
Kunnallinen ja seurakunnallinen tiedotuslehti
Jaetaan kaikkiin talouksiin Ypäjällä ELOKUU 2009

tilausliikenne autofarmi

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

Tilausajoa aamusta iltaan!

Pikkubussissamme on 17 asiakaspaikkaa.

Esa Tuomonen 050 50 50 426

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

Parturi-kampaamo-
Raija Pastell-Fält

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

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

Balm
ain

PARIS

100% aito hiuspidennys/
tuuhennus/raidat sinetti-

ja kampakiinnityksellä

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

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

Lauantai ja iltatyö sop. mukaan

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

  

Hippokisat
Ypäjän urheilukentällä 

keskiviikkona

26.8.2009 klo 18.00

Sarjat ja lajit 

(tytöt ja pojat kilpailevat omissa sarjoissaan):

2005 synt. ja nuoremmat 40 m

2004 – 2003 synt. 40 m, pallonheitto

2002 – 2001 synt. 60 m, pituus

2000 – 1999 synt. 100 m, pituus

1998 – 1997 synt. 100 m, pituus

Kaikki osallistujat palkitaan!

Ilmoittaudu viimeistään tiistaina 25.8. pankkiimme 

käymällä konttorissa, puhelimitse 02-7637 580 tai 

sähköpostilla ypajan@op.fi (ilmoita nimi, 

syntymävuosi ja lajit). Kilpailunumeron saat 

pankista tai kisapaikalta keskiviikkona klo 17 – 

17.30. Toimitsijatehtäviä hoitaa Ypäjän Yllätys.

Tervetuloa reippailemaan koko perhe!
Maaseutuelinkeinoviranomaisen 

päivystys Ypäjällä
Kunnantalon aukioloaikoina maataloushallintoon liit-
tyviä asioita Ypäjän kunnantalolla hoitaa Iiris Laakso. 
Vastaanotto on maanantaista perjantaihin. Tukiasiois-
sa ypäjäläiset voivat asioida myös Humppilan ja Jokio-
isten kunnantaloilla.

Yhteystiedot:

Ypäjä: Iiris Laakso, puh. (02) 7626 5209 tai 050- 574 
7733, sähköposti maaseutuasiamies@ypaja.fi 
Humppila: Jouni Mäkelä, puh. 0500 741 121, sähkö-
posti: jouni.makela@humppila.fi 

Jokioinen: Eeva Sirkkilä, puh. 050 468 7846, sähkö-
posti: maaseutu.asiamies@jokioinen.fi 
Tiistain ja torstain päivystys jatkuu taas elokuussa.

Maaseutulautakunta

JÄTEHUOLTOA
Aluekeräyspisteet poistuvat vuoden 2010 alussa. Liity edul-
liseen sopimusperusteiseen jätehuoltoon. Maksu jätehuol-
losta määräytyy astian tilavuuden ja sen tyhjennyskertojen 
määrän mukaan. Esimerkiksi 240 litran jäteastian tyhjen-
nyksen vuosikustannus on noin 66 euroa, mikäli tyhjennys 
on kerran kuukaudessa.
Jäteastia uusille liittyjille hintaan 42 euroa.
Ypäjäläinen jätehuoltoyrittäjä

YMPÄRISTÖHUOLTO MATTI HOSSI KY
puh. 0400-905682

Lounais-Hämeen museot
matkailukäyttöön

EAKR -hanke alkanut
Projektiin valikoituneitten 
Forssan, Humppilan, Jokiois-
ten, Tammelan ja Ypäjän kun-
tien alueella olevien museoi-
den tilanne tuli ajankohtaiseksi 
museoiden tarvitessa rahoitus-
ta välttämättömiin rakennus-
ten kunnostustoimenpiteisiin. 
Myös museoiden kehittäminen 
ja toiminnan ylläpitäminen 
ovat kysymyksiä, joihin hae-
taan apua ja ratkaisua kuntien 
yhteisen EU-hankkeen kautta. 
Hanke saa rahoitusta Euroo-
pan aluekehitysrahastolta ja 
sen rahoittajaviranomaisena 
toimii Hämeen ympäristökes-
kus. Hankkeessa pyritään li-
säämään tietoisuutta museoista 
ja niiden välittämästä vanhasta 
kulttuurista ja ympäristöstä: 
museoiden korjatut ja hoide-
tut alueet ja rakennukset toi-
mivat puitteina ympäristölle, 
joka välittää näyttelyillään ja 
esineistöllään tietoa vanhasta 
ympäristöstä ja elämäntavoista 
niin kuntalaisille kuin matkai-
lijoillekin. Hankkeen aikataulu 
on 1.11.2008–30.6.2011. 

Usealle hankkeeseen vali-
koituneista museoista yhteistä 
on se, että ne ovat enemmän 
tai vähemmän ulkoilmamuse-
oita ja näin ollen päivittäinen 
käyttö rakennuksilla on vähäi-
sempää; museorakennukset 
ovat avoinna ihmisten tutustut-

tavaksi, mutta eivät kaikkina 
päivinä eivätkä varsinkaan ym-
päri vuoden. Tämä aiheuttaa 
ongelmia paitsi museoiden toi-
minnan ylläpitämiselle myös 
rakennusten ylläpidolle sekä 
museoiden esineistön ja koko-
elmien säilymiselle.

Hanke lähti liikkeelle jokai-
sen kunnan omien tarpeiden 
selvittämisellä. Projektiin va-
littujen museoiden korjaus- ja 
kehittämistarpeet selvitettiin 
hankesuunnitelmien pohjaksi. 
Näistä osasuunnitelmista koot-
tiin yhteinen hankesuunnitelma 
ja jatkossa pyritään hakemaan 
kustannushyötyjä samankaltai-
sia tarpeita yhdistämällä.

Hanketta hakee Tammelan 
kunta ja sitä tullaan projektin 
aikana hallinnoimaan Tam-
melan kunnan toimesta, jossa 
projekti henkilönä ja projektin 
asiantuntijana toimii kunnan 
kaavoittaja, arkkitehti Miika 
Tuki. Varsinaiset toimenpiteet 
kussakin kohteessa tehdään 
kulloisenkin kunnan ja kohteen 
toimesta / tilaamana.

Kuntien museot projektis-
sa ovat Forssassa Ronttismäen 
tehtaalaismuseo, Humppilassa 
Kauppilan perinnetila ja Talvi-
sen mökki. Jokioisilla Pappila-
museo, Naulamuseo ja OFA:n 
alue, Tammelassa Nahkurin 
verstas ja Saaren kansanpuisto 

sekä Ypäjällä kotiseutumuseo.
Hankkeen tavoitteena on 

toisaalta kulttuuriympäristön ja 
rakennusperinnön säilyttämi-
nen ja turvaaminen akuutteja 
korjauksia ja huoltotoimenpi-
teitä tekemällä, toisaalta muse-
oiden jatkuvuuden takaaminen. 
Tavoitteena on saada museora-
kennuksissa säilymään alueelle 
tyypilliset vanhan rakennus-
kannan tyylipiirteet ja detal-
jit, joita voitaisiin hyödyntää 
muissakin kuin museoitten tu-
levissa korjauksissa mallina ja 
esimerkkinä.

Hankkeessa kiinnitetään 
myös huomiota museoiden nä-
kyvyyteen ja markkinointiin, 
jotta museoita käytettäisiin yhä 
enenevässä määrin kohteina, 
joissa koululaiset, matkailijat 
ja kuntalaiset yleensäkin saa-
vat kosketuksen vanhaan pai-
kalliseen kulttuuriperintöön ja 
elintapoihin.

Museoiden 
kehittäminen, hoito- ja 
käyttösuunnitelmien 
laatiminen

Museoille laaditaan pitkän täh-
täimen hoito- ja käyttösuun-
nitelmat, jotka mahdollistavat 
museoiden toiminnan ylläpi-
tämisen tulevaisuudessa mah-
dollisuuksien mukaan museoi-

den ympärivuotisen toiminnan 
lisääminen. Museoiden uusia 
käyttötarkoituksia kehitetään 
ja yhteistyötä lisätään muiden 
museoiden kanssa. Museoiden 
tiedottamista lisätään matkai-
lun ja turismin edistämiseksi 
(esim. uudet infotaulut kohteil-
le ja yhteinen kartta kaikista 
alueen museoista).

Korjaustoimenpiteisiin 
liittyvät tavoitteet

Korjaustoimenpiteisiin liitty-
vät tavoitteet ovat: huolellinen 
korjaustarpeiden selvittämi-
nen, korjaaminen asiantunte-
vasti, oikeilla menetelmillä ja 
materiaaleilla, kaikkien korja-
usten tekeminen kulutusta ja 
aikaa kestäviksi, ei lyhytnäköi-
siä ratkaisuja suosien, huolelli-
sen hankesuunnitelman pohjal-
ta vertailukelpoisten urakkatar-
jousten saanti sekä rakennusten 
olosuhteiden kehittäminen ih-
misten, rakennusten ja kokoel-
mien ehdoilla.

Hankkeeseen osallistuvat 
tahot ovat Hämeen ympäristö-
keskus, Hämeen maakuntamu-
seo, Forssan museo, Forssan 
kaupunki, Humppilan kunta, 
Jokioisten kunta, Ypäjän kunta, 
Nahkurin verstas ja Tammelan 
kunta.

Remontoitu yksiö
Soinintiellä.

Vuokra 270 € + sähkö.
Tied. 050 505 2275

Autokoulu Ypäjällä
Aloitus ti 25.8.-09 klo 19.00, Potku

On hyvä aloittaa 4 kuukautta ennen
syntymäpäivää (18 v.) tai aiottua kortin saantia.
Varsanojantie 83,  YHO:n ruokalan alakerta, ”Potku” 

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

Jouni 040 776 1223, Matti 0500 487 001.

LUKUVUODEN 2009–10 AVAUS 
perjantaina 21.8.2009 klo 11 alkaen
Jokioisten kunnanviraston ala-aulassa (Keskuskatu 29 A)
– ”Osaavat opettajat IV” -kädentaitonäyttelyn avajaiset
 pe 21.8. klo 11
– elävää musiikkia, opistolaisyhdistys esittäytyy,
 kahvitarjoilu
– ilmoittautuminen kursseille alkaa klo 12 opiston
 toimistossa
– retropainopaja, ota oma (vaaleasävyinen) paita mukaan!

Jokiläänin kansalaisopiston kädentaidon opettajien näyttely 
Jokioisten kunnanvirastolla 21.8.–4.9.2009.

Opisto on mukana Ypäjän Yössä la 22.8. klo 18–22.

 T E R V E T U L O A !

    JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO
    Keskuskatu 29 A
                 31600 JOKIOINEN
                 (03) 418 2402 
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Seurakunnan
asiat

kirkkoherra
Risto Ahti

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

39. vuosikerta.

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

Päätoimittaja:
Tapani Rasila

Taitto ja oikoluku:
Priimus Paino Oy

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

ILMOITUSHINNAT
Ilmoitukset
0,50 € / pmm + alv

Määräpaikkakorotus
0,10 € / pmm + alv

Toistuvaisilmoitus
joka numerossa
0,40 € / pmm + alv

Yhdistysten ilmoitukset
Maksutta

TILAUSHINNAT
Ypäjän kunnan alueen
osoitteisiin veloituksetta

Tilaukset kotimaahan
20 € / vuosikerta

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

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

ISSN 1237-2528

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

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

Kirkkoherranvirasto
avoinna
ma, ke, to klo 10.00–12.00
ti ja pe suljettu

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

PAINOPAIKKA
Priimus Paino Oy

Syyskuun 2009 Ypäjäläinen
ilmestyy torstaina 3.9. Lehteen 
tarkoitettu aineisto on toimitet-
tava kunnantalolle torstaina 
27.8.2009 klo 12 mennessä.

Lokakuun Ypäjäläinen ilmestyy 
torstaina 1.10.2009.

Elokuun 
kirkonmenot Kirkkoherranvirasto, Heidi Tuominen 02-767 3108

Kirkkoherra Risto Ahti 02-767 7259
Taloustoimisto, Katja Laine 0400 929 226
Kanttori Markus Leppälä 040 752 0827
Kirkko, srk-mestari Maurits Hietamäki 050 560 3368
Diakoni Anne Mäkinen 0400 388 170
Nuorisotyönohjaaja Sari Lehtonen 0400 852 846
Päiväkerho, Laila Moisander 050 304 3926
Siivooja-vahtimestari, srk-koti,
Liisa Hietamäki 040 769 5930

Huom!
Päiväkerhon puhelinnumero on  050 304 3926

Ypäjän seurakunnan
puhelintiedot muuttuivat
1.5.2009 alkaen

Tervetuloa seurakunnan
päiväkerhoon

Syksyn 2009 kerhot alkavat viikolla 36

KERHOAJAT
Maanantai klo 9.00–12.00 5-vuotiaat
Tiistai  klo 9.00–11.00 4-vuotiaat
Keskiviikko klo 9.00–11.00 3-vuotiaat
  klo 12.00–15.00 5-vuotiaat
Torstai  klo 9.00–11.00 4-vuotiaat

Mitä kerhossa tehdään?
– hartaushetki
– luovaa toimintaa (piirtämistä, askartelua, liikuntaa,
   laulua yms.)
– eväshetki
– vapaata leikkiä
– satu- tai lorutuokio
– loppupiiri

Mitä mukaan kerhoon?
– kerhoreppu / -kassi
– sisätossut (tossuihin on hyvä laittaa lapsen nimi)
– eväät: pieni välipala, juoma on laitettava
   muovipulloon tai pillimehu
– kerhovihko (vihko annetaan kerhosta)

Tervetuloa tutustumaan päiväkerhoon Ypäjän Yössä 22.8.
klo 18–20

Lisätietoja voi kysellä päiväkerhosta 050 304 3926 maanan-
tai 24.8. lähtien klo 9–15

Kesä jatkuu vielä. Arkisin on kirkko avoinna 
hautausmaan työntekijöiden työaikana. Pyydä 
heitä avaamaan ovi. Esitteitä on takapöydällä. 
Myös vieraskirja löytyy. Viikonloppuisin tilai-
suuksien aikaan voi päästä kirkkoon lyhyesti 
tutustumaan eli ”kurkkaamaan sisältä”.

