ilmeisesti miseksi turvauduin asiantuntijan
korjasivat koneen pian lentokun- apuun. Skannasin kuvan ja lähetin sen tunnistustoimenpiteitä
toon.
Joku on kertonut valuttaneen- varten Jyväskylään.
Kyseisen koneen pakkolassa pellolla polttoainetta lentokoneen pohjassa olleesta hanasta kusta on kohta seitsemänkymmaitokannuun ja kokeilleensa mentä vuotta, joten tiedot ovat
sen kelvollisuutta tavanomaisten vaikeasti tarkistettavissa. Komoottorien pyörittämiseen. Ko- neen putoamispaikalta on siviineesta otettiin pellolla ainakin liväestön toimesta otettu ainakin
kaksi valokuvaa, joista toinen kaksi valokuvaa. Lähetin toisen
on tämän kirjoituksen ohessa. kuvan sähköpostitse tunnistaValokuvista päätellen koneen mista varten entiselle laivuetotunnus näyttäisi olleen TU-IZ. verille tohtori Hannu Valtoselle.

Uolevi Oksanen, Antti Hossi ja Hannu Nurminen (oikealla)
pakkolaskun tapahtumapaikalla. Kuva on otettu Lehtolantieltä lännen suuntaan. Kone laskeutui taustalla olevalle
pellolle noin 150 metrin päähän tiestä.

Tyyppikuva Messerschmitt Bf
110 G -hävittäjästä.

Hän toimi ilmavoimissa tapahtuneen sotilasuransa jälkeen
Keski-Suomen ilmailumuseon
[Tikkakoskella] johtajana. Hänellä on laajat tiedot saksalaisten lentotoiminnasta Suomessa
toisen maailmansodan aikana.
Sain Hannu Valtoselta seuraavanlaisen sähköpostiviestin:
”Kone on Messerschmitt Bf 110
G. Ajankohdaksi sopii kevät/kesä 1943. Silloin G-mallia meni
pohjoiseen. 1944 yksikkö oli jo
Etelä-Norjassa, joten se vuosi ei
tunnu sopivalta. Todennäköisin
alatyyppi on Bf 110 G-2 vaikka
esisarjakoneita G-0 (nolla) ei voi
sulkea pois.”
Tiedustelin entiseltä Hävittäjälentolaivue 21:n komentajalta
everstiluutnantti evp. Kauko Juvoselta (s. 1929), muistaako hän
jotakin kyseisestä tapauksesta.
Hän asui silloin Ypäjällä ja kävi
oppikoulua Forssassa. Hän kertoi
käyneensä konetta katsomassa
ja osanneensa jo sen verran saksaakin, että pystyi kysymään konetta purkaneelta mieheltä: Mikä
tämä on?” Hän sai vastauksen:
Konekivääri. Kauko Juvonen
toimi sotilasuransa jälkeen mm.
apulaissotilasasiamiehenä Puolassa. Hän oli myös pitkän aikaa
Ilmailumuseoyhdistyksen tiistaikerhon johdossa ja toimii edelleenkin ahkerana rivijäsenenä.”
Bf 110 G-2 -hävittäjässä
oli kaksi 1455-hevosvoimaista
Daimler-Benz -moottoria, joilla
kone saavutti parhaimmillaan
595 kilometrin tuntinopeuden.
Koneen G-malli oli suunniteltu
erityisesti yöhävittäjäksi, jossa
oli Telefunken-tutka ja ohjaamossa lentäjän ja ampuja-radistin ohella paikka tutkamittaajalle. Tutkalla varustetut koneet
tunnisti nokassa törröttävästä
antennista, mutta tiedossa ei ole,
oliko Saarikon koneessa tällainen paistihaarukaksi kutsuttu
rakennelma. Suomen alueelle
tuodut hävittäjät oli kuljetettu
moottorit ja siivet irrotettuina
laivalla Saksasta Hankoon, missä ne oli jälleen koottu siirrettäväksi lentämällä Lappiin Saksan
ilmavoimien käyttöön.
Tapani Rasila

