
Kunnallinen ja seurakunnallinen tiedotuslehti
Jaetaan kaikkiin talouksiin Ypäjällä HELMIKUU 2010

JÄTE- JA KIINTEISTÖHUOLTOA
– Jäteastioiden tyhjennykset edullisesti ja säännöllisesti asiak-
kaan tarpeen mukaan – jäteastioiden myynti – vaihtolavakulje-
tukset – muut kuljetukset (purut, mullat, turpeet, sorat ym.)
– nosturivarustus.

Ypäjäläinen yrittäjä – edullisempi vaihtoehto.
Ympäristöhuolto Matti Hossi ky, puh. 0400 905 682 

• Uudisrakentaminen
• Huoneistoremontit
• Rakennussaneeraus
• Kattorakenteiden
   muutos/korjaustyöt

Mika Suvanto/0500 448 106, Jukka Ilola/0400 871 095

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

Autokoulu Ypäjällä
Aloitus ti 16.2.2010 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.

Parturi-kampaamo-
Raija Pastell-Fält

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

Puh. gsm 02-767 3533, 050 347 8448
Tolmintie 4, YPÄJÄ

Ba
lm

ai
n

PARIS

100% aito hiuspidennys/
tuuhennus/raidat sinetti-
ja kampakiinnityksellä

O S T E TA A N
– Vanha mökki kunnostettavaksi
– Lato, liiteri tai muu ulkorakennus
– Maapalsta jossa on kallio tai lampi

– Vanhempia Toyota henkilöautoja
– Hiace pakettiautoja
– Kuolinpesät kaikkine tavaroineen

VAIVATTOMASTI, ILMAN VÄLITYSPALKKIOITA, SOITA JA PYYDÄ TARJOUS!
PUHELIN: 040 960 4356

EN  JUHLI
Kirsti Kangas

RINTAMAVETERAANIEN 
KUNTOUTUS VUONNA2010  
Kuntoutukseen voivat anoa ne rintamasotilastunnuk-
sen, rintamapalvelutunnuksen tai rintamatunnuksen 
omaavat henkilöt, jotka eivät ole oikeutettuja 
kuntoutukseen sotilasvammalain nojalla.
Kuntoutusvaihtoehdot:

1) Laitoskuntoutus 10–14 vrk. Rintamaveteraanin 
puoliso voi osallistua kuntoutukseen 
samanaikaisesti veteraanin kanssa.

2) Avokuntoutus: 20–30 kerran fysioterapiasarja 
paikallisissa fysikaalisissa hoitolaitoksissa 
tai veteraanin kotona. Avokuntoutuksena voi 
saada myös jalkahoitoa.

3) Päiväkuntoutus: 10–20 päiväkuntoutuskäyntiä.
Rintamaveteraanin kuntoutusta voi hakea 
ympäri vuoden. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan 
lääkärinlausunto, joka on laadittu vuonna 
2009 tai myöhemmin. Hakemus toimitetaan 
osoitteella Pääterveysasema, sosiaalityöntekijä, 
Urheilukentänkatu 2, 30100 Forssa. Lisätietoja antaa 
sosiaalityöntekijä puh. (03) 4191 2770.
Forssa, 4.12.09
Forssan seudun terveydenhuollon ky
perusterveydenhuollon johtava lääkäri

Forssan seudun 
terveydenhuollon ky

Yhteisvastuun teema vuonna 2010: 
OLE ARKIENKELI ja AUTA SUOMEN 
JA HAITIN LAPSIPERHEITÄ
Suomessa elää 150 000 lapsiperhettä köyhyydessä. 
Haitissa on koettu valtava luonnonkatastrofi, jossa on 
kuollut yli 100 000 ihmistä. Maa tarvitsee vielä kauan 
Kirkon Ulkomaanavun täsmäprojekteja lapsiperheiden 
auttamiseksi ja maan jälleenrakentamiseksi. 10 % yv-
keräyksen loppusummasta tulee oman seurakunnan 
diakoniatyölle Ypäjän lapsiperheiden tukemiseen.

Yhteisvastuukeräys alkaa virallisesti 7.2. presidentti 
Tarja Halosen juhlallisella avauksella TV:ssä. Ypäjällä 
on silloin kirkossa klo 10 Messu ja kolehti kerätään 
Yhteisvastuulle. 7.2. lähtien kevään aikana on 
mahdollisuus osallistua useisiin yv-tapahtumiin ja 
myyjäisiin seurakunnassa.

Katselimme viime sunnuntaina suurta konserttia tv:
n kautta Helsingin tuomikirkosta. Tällä konsertilla 
kerättiin Haitin maanjäristyksen uhrien hyväksi 
lähes 1 000 000 €. Suomen suosituimmat laulajat ja 
muusikot antoivat ilmaiseksi oman musiikinlahjansa 
katastrofissa eloon jääneiden auttamiseen Kirkon 
Ulkomaanavun kautta. Vanha ja jo kulunutkin 
sanonta ”On lottovoitto syntyä Suomessa” on taas 
ajankohtainen. Lamankin aikana meillä on ruokaa ja 
vettä.  Lumessa ja pakkasessakin voimme 
nähdä luonnon suuruuden ja kauneuden. Pääsemme 
taas hiihtämään ja patikoimaan sydämemme 
pohjasta. Olemme kiitollisia hyvästä maasta ja siksi 
tahdomme myös auttaa kärsiviä lähimmäisiämme 
kaukana ja lähellä. Lesken ropo on Herramme 
silmissä yhtä arvokas tai kuin rikkaan anti. Kenenkään 
lahjoitusta ei väheksytä. Alla olevalla pankkiyhteydellä 
voit osallistua Yhteisvastuuseen!