Ehtoolliskirkko 2.8. klo 10. Tämäkin pyhä 
on suvinen, ja toivon että sinulla olisi kesän 
huippukohtia eli kirkastusvuorikokemuksia. 
Ja tulihan ne Juhon virret: 533, 578: 1, 115: 
1-3 ja 7-8, uhrilahjavirsi 364: 1-, ehtoollisvirsi 
402 ja päätöksenä on ylistysvirsi 211.

Messu 9.8. klo 10. Päivän aiheena on us-
kollisuus Jumalan lahjojen hoitamisessa. Lau-
letaan seuraavat virret: 434, 328: 4, 433, 318, 
600, ehtoollisvirsinä 475, 228 ja 519.

Sanankirkko 16.8. kello 10 ja Risto on 
mukana ja aiheena ovat etsikkoajat. Virret 
seuraavat: 311, 122: 4, 314, 560: 1-4, 572: 
1- ja päätös 209. Huom. Klo 9.30 uusien 
rippikoululaisten ilmoittautuminen kirkossa. 
Kynä mukaan.

Koululaiskirkko perjantaina 14.8. klo 
12.15 ja tämä koskee Kartanon koulua ja 
virret ovat seuraavat: 489, 135, 506, 511, 517 
ja 509.

Messu 23.8. klo 10. Se on sitä Pertun-
päivän aikaa ja samalla kokoontuvat vuonna 
1959 ripille päässeet Ypäjän kirkkoon ja srk-
kodille. Ja sitten yhteinen kirkko, jossa virsinä 
seuraavat: 409, 332, 508, 498, 517: 1-, 512, 
525 ja 514. Ja varsinaisena Ypäjän Yön tapah-
tumapäivänä ollaan taas klo 18 vanhan kirkon 
paikalla hautausmaalla.

Sanankirkko 30.8. klo 10. Kirkossa virret: 
201, 122: 4, 207, 512, 361: 1- ja hpe-virsinä 
517 ja 228 sekä päätösvirsi 340.

Kaikenlaisia pihakirkkoja tulee olemaan ja 
tietysti retkiä ja muuta tapahtumaa. Niistä voit 
lukea tarkemmin keskiviikon Forssan Leh-
destä ja tärkeimmät myös torstain Loimaan 
Lehdestä.

Asiat kokosi
Risto Ahti

Uusi rippikoulu alkaa sunnun-
taina elokuun 16. päivänä, jol-
loin tullaan kirkkoon klo 9.30 
ja tapahtuu ilmoittautuminen. 
Näin ollen kynä ehdottomasti 
mukaan. Puolituntisen jälkeen 
osallistutaan yhteiseen juma-
lanpalvelukseen. Suurin osa 
rippikouluun tulevista on kah-
deksasluokkalaisia eli vuonna 
1995 syntyneitä. Nuoria ovat, 
mutta eipä hätää. Jos juoksu-
kilpailu järjestettäisiin, niin hy-
vin pärjäisin, enkä viimeisenä 
maaliin tulisi. Rippikoulussa 
tietysti opiskellaan mutta kyllä 
siellä juostaankin ja kaiken-
laista hauskaa kilpaa ja leikkiä 
tulee olemaan, ainakin leireil-
lä, joita tulee olemaan tämän 
vuoden tyyliin niin Somerolla 
viikonloppuleiri toukokuussa 

Rippikouluun ilmoittautuminen
Tapahtuma 16.8. klo 9.30 kirkossa

14.–16.5. ja kesäkuussa kesä-
leiri 6.–13.6.2010 Anjalankos-
kella Saaramaalla Hietoinran-
nassa. Kesäkuun 20. päivänä 
pidetään sitten tuo juhlallinen 
ripille pääsy eli konfirmaatio 
kirkossa. Huom. Juhannus on 
vasta 26.6. lauantaina.

Todettakoon että tänä vuon-
na elokuun viimeisenä lauan-
taina 29.8. klo 9 alkaen ollaan 
srk-kodilla ja oppitunteja pitä-
vät Risto Ahti, Anne Mäkinen 
(diakonia) ja Sari Lehtonen. 
Jokainen rippikouluun tuleva 
hankkikoon sopivan suuruisen 
muistiinpanovihkon ja tietysti 
kynät ja kumit. Muu materiaa-
li tulee seurakunnalta. Tuona 
lauantaina 29.8. saat taskuun 
sopivan rippis-infovihkosen, 
johon kerätään merkintöjä rip-

pikouluvuoden aikana. Oppi-
laan tulisi käydä viidessä juma-
lanpalveluksessa ja kuudessa 
muussa tilaisuudessa (esimer-
kiksi nuorten ilta, jokin kir-
kollinen toimitus tai tilaisuus 
jossakin kyläkunnassa). Nuo-
risotyönohjaaja Sari Lehtonen 
on lähettänyt tai tulee lähet-
tämään postitse tuleville rip-
pikouluikäisille kirjeen ”Ter-
vetuloa rippikouluun”. Siinä 
olevat tiedot ovat edelleenkin 
ajankohtaisia.

Tottahan toki voi rippikou-
lun käydä myös muualla kuten 
Vivamossa tai vaikkapa Kar-
kun opistolla tai Mellilän Mus-
tajärvellä. Muitakin paikkoja 
on olemassa. Niihin pitää vain 
itse ilmoittautua.

Risto Ahti

Pertunpäivän aikoihin sun-
nuntaina 23.8. kokoontuvat 
50 vuotta sitten rippikoulun 
käyneet. Ilmoittautumiset 
17.8. mennessä kirkkoher-
ranvirastoon.

Tervetuloa sunnuntaina 23.8. 
klo 10 messuun kirkkoon ja 
sitten muistelemaan srk-kodil-
le. Nyt on vuorossa vuonna 
1959 rippikoulun käyneet nuo-
ret. Systeemi on se että aluksi 
tullaan kirkkoon ja sehän on 
nyt vanhan Pertunpäivän aat-
to eli sunnuntai 23.8. Vanhan 
tavan mukaan jo ennen klo 10 
kuullaan iloista puheensorinaa 
kirkkosalissa, kunnes urkusoit-
to sen pulinan hiljentää.

Perinteisesti vanhat rippi-
koululaiset käyvät laskemas-
sa kukkavihkonsa sankaripat-
saalle. Aina on joku ilmaan-
tunut sen hankkijaksi ja hän 
sitten muutamat sentit kerää 
osanottajilta srk-kodilla. Jos-
kus on siellä patsaalla ollut 
oikein puhekin. Sen jälkeen 
kokoonnutaan srk-kodille, jos-
sa on aluksi tarjoilua. Jotakin 
pientä suolaista emäntä laittaa. 
Tästä tarjottavasta on kerätty 
kustannuksina viitisen euroa. 
Se selviää kahvipöydässä tuo 
summa. Tarjoamisten takia on 
ilmoittautuminen kirkkoher-
ranvirastoon elokuulla ja vii-
meistään maanantaina 17. 8.

Vuonna 1959 ripille päässeet
klo 9-12 jolloin virastossa ol-
laan. Toki voi aikaisemmin ja 
mieluummin hyvissä ajoin il-
moittautua virastoon, puhelin 
767 3108 ja virasto avoinna 
maanantai ja keskiviikko ja 
torstai klo 9-12. Aina voi ruo-
kavalionsakin ilmoittaa. Muis-
takaa ottaa valokuvia ja muu-
takin muistoa vuodelta 1959 
mukaan ja iloinen mieli sekä 
tietysti puoliso tai kyytimies 
mukaan.

Ohjelmassa on aina ollut 
myös esittelykierros niin että 
rippikoululainen sanoo ainakin 
nimensä ja nykyisen paikka-
kuntansa, mutta toki voi muu-
takin kertoa. Aina on löytynyt 
joku, joka johtaa tuota kierros-
ta. Risto-pappi käy srk-kodilla 
heti kahvittelun jälkeen ja sa-
noo pari sanaa, mutta sitten 
ovat muistelijat jääneet keske-
nään rupattelemaan ja kerto-
maan itsestään. Pertunpäivän 
ohjelmiin on yleensä ehditty 
mukaan.

Kirkonkirjan mukaan seu-
raavat kävivät rippikoulun 
vuonna 1959.

Vuonna 1959 oli konfirmaa-
tiopäivä sunnuntai 17.5. ja mu-
kana oli 22 poikaa. Luettelen 
sukunimet ja ensimmäisen etu-
nimen, joka voi olla siis muu 
kuin puhekielessä käytetty ni-
mi. Suurin osa oli 1943 syn-
tyneitä, mutta joukossa myös 

jokunen 1942 tai myös jopa 
1944 syntynyt. 

Collin, Nils-Erik, Fabritius 
Keijo, Heikkilä Juhani Ilma-
ri, Heinonen Jukka, Hyrsylä 
Pentti, Hämäläinen Veikko, 
Järvinen Pentti, Kaartinen Jor-
ma, Kanarva Yrjö, Laiho Ei-
no, Leino Kalevi, Lintukangas 
Hannu, Paju Aimo, Paloposki 
Pekka, Petrell Torsti, Putkinen 
Pentti, Savolainen Seppo, Si-
mola Jaakko, Tuominen Eino, 
Velling Seppo, Virtanen Teuvo 
ja Äijälä Matti.

Tyttöjä oli peräti 26 kap-
paletta. Luettelen sukunimen 
ja ensimmäisen nimen. Anttila 
Aili, Heinänen Irja Kaarina, 
Henttinen Seija, Inki Sisko, 
Kalmi Taina, Kankaanranta 
Hanna, Kaunela Tuula, Koti-
ranta Arja, Levander Lea, Mik-
kola Hilja, Mäkeläinen Arja, 
Mäkinen Ulla, Paija Aira, Pie-
tilä Tuula, Raitanen Kyllikki, 
Salmi Pirkko, Simola Terttu, 
Suoranta Ritva, Suutari Anneli, 
Syrjä Aila, Toivola Terttu, Toi-
vonen Lea, Uusi-Kölli Sirpa, 
Vainio Pirjo, Vali Sinikka ja 
Virtanen Ulla.

Vuoden 1959 rippikoulua 
kävivät ypäjäläiset myös muu-
alla. Lähinnä yhteiskoululaisia, 
mutta joukossa myös ammatti-
koululaisia Forssassa, Koskella 
Loimaalla ja Jokioisilla ja So-
merolla, jopa Lahdessa.

Ja tosi paljon on muita ni-
miä muualla käyneinä. Luet-
telen löytämiäni nimiä: Kos-
kella Aalto Pertti ja Hakamäki 
Eero ja Helander Kari. Fors-
sassa Tamminen Asko, Lind-
fors Seppo, Aalto Aimo, Ras-
si Heikki, Paavilainen Pertti, 
Reittonen Pentti ja Lammela 
Martti. Loimaan kauppalassa 
Mattila Seppo, Karlsson Ilk-
ka. Somerolla Hyrsylä Lauri 
ja Moisander Lauri. Jokioisil-
la Vähänen Voitto ja Jaakkola 
Osmo. Lahdessa Kolinkanta 
Pertti. Peräti 17 poikaa löytyi. 
Ja sitten onneksi käänsin sivua 
ja löytyivät muualla käyneet 
tytöt: Heitä on 9 kappaletta. 
Uusitalo Arja Turku tuomio-
kirkko. Isomäki Anja Loimaan 
kauppalassa. Äijälä Maija ja 
Valtanen Viola Forssassa. Kar-
hi Ritva Somerolla. Ekman 
Terttu Turku Maaria. Ja Kos-
kella Tl seuraavat: Kankare Ai-

la ja Hossi Marja- Leena sekä 
Romu Mirja. Näitten ihmisten 
konfirmaatio on sattunut pitkin 
vuotta yleensä kesään tai vii-
meistään jopa joulukuussa. Esi-
merkiksi Osmo Jaakkola pääsi 
ripille Jokioisissa 7.6.1959. Ja 
Someron yhteiskoulussa kon-
firmaatiopäivä oli 12.3.1959. 
Hyvää kesäkautta toivon kai-
kille ja tervetuloa sankoin jou-
koin mukaan. Yleensä on ollut 
osallistujia puolisoineen 40–50 
henkeä viime vuosina. Viime 
vuonna taisi jäädä hieman alle, 
mutta nyt tuo ennätys menee 
rikki, koska rippikoululaisia on 
selvästi vuotta 1958 enemmän. 
Ja luettelo on tarkistamaton, 
sillä aina voi jokunen jäädä 
pois, mutta kun viime vuosina 
joku on halunnut jonkun tar-
kistaa, niin nimi on löytynyt 
mutta toiselta vuodelta.

Risto Ahti

Ypäjän srk:n diakoniatyö
elokuussa 2009
Diakoniatoimistossa päivystys tiistaisin ja
keskiviikkoisin klo 10–11 puh. 0400 388 170

Yhteisvastuukeräyksen tuotto oli 3150,65 €.
Kiitos kerääjille, lahjoittajille ja yv-tapahtumiin osallistujille. 
Seurakunnan osuus 200 € käytetään vanhusten virkistys-
toimintaan.

Raamattupiiri srk-kodilla joka tiistaiaamu klo 9–10.
Retki Tammelaan torstaina 6.8. Lähtö seurakuntakeskuksen 
edestä klo 9. Reitti: Eerikkilä, Korteniemi, Humppila, takai-
sin noin klo 16. Sisältää opastukset, kahvit Eerikkilässä ja 
lounaan. Hinta 10 €.

Hartaudet palvelukeskuksessa 5.8. ja 19.8. klo 13 Hoivalla 
ja 13.30 Ruustinnassa.

Keva-kerho 19.8. klo 12 Lukkarin työtuvalla. Hartauksissa 
mukana Markus Leppälä ja Anne Mäkinen sekä vapaaehtoi-
sia laulajia ja ohjelman suorittajia.
Kultaisen iän kerho kokoontuu jo torstaina 20.8. klo 13 kah-
vien, syksyn antimien, arpajaisten (tuo mukanasi arpavoitto) 
ja seurustelun merkeissä.
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Parhaimmat kiitokset
Syntymäpäiväkiitoskonserttiin osallistuneille, ohjelman 
suorittajille ja lähetysemännille!