Kesäterveisiä Hyrsynseudulta
Vietimme kylvöjen siunaustilaisuutta leppoisasti lämpimässä
kesäillassa lavalla 1.6. ennätysyleisön voimin. Paikalle saapui
ihmisiä ympäri Ypäjää sekä Jokioisilta, Forssasta ja Somerolta. Kirkkoherra Risto Ahdin ja
kanttori Tapio Laurilan johdolla
lauloimme kesäisiä lauluja ja
virsiä. Perinteisen kaurankylvön
teki Leppäsen Keijo puisesta vakasta.
Perinteisiä koko perheen Juhannusjuhlia vietettiin 23.6. Tällä kertaa sää ei suosinut meitä.
Onneksi ei satanut kuin muutama tippa, vaikka ennusteet
olivat luvanneet rankkasateita
kovan myrskyn kera. Kaikesta
huolimatta ilta onnistui mukavasti. Paikalla oli yli sata lipun
ostanutta sekä runsaasti lapsia ja
nuoria.
Solistiyhtye Jermut viritteli
soittimensa valmiiksi ja kahdeksalta alkoivat soida ensimmäi-

set tanssikappaleet. Myös Katja
Karisukin upeaa ääntä saimme
kuunnella pariin otteeseen illan
aikana.
Tervehdyspuheen piti kunnanjohtaja Vesa Ketola. Hän
viihtyi paikalla pitkään jutellen
ihmisten kanssa päivänpolttavista asioista ja pääsi myös tanssimaan.
Kokkokin saatiin syttymään
ja se paloikin kauniisti ja samalla lämmittäen viilentyvää iltaa.
Arpajaisvoittoja oli meille
annettu erittäin runsaasti siitä iso
KIITOS kaikille lahjoittajille.
Ja vielä isot kiitokset kaikille
jotka teitte juhlastamme jälleen
kerran ikimuistoisen: yleisö,
kunnanjohtaja, Jermut, Katja sekä talkooväki.
Kesätapahtumat jatkuvat kesäretkellä Pohjan Ruukkiin 9.7.
ja 13.8. teemme polkupyöräretken Piilikankaalle minne Kuusjoenkulman kyläyhdistys on

meidät kutsunut viettämään yhteistä iltaa. Mahdollisuus saunomiseen ja uimiseen ja karaoken
laulamiseen. Tästä lisää tietoa
elokuun ypäjäläisessä.
Mukavaa ja lämmintä
kesää toivottaa
Merja, sihteeri/tiedottaja
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Moisanderin sukuseura ry
Moisanderin sukuseuran sääntömääräinen
vuosikokous ja 10-vuotissukujuhla järjestetään Tampereen Suomalaisella Klubilla
lauantaina 3.9.2011 alkaen klo 12.
Tarkempi ohjelma jäsenkirjeessä ja sukuseuran nettisivuilla osoitteessa suvut.genealogia.fi/moisander.
Ilmoittautumiset viimeistään 15.8.2011 Hessi Moisander
050 561 4148 tai hessi.moisander@netti.fi.

Ypäjän Hevosystäväinseuran
vuoden 2011 kuninkuusravipaitoja
saatavissa hintaan 15 e.

Paitojen jako tiistaina 19.7. alkaen klo 18.00 Siittolanmäellä, Karrinmäentie 65. Istumme iltaa puutarhassa
valmistautuen henkisesti Teivon Kuninkuusraveihin!
Lisätietoja 040 860 7601 / Päivi Laine,
040 8607603 / Jari Ansio.

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

KESÄTOIMINTAA

Keskiviikkoisin kello 13 alkaen heitetään MÖLKKYÄ
Rajatie 3:n piha-alueella. Kaikki mukaan kuntoilemaan ja viettämään rentouttavaa vapaa-aikaa.
Perjantaina 22.7. kello 19 matkataan Kyläsepän teatteriin. Ilmoitus toisaalla tässä lehdessä. Ilmoittaudu ja
kysele vapaita paikkoja (mutta pidä kiirettä, paikkoja
rajoitetusti).
Kuukausikokoontumiset jatkuvat syyskuussa.
Tule mukaan toimintaan ja liity jäseneksi.
Terv. Keijo Leppänen, puheenjohtaja, p. 050 363 6624.

Esiopetuksen työ- ja loma-ajat
lukuvuonna 2010–2011

Syyslukukausi
syysloma
työpäivä

Kevätlukukausi
talviloma
vapaapäivä

11.8. – 20.12.2011
17. – 23.10.2011
pe 16.9.2011
9.1. – 31.5.2012
20. – 26.2.2012
5. ja 30.4.2012
Perusturvalautakunta

Koulujen työ- ja loma-ajat
lukuvuonna 2011–2012

SYYSLUKUKAUSI
syysloma vko 42
lauantaityöpäivä

to 11.8. – to 22.12.2011
ma 17.10. – su 23.10.2011
la 17.9.2011

KEVÄTLUKUKAUSI
talviloma vko 8
pääsiäisloma
lomapäivä

ma 9.1. – la 2.6.2012
ma 20.2. – su 26.2.2012
pe 6.4. – ma 9.4.2012
ma 30.4.2012

Rakennusjärjestys nähtävillä
Ypäjän kunnan rakennusjärjestys uusitaan.

Rakennuslautakunta on kokouksessaan 15.6.2011
§ 26 hyväksynyt rakennusjärjestyksen uudistamista
koskevan rakennusjärjestysehdotuksen. Rakennusjärjestysehdotus asetetaan nähtäville 23.6.- 29.7.2011
väliseksi ajaksi Ypäjän kunnan rakennusvalvonnassa
(Perttulantie 20 32100 Ypäjä) ja kunnan www-sivuilla,
www.ypaja.fi.
Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaisesti varataan osallisille tilaisuus lausua kirjallisen muistutuksen
tästä asiasta. Kirjallinen mielipide osoitetaan: Ypäjän
kunta, Rakennuslautakunta, Perttulantie 20, 32100
Ypäjä.
Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Jukka Laaksonen 02 7626 5240, jukka.laaksonen@ypaja.fi.
Rakennuslautakunta

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

Yhteispalvelupiste
Ypäjän kunnan yhteispalvelupiste on avoinna ma–ke klo
9–15, to klo 9–17 ja pe klo 9–14.30. Puh. (02) 762 6500,
fax (02) 767 7214, sposti kunta@ypaja.fi.
Lähipoliisin vastaanotto
yhteispalvelupisteessä maanantaina 1.8. klo 13–15
(heinäkuussa ei vastaanottoa).
Yhteispalvelupiste on paikka, josta saat yleistä neuvontaa julkishallinnon palveluista, esitteitä, lomakkeita ja
opastusta eteenpäin. Yhteispalvelupisteestä saat seuraavat palvelut:
Kunta: Kunnan esitteiden ja lomakkeiden jakelu sekä
vastaanotto, Veteraanituvan avaimet, ilmoittautumisten vastaanotto, vesimittarilukemakorttien
vastaanotto, kuntokorttien jakelu- ja palautuspiste, palkintojen lunastuspiste sekä muu asiakaspalvelu.
Kela: Lomakkeet, Internet-palvelut www.kela.fi (tiedotteet, esitteet, lomakkeet, laskelma-ohjelmat).

Työvoimatoimisto: Internet-palvelut www.mol.fi
(tiedotteet).

Verotoimisto: Internet-palvelut www.vero.fi
(tiedotteet, lomakkeet).

Maistraatti: Internet-palvelut www.maistraatti.fi
(tiedotteet, lomakkeet).

Poliisi: Lomakkeet, Internet-palvelut www.poliisi.fi
(tiedotteet, lomakkeet).

Ypäjän kunta järjestää

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
perjantaina 15.7.2011

Lähtö Ypäjän torilta 15.7. 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

Perttulantie 59, 32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5269
puh. (02) 7626 5268, 050 562 6301 (kirjastonjohtaja,
kulttuuriasiat)
ypajan.kirjasto@ypaja.fi
www.ypaja.fi/fi/palvelut /kirjasto
www.lounakirjastot.fi
Ypäjän kirjasto löytyy myös Facebookista haulla
”ypäjän kirjasto”.

KESÄAUKIOLOAJAT 1.6. – 31.8.
ma klo 13–19
ti
klo 13–19
ke klo 12–16
to
klo 10–15
pe klo 10–15
Kesälauantaisin suljettu
•••••

YPÄJÄNKYLÄN LAINAUSASEMA
Ypäjänkyläntie 951, 32140 Ypäjä as
puh. 050 363 0508
AUKIOLOAJAT
ti
klo 17–19
ke klo 10–12
Kesälauantaisin suljettu
•••••

HEINÄKUUN NÄYTTELY:
Eila Vistin maalauksia.

LUKUPIIRI

•••••

Lukupiiri kokoontuu seuraavan kerran su 17.7.
klo 17–19 pääkirjaston näyttelytilassa.
Kirja: Pirkko Arhipan Hietaneilikka.
•••••

PERTUN PÄIVÄT JA YPÄJÄN YÖ 2011

Pertun Päivien ja Ypäjän Yön ohjelma löytyy
osoitteesta
http://www.ypaja.fi/fi/palvelut/kulttuuri/pertun_paivat

Lukuvuosi 2011–2012

alkaa Ypäjän kunnan peruskouluissa ja esikoulussa
torstaina 11.8.2011
Levän, Perttulan ja Kartanon koulut alkavat klo 9.00,
Ypäjänkylän koulu klo 8.30 ja esikoulu klo 9.15
Ensimmäisen koulupäivän kuljetusreittiä ja -aikataulua
voi tiedustella keskiviikkona 10.8.2011 koulutoimistosta
(puh. 7626 5261 tai 050 574 7739) tai suoraan kuljettajalta. Lukujärjestyksen mukaiset kuljetusaikataulut jaetaan
kouluilla ja esikoulussa ensimmäisenä koulupäivänä.
Sivistyslautakunta
Perusturvalautakunta