Kiitokset kolehtilahjasta lähetystyölle, joka tuotti 924 euroa, 
sekä pankin kautta merkkipäivääni muistaneille. Yhteensä 
seurakuntamme lähetyskohteille kertyi 1719 euroa, jonka 
summan kirkkoherramme on tilittänyt lähetysjärjestöille.

Muistosana: ”Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, 
jotka Jumalaa rakastavat.”

”Tämä on laulu sydämeni, ylistän Herraa ikuisesti.”

Kiitollisena teitä kaikkia tervehtien!

Erkki ja Inkeri Tuomonen  

Varhaisnuoret
Tulevista kerhoista ja tapahtumista ilmoitetaan koulujen 
kautta ja seuraavassa Ypäjäläisessä.

Nuoriso- ja rippikoulutyö:
Uusien rippikoululaisten ilmoittautuminen kirkossa sunnun-
taina 16.8. klo 9.30. Ota mukaan kynä. Ilmoittautumisen 
jälkeen rippikoululaiset jäävät jumalanpalvelukseen.

Lauantaina 29.8. rippikoulu srk-kodilla klo 9.00–12.00.
Ota mukaan muistiinpanovälineet.

Isoskoulutuksesta ilmoitetaan koulun kautta.

Nuortenilloista ilmoitetaan koulun kautta.

Ypäjäläisessä, Forssan Lehden keskiviikon Ypäjän kirkol-
lisissa, kotisivuilla www.ypajanseurakunta.fi (nuorisotyö), 
koulujen ilmoitustaululla on tietoa seurakunnan toiminnasta.

Everstiluutnantti Markku Lau-
rinen soitteli kevätpäivän tasa-
uspäivänä 20.3. kello 8 aamu-
sella, että vanha Ypäjän kirkon 
korjausmies ja sotaveteraani 
ja sotainvalidi Jaakko Jalmari 
Wenho on aina halunnut tulla 
haudatuksi Ypäjän kirkkomaa-
han. Nyt olisi se aika, sillä 
juuri tänään 20.3. hän on siir-
tynyt tästä elämästä iankaikki-
suuteen. Heti muistin, että olen 
tavannut tämän Jaakon ja jopa 
jutellut hänen kanssaan Ypäjän 
kirkon suurremontista vuonna 
1939. Ja sanoin, että viikon 
päästä perjantaina siunaus so-
pii, sillä sitten lähden tunturi-
papiksi Suur-Ylläksen alueel-
le Äkäslompoloon tuhansien 
hiihtäjien sielunpaimeneksi. 
Markku Laurinen ja muut Jaa-
kon ystävät panivat toimeksi ja 
jo seuraavan päivän lehdissä 
Loimaan lehti, Forssan lehti ja 
Turun sanomat sisälsivät Jaa-
kon kuolinilmoituksen ja kut-
sun hautajaisiin: Ystävällisenä 
kutsuna ilmoitetaan, että siuna-
us on Ypäjän kirkossa perjan-
taina 27.3.2009 klo 11, jonka 
jälkeen muistotilaisuus seu-
rakuntatalolla. Ja heti tämän 
jälkeen lähdin kimpsuineni ja 
suksineni halki Suomen yön 
selkään Yllästunturille tuttuun 
ja rakkaaseen ”kotikylääni” 
Äkäslompoloon Pyhän Laurin 
Kappelin papiksi. Toiminta 
oli niin nopeaa, että todennä-
köisesti seurakuntamestari ja 
muut toimihenkilöt saivat leh-
destä lukea, että perjantainakin 
on hautaus. Tosin maanantai-
na 23.3. asiat selkiytyivät ja 

Hän oli remonttimiehenä Ypäjän
kirkossa talvisodan alla 1939

Jaakko Wenho
hommat pyörivät. Ja todella 
muistorikas hetki Jaakko Wen-
hon muistojuhlasta tulikin, kun 
sukulaiset ja ystävät, aseveljet 
Mellilästä kokoontuivat Ypä-
jälle. Veteraanikuoro Loimaal-
ta lauloi mahtavasti ja aina-
han myös Veteraanin iltahuuto 
-laulu saa kyyneleen tulemaan 
silmäkulmaan. Ja kaunis on tuo 
tapa veteraaniveljien seppeleen 
laskuhetkellä: kanttori soittaa 
”Oi kallis Suomenmaa”.

Ypäjän kirkon 
korjausmies

Jaakko Wenho oli syntynyt 
Jaakon päivänä 25.7.1922 Ypä-
jällä. Hän olisi nyt täyttänyt 87 
vuotta. Kun kerroin Maurits 
Hietamäelle tästä hautauksesta, 
niin hän sanoi, että Jaakko oli 
hyvä ystävä hänelle. Maurits 
kertoi, että remontin yhteydes-
sä 1939 asetettiin kirkkosaliin 
poikittain rautatangot, jotta 
kirkko pysyisi rakennuksena 
kasassa. Ja Jaakko Wenho on 
ruuvannut nuo tangot kiinni. 
Jaakko siis nuorena miehenä 
määrättiin kiertämään ”pa-
rimetrisellä” jakoavaimella 
kiinni ne mutterit, jotka ovat 
yhä kirkkosalin yläosassa poi-
kittain kulkevien tukitankojen 
päissä, siis seinän ulkopuolella 
laudoituksen alla nykyisin. Jo-
kainen kirkkosalissa istuja on 
varmaan ihmetellyt niitä poi-
kittaisia tankoja. Ne ovat siis 
vuodelta 1939, mutta katosta 
roikkuvat pitkät langat valai-
simineen ovat vasta 1990-lu-
vun remontista peräisin.

Ypäjän uusi kirkko val-
mistui 1902. Mutta kirkkoa 
ei vuosien varrella huollettu 
kunnolla, ja niinpä se alkoi ra-
pistua. Niinpä 1935 lausuttiin 
toivomus kirkon korjaamiseksi 
ja lämmityksen uusimiseksi. Ja 
marraskuussa 1938 esiteltiin 
hallintoelimille helsinkiläisen 
arkkitehdin Kauno S. Kallion 
laatimat korjauspiirustusehdo-
tukset. Niitten mukaan kirkon 
ulkonäkö muuttuisi kovasti, 
mutta säänkestävyys paranisi, 

kun kattorakenteita ja erkkerei-
tä vähennetään. Toukokuussa 
1939 kirkon korjausurakan sai 
ypäjänkyläläinen rakennuspo-
rukka, jota veti J.R. Kankaan-
pää ja muut urakoitsijat olivat 
Nikolai Aleva ja Jalmari Ven-
ho. Korjaustyö alkoi 18.5.1939 
ja kirkonmenot siirrettiin Pert-
tulan koululle.

Noin 20 kirvesmiestä ja 
apumiestä osallistui kirkon 
korjaukseen Nikolai Alevan ja 
Jalmari Venhon johdolla. Muu-
tamien työmiesten nimiä on 
säilynyt kuten Viljo Lindfors, 
Aarne Heikkilä, Kalle Id, Alek-
si Marjamäki, Jaakko Venho, 
Olavi Hakala ja T.A. Tuomi. 
Alttariseinän ikkunat peitettiin, 
mutta seppä Heikki Huhtanen 
teki suuren risti-ikkunan altta-
rikuorin kattoon. Nykyisin on 
alttariseinän ikkunat palautet-
tu, mutta vuotava risti-ikkuna 
peitetty. Kirkon korjauksen 
aikaan 1939 tuntipalkka oli 
kuusi markkaa. Löytyipä vuo-
den 1997 remontin yhteydes-
sä vaneripalanen, jossa lukee 
seuraavaa: ”Olen ollut tämän 
kirkon remontissa alusta alka-
en. Kun tätä kirjoitan, on al-
kanut Euroopassa sota Saksan 
ja Puolan välillä. Ja sitten kun 
tämän löydätte, ei minua tuskin 
enää ole, mutta tuhannet tervei-
set vuosikymmenien taa.” Näin 
kirjoitti kirvesmies A. Tuomi 
Ypäjänkylästä 5.9.1939. Itse-
kin löysin joitakin kirjoituksia 
ja terveisiä, mutta harmittaa 
kun en laittanut niitä muistiin. 
Moni remonttimiehistä lähti ai-
kanaan sotaan. Toisena advent-
tina 1939 kirkko vihittiin käyt-
töönsä ja se oli ääriään myöten 
täynnä väkeä ja joukossa suu-
ri määrä Valkjärveltä tulleita 
evakoita. Mieliala oli rohkea. 
Sensuuri oli tietysti määrännyt, 
että jos mielialasta kirjoitetaan, 
niin kerrottakoon sen olevan 
rohkea. Tällä tavalla muistan 
jostakin lukeneen tuon Uuden 
Suomen jutun. Sähkövalot saa-
tiin uusittuun kirkkoon ja urut-
kin ovat sota -ajalta peräisin. Ja 
kaiken tämän muutoksen näki 

ja koki työntekijänä Jaakko 
Wenho, jonka isä Jalmari oli 
siis vetäjänä.

Erikoistietoa srk-
mestari Maurits 
Hietamäeltä

Hietamäki kertoi tuntevansa 
Jaakon hyvin, sillä Mellilässä 
sukulaisissa istuimme vierek-
käin vanhoja Ypäjän asioita ju-
tellen. Jopa Ypäjän kotiseutu-
yhdistys sai Wenholta vanhoja 
valokuvia lainaksi. Jaakko oli 
se henkilö, joka kaatoi ”pa-
kanalliselta” näyttävän meri-
reimarin kirkon tornista 1939 
kesäkuussa. Hän oli huvittunut 
vanhana, miten heikkoa oli sii-
hen aikaan työsuojelu. Kukaan 
ei pitänyt vahtia, kun valtavan 
painava reimari putosi kirkon 
pihaan. Remonttia tehtiin hu-
terilla telineillä, joissa ei ollut 
edes kaiteita kunnolla. Jaakko 
Wenho kertoi, että hän joutui 
alttarin lattian alle tekemään 
jotakin ja monelle olisi tullut 
varmasti ahtaan paikan kam-
mo. Itse asiassa Aleva ja Jal-
mari Venho valvoivat töitä ja 
rakennusmestari Kankaanpää 
oli vain nimellisesti mukana, 
sillä hän oli Haision kartanon 
korjaustöissä kesällä 1939. Eri-
koisesti Jaakko iloitsi siitä, että 
urut saatiin taakse ja samalla 
kirkkoon tuli pariovet. Jaakko 
Wenho ei koskaan hyväksy-
nyt sitä, että isä Jalmari oli 
ollut Ypäjänkylän punakaartin 
aseellisen siiven jäsen ja siksi 
Jaakko liittyi nuorena Sotilas-
poikiin ja oli vartioimassa nuo-
rukaisena mm. Ypäjän asema-
seutua talvisodan aikana.

Wenho oli alun perin 
Wikström

Wenhon äidinpuoleiset isovan-
hemmat olivat Ypäjänkylän 
Myllykylän torppareita. Kan-
kareen pappa oli Myllykylän 
Eemelin luottomiehenä. Isä 
Jalmari oli itseoppinut raken-
nusmestari ja hänen työnsä 
jälkiä on joissakin Ypäjän kou-

luissa. Kerrotaan että kirkon 
remontin viimeistelymaalaus 
oli vaikea koska raaka-ainetta 
ei enää tahtonut saada. Ja ristin 
maalaus kirkon katolla lienee 
ollut vaikeimpia töitä, ja kuu-
lemma siitä otettiin valokuva-
kin. Syksyllä 1941 Jaakko kut-
suttiin sotaväkeen Riihimäelle 
ja sitten jo tammikuussa Syvä-
rin alueelle ypäjäläisen Kalle 
Äijälän komppaniaan. Rinta-
malla Jaakko sairastui keuh-
kokuumeeseen ja siitä tulikin 
pitkällinen sairaalareissu. Kos-
ka penisilliiniä ei vielä ollut, 
paraneminen venyi. Vasta 1944 
hän kelpasi uudelleen palve-
lukseen. Jaakko oli Mikkelissä 
ilmatorjunnan kuulonsuunnin- 
koulutuksessa ja palveli sodan 
loppuun Tampereen ilmator-
junnassa. Sodan jälkeen Jaakko 
työskenteli isänsä johtamassa 
Haukan tiilitehtaassa nykyisen 
Karon mailla. Ja pesäpallo oli 
hänenkin harrastuksenaan. Hän 
kuului suuren suosion saanee-
seen Ypäjän pesäpallojoukku-
eeseen, joka muuten kamppaili 
pääsystä Suomen mestaruus-
sarjaankin joskus 60 vuotta 
sitten. Hautajaisissa muisteli-
vat että mahtoiko hän kuulua 
kakkospesälle, kun Ypäjänky-
län porukka Hilkka Mäkilän 
johdolla alkoi ruokapöydässä 
muistella.