Pertun Päivien mäkiautokilpailu
Jo kahtena vuonna järjestetty suuren suosion saanut,
kaikille avoin mäkiautokilpailu järjestetään tänäkin
vuonna Pertun Päivien aikana. Vielä on hyvää aikaa
rakentaa oma mäkiauto ja ilmoittautua mukaan. Leikkimieliseen kilpailuun ovat kaikki tervetulleita!
Mäkiauton rakentamissäännöt ovat hyvin vapaat ja
tämän takia kilpailukalustokin on hyvin kirjavaa. Auto
saa olla enintään kaksi metriä pitkä ja metrin leveä,
maksimipaino saa olla 100 kiloa. Autossa tulee olla
luotettava ja kestävä ohjausmekanismi sekä jarrut,
joilla auto pysähtyy kävelynopeudesta neljän metrin
matkalla. Auto tulee myös varustaa turvakaarella,
joka estää kuljettajan jäämisen puristuksiin, jos auto
kääntyy ympäri. Täydelliset säännöt ovat nettisivulla
http://makiauto.suntuubi.com/. Lähde mukaan vauhdikkaaseen mäkiautokilpailuun!
Mäkiautokilpailu la 20.8.2011 klo 15–16
Pertuntie 5, maali Lepolantie 2
Pertunkaaresta Ratsu-Riihen eteen
Lisätiedot, säännöt ja ilmoittautumiset 17.8.2011 mennessä:
Mika Talvisilta p. 040 7338 244 tai
mika.talvisilta@gmail.com

IKÄIHMISTEN PÄIVÄTOIMINTA

Pappilan päivätupa avoinna
jälleen 1.8.2011 alkaen
Maanantaina klo 10.00–14.00
Tiistaina klo 10.00–14.00
Ohjelmassa: kuntosaliharjoittelua,
bingoa, yhdessäoloa ym.
Päivän hinta 12,50 € + kuljetus 3 €/ suunta
Tervetuloa mukaan!
Tiedustelut ja uusien ilmoittautumiset 050 349 4331/
Mari Krapi, tai 050 430 2690 / Pappilan päivätupa

Linja-autovuorot, joista osa pikkubussitai taksivuoroja Forssaan ja Loimaalle
kesäaikana (6.6.2011 alkaen)
Tiistaisin ja perjantaisin
LOIMAA – YPÄJÄ AS – YPÄJÄ – LOIMAA
07.45 Loimaa – 08.05 Ypäjä as – 08.15 Ypäjä – 08.35 Loimaa
LOIMAA – YPÄJÄ – YPÄJÄ AS – LOIMAA
10.45 Loimaa – 11.05 Ypäjä – 11.15 Ypäjä as. – 11.50 Loimaa
13.10 Loimaa – 13.25 Ypäjä – 13.35 Ypäjä as. – 14.15 Loimaa
Maanantaista perjantaihin
FORSSA – YPÄJÄ – LOIMAA
05.45 Forssa – 6.10 Ypäjä – 06.30 Loimaa
15.30 Forssa – 16.10 Ypäjä – 16.30 Loimaa
LOIMAA – YPÄJÄ – FORSSA
06.50 Loimaa – 07.10 Ypäjä – 7.50 Forssa
17.20 Loimaa – 17.40 Ypäjä – 18.15 Forssa
Tiedustelut: koulutoimensihteeri Auli Hossi puh. 7626 5261 tai
050 574 7739. Tiedustella voi myös asiointimatkoista ja pikavuoropysäkille kuljetuksista.

Maaseutuasiamiehen
palvelut käytettävissänne
Päivystysvastaanotto
Ypäjän lomituspalveluyksikössä, Perttulantie 24,
tiistaisin kunnanviraston aukioloaikoina.
Muina aikoina yhteydenotot: Eeva Sirkkilä 050 468 7846
tai Jouni Mäkelä 0500 741 121. Eevan tavoittaa Jokioisten kunnantalolta ja Jounin Humppilan kunnantalolta.
Tervetuloa asioimaan tiistaisin Ypäjälle ja muina päivinä
Jokioisille tai Humppilaan!
Maaseutulautakunta
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FINNDERBY 2011
Ypäjäläisen nuoren silmin
Oi jospa oisin saanut olla muukaanaa.

Kanta-Hämeenpelastuslaitos

Kesää

Turvallisuusnurkka

Nyt se on siis kesä ja kelitkin
ovat kesän oloisia eli toukokuun hienon hellejakson jälkeen olemme saaneet vettä
melko tasaisesti ja lämpötilatkin ovat asettuneet pitkäaikaisiin keskiarvoihin. Sadetta ei
olisi tarvittu näin paljon ainakaan Mikon kattotyömaalla,
mutta kelit ovat niin kuin ne
ovat ja eiköhän katon korjauksellekin löydy sopiva väli…
Tätä kirjoittaessa on juhannuksen aatonaatto. Tälle
päivälle on luvattu ihan oikea
myrsky ja muutenkin kelit
koko juhannukseksi ovat ennusteiden perusteella melko
vaihtelevia. Kaikkineen sääilmiöt ovat muuntuneet ainakin
noin näppituntumalla melkoisesti aikaisemmista. Erilaiset
ääri-ilmiöt kuten voimakkaat
myrskytuulet ja suihkuvirtaukset samoin kuin erittäin voimakkaat lyhytaikaiset sateet
tuntuvat lisääntyvän. Luonnonilmiöistä aiheutuvat vahingot ovat palokunnankin töissä
lisääntymään päin koko ajan.
Nyt kun virallisissa säätiedoissa annetaan tällaisista jutuista
vaaratiedotteita myös suurelle
yleisölle, olisi ehkä syytä ihan
oikeasti uskoa niihin ja miettiä
toimenpiteitä jo etukäteen. Eli
jos pihalla on paljon irtainta
omaisuutta, jota tuuli voi kuljetella tai vaikka rakennusmateriaaleja on peiteltynä pihalla,
olisi syytä tarkastaa tällaisia
asioita ja vahventaa kiinnityksiä jo etukäteen ja keräillä irtainta omaisuutta pois. Samoin
voi pihapiirissä miettiä, mitä
todella rankka sade saattaa aiheuttaa. Alkuviikosta Humppilassa tuli yhdessä kuurossa
vettä noin 100 milliä ja se on
todella paljon! Pihassa voi katsoa vähän ”sillä silmällä”, että
jos meillekin tulee kymmenen
senttiä vettä joka paikkaan,
mitä se mahdollisesti aiheuttaa
autotallin luiskassa tai kellarissa tai jossakin muualla. On
kuitenkin aina helpompi miettiä asiaa etukäteen ja kokeilla
vaikka oma uppopumppu valmiiksi kuin sitten vasta kaatosateessa haeskella kaikkia tarvittavia välineitä.
Kesällä on kärpäsiä ja ainakin tänä kesänä monin paikoin
myös hyttysiä todella paljon.
Tänä kesänä on myös käärmeitä ollut ehkä poikkeuksellisen
paljon ainakin näkyvillä. Kesään kuuluu myös monenlaisia
pieniä kaatumisista ja veistoharjoitteluista tulevia pieniä
haavoja ja nirhaumia. Auringossakin voi polttaa itsensä

expo-alue jatkui Derby-kentän
toiselle puolelle?
Lopuksi haluamme mediaryhmän puolesta vielä kiittää
suuresti haastateltavia, hevosopiston väkeä ja muita järjestäjiä, että saimme tehdä lehtijuttumme ja kokea kivan kilpailupäivän!

Menimme ystävieni kanssa tekemään ypäjäläiseen juttua 38.
Finnderbystä, joka järjestettiin
17. - 19.6.2011.