Mellilässä kauppiaana 
ja viljelijänä

Kauppiaan uraa hän hoiteli 
Mellilän Pennin kyläkaupas-
sa ja vuodesta 1961 alkaen 
Käinän tilan hoitoa Mellilän 
Isoperän kylässä. Ilmankos 
lähellä asuva Markku Lauri-
nen tunsi hänet hyvin. Jaakon 
harrastus oli sotainvalidien 
toiminta Mellilässä. Ja tapana 
oli että invalidiveljet kantoivat 
viimeiseen iltahuutoon kutsu-
tun haudan lepoon. Jaakko oli 
eräs innokkaimmista kantajis-
ta. Ypäjäläisyys säilyi hänessä 
loppuun saakka ja kerrotaan, 
että Jaakon mukaan Mellilän 

Varsin pitkän elämänkaaren sai 
osakseen 10.3. poisnukkunut 
Annikki Kaarina Leppälahti 
omaa sukua Nurminen. Ypäjäl-
lä hän oli syntynyt ja täällä suu-
rimmaksi osaksi elämäntyönsä 
tehnyt Levällä. Toivo Johannes 
Leppälahden kanssa hän solmi 
avioliiton 11.5.1946 ja aviolii-
tosta syntyivät lapset Anneli ja 
Juhani sekä Markku. Minulle 
selvisi, että ennen Levää hän 
asui Jokioisten alueella hyvin 
lähellä Ypäjän rajaa, Vaulam-
mia. Se paikka nimeltä on Tel-
su, ja karttaa oikein katselin, 
josko metsälenkeillä käydes-
säni olisin sielläkin käynyt. Jo-
kioisilta Pohjanmaantieltä er-
kanee Saartenkulman tie, jos-
ta poikkeaa tie Telsun tilalle. 
Olen todennäköisesti Vaulam-
milla asuessani 13-vuotiaana 
hiihdellyt Vormistosta (lähellä 
Jokioisten entistä kaatopaik-
kaa) Telsun suuntaan. Se on 
ainoa kosketukseni tuolle met-
säalueelle, josta varmaankin on 

Kevätpäiväntasauksen aikaan hänet kirkkomaahan saatettiin

Annikki Leppälahti
kulkenut metsäpolkuja Ypäjän 
puolelle Vähämäen suuntaan ja 
Kalkkimäelle Kulmalan taak-
se. Siihen aikaan puusuksilla 
paineltiin pitkin metsiä ja niit-
tyjä, ja muistan isoja mäkiä ol-
leen. Muistan olleeni vierailla 
laduilla varovainen ja koskaan 
en ole suksea katkaissut. Maa-
liskuisella hiihtoretkellä joku 
vaulammilainen kaveri ihmet-
teli varovaisuuttani, ja kuinka 
ollakaan, siinä kaverin suksi 
katkesi ja poika oli tyrmisty-
nyt: se loppui nyt tämän talven 
hiihdot, sillä isä oli uhannut 
että jos vielä kolmannet sukset 
katkaiset, saat olla sen jälkeen 
ilman suksia. Ja siihen taisi 
tuon pojan hiihto sitten loppua 
siellä Telsun alueella.

Annikilla harvinaisen 
pitkä leskeys

Surua on jokaisella ihmisel-
lä elämässään. Niin oli myös 
Annikki Leppälahdella, ehkä 

tavanomaista enemmän. Puo-
liso Toivo kuoli jo 16.6.1964 
vajaan 47 vuoden iässä. Ei 
ole ihme, että kymmenvuotias 
Markku Leppälahti ihmetteli 
ääneen, miksi toisilla pojilla on 
isä, mutta hänellä sitä ei enää 
ole. Siihen vuosikymmeneen 
mahtui myös tuhoisa tulipa-
lo Levällä Lappälahdella, ja 
kevään 1966 suuri tulva teki 
pahojaan Ypäjällä Loimijoki-
laaksossa ja vesi ulottui myös 
Leppälahdelle. Annikin leske-
ys kesti paljon pitempään kuin 
mitä on allekirjoittaneen pap-
peusura kestänyt, ja sekin on 
pitkä. Sota-aika oli Annikin-
kin kohdalla raskasta ja työn-
täyteistä, sillä naiset joutuivat 
myös miesten töihin. Ja Ypäjän 
palvelutalolla Annikki oli hy-
vin pitkään, noin kahdeksan 
vuotta, ja lukemattomat ker-
ran hartaushetkien yhteydessä 
kierroksellani poikkesin myös 
Annikin vuoteen äärellä. Toi-
saalta Annikin pitkä hoivaosas-

tolla oleminen ei ole harvinais-
ta, sillä muistan monia ihmisiä, 
jotka ovat siellä olleet vuosia. 
Ypäjän viihtyisässä palveluta-
lossa Annikki sai olla hyvässä 
hoidossa, tosin vuoteen omana. 
Kauniisti hymyillen hän otti 
minut vastaan.

Monesti omaiset miettivät 
sitä, että onko tullut käytyä 
tarpeeksi katsomassa omaista, 
joka on vuosikausia hoidossa 
palvelutalolla. ”Olisi pitänyt 
ehkä useammin käydä terveh-
dyksellä”, ajattelee usein lähio-
mainen, kun tieto kuolemasta 
tulee. Olen aina sanonut, et-
tä se joka näin ajattelee, hän 
tosiasiassa on hyvin hoitanut 
suhteensa läheiseen ihmiseen 
tämän pitkän sairauden aika-
na. Niinpä Annikki Leppälahti 
sai olla myös hyvien ihmisten, 
hoitajien ja omaisten huolenpi-
don kohteena niin konkreetti-
sesti kuin myös ajatuksissa ja 
muistamisissa.

Risto Ahti

kirkkokin on kaunis, mutta 
Ypäjän uusittu kirkko on kau-
niimpi. Hän tarkoitti tätä ny-
kyistä tähtitaivaskirkkoa, sillä 
ennen sotia korjatun kirkon 
oli arkkitehti Jaakko Wenhon 
mukaan pilannut. Ja hyvin tar-
mokkaasti ja vaikeitakin töitä 
tehden Jaakko Wenho siis osal-
listui Ypäjän jugendtyylisen 
kirkon pilaamiseen, mikä ei 
tietenkään ollut peruuttamaton 
työ, sillä sen ansiosta suuren 
kirkon hirsikehikko on pysy-
nyt pystyssä ja vuosituhannen 
alla uudistui. Jaakko Wenho on 
jopa maininnut, että nuorukai-
sena hän näki, miten koko juttu 
oli kaatua Palikkalan Uskelan 
auto-onnettomuuspatsaan pääl-
le. Pakko oli lyödä pulttia ja 
rautatankoa kirkon pystyssä 
pysymiseksi.

Kaksi valokuvaa Jaakosta. 
Toisessa hän istuu sisaren-
sa vieressä ja hän on sotaan 
lähdössä. Toinen kuva kertoo 
kukkameren keskellä vietetys-
tä 75-vuotisjuhlasta.

Risto Ahti

Jaakko Wenho sisarensa 
vieressä ja hän on sotaan 
lähdössä.

Jaakko Wenho 75-vuotis-
juhlapäivänä.
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Keskiviikkona 27.5. työn 
tuloksia esiteltiin koulu-
laisten kotiväelle ja muulle 
yleisölle kevätnäyttelyssä 
perinteisemmän kevätjuh-
lan sijasta.

Hyvien käytöstapojen oppi-
misen ja kertaamisen lisäksi 
viime lukuvuoden tavoitteena 
Perttulan koulussa oli keskittyä 
erityisesti kädentaitoihin. Ta-
kana on siis lukuvuosi, jonka 
aikana on tehty poikkeukselli-
sen paljon piirustuksia, käsitöi-
tä, askarteluja – ja vaikka mitä! 

Tavallisten käsityö- ja ku-
vataideoppituntien lisäksi osa 
opettajista käytti aikaa myös 
muuhun kädentaito-opetuk-
seen. Esimerkiksi 5. luokka te-
ki luokan omalla ekstratunnilla 
tilkkutauluja ja oman kylän. 
Kylään taisi lähes jokainen 
oppilas nikkaroida itse jonkun 
rakennuksen.

Runsas viikko koulutyöstä 
käytettiin keväällä siihen, et-
tä eri opettajat opettivat jo-
ka päivä jotain erikoista, ja 
kaikki luokat kiersivät näissä 
erikoistyöpajoissa vuoron pe-
rään. Koulunjohtajamme Tarja 
perehdytti kaikki oppilaat kui-
va- sekä märkähuovutukseen. 
Kuivahuovutuksessa pisteltiin 
villahahtuvaa neulalla monta 
kertaa niin, että se huopui kiin-
teäksi tekstiiliksi. Tulokseksi 
saatiin runsaasti erilaisia pik-
ku ”kuvia”, joita voi käyttää 
vaikkapa joulu- tai pääsiäisko-
risteina tai liittää osiksi muita 
huovutus- ja tekstiilitöitä. 

Märkähuovutuksessa taas 
tehtiin villakangas saippuapa-
lan ympärille, ja siinä työs-
sä kaikki saippuat vaahtosivat 
niin, että useilla oppilailla oli 
saippuaa niissäkin vaatteis-
saan, jotka eivät olleet villas-
ta tehtyjä. Valmiilla huovalla 
päällystetyllä saippualla on 
kätevää pestä itseään, ja huo-
pakuorinen saippuapala kuivuu 
aina pesujen välillä kauniiksi 
taideteokseksi.

Sari-opettajan työpajassa 
saatiin ensin räiskytellä puu-
nuijilla kaakeleita palasiksi. 
Sitten niistä siruista koottiin 
hienoja asetelmia, jotka liimat-
tiin alustalle pannunalusiksi. 
Sirujen välit täytettiin vaalealla 
kipsivelli-täyteaineella, jonka 

Perttulan koulussa työvuosi 2008–2009
oli kädentaitopainotteinen

kuivumista sai hieman jännit-
tää, samoin kuin aluksi työajan 
riittämistäkin. 

Koulunkäyntiavustaja Em-
ma osasi sitoa paperinipuista 
kirjoja japanilaisilla menetel-
millä, ja hän perehdytti op-
pilaat muutamiin sidontatek-
niikoihin. Lopputulokset oli-
vat kauniita pieniä kirjasia, ja 
niihin kerättiin muutamissa 
ryhmissä heti kavereiden nimi-
kirjoituksia.

Marmorointityöpajassa Pir-
jo-opettajan luokassa koristet-
tiin paperinpalat hienoiksi, ja 
askarreltiin niistä sitten mo-
nenlaista, kuten sieviä rasioita, 
hurmaavia perhosia, värikylläi-
siä pääsiäiskoristeita tai vaik-
kapa koristus itsetehdyn kirjan 
kanteen. Marmorointikuvioi-
dulle paperille voi kirjoittaa 
myös onnittelukortin tai kau-
niin, ”oikean vanhanaikaisen” 
kirjeen.

Taru-opettaja opetti teke-
mään kuvia uudella tekniikal-
la, jonka nimeä opettajainhuo-
neessakin kilvan ihmeteltiin: 
Iris Folding. Ensin pohdittiin, 
onko kyseessä kenties jokin 
irlantilaisperinne, mutta sitten 
päättelimme nimen viittaavan 
silmän iirikseen. Lopputulok-
sissa onkin ehkä jotain silmä-
mäistä.

Hyvin mielenkiintoinen, ja 
lähes kaikille oppilaille uusi 
taidemuoto oli animaatioelo-
kuva, jonka tekemisen saloi-
hin Juha-opettaja perehdytti. 
Luonnollisesti valmiita tuotok-
sia olivat kaikki nähneet, mutta 
tuskin kukaan oli sellaista yrit-
tänyt ennen itse valmistaa. 

Pienimmistä isoimpiin saak-
ka saivat kaikki oppilaat nyt 
käytännössä kokea liikkumat-
toman kuvasarjan muuttumi-
sen liikkuvaksi kuvaksi. Osa 
ryhmistä otti valokuvia toi-
sistaan, osa liikutteli pieniä 
muovieläimiä, legopalikoita 
tai muovikirjaimia. Jännittäviä 
tuloksia tuli myös muovailuva-
haa käyttämällä.

Erikoissäväyksen käden-
taitopainotteiseen työvuoteen 
saimme vielä Porvoon kevät-
retkellä. Siellä näimme ensiksi 
nukketeatteriesityksen entisis-
tä suomalaisista säädyistä, ja 
sitten ryhmä kerrallaan pää-
simme itse askartelemaan jo-
kaiselle oman säätyläisnuken. 

Tuliaisina Ypäjälle tuli monta 
talonpoikaa rouvineen, hieno-
ja porvarisrouvia ja aatelisnei-
toja sekä heidän puolisoitaan, 
ihailijoitaan ja jopa piikatyt-
töjään... Papit olivat sääty-yh-
teiskunnassa kaikki miehiä.

Kevätnäyttelyn rakenta-
misessa oli lopulta karsittava 
aineistoa. Kaikki mahdolliset 

piirustukset, askartelut, kas-
sit, penaalit, kyltit, perhoset, 
löylykauhat ja muut taide- se-
kä tarve-esineet eivät millään 
mahtuneet yhtä aikaa näytille. 
Varmasti silti jokaiselta kou-
lun lähes 100 oppilaasta oli 
näyttelyssä enemmän kuin 2–3 
työtä, joiltakin ehkä jopa yli 
10. Siinäpä on ollut kotiväel-

5. luokan tilkkutaulut ja Meeri.

5. luokan tytöt kesälomalle lähdössä.

Iris Folding.

Säätyläisnukkeja.

Marmoroidut rasiat.

6. luokan Jesse ja Antti sekä 2. luokan Iris Folding 
-työt. 

lä, naapureilla ja sukulaisilla 
ihailtavaa.

Näyttelyyn tuli oma lisä-
mausteensa hienoista musiik-
kiesityksistä, jotka täyttivät 
lopun koulun vapaasta (ilma)
tilasta. Näyttelyä purkaessa tu-
likin sitten sellainen olo, että 
on todella jo aika lähteä kesä-
laitumille kirmailemaan, niin 

paljon töitä on tehty ja hieno-
ja tuloksia saatu aikaan. Ensi 
lukuvuonna opetusohjelmassa 
on taas ehkä jotain muuta eri-
koisuutta.  

Marjaana Reuhkala
joka myös oppi monta

uutta asiaa

 

Palvelurakenteen uudistaminen 
on asetettu tavoitteeksi vuonna 
2008 julkaistussa ikäihmisten 
palvelujen laatusuositukses-
sa. Ypäjän kunta on aloitta-
nut vanhustyön, kotihoidon ja 
asumispalveluiden kehittämis-
hankkeen, jonka tavoitteena on 
kotihoito-, kuntoutus- ja laitos-
palveluiden arviointi ja kehittä-
minen.  Toiveenamme on luoda 
tulevaisuuden asiakkaiden tar-
peita vastaava ja aktiivisuutta 
edistävä laadukas palveluko-
konaisuus. Etsimme vastausta 
kysymykseen: minkälaisissa 
asunnoissa ikäihmiset halua-
vat asua vuonna 2025 ja min-
kälaisia palveluja he tarvitse-
vat?  Tärkeänä osana on myös 
henkilöstön työhyvinvoinnin 
turvaaminen ja edistäminen 
muutosprosessissa.