tai hölmöillä grillin kanssa tai
oikeastaan ihan mitä vain. Moniin tällaisiin asioihin avuksi
riittävät ihan ns. kotikonstit.
Kunhan vain hiukan näkee
vaivaa ja varautuu etukäteen.
Apteekeista löytyy hyviä listoja tavaroista ja lääkkeistä,
joita kotilääkekaapista olisi
hyvä löytyä. Puhdistusainetta,
laastaria, kuumemittari, kyypakkaus, lääkettä särkyyn ja
vatsatautiin, voidetta haavaan
ja palovammaan ja sitä rataa.
Ja sitten ne sakset. Joku aina
tarvitsee ne sakset, joilla pitäisi
laastaria leikata. Näin kesällä
myös haavan puhdistaminen ja
laastarin vaihtaminen riittävän
usein pitää turhat tulehduspöpöt poissa ja harmista huolimatta kesä tuntuu ihan hyvälle
kesälle!
Kesällä oleillaan paljon
myös mökeillä ja mökeillä
myös käy vieraita. Heitä sitten
laitetaan nukkumaan kaikenlaisiin piha-aittoihin ja muihin
koppeihin. Kannattaa muistaa,
että jokaisessa rakennuksessa,
jossa yövytään, tulee olla toimiva palovaroitin. Se on todella halpa henkivakuutus ja antaa
ihmisille ne ratkaisevat minuutit aikaa poistua palavasta rakennuksesta. Varoittimen kunto pitää ihan oikeasti kokeilla
kerran kuukaudessa ja aina
kun pitkän tauon jälkeen mennään mökille. Fiksu juttu on
laittaa mökin osoite johonkin
näkyvälle paikalle, jotta myös
vieraat osaavat tarvittaessa
hälyttää apua paikalle. Mikäli
haluaa mökille koordinaattipisteet eli absoluuttisen sijainnin,
sellaisen tiedon voi käydä katsomassa osoitteesta www.112.
fi. Sieltä löytyy palvelu, jolla
oman mökin sijainnin saa selville.
Kesällä myös tehdään paljon ruokaa ja grillataan ja lämmitetään saunaa ja vaikka mitä
sellaista normaalista poikkeavaa, johon saattaa sisältyä vaaran paikka. Grilliä tulee käyttää ohjeiden mukaisesti, nuotio
tulee sytyttää vain palamattomalle alustalle ja omalle maalle (tai ainakin lupa maanomistajalta), saunan pesää ei sytytetä bensiinin avulla ja vaikka
mitä. Kaikkia avotulia tulee
valvoa ja ne tulee sammuttaa
huolellisesti niin, että yllättävä
tuulenpuuska ei uudelleen sytytä paloa.
Keskikesän valoa ja nautintoja toivotellen
Mikko Malin
palomestari

Ensimmäisenä pääsimme
tutustumaan kilpailun presstiloihin. Meille esiteltiin tilat,
kerrottiin käytännön seikoista
ja miten suurten kisojen press
järjestetään.
Ensimmäisenä haastattelimme ja kuvasimme Ida-Lotte
Peltoniemeä. Ida-Lotte on
12 vuotias ypäjäläinen nuori,
joka osallistui Finnderbyssä kouluratsastusosuuteen ja
oli kymmenes viidestätoista
osallistujasta. Ida-Lotte kertoi harrastaneensa ratsastusta
kaikkiaan jo kuusi vuotta ja
kertoi päässeensä edustamaan
Suomea PM-kisoihin kuun lopussa. Kysyimme myös häneltä, miksi juuri kouluratsastus?
Ida-Lotte vastasi, että hänelle
oli tullut estekammo ja kouluratsastus on sopivan rauhallista
hänelle. Ida-Loate sanoi myös,
että hänestä on kiva näyttää
miten hienosti saa hevosen menemään. Ida-Lottea valmentaa
Anu Korppoo ja Ida-Lotte kiittää tuesta harrastukseensa Anu
Korppoota, perhettä, ratsastaja
Anna Kärkkäistä ja Stella Hagelstamia. Ida-Lotte totesi vielä, että on hienoa saada tuollainen tiimi ympärilleen.
Derbyissä oli paikalla myös
poliisi Markus Laaksovirta, joka on 194 cm pitkä. Kysyimme ensimmäiseksi, miksi poliisit olivat tulleet Finnberbyihin? ”Me poliisit informoimme
hevoskuljetuksista ja olemme
liikenneturvana”, vastasi Laaksovirta. Aluksi Laaksovirta
vitsaili, että yleisin kysymys
on, saanko kokeilla pyssyä?
Suurin osa kysymyksistä liittyi
kuitenkin hevoskuljetukseen.
Ongelmia ei ollut juurikaan ilmaantunut. Lopuksi kysyimme
kuinka kauan Laaksovirta on
ollut poliisina, johon hän vastasi, että noin 16 vuotta.
Jossain vaiheessa maha alkoi kurnia ja menimme henkilökunnan telttaan syömään.
Siellä haastattelimme Susanna
Vuorista, joka on ollut töissä

Viuuuu...

Teksti: Elina Tuominen
Kuvat: Anita Kallio
Henkinen tuki:
Nenna Salminen

Kyra ja Elina.

hevosopistolla jo noin 7 vuotta. Finnderbyissä hänen toimenkuvansa oli hevosopiston
infovastaava, muuten hän on
opistolla palkanlaskijana. Kysyimme häneltä millaista Finnderbyssä on olla töissä? Susanna kertoi, että siellä on kivaa
olla töissä, koska ihmiset ovat
mukavia, ja voi nähdä vanhoja
tuttuja jopa vuosien takaa!
Halusimme myös haastatella kilpailusihteeriä Heidi
Heikkilää, joka järjestää Finnderbyt. Kysyimme Heidiltä,
onko Finnderbyjen järjestäminen vaikeaa? ”Ei periaatteessa, mutta onhan se aina oma
haasteensa”, vastasi Heidi.
Heidi sanoi, että tämä vuosi
poikkeaa muista vain sillä, että
on panostettu enemmän kouluratsastukseen. ”Sade ei haittaa
hirveästi”, toteaa Heidi.
Tapasimme myös Laura
Porthanin, joka toimii hevosopiston ratsastuskoulun vastaavana ratsastuksenopettajana.
Lauran tehtävä Finnderbyssä
on toimihenkilöistä vastaaminen ja heidän työtehtäviensä
jako. Finnderbyjen työ on hänestä vaihtelevaa ja mielenkiintoista. Kysyimme myös,
onko ollut hankalaa saada vapaaehtoisia töihin Finnderbyihin. ”Ei, liikaakin vapaaehtoisia on ollut. Olemme joutuneet
jopa sanomaan muutamille, et-

tä kiitos mielenkiinnosta, mutta on jo täyttä.” Lopuksi Laura
vielä toteaa: ”Sateen ainut haittapuoli on se, että se verottaa
katsojia.”
Saimme myös luvan haastatella Kyra Kyrklundia. Kysymme ensimmäisenä miten
hänellä on mennyt? Onko ollut
kisoja? ”Hyvin on mennyt, en
ole kisannut, mutta olen käynyt katsomassa kisoja ja niissä
valmennettaviani. Matkustelen paljon ja ratsastan 5-6 hevosta päivittäin”, vastaa Kyra,
joka kirjoittelee samalla nimmareita. Kysyimme myös mitä
Maxille nykyään kuuluu? ”Kyran mukaan hyvää, hän itse
ratsastaa Maxilla joka päivä.”
Halusimme myös tietää, mikä
kisa oli jäänyt parhaiten Kyran
mieleen. ”Varmaan Aachenin
MM kisat muistan parhaiten”,
toteaa Kyra. Meitä kiinnosti
myös tietää mitä mieltä Kyra
oli tämän vuoden Finnderbyistä? ”Minusta on hienoa kun
PM:t on täällä. Aurinko voisi
paistaa enemmän…”, sanoo
vielä lopuksi Kyra hymyillen.
Mielestämme Finnderbyssä
oli hyvä fiilis ja oli aika paljon
porukkaa. Minun mielestäni
Finnderbyt olivat hyvät (kuten
aina), vaikkakin satoi. Minä
ja kaverini kävelimme kojut
moneen kertaan läpi. Meitä jäi
vain ihmetyttämään, että miksi

Uusi hieno Expo-alue.

Heidi Heikkilä.

Ida-Lotte.
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SAUNAILTA

Tuija Vaittisella keskiviikkona 27.7. klo 19.00.
Suunnitellaan Pertun Päiviä/ Ypäjän Yötä.
Tervetuloa!
koko perheen melonta- ja soututapahtuma
Loimijoella, Jokioisilta Ypäjälle ja Loimaalle

PIDÄTKÖ JUHLIA?

Lauantaina 9.7.2011

Poistamme huolesi!

 La klo 9 ilmoittautuminen. Elonkierto, Jokioinen
Lähtö klo 9.30 Melonta ryhmässä.
klo 12.30 Kurjensillan laituri.
klo 15.00 Kauhanojan laituri ja melonta
päättyy n. klo 16.30 Peltoisten laituriin.

Vuokrattavissa:
– kahvikeitin 20 I ja 10 I vuokra 25,00 €
– kahvikalusto 100 hengen 30,00 €
– ruokakalusto 100 hengen 30,00 €
(matalat/syvät lautaset, juomalasit)
Hintoihin sisältyy alv. 23 %
Kalustoja ja laseja voit vuokrata pienemmissä erissä
20 €.
Tiedustelut: Saara Rantanen, Leppäkorventie 60,
puh. 044 355 2312.
Ypäjän Eteläiset Maa- ja kotitalousnaiset

(Aikataulu n. aikoja riippuen säästä ja melojanvoimista.)

Kurjensillan, Kauhanojan ja Peltoisten laitureilla makkaranpaistoa,
lettukestejä, virvokkeita, kahvia ja musiikkia!
PELASTUSLIIVIPAKKO!
Osallistuminen omalla vastuulla. Osallistumismaksu 10 euroa/henkilö!
Mahdollisuus vuokrata kanootti, 40 euroa/kpl.
!
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Tiedustelut, ilmoittautumiset ja vuokraukset
viimeistään pe 1.7.2011 mennessä, p. 010 270 3939.
Oman kanootin tai veneen omaavilla jälki-ilmoittautumismahdollisuus myös lähtöpaikalla.
(Huom. osallistumismaksu). Muista huolehtia mahdolliset kanootin ja autosi siirtokuljetukset.