VANTTU – Vanhustyön
toimintatavat uusiksi

2009–2011
Keväällä pidettiin Kartanon 

koululla valtuustoseminaari, 
jossa puhujana oli mm. Heikki 
S. von Hertzen.  Seminaarissa 
pohdittiin tulevaisuuden haas-
teita ja toiveita.  Palvelukes-
kuksessa on aloittanut työnsä 
useita kehittämisryhmiä, joi-
den tehtävänä on miettiä miten 
kunta tulevaisuudessa vastaa 
ikäihmisten tarvitsemaan pal-
veluntarpeeseen.

Kehittämistyöhön osallistu-
vat myös Hämeen ammattikor-
keakoulun sairaanhoitajaopis-
kelijat. Heidän opinnäytetyön 
tarkoituksena on kartoittaa tu-
levaisuuden palvelutarpeisiin 
liittyviä toiveita: Mitä odotatte 
tulevaisuudelta? Millainen on 
mielestänne arvokas vanhuus? 
Millaisia vanhuspalveluja pi-
täisi ikäihmisille Ypäjällä 

tuottaa? Kuinka paljon olisitte 
valmiita maksamaan palveluis-
ta? Kyselylomake lähetetään 
arviolta noin 150:lle 60 – 65 
-vuotiaalle, 20 luottamushen-
kilölle sekä  palvelukeskuk-
sen hoitohenkilökunnalle. 
Kyselyt tehdään syys-loka-
kuussa 2009.

Kehittämistyöhön kutsutaan 
mukaan kuntalaiset, luottamus-
henkilöt, kunnan viranhaltijat 
sekä  palvelukeskuksen hen-
kilökunta. Toiveita, ajatuksia 
ja mielipiteitä tulevaisuuden 
haasteita voitte kertoa meille 
kaikille. 

Kehittämisterveisin 

Taina Haavisto, vanhus- 
ja vammaistyön johtaja

Hämeen kylät ry on valinnut 
Ypäjänkylän Ypäjän kun-
nasta vuoden 2009 Hämeen 
kyläksi. Vahvana kilpailijana 
oli Piirivuoren kylä Hausjär-
ven kunnasta. Hämeen Kylät 
ry tulee esittämään Ypäjän-
kylää Hämeen vuoden 2009 
kylänä valtakunnalliseksi 
vuoden 2009 kyläksi.

Vuoden kylän valintaperusteis-
sa v. 2009 korostettiin kylien 
toimintaympäristöä ja vahvaa 
yhdessä tekemisen henkeä sekä 
yhteistyötä eri tahojen kans-
sa. Ypäjänkylä on aktiivinen 
kylä Ypäjän kunnassa Kanta-
Hämeen lounaisosassa. Aktii-
vinen toiminta on vahvistunut 
myös nuorten ja uusien hen-
kilöiden osallistumisen kautta.  

Laaja yhteistyö kylän toi-
mijoiden kesken saa lisää vai-
kuttavuutta yhteistyöstä mm. 
kunnan ja ProAgrian kanssa. 

Ypäjänkylä
Hämeen vuoden 2009 kylä

Monipuolinen ja omaleimai-
nen kylätalo antaa monipuo-
liset toimintamahdollisuudet 
kaikille kyläläisille ja kylän 
yhdistyksille ja toimijoille. 
Kylätalo on yhteinen toimin-
takeskus, jonka kehittämiseen 
panostetaan jatkuvasti.  Kylän 
eri yhdistysten yhteistoiminta 
on luontevaa ja innostus yhtei-
seen kehittämiseen vahvaa.

Ypäjänkylän ja kyläympä-
ristön suunnitteluun on kiin-
nitetty huomiota mm. ympä-
ristön ja kulttuurimaiseman 
osalta. Kyläkaavoitus on vi-
reillä. Kaikkien osallistuminen 
kykyjensä mukaan toimintaan 
vahvistaa kylän me-henkeä. 
Nuoret ovat aktiivisesti muka-
na sekä toiminnassa että hallin-

nossa. Yrittämisen henki näkyy 
sekä maatilojen välisessä yh-
teistyössä että uusien pienyri-
tysten lisääntymisenä kylässä.                 

 Vahva kilpailija Hämeen 
vuoden 2009 kylän asemasta 
oli Piirivuoren kylä Hausjär-
vellä. Kylä sai vuoden 2008 
Hämeen kylä -kilpailussa kun-
niamaininnan. Arvioinnissa 
kylä nähtiin vahvana ehdok-
kaana vuoden Hämeen kyläksi 
jatkossa, jos nykyistä laajaa 
toimintaa edelleen kehitetään 
ja kylätalon ja kyläkaavoituk-
sen kehittäminen toteutuvat.    

Hämeen Kylät ry tulee esit-
tämään Ypäjänkylää Hämeen 
vuoden 2009 kylänä myös 
Suomen valtakunnalliseksi 
vuoden 2009 kyläksi.   
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Vuosi 2009 toi mukanaan mää-
räaikaisen muutoksen yksityis-
tielakiin. Sen mukaan avus-
tuskelpoisia voivat olla myös 
sellaiset yksityistiet, joilla on 
puukuljetusten kannalta huo-
mattava merkitys. Lisäksi tien 
tulee olla autolla-ajokelpoinen 
ja sen asioiden hoitamista var-
ten on perustettu tiekunta.

Valtionavustuskelpoisia 
ovat edelleen - yksityistielain 
perusteella – pysyvän asu-
tuksen pääsytiet (tien pituus 
vähintään 1 km ja vähintään 
kolme pysyvästi asuttua talo-
utta) ja muut liikenteellisesti 
merkittävät yksityistiet.

Tien valtionavustuskelpoi-
suutta sekä parantamisavustus-
ta haetaan Tiehallinnolta. Ha-
kemuksia voi toimittaa ympäri 
vuoden. Suositeltavaa on tehdä 
hakemus viimeistään kesä-
kaudella, hyvissä ajoin ennen 
suunniteltua hankkeen toteu-
tusvuotta. Tiekuntien kannattaa 
myös muistaa, että parantamis-
hankkeen käynnistämisestä ja 
valtionavustuksen hakemisesta 
tulee päättää ensiksi tiekunnan 
kokouksessa.

Tiehallinto myöntää valti-
onavustusta tiekuntien paran-
tamishankkeisiin. Yksityistien 

Yksityisteiden parantamisavustusta kannattaa hakea 
myös puukuljetusten kannalta tärkeille teille

parantamiseen tarkoitettu valti-
onavustus on harkinnanvaraista 
ja sitä myönnetään pääasiassa 
tien vaurioiden ja rakenteiden 
korjaamiseen. Ensisijaisesti 
avustettavia hankkeita ovat 

– siltojen ja suurien rumpu-
jen uusiminen

– teiden tulva- ja routavauri-
oiden korjaaminen

 Avustettavia parantamis-
hankkeita ovat myös

– tien kantavuuden ja siihen 
liittyen kuivatusjärjestel-
män parantaminen

– liikenneturvallisuusperus-
teella tehtävä parantami-
nen

Tiekuntien kannattaa myös 
huomioida, että avustushake-
muksia on yleensä enemmän 
kuin mihin käytettävissä olevat 
määrärahat riittävät. Valtion-
avustusta voidaan myöntää, jos 
sitä on pidettävä tarpeellise-
na hankkeen laatu ja laajuus 
huomioon ottaen. Luonnolli-
sesti arvioidaan hakemuksen 
parantamistoimien tärkeyttä, 
kiireellisyyttä ja vaikutuksia. 
Käytännössä alle 10 000 euron 
hankkeita avustetaan harvoin. 
Samoin tien vuosittaiseen kun-
nossapitoon kuuluvia töitä ei 
avusteta.

Valtionavustus on yleensä 
60 % hankkeen hyväksyttä-
vistä arvonlisäverollisista kus-
tannuksista. Siltojen ja suurien 
rumpujen peruskorjaushank-
keissa avustus voi olla enim-
millään 75 %.

Vuosina 2009–2011 puu-
huoltoperusteella myönnettävä 
parantamisavustus puutavara-
kuljetusten kannalta merkittä-
ville teille ovat 50 % hankkeen 
kustannuksista. Näissä hank-
keissa kiinnitetään erityistä 
huomiota toimivien kuljetus-
ketjujen syntymiseen ja mm. 
riittävään kantavuuteen ras-
kaita puukuljetuksia varten. 
Hankkeiden suunnittelussa on 
huomioitava myös em. näkö-
kohdat.

Tiekuntien kannattaa muis-
taa, että erityisesti ns. puuhuol-
tohankkeiden kanssa ei kannata 
viivytellä koska kyseisiä hank-
keita voidaan rahoittaa vain 
vuosina 2009–2011. Avustus-
ta voivat hakea myös sellai-
set tiekunnalliset yksityistiet, 
joilla on puutavarakuljetusten 
kannalta huomattava merkitys. 
Tiekunta tulee olla perustettu-
na. Näissä tapauksissa pysyvän 
asutuksen talouksien määrä ei 
vaikuta tien avustuskelpoisuu-

teen. Ratkaisevaa on kaikissa 
tapauksissa tien huomattava 
merkitys puutavarakuljetusten 
kannalta. Sen tunnusmerkkejä 
ovat ainakin tien laaja met-
sävaltainen vaikutusalue ja 
tiedossa olevat runsaat hak-
kuut. Avustuskelpoisuutta var-
ten hakijan on hankittava tien 
merkityksestä metsäkeskuksen 
lausunto.  

Puutavarakuljetusten kan-
nalta merkittäville teille myön-
nettävät Tiehallinnon paranta-
misavustukset ovat 50 % hank-
keen hyväksytyistä arvonlisä-
verollisista kustannuksista. 

Tiehallinnon asiakaspalve-
lu neuvoo valtionavustuksiin 
liittyvissä kysymyksissä. Li-
sätietoja ja tarkempia ohjeita 
sekä avustuskelpoisuuden että 
parantamisavustuksen hakemi-
sesta ja yksityisteiden valtion-
avustuksista saa Tiehallinnon 
asiakaspalvelusta, puh. 0206 
90 303 (arkisin klo 9 – 16). 
Lisätietoja löytyy Tiehallin-
non esitteestä: Yksityisteiden 
parantamishankkeiden avusta-
minen, ohjeita hakijalle, joka 
on saatavilla osoitteessa www.
tiehallinto.fi/yksityistiet.

 

Forssan kihlakunnan poliisilaitos
Turvallisuusnurkka

Olemme saaneet viettää kau-
niin kesän.  Itse lomailin La-
pissa ja Virossa. Kummassakin 
paikassa voi todeta, että tilaa 
riittää. Koskematon luonto on 
ilo silmälle ja erilaiset maise-
mat vievät nopeasti ajatukset 
työn ja arjen kiireistä. Olen 
todennut, että paras tapa aloit-
taa loma on lähteä heti loman 
alkuun matkalle.

Meillä on tapana sukulais-
ten ja tuttavien kanssa lähteä 
liikkeelle yhdessä isommalla 
porukalla.

Arkena sukulaistenkin kans-
sa tulee oltua liian vähän, joten 
matkalla on hyvää aikaa hoi-
della myös sukulaissuhteita.

Vielä, kun lomaorvoiksi 

jääville kymmenelle kissalle 
löytyi tunnollinen huoltaja ris-
teilemään kissakotien välille, 
matkalle saattoi lähteä huoletta.

Matkalle lähdettäessä on 
hyvä sopia naapurin kanssa, 
että joku katsoo tyhjän kodin 
perään, että se ei oikeasti olisi 
tyhjä omistajien palatessa.  Sa-
malla tavalla asuntoa kannattaa 
pitää asutun näköisenä ja pos-
tilaatikko tyhjennettynä. Olisi 
hyvä, jos matkan ajankohta ei 
olisi ihan kaikkien tiedossa en-
nen lähtöä.  Näin jälkikäteen 
lomakokemuksista voikin ker-
toilla jo vapaammin.

Ulkomailla kannattaa pitää 
huolta itsestään ja tavarois-
taan. Poliisilaitokselle tulee 

ELOKUU

1.8. Envor Open. Järj. Loimijoki Golf.
1.8. klo 17.00 ja 21.00 Musikaali Annie Mestariampuja.
 Järj. Ypäjän musiikkiteatteri.
2.8. klo 17.00 Musikaali Annie Mestariampuja.
 Järj. Ypäjän musiikkiteatteri.
3.–4.8. Etera Tour 13. Järj. Loimijoki Golf.
4.–9.8. Kilpailuviikko. Järj. Hevosopisto.
5.8. klo 19.30 Musikaali Annie Mestariampuja.
 Järj. Ypäjän musiikkiteatteri.
6.8. klo 19.30 Musikaali Annie Mestariampuja.
 Järj. Ypäjän musiikkiteatteri
7.8. Juniori + Juniori. Järj. Loimijoki Golf.
7.8. klo 19.30 Musikaali Annie Mestariampuja.
 Järj. Ypäjän musiikkiteatteri
8.8. GolfExpert Open. Järj. Loimijoki Golf.
8.8. klo 11–15 Laurin markkinat Kankareen torpalla.
 Järj. HSKY.
8.8. klo 17.00 Musikaali Annie Mestariampuja.
 Järj. Ypäjän musiikkiteatteri.
10.–11.8. Etera Tour 14. Järj. Loimijoki Golf.
15.8. Bridgestone Open. Järj. Loimijoki Golf.
15.8. klo 9–17 Koiranäyttely Pertunkaaren ympäristössä.
 Järj. Suomen Staffordshirenbullterrieriyhdistys. 
15.8. Arabihevosnäyttely. Järj. Hevosopisto.
17.–18.8. Etera Tour 15. Järj. Loimijoki Golf.
21.8. klo 20–01 Pertunpäivän tanssit Paijan Areenalla.
 Säestäjänä Tyyki Group.
21.–23.8. Nuorten hevosten festivaalit. Järj. TEHO, RJL 

ja YHO.
22.8. Pertunpäivät ja Ypäjän Yö -tapahtuma. Pertun 

tori n. klo 14 alkaen. Ypäjän Yön tapahtumat
 klo 18–22.
22.8. klo 10–12 Lasten ja nuorten tavaroiden kirpputori
 Pertunkaaressa. Järj. MLL Ypäjän yhdistys. 
22.8. klo 11 Pertunpäiväkisat urheilukentällä.
 Järj. Ypäjän Yllätys ja Ypäjän kunta.
22.8. Leena Nikkasen taidenäyttely Veteraanituvan 

näyttelytila Tähkässä.
22.–23.8. Mestaruuskilpailut. Järj. Loimijoki Golf.
23.8. klo 12–15 Iloinen iltapäivä kotiseutumuseolla.
 Järj. Ypäjän vapaa-aikatoimi.
24.–25.8. Etera Tour 16. Järj. Loimijoki Golf.
26.8. klo 18 Hippokisat urheilukentällä. Ilm. Osuuspankkiin 

viim. 25.8. Järj. Ypäjän Osuuspankki. 
28.–31.8. SRL Lännenratsastusvalmennus.
 Hevosopisto. 
30.8. SKV-Cup. Järj. Loimijoki Golf.
30.8.  Friisiläishevosnäyttely. Järj. Hevosopisto. 
31.8.–1.9. Etera Tour 17. Järj. Loimijoki Golf. 

SYYSKUU

4.–6.9. Suomenratsujen kuninkaalliset.
 Järj. Hevosopisto. 
5.9. klo 12.30 YPÄ-hölkkä. Lähtö Pertunkaaren luota. Ilmoit-

tautumiset kilpailupaikalla klo 11.30 mennessä. 
Järj. Ypäjän Yllätys. 

6.9. Etera Tourin Finaali. Järj. Loimijoki Golf.
12.9. Kinkkukilpailu 1. Järj. Loimijoki Golf.
12.–13.9. Laatuarvostelu. Järj. RJL. 
19.9. Naisten kauden päätöskilpailu.
 Järj. Loimijoki Golf.
19.–20.9. Esteratsastuksen hallikilpailut. Järj. TEHO.
19.–20.9. Perinnekurssi: Työajon perusteet. Osa 4: Työa-

jon perusteet. Järj. Hevosopisto.  
20.9.  Kinkkuscramble. Järj. Loimijoki Golf.
26.9. 4 Mailan Kinkku. Järj. Loimijoki Golf.
27.9.  Esteratsastuksen hallikilpailut. Järj. RCC.

LOKAKUU

3.–4.10.  Esteratsastuksen hallikilpailut. Järj. RCC.
4.10. Kinkku Irish Greensome. Järj. Loimijoki Golf.
10.10. Kansallinen estepuheenjohtajatuomarikoulu-

tus. Järj. Hevosopisto. 
10.10. Kinkkukilpailu 2. Järj. Loimijoki Golf.
18.10. Kinkkuscramble. Järj. Loimijoki Golf.
31.10.–1.11. Esteratsastuksen hallikilpailut. Järj. TEHO. 

MARRASKUU

2.11. Tamma- ja varsanäyttely Hevosopistolla. Järj. 
Hippos.

7.–8.11. Kavionhoidon peruskurssi (täynnä – kysy peru-
utuspaikkoja). Järj. Hevosopisto.

14.–15.11. Perinnekurssi: Rekipeitot ja vällyt.
 Järj. Hevosopisto.

JOULUKUU

4.–6.12. Horsebic-ohjaajakoulutus.
 Järj. Hevosopisto.

Kesän 2009 Pertunpäivien al-
kajaisiksi järjestetään tanssit 
Paijan Areenalla (Köllintie 20) 
perjantaina 21.8. klo 20 alkaen. 
Tahdittajana on Tyyki Group. 

Lauantaina 22.8. on lasten 
ja nuorten tavaroiden kirppu-
tori Pertunkaaressa klo 10–12, 
järjestäjänä MLL. Klo 11 al-
kavat lasten Pertunpäiväkisat 
urheilukentällä, järjestäjänä 
Ypäjän Yllätys. Pertun torilla 
myynti alkaa noin klo 14. Pe-
rinteistä Ypäjän Yötä vietetään 
klo 18–22. Ypäjän Yön avaus 
on torilla klo 18. Yhtyeet Good 
Grief, Bluestroke sekä Tollo 
& Pelottomat soittavat torin 
ohjelmalavalla. Lisäksi esiin-
tyvät taikuri Miikka Ahlqvist 
ja tanssiryhmä Unique. Tar-
jolla on myös vossikka-ajoa ja 
talutusratsastusta. Haavissa on 
toimintaa lapsille, mm. kaksi 
pomppulinnaa, sumopainia ja 
kasvomaalausta. Veteraanitu-
valla (Perttulantie 7) veteraanit 
esittelevät toimintaansa. Ylä-
kerran näyttelytila Tähkässä on 
esillä Leena Nikkasen taidetta 
sekä Pikku Annen Saven tuot-
teita. Seurakunnan perinteinen 
tilaisuus on hautausmaalla van-
han kirkon paikalla klo 18. 

Pertunpäivien
ohjelmatarjontaa

Seurakuntakodilla on avoimet 
ovet, ja myöhemmin illalla on 
iltamusiikkitilaisuus kirkossa.  
Suomi Designilla on avoimet 
ovet, Tainan tarjouksia, mak-
karaa ja muuta myytävää sekä 
Tanhuanpään tilan lihatuottei-
ta. Pihalla esittäytyvät myös 
Lounais-Hämeen Urheilu-
autoilijat, Ypäjän Reserviläi-
set sekä Ypäjän Eskadroona. 
”Onko sinut tunnistettu?” -ar-
vausleikki klo 20–21. Kysele, 
utele, venkoile ja koeta saada 
selville, kuka pahvilaatikossa 
on! Vastanneiden kesken arvo-
taan tuotepalkintoja.   

Sunnuntaina 23.8. viete-
tään Iloista iltapäivää kotiseu-
tumuseolla klo 12–15. Alpa-
kat esittäytyvät, ja lisäksi on 
mahdollisuus vossikka-ajeluun 
ja talutusratsastukseen. Lahja 
Ahvo esittelee Ypäjän kotiseu-
tumuseon kokoelmia, ja muse-
onjohtaja Lauri Pohjakallio pi-
tää perinneaiheisen esitelmän. 
Musiikkitarjonnasta vastaavat 
Elmi Pihlajaniemi ja Pojat. 
Samaan aikaan on kirjastos-
sa lapsille IdeaTeatterin esitys 
Timppa, Tomppa & Kuningas-
kalastaja. 

monesti tietoa epäonnistu-
neista matkoista.  Useimmi-
ten omaisuutta on kadonnut. 
Viron hotellissamme matkaaja 
kertoi, että aikaisemmin ho-
tellissa olleet suomalaiset oli-
vat joutuneet lähtemään heti 
seuraavana aamuna kotiin, kun 
hotellihuoneista oli anastettu 
rahat ja asiapaperit. Hotelliin 
kiirehtineet matkaajat olivat 
jättäneet tavaransa huolimatto-
masti huoneeseen ja lähteneet 
innoissaan kaupungille. Auki 
jääneet tuuletusikkunat olivat 
antaneet varkaille tilaisuuden 
ja loma loppui siihen.

Taskuvarkauskin voi olla 
taidetta eikä aina voi syyttää 
itseään, jos on kohteeksi joutu-
nut. Oivallinen rikoksen kohde 
on vahvassa humalassa ja il-
lan hämärässä yksin ärtyneenä 
seuraa hakeva. Pankkikortti-
en kanssa pitää olla tarkkana 

myös Suomessa, missä monin 
konstein yritetään huijata tun-
nusluvut omaan käyttöön. Au-
tomaattien näppäily kannattaa 
tehdä verhotusti, jotta monesti 
hyvinkin pienikokoiset rikol-
listen kamerat eivät pystyisi 
ottamaan kuvaa. 

Rikoksen kohteeksi jou-
tumisesta ei kannata tehdä 
elämää suurempaa numeroa, 
tavanomainen varovaisuus ja 
liikkuminen tuttujen seurassa 
riittää. Vielä, kun pitää mat-
kavakuutuksen kunnossa, mat-
kasta voi nauttia täysin siema-
uksin.

Meillekin matkoista jäi hy-
vä mieli ja satoja valokuvia, 
joissa näkyy iloisia kasvoja!

Hyvää loppukesää toivotta-
en!

Markku Leppälahti,
rikosylikonstaapeli

Tulokset
T 5 v, 100 m: 1. Veera Vuo-

rentausta 25.75, 2. Aino Siren 
43.74.

T 5 v, turbokeihäs: 1. Vee-
ra Vuorentausta 208, 2. Aino 
Siren 93.

T 7 v, 100 m: 1. Riikka 
Vuorentausta 20.83, 2. Saara 
Suonpää 21.80, 3. Linnea Le-
vomäki 22.97.

T 7 v, turbokeihäs: 1. Riik-
ka Vuorentausta 683, 2. Saara 
Suonpää 379, 3. Linnea Levo-
mäki 247.

T 9 v, 350 m: 1. Aino Mat-
tila, 1.36.

T 9 v, korkeus: 1. Saara 
Suonpää 80, 2. Aino Mattila 
80, 3. Riikka Vuorentausta 75. 
Linnea Levomäki -. 

T 11 v, 350 m: 1. Susanne 

Ypäjän Yllätyksen 
urheilukoulun

kilpailut 28.7.2009
Paija 1.16, 2. Iiris Mattila 1.23.

T 11 v, korkeus: 1. Susanne 
Paija 100, 2. Iiris Mattila 85.

P 5 v, 100 m: 1. Antti Ylös-
mäki 31.02, 2. Veeti Erkkilä 
55.23.

P 5 v, turbokeihäs: 1. Veeti 
Erkkilä 129.

P 7 v, 100 m: 1. Valtteri 
Erkkilä 19.72, 2. Roope Reit-
tonen 24.82, 3. Niko Ylösmä-
ki 25.80, 4. Juuso Kuivamäki 
28.00, 5. Onni Siren 28.01.

P 7 v, turbokeihäs: 1. Valt-
teri Erkkilä 935, 2. Onni Siren 
567, 3. Niko Ylösmäki 456, 4. 
Juuso Kuivamäki 453, 5. Roo-
pe Reittonen 396.

P 9 v, korkeus: 1. Janne 
Vuorentausta 75.

P 11 v, 350 m: 1. Oskari 
Levomäki 1.19.
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AIKUISTEN OSASTO : TIETOKIRJALLISUUS 

FILOSOFIA. PSYKOLOGIA. 
Juusola: Äidin voimakirja
Numminen: Lapsellani on oppimisvaikeuksia

YHTEISKUNTA 
Viljamaa: Mitä minä teen tämän lapsen kanssa? Haastavan 
lapsen kasvatus

LÄÄKETIEDE
Kivelä: Depressiosta tasapainoon: hyvä elämä iäkkäänä

MAA- JA METSÄTALOUS. KOTITALOUS. 
Vesilinnustus
Lehtovaara: Savustuskirja

TAITEET. 
Valjakka: Modernin kahdet kasvot

HISTORIA
Tuomikoski: Suomen historia kolmessa vartissa
Emäntävoimaa!

AIKUISTEN KAUNOKIRJALLISUUS
Beckett: Luihin kirjoitettu
Cookson: Lukittu lähde
Edwardson: Winterin viimeinen talvi
Faulks: Engleby
Fossum: Paha tahto
Gabaldon: Lordi John ja paholaisen korttipakka
Gavalda: Lohduttaja
Gerritsen: Voitonmerkki
Howard: Henkensä kaupalla
Jokinen: Lyöty mies
Jungstedt: Muurien kätköissä
Leon: Ystävä sä lapsien
McCall Smith: Oivallinen aviomies
Mustonen: Morsiuskesä
Mäki: Valkovenäläinen
Mörö: Melkein kaikki itää
Olsson: Laulaisin sinulle lempeitä lauluja
Persson: Ken lohikäärmeen surmaa
Pettersson: Hevosvarkaat
Robb: Kuoleman enkeli
Roberts: Unelmien voima
Ruiz Zafon: Enkelipeli
Sipilä: Prikaatien kosto
Tuominen: Naistenvalssi

LASTEN- JA NUORTENOSASTO
TIETOKIRJALLISUUS
Murphy: Keksinnöt

KAUNOKIRJALLISUUS
Aarnio: Veden vanki
Brezina: Mikä mieletön perhe
Gaiman: Hautausmaan poika
Hai haarukassa
Jalo: Jesse karkukoira
Landy: Keplo Leutokalma
Mäki: Sihis ja kummituskameli
Noronen: Supermarsu pelastaa silakat
Parvela: Ella ja jättipotti
Pratchett: Valtio
Riordan: Titaanien kirous
Salatut eläimet: parhaat koululaisvitsit
Toivola: Tuomas Karhumieli

SADUT. KUVAKIRJAT. SARJAKUVAT
Laulajainen: Tulen ja jään saari
Bentley: Mihin sade katoaa?
Child: Nämä juhlat ovat oikeasti MINUN
Hill: Hyvää yötä, Puppe
Kiertzner Nielsen: Hupaisa hunajapäivä
Mäkelä: Miina ja Manu: eläinystävät
Mäkelä: Miina ja Manu: vuodenajat
Scarry: Richard Scarryn kultainen eläinten joulu
Davis: Paksu-Karvinen 6
Kesäpokkari 2009
Schultz: Sankarimme Ressu

CD-LEVYT
Yölintu: Nyt ja aina
Parvela: Ella ja jättipotti (äänikirja)
Sipilä: Prikaatin kosto (äänikirja)

www.lounakirjastot.fi
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Tulokset
P 5 v, 60 m: 1. Jonne Tulo-

nen 14.60, 2. Antti Ylösmäki 
19.67.

P 5 v, pallo: 1. Jonne Tu-
lonen 906, 2. Antti Ylösmäki 
546.

P 7 v, 60 m: 1. Niko Ylös-
mäki 16.03, 2. Juuso Kuivamä-
ki 17.43.

Ypäjän Yllätyksen urheilu-
koulun kilpailut 7.7.2009

P 7 v, pallo: 1. Juuso Kui-
vamäki 952, 2. Niko Ylösmäki 
922.

T 11 v, 100 m: 1. Susanne 
Paija 18.94.

T 11 v, kuula: 1. Susanne 
Paija 561.