Linja-autoreitti kesäretkelle
Pohjan Ruukkiin

Järjestävät kunnat: Jokioinen, Ypäjä ja Loimaa. Yhteistyössä mukana kylätoimikuntia,
kylämatkailuhanke, Yrityskolmio ja Vihreä Kolmio
kts. myös www.vihreakolmio.com ->ajankohtaista

Lähtö Mikkolan bussilla matkahuollolta
klo 7.15, Koskentien ja Kuusjoentien risteys n. 7.25,
Kuusjoentien ja Turuntien risteys n. 7.35, Saarikontien kautta Levän koululla n. 7.45, Hyrsynkulmantiellä
Pyykön kohdalla n. 7.50, Laurilantien risteyksessä n.
8.00 ja Ruonantiellä Santakankaan kohdalla n. 8.05.
Matka jatkuu Someron kautta Saloon ja sieltä Kiskolle
ja Fiskarsiin, jossa meidän pitää olla klo 10.00. Matkan varrelta pääsee kyytiin ja toivotaan, että kaikki
ovat ajoissa paikalla.
Mukavaa kesäretkeä kaikille toivottaa
Hyrsynseudun kyläyhdistys

Euroopan unioni
Euroopan aluekehitysrahasto
maatalousrahasto

Porsasjuhla

Ypäjänkylän Seuraintalolla
la 30.7.2011 klo. 20.00–01.00
Soittamassa Bonus.
Liput 5 €. Possuateria 10 €.
Tervetuloa!
Järj. Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry.

Ypäjänkylän
Maa- ja kotitalousnaiset

Laituri soikoon!

HEINÄKUUN TOIMINTAA

Loimijoki laiturilta laiturille -melontatapahtuma
Kurjensillalla 9.7.2011 klo 12–14. Soittoa ja pikku
syötävää sekä virvokkeita koko perheelle!
Tervetuloa!
Järjestävät kunnat: Jokioinen, Ypäjä, Loimaa

PYÖRÄILY jatkuu maanantaisin klo
18.00. Lähtö Pikku Annen Saven luota.

LENTOPALLO jatkuu keskiviikkoisin klo 18.00 Katinhännän kentällä.
KESÄRETKI keskiviikkona 13.7.2011. Lähtöaikataulu
kesäkuun Ypäjäläisessä.
NYYTTIKESTIT Katinhännän kentällä keskiviikkona,
Unikeonpäivänä 27.7 klo 18.00. Kaatosateen sattuessa kutomakammarissa. Tervetuloa!

Taas saatavilla,
kotimaista tuotantoa

KARKAUSVUODET

Kyläsepän teatterissa
Käsikirjoitus ja sävellys Antero Kyläseppä,
ohjaus Jyrki Kanerva
Ensi-ilta 22.7. kello 19.00
Hintaan 22 e sisältyy: matkat, liput ja väliaikatarjoilu.
Ole nopea ja varaa paikkasi. Muutama paikka vapaana.
Reitin varrelta pääsee myös kyytiin.
Mikkolan linjapiili lähtee Ypäjänkylästä kello 17 reittiä:
Ypäjänkyläntie – Perttulantie – (palvelukeskus) – srk-koti
– kello 17.30 ent. matkahuolto – Mannistentie – Koskentie – Jyvämäentie – Forssantie – Hyrsynkulmantie
(Kankareen torppa) – 10-tie – kello 18.15 Ojalan kauppa
– Teatteri. Paluu esityksen jälkeen samaa reittiä.

Ypäjän Keskustanaisten
JOHTOKUNNAN SAUNAILTA
tiistaina 5.7.2011 klo 18.00 Tuottajantuvalla.
Tervetuloa virkistäytymään!

Ypäjän Sotaveteraanit,
Naisjaosto ja kannattajajäsenet

Kanta-Hämeen Sotaveteraanipiirin Naistoimikunnan perinteisiä iltamia vietämme kesäteatterin
merkeissä Jokioisissa 30. päivänä heinäkuuta katsomalla Kyläsepän esitystä Karkausvuodet.
Tilaisuus alkaa klo 14.00. Kahvi ja teatterilippu maksavat yhteensä 20 €. Kyydin järjestämistä ja lippujen
varausta varten ilmoittautumiset 14.7. mennessä Sylville puh. (02) 767 3068 tai 044 296 1067. Ilmoittautumisen yhteydessä saa tarkempia tietoja tilaisuudesta.
Autokyyti on ilmainen.
Tervetuloa mukaan!







Myynti: Perttulan kukka ja lahja
Lions Club Ypäjä