Tulokset
T 7, 40 m: 1. Luna Reunanen 

TaRy 7.85, 2. Mette Paavilai-
nen JoJä 8.27, 3. Riikka Vuo-
rentausta YpäY 8.44, 4. Saara 
Suonpää YpäY 8.54, 5. Maija 
Haapanen FoSa 8.63, 6. Helmii-
na Mäkinen HYri 8.66, 7. Nea 
Kytäjä TaRy 8.73, 8. Aada Sip-
ponen FoSa 8.87, 9. Taika Repo 
FoSa, 9.07, 10. Lili Reunanen 
TaRy 9.21, 11. Anni Vastamäki 
YpäY 9.53.

T 7, pituus: 1. Riikka Vuo-
rentausta YpäY 265, 2. Luna 
Reunanen TaRy 260, 3. Maija 
Haapanen FoSa 241, 4. Nea 
Kytäjä TaRy 240, 5. Mette Paa-
vilainen JoJä 238, 6. Aino Mik-
kola JoJä 230, 7. Lili Reunanen 
TaRy 226, 8. Saara Suonpää 
YpäY 223, 9. Anni Vastamäki 
YpäY 216, 10. Taika Repo FoSa 
203, 11. Aada Sipponen FoSa 
202, 12. Helmiina Mäkinen 
HYri 187.

T 9, 40 m: 1. Alina Peltonen 
FoSa 6.96 2. Madelein Matti-
la HYri 7.37, 3. Jenny Sääksi 
TaRy 7.52, 4. Tara Repo FoSa, 
7.63, 5. Hilma Mäkinen HYri 
7.95, 6. Eevi Sipponen FoSa 
8.07, 7. Viija Heikkinen YpäY 
8.08, 8. Emma Ahonen FoSa 
8.42, 9. Nea Paavilainen JoJä 
8:61.

T 9, pituus: 1. Alina Pel-
tonen FoSa 355, 2. Tara Repo 
FoSa 301, 3. Madelein Mattila 
HYri 299, 4. Jenny Sääksi TaRy 
292, 5. Emma Ahonen FoSa 
264, 6. Eevi Sipponen FoSa 
263, 7. Hilma Mäkinen HYri 
252, 8. Nea Paavilainen JoJä 
231.

T 11, 60 m: 1. Milla Veh-
mas TaRy 9.73, 2. Jonna Ojanen 
HYri 9.85, 3. Siri Kallio TaRy 
9.93, 4. Sara Syrjälä TaRy 9.98, 
5. Nea Tuorila JoJä 10.24, 6. 
Vilja Alhomäki HYri 10.27.

T 11, korkeus: 1. Sara Syr-
jälä TaRy 130, 2. Krista Pönni 
HYri 110, 3. Nea Tuorila JoJä 
110, 4. Vilja Alhomäki HYri 
105, 5. Siri Kallio TaRy 105, 6. 
Henni Isaksson FoSa 95.

T 11, kiekko: 1. Siri Kallio 
TaRy 16.25, 2. Milla Vehmas 
TaRy 15.33, 3. Sara Syrjälä Ta-
Ry 14.04, 4. Henni Isaksson 
FoSa 11.37, 5. Vilja Alhomäki 
HYri 11.19, 6. Jonna Ojanen 
HYri 9.48.

T 11, 4x50 m: 1. TaRy (Jen-
ny Sääksi, Milla Vehmas, Sara 
Syrjälä, Siri Kallio) 35.3.

T 13, 200 m: 1. Paula Kil-
ponen FoSa 31.28, 2. Miranda 
Uusi-Kämppä HYri 32.09, 3. 
Kati Sipilä TaRy 32.57, 4. Mag-
da Mattila HYri 32.82, 5. Veera 
Mikola FoSa 34.77, 6. Emmi 
Isaksson FoSa 35.03, 7. Oona 
Paavilainen JoJä, 38.43.

T 13, korkeus: 1. Magda 
Mattila HYri 133, 2. Paula 
Kilponen FoSa 125, 3. Emmi 
Isaksson, FoSa 115.

T 13, kiekko: 1. Sonja 
Kauppi TaRy 28.37, 2. Miranda 
Uusi-Kämppä HYri 25.86, 3. 
Emmi Isaksson FoSa 25.34, 4. 
Paula Kilponen FoSa 21.43, 5. 
Veera Mikkola FoSa 18.59, 6. 
Kati Sipilä TaRy 17.11.

Hämsyn 3 lohkon kilpailut 
15.7.09, Ypäjä

T 13, 3x100 m: 1. FoSa 
(Emmi Isaksson, Paula Kilpo-
nen, Veera Mikola) 47.45, 2. 
HYri (Krista Pönni, Miranda 
Uusi-Kämppä, Magda Mattila) 
48.99.

T 15, 300 m: 1. Anni Luoto 
FoSa 50.80, 2. Kati Rautio TaRy 
53.50.

T 15, korkeus: 1. Jessica 
Hakamäki TaRy 130, 2. Kati 
Rautio TaRy 130.

T 15, kiekko: 1. Jessica Ha-
kamäki TaRy 17.8, 2. Kari Rau-
tio TaRy 16.17.

P 7, 40 m: 1. Saku Laine 
FoSa 7.26, 2. Ville Rautio TaRy 
7.54, 3. Matti Auvinen FoSa 
9.14, 4. Jesse Tuki HYri 9.31, 5. 
Niko Sulonen JoJä 9.92, 6. Alpo 
Serenius JoJä 11.83.

P 7, pituus: 1. Saku Laine 
FoSa 335, 2. Ville Rautio Ta-
Ry 278, 3. Matti Auvinen FoSa 
252, 4. Miko Sulonen JoJä 241, 
5.  Jesse Tuki HYri 240, 6. Alpo 
Serenius JoJä 182.

P 9, 40 m: 1. Roope Haapa-
nen FoSa 7:07, 2. Kasperi Hei-
nänen TaRy 7:08, 3. Ville Tuki 
HYri 7:09, 4. Joose Alhomäki 
HYri 7:10, 5. Topias Tuomola 
FoSa 7:21, 6. Paavo Mikkola 
JoJä 7:52, 7. Janne Vuorentaus-
ta YpäY 8:20. 

P 9, korkeus: 1. Ville Tuki 
HYri 115, 2. Roope Haapanen 
FoSa 110, 3. Topias Tuomola 
FoSa 100,  4. Joose Alhomäki 
HYri 85, 5. Janne Vuorentausta 
YpäY 85.

P 11, 60 m: 1. Juho Ojanen 
HYri 8.78, 2. Oskari Kaseva 
TaRy 9.33, 3. Atte Kurkikangas 
TaRy 9.63, 4. Eetu Kurkikangas 
TaRy 9.85, 5. Konsta Mastomä-
ki FoSa 9.88, 6. Kristian Bister 
TaRy 10.21, 7. Erkki Klemelä 
UrjU 10.35.

P 11, pituus: 1. Juho Ojanen 
HYri 449, 2. Atte Kurkikangas 
TaRy 433, 3. Oskari Kaseva 
TaRy 420, 4. Eetu Kurkikangas 
TaRy 392, 5. Konsta Mastomä-
ki FoSa 361, 6. Kristian Bister 
TaRy 349, 6. Erkki Klemelä 
UrjU 349

P 11, kuula: 1. Juho Ojanen 
HYri 8.08, 2. Erkki Klemelä 
UrjU 7.45, 3. Oskari Kaseva 
TaRy 7.13, 4. Atte Kurkikangas 
TaRy 7.06, 5. Eetu Kurkikangas 
TaRy 6.76, 6. Konsta Mastomä-
ki FoSa 5.63.

P 11, 4x50 m: 1. TaRy (At-
te Kurkikangas, Eetu Kurki-
kangas, Kristian Bister, Oskari 
Kaseva) 32.28, 2. FoSa (Konsta 
Mastomäki, Roope Haapanen 
Saku Laine, Matti Auvinen) 
37.09.

P 13, 200 m: 1. Niklas Saha 
UrjU 31:52.

P 13, kuula: 1. Niklas Saha 
UrjU 8.26, 2. Sami Välikoski 
HYri 7.81.

P 13, 3-loikka: 1. Niklas Sa-
ha UrjU 896, 2. Sami Välikoski 
UrjU 752.

P 15, 300 m: 1. Mikael Saha 
UrjU 45.57.

P 15, kuula: 1. Mikael Saha 
UrjU 8.99.

P 15, 3-loikka: 1. Mikael 
Saha UrjU 962.

Viikko 32
Ma: Makkarakastike, perunat, kiinankaali-hernesalaatti, per-

sikat, kinuskikastike.
Ti: Paistettua kalaa, perunat, kastike, lehtisalaattia, mustik-

kakeitto.
Ke: Jauhelihajuureskastike, perunat, kurkku-purjo-omenasa-

laatti, jäätelö.
To: Kasvissosekeitto, leipä, leikkele, vihannes, vadelma-

päärynäkerma.
Pe: Pyttipannu, vihreä salaatti, ananaskiisseli.

Viikko 33
Ma: Kalapuikot, perunat, kastike, punajuuri-omenasalaatti, 

hedelmäsalaatti.
Ti: Makkarakeitto, leipä, leikkele, vihannes, ruusunmarjalu-

mi.
Ke: Lihapullat, perunat, kastike, makaronisalaatti, suklaava-

nukas.
To: Kinkkupasta, vihreä salaatti, puolukkakiisseli.
Pe: Kalaa á la Heporanta, perunat, kurkkusalaatti, rahka.

Viikko 34
Ma: Kala-purjokastike, perunat, lehtisalaatti, ananassalaatti.
Ti: Possupata, perunat, tonnikala-riisisalaatti, marjakiisseli.
Ke: Broilerkeitto, leipä, leikkele, vihannes, hedelmä.
To: Italianpata, tomaattisalaatti, jogurtti.
Pe: Jauhelihapihvit, perunat, kastike, italiansalaatti, maito-

kiisseli, hillo

Viikko 35
Ma: Nakkistroganof, perunat, kiinankaali-ananassalaatti, va-

niljavanukas, hilloa.
Ti: Porkkanapihvit, perunamuusi, kastike, lehtisalaatti, he-

delmä.
Ke: Jauhelihamakaronilaatikko, porkkanaraaste, kermahyy-

telö.
To: Possunfilettä, perunat, kastike, vihreä salaatti, omenakii-

vikiisseli.
Pe: Kalakeitto, leipä, leikkele, vihannes, köyhät ritarit. 

Päiväkodin ja esikoulun 
ruokalista

Viikot: 32–35

Ammattikorkeakoulujen 
täydennyshaku
Ammattikorkeakoulujen täy-
dennyshaku järjestetään tänä 
vuonna 3.-6.8. Hakea voi nii-
hin koulutusohjelmiin, joihin 
kevään yhteishaussa on jää-
nyt vapaita opiskelupaikkoja. 
HAMKissa paikkoja on tarjolla 
yhteensä kuudessa koulutusoh-
jelmassa.

Uusia opiskelijoita syksyllä 
2009 alkavaan koulutukseen 
ottavat Riihimäellä kone- ja 
tuotantotekniikan, liikenne-
alan, mediatekniikan ja tuote-
kehityksen koulutusohjelmat, 
Forssassa hoitotyön koulutus-
ohjelma sekä Hämeenlinnas-

sa bio- ja elintarviketekniikan 
koulutusohjelma ja bio- ja 
elintarviketekniikan koulutus-
ohjelman meijeriteknologian 
suuntautumisvaihtoehto.

Täydennyshaussa noudate-
taan ammattikorkeakoulujen 
kevään 2009 nuorten yhteis-
haun valintaperusteita. Kou-
lutusohjelmiin haetaan netin 
kautta osoitteessa www.amk-
haku.fi. Nettihaku sulkeutuu 
6.8. klo 16.15. Valintojen tu-
lokset ilmoitetaan 21.8.2009. 
Tarkempaa tietoa täydennys-
hausta löytyy osoitteesta www.
hamk.fi.
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KESÄJUMPPA
jatkuu Kartanon koululla tiistaisin klo 18–19.
Viimeinen kerta ti 11.8.!

3 e / krt / jumppaaja. Ohjaajana Satu Mononen
(puh. 040 534 5582).

Kaikki mukaan hikoilemaan!

Ypäjän Naisvoimistelijat  Ypäjän kunta

                    Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry.

                    ELOKUUN TOIMINTAA

Vielä on kesää jäljellä ja kaunis loppukesä on edessä. 
Tule ja koeta, kuka pääsee ensiksi viiteenkymmeneen 
pisteeseen vai meneekö kenties yli ja montako mölkkypa-
likkaa siihen tarvitaan. Jos alat kiinnostua ko. lajista niin 
tule ja rentoudu sinäkin. Tule pelaamaan kanssamme 
MÖLKKYÄ keskiviikkoisin kello 13 alkaen Rajatie 3:n 
piha-alueella. Lisätietoja Ilkka Teperiltä. Piirin kisat For-
ssassa elokuun 13 päivä. Ja tietysti Ypäjän yössä 22.8.09 
heitetään mölkkyä terveyskeskuksen edustalla. 
Tarinatupalaiset sekä kirjoittajakerholaiset lomailevat vielä 
tämän kuukauden ja kehittelevät uusia tarinoita ja kirjoitel-
mia. Osallistutaan yhteisiin rientoihin ja käydään kukin 
tahollamme vaikkapa kotiseutumuseolla (avoinna teatterin 
näytösaikoina sekä Pertunpäivien aikaan) tai sitten Annie 
Mestariampujaa katsomassa musiikkiteatterilla. 

Kiitos joululehden ilmoitushankkijoille ansiokkaasta työstä.
Muistakaa vapaaehtoistoiminta- ja liikuntakorttien täyttö. 
Lisää kortteja Sinikalta tai Keijolta.
Mukavan letkeää elokuuta teille, hyvät nykyiset ja tulevat 
Eläkeliittolaiset.

Verenpaineenmittaukset
Ypäjän Osuuspankin alakerrassa 

syksyllä 2009
ilman ajanvarausta

 ke 9.9.2009 klo 10.30–11.30
 ke 7.10.2009 klo 10.30–11.30
 ke 11.11.2009 klo 10.30–11.30 
 ke 9.12.2009 klo 10.30–11.30 

Tervetuloa!

Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

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

Ohjaus
Valtteri Roiha

Musiikin johto
Kari Mäkiranta

Koreografia
Salla Kärkkäinen

Lippuvaraukset

040 - 842 8610

Liput
20 / 17 / 10 €

LASTEN JA NUORTEN 
TAVAROIDEN KIRPPIS
Pertunkaaressa lauantaina 22.8.
klo 10–12.
Pöytävaraukset p. 050 553 1635/Henna
Järj. MLL:n Ypäjän yhdistys

Taidenäyttely – Leena Nikkanen
22.8.2009 (Ypäjän Yö) Veteraanituvan näyttelytila 
"Tähkässä", Perttulantie 7, Ypäjä

Grafi ikkaa ja akvarelleja, kortteja Ypäjän Yö -tarjoushintaan!

            Ypäjän Eteläiset
     Maa- ja kotitalousnaiset

Kesäreissu Urjalan kesäteatteriin 9.8.2009

Lähdemme kimppakyydein Osuuspankin edestä klo 13.45.
Asessorin naishuolet -näytös alkaa klo 15.00.

Lipun hinta 10,00 euroa/jäsen.
Ilmoittautumiset to 6.8. mennessä Saara Rantanen
044 355 2312.
Lippuja rajoitettu määrä.

Ypäjän Yllätys
Kuntoliikunnan lentopallon harrastajat
lopettavat kesäloman lentopallosta.

Syyskauden ensimmäinen harrastuskerta on Yllätyksen 
upeassa urheiluhallissa 28.8.2009 alkaen klo 10.00.

Kaikki joukolla mukaan.
Kuntoliikunta

Esko Palmolahti

TUKIHENKILÖITÄ
Olisitko valmis rinnallakulkijaksi henkilöille, joilla on niu-
kasti sosiaalisia kontakteja, ovat syrjäytymisvaarassa tai 
mielenterveyskuntoutujia?

Haemme Ypäjälle tukihenkilöitä vapaaehtoistyöhön.
Järjestämme tukihenkilökoulutuksen ja toimivilla tukihenki-
löillä on säännöllinen työnohjaus sekä virkistystoimintaa.

Tiedustelut Forssan
seudun Mielenterveysseura,
hanketyöntekijä Ritu Loijnas,

p. 050 046 52768.

         Ypäjänkylän Maa- ja kotitalousnaiset

         ELOKUUN TOIMINTAA
         PYÖRÄILY jatkuu maanantaisin klo 19.00.
         Lähtö Pikku Annen Saven luota.

LENTOPALLOILU jatkuu keskiviikkoisin klo 19.00 Katin-
hännän kentällä. Kaikki pelaamaan lentopalloa hauskassa 
seurassa. 

RAUTALANKAKURSSI Seuraintalolla torstaina 20.8.2009 
klo 18.00 alkaen. Tule ”vääntämään” rautalangasta 
koriste-esineitä, osallistumismaksu 10 € + materiaalit. 
Ohjaajana toimii Minna Sikiö. Ota mukaan sivuleikkurit 
sekä kärkipihdit. Tervetuloa.

MUISTIKERHO
13.8. klo 15–17 Veteraanituvalla

Vietetään mukava hetki iloisessa seurassa virkistäen 
muistia pienillä muistitehtävillä!

Nähdään kerhossa, tervetuloa!

Kerhonvetäjänä Tiina, p. 050 590 9002

YPÄJÄN SOTAVETERAANIT,
SOTAINVALIDIT, PUOLISOT, LESKET

JA KANNATTAJA-/TUKIJÄSENET

TERVETULOA perinteiselle yhteiselle kesäretkellemme 
Urjalaan sunnuntaina 9.8.2009. Lähtö seurakuntakodilta 
klo 11.00.

Käymme mm. ruokailemassa ja kesäteatterissa katso-
massa komediaa Asessorin naishuolet.

Ilmoittautumiset 5.8.2009 mennessä Juhanille puh. 0500-
830 415 tai Anjalle puh. 02-767 3259 tai 044-067 3529. 
Etukäteen ilmoittautumiset on jo huomioitu.

Hyrsynseudulla 
tapahtuu …

Wanhaan malliin

LAURIN MARKKINAT 
Kankareen torpalla la 8.8. klo 11.00 – 15.00
Erittäin mielenkiintoisia työnäytöksiä mm. harjantekijä,
kehrääjä, käsityöläisiä yms.
Entisajan markkinameininkiä soittoa, laulua, naurua ja ....
Monenlaista laadukasta katsottavaa ja maukasta mais-
teteltavaa.
Vapaa pääsy.

Tervetuloa mukaan oikein sakilla nauttimaan tunnelmasta!

Tiedustelut ja pöytävaraukset miel. ennakkoon Tasalan
Marjatalta puh. 040-753 1024

Hyrsynseudun Kyläyhdistys ry

Verenpaineenmittaukset
Ypäjän Aseman osuuspankilla

syksyllä 2009
ilman ajanvarausta

 to 10.9.2009 klo 12.30–13.30
 to 8.10.2009 klo 12.30–13.30
 to 12.11.2009 klo 12.30–13.30
 to 10.12.2009 klo 12.30–13.30

Tervetuloa!

Ypäjän kunnan kotisairaanhoito
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        IKÄIHMISTEN
      PÄIVÄTOIMINTA
                    Pappilan päivätupa avoinna

        jälleen 3.8.2009 alkaen
        maanantaina klo 10.00–14.00
        tiistaina klo 10.00–14.00
        Ohjelmassa: kuntosaliharjoittelua,  
              bingoa, leivontaa, yhdessäoloa ym.
Tervetuloa mukaan! 
Tiedustelut ja uusien ilmoittautumiset  
050-3494331/ Mari Krapi   

Ypäjäläisten yli 60-vuotiaiden

KUNTOSALIVUOROT
Palvelukeskuksessa syksyllä 2009
Alkeisryhmä l      KE    klo 13-14
Alkeisryhmä ll     MA   klo 13-14
Jatkoryhmä l      MA  ja  KE   klo 14-15
Jatkoryhmä ll     TI  ja  TO   klo 14-15
Ryhmät alkavat maanantaina 24.8.2009. 
Vuorot ovat ohjattuja.
Alkeisryhmäläisille henkilökohtainen
ohjaus ennen harjoittelun alkua.
Ohjaajina Mari Krapi ja Helena Santamäki. 
Tiedustelut ja uusien ryhmäläisten ilmoittautumiset
puh. 050-3494331/ Mari Krapi
TI klo 13-14 ja PE klo 14-16 ja LA klo 13-15 on maksut-
tomat vapaa vuorot, joissa ei ohjausta. Tällöin jokainen 
on itse vastuussa mahdollisista tapaturmista. Vapaa-
vuoroja voi käyttää kun on käynyt tai käy ohjatussa 
ryhmässä.
                               Iloa liikkumiseen!

LUKUVUOSI 2009–2010
alkaa Ypäjän kunnan peruskouluissa ja esikoulussa
keskiviikkona 12.08.2009
Koulut alkavat klo 9.00 ja esikoulu klo 10.00
Ensimmäisen koulupäivän kuljetusreittiä ja -aikataulua voi 
tiedustella tiistaina 11.08.2009 koulutoimistosta (puh. 7626 
5261) tai suoraan kuljettajalta. Lukujärjestyksen mukaiset 
kuljetusaikataulut jaetaan kouluilla ja esikoulussa ensim-
mäisenä koulupäivänä.

Sivistyslautakunta
Perusturvalautakunta

Koulujen työ- ja loma-ajat
lukuvuonna 2009–2010

SYYSLUKUKAUSI ke 12.08. – la 19.12.2009
syysloma to 15.10. – ma 19.10.2009

KEVÄTLUKUKAUSI to 07.01. – la 05.06.2010
talviloma vko 8 ma 22.02. – su 28.02.2010
pääsiäisloma to 01.04. – ma 05.04.2010
lomapäivä pe 14.05.2010

Perttulantie 20
32100 Ypäjä

Ypäjän kunnan koululaitoksessa julistetaan haettavaksi

KOLME KOULUNKÄYNNINOHJAAJAN
MÄÄRÄAIKAISTA TOINTA AJALLE
12.08.2009–06.06.2010

Sijoituspaikat ovat Perttulan koulu (1–6 luokat), Ypäjänkylän 
koulu (1–6 luokat) ja Kartanon koulu (7–9 luokat).

Lisäksi työtehtäviin voidaan liittää vapaa-ajan toiminnan 
ohjausta (liikunta, nuoriso). Palkkaus määräytyy KVTES:n 
mukaan.

Hakemukset tulee toimittaa Ypäjän kunnan koulutoimistoon 
osoitteella Perttulantie 20, 32100 Ypäjä.

Hakuaika päättyy 05.08.2009.

Lisätietoja antavat rehtori
Marja Tikkamäki
puh. 050-5747 740 ja
koulutoimensihteeri Auli Hossi
puh. 02-7626 5261 tai
050-5747 739.

Yhteis-
palvelupiste

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 .

Yhteispalvelupiste on paikka, josta saat yleistä neuvon-
taa 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, kun-
tokorttien jakelu- ja palautuspiste, palkintojen lunastus-
piste sekä muu asiakaspalvelu.
Kela: Lomakkeet, Internet-palvelut www.kela.fi  (tiedot-
teet, esitteet, lomakkeet, laskelmaohjelmat).
Työvoimatoimisto: Internet-palvelut www.mol.fi  (tie-
dotteet).
Verotoimisto: Internet-palvelut www.vero.fi  (tiedotteet, 
lomakkeet). 
Maistraatti: Internet-palvelut www.maistraatti.fi  (tiedot-
teet, lomakkeet). 
Poliisi: Lomakkeet, internet-palvelut www.poliisi.fi  (tie-
dotteet, lomakkeet).

Lähipoliisin vastaanotto yhteispalvelupisteessä maanantaina
3.8..2009 (joka kuukauden 1. maanantai) klo 13–15.

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

Caissaniemen yleiset saunapäivät
Ypäjäläisille tarkoitetut yleiset saunapäivät Caissa-
niemessä ovat keskiviikkoisin ja sunnuntaisin 1.6.–
31.8.2009. Sauna on avoinna keskiviikkoisin klo 12.00–
21.00 ja sunnuntaisin klo 12.00–20.00. 
Saunomisesta ei peritä maksua.

Caissaniemeä vuokrataan ypäjäläisille yhdistyksille, yri-
tyksille ja yksityisille henkilöille järjestyssääntöjen mukai-
sesti. Tiedustelut p. (02) 762 6500.

Tekninen osasto

TIEDOTE ASIOIMISLIIKENTEESTÄ
Ypäjän kunta järjestää keskiviikkoisin kaikille asukkail-
leen avointa asioimisliikennettä. Jos haluatte asioida 
Ypäjän kirkonkylässä, käyttäkää edullista taksikuljetusta.

Kuljettaja keskiviikkoisin:

Harri Haikonen (puh. 0500 317 336) 15.7., 5.8., 26.8., 
16.9., 7.10., 28.10., 18.11., 9.12., 30.12. 

Matti Mikkola (Heikki Ojala puh. 040 701 3120) 1.7., 
22.7., 12.8., 2.9., 23.9., 14.10., 4.11., 25.11., 16.12. 

Tuomas Siren (puh. 040 757 5833) 8.7., 29.7., 19.8., 
9.9., 30.9., 21.10., 11.11., 2.12., 23.12. 

Joka keskiviikko reitillä Ypäjänkylä – Ypäjä kk.
– Ypäjänkylä on kuljettajana Jukka Henttinen 
puh. 0400 531 813.

Nykyiset kuljetusreitit ia niiden aikataulut:

Munittu  klo 10.00
Kuusjoki  klo 10.10
Manninen  klo 10.20
Ypäjä kk.  klo 10.30 
Paluu Ypäjän kirkonkylästä klo 12.00

Ypäjänkylä  klo   9.20
Ypäjä kk.  klo 10.00
Paluu Ypäjän kirkonkylästä Ypäjänkylään klo 11.30

Asioimisliikenteen on tarkoitus palvella kaikkia 
ypäjäläisiä, joten kuljetusreittejä Ypäjän kunnan alueella 
voidaan lisätä asiakkaan tarpeen mukaan.

Lisätiedustelut, toivomukset:
Koulutoimisto, puh. 7626 5261 tai 050 574 7739

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

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

Maaseutulautakunta

YPÄJÄN PERTUNPÄIVÄT
22.–23.8.2009

Pertun tori 22.8. klo 16.00 – 22.00
Myyntipaikkoja torille ja Perttulantien varrelle voi varata 
numerosta 02 - 7626 5242
Ypäjän Yö 22.8. klo 18.00 – 22.00
Monenlaisia tapahtumia torilla sekä Perttulantien varressa 
Iloinen iltapäivä Ypäjän kotiseutumuseolla 23.8.
klo 12.00 – 15.00
Kotiseutuhenkinen perinnetapahtuma kotiseutumuseolla

Tervetuloa viihtymään Pertunpäivien eri tapahtumiin
Pertunpäivien tarkempi ohjelma ja aikataulu Ypäjän kun-
nan kotisivulla www.ypaja.fi 

Ypäjän kunnan vapaa-aikatoimi

KIRJASTO 
Lepolantie 2

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

Kirjasto on suljettuna 10.8. alkaen ja avataan saneera-
tuissa tiloissa 1.9.

Kirjaston aukioloaikoihin tulee muutoksia 1.9. alkaen.

Ypäjänkylän lainausasema (Osuuspankin tiloissa) avoin-
na tiistaisin klo 17–19 ja keskiviikkoisin klo 10–12.

Lainat voi uusia puhelimitse 7626 5269 tai sähköpos-
tilla ypajan.kirjasto@ypaja.fi tai osoitteesta www.louna-
kirjastot.fi kirjastokortin tunnuksen ja salasanan avulla. 
Salasanan saa kirjastosta.

HUOM! Tilapäisissä tiloissa ei ole palautusluukkua.

Tervetuloa kirjastoon!

AVOIN PÄIVÄKOTI
jatkaa taas toimintaa syyskuussa (4.9. alkaen)
Tarkemmin syyskuun Ypäjäläisessä.
Lisätietoja: Kirsi Halonen puh. 76267 5224
TERVETULOA!   Perusturvalautakunta
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