Saajan tilinumero: 553933-211185
Saaja: Yhteisvastuutili / Ypäjän seurakunta                       
Viitetieto: Lahjoitukseni Yhteisvastuukeräykselle                                                                             

KIITOS LAHJASTASI!

Diakonian vastuuryhmän puolesta 
Anne Mäkinen 

Pappilanmäki-Rauhalan alue rajoittuu Loimijokeen, 
Anna-Marin polun ja Niilonpolun läntisimpiin tontteihin, 
Jaakkolantiehen, Perttulantiehen ja Isokujan itäisimpiin 
tontteihin.

Perttulan suunniteltu asemakaava-alue rajoittuu Loimi-
jokeen Perttulantie  26–36 kohdalla, muutoin eteläre-
unaltaan Perttulantiehen ja Jaakkolantiehen, länsireun-
altaan Ypäjänkyläntie 180:n tienoille, pohjoisreunaltaan 
Tolmin metsäalueeseen ja itäreunaltaan Papalintien 
loppupään tasolle.

Asemakaavoista on laadittu kaavaluonnokset, joista 
kaikki kiinnostuneet kutsutaan keskustelemaan

KAAVALUONNOSTEN ESITTELYTILAISUUTEEN
Ypäjän kunnantalolle, 
Perttulantie 20, keskiviikkona 
9.2.2010 klo 18.00.
TERVETULOA
2.2.2010 Kunnanhallitus

Kunnanhallitus
Perttulantie 20
32100 Ypäjä

PAPPILANMÄKI-
RAUHALAN ASEMA-
KAAVAN MUUTTA-
MINEN, PERTTULAN 
ASEMAKAAVAN 
MUUTTAMINEN JA 
LAAJENTAMINEN

Kunnanhallitus
Perttulantie 20
32100 Ypäjä

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA
Ypäjänkylän (koko maarekisterikylä) tulevaisuuden 
maankäytön ohjeeksi on laadittu osayleiskaavaluonnos, 
josta kaikki kiinnostuneet kutsutaan keskustelemaan

KAAVALUONNOKSEN ESITTELYTILAISUUTEEN
Ypäjän kunnantalolle, 
Perttulantie 20, keskiviikkona 
10.2.2010 klo 18.00.
TERVETULOA

2.2.2010 Kunnanhallitus

Elegia – Eino Leinon runoja 
laulaen ja lausuen

Lausunta, Henry Räsänen 
Laulu, Erkki Räsänen 

Ypäjän kirjastossa torstaina 4. 
maaliskuuta klo 18.30

Kahvitarjoilu alkaen klo 18 
Tule nauttimaan Eino Leinon koskettavista runoista

Ypäjän kirjastotalon tunnelmalliseen miljööseen
ja tutustumaan 1890-luvun arkkitehtuurin helmeen

Osoite: Perttulantie 59, Ypäjä
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Seurakunnan
asiat

kirkkoherra
Risto Ahti

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

40. vuosikerta.

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

Päätoimittaja:
Tapani Rasila

Taitto ja oikoluku:
Newprint Oy

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

ILMOITUSHINNAT
Ilmoitukset
0,5 e / pmm + alv

Määräpaikkakorotus
0,1 e / pmm + alv

Toistuvaisilmoitus
joka numerossa
0,4 e / pmm + alv

Yhdistysten ilmoitukset
Maksutta

TILAUSHINNAT
Ypäjän kunnan alueen
osoitteisiin veloituksetta

Tilaukset kotimaahan
20 e / vuosikerta

Tilaukset ulkomaille
Muu Eurooppa
 25 e / vuosikerta
Muut maanosat
 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
ti ja ke klo 9.30–11.00
puh. 0400 388 170

PAINOPAIKKA
Newprint Oy

Maaliskuunkuun 2010 Ypäjä-
läinen ilmestyy torstaina 4.3. 
Lehteen tarkoitettu aineisto 
on toimitettava kunnantalolle 
26.2.2010  klo 12 mennessä.

Huhtikuun Ypäjäläinen ilmestyy 
torstaina 1.4.2010.

Ypäjän seurakunta järjestää perinteisen
Laskiaisriehan 
su 14.2.2010 klo 11.30 alkaen Rautarinteellä 

(kirkossa laskiaismessu klo 10).
Ohjelmassa mm. hartaus, hevosajelua ja mäenlaskua.  
Paras mäenlaskuvempele palkitaan. Säävaraus.
Myytävänä mehua, pullaa ja makkaraa yhteisvastuun 
hyväksi. Laavulla on mahdollisuus paistaa omia makkaroita.
Lisätietoja tapahtumasta saa nuorisotyönohjaaja Sari 
Lehtoselta puh. 0400 852 846.

Helmikuun hangilla lasketaan mäkeä, 
pulkat ovat pullollaan iloista väkeä.

Mäkeen on mukava tulla, 
näin kivempaa on sulla!

 Tervetuloa!          Ypäjän seurakunta

Helmikuun 2010 
jumalanpalvelukset

Kynttilänpäivänä sunnuntaina 7.2. kello 10. 
messu eli ehtoolliskirkko. Tänään on myös 
Rikun ja Rikhardin päivä. Nimitys kyntti-
länpäivä johtuu siitä, että keskiaikana tänä 
pyhänä vihittiin käyttöön vuoden aikana kir-
kossa käytetyt kynttilät. Niitä oli varmasti 
paljon, sillä muuta valonlähdettä ei ollut, 
jollei nyt soihtuja ja päreitä käytetty. Vir-
ret: 48: 1-3, 328: 4, 49, 447: 1-3, 543: 1-, 
ehtoollisvirsinä 229 ja 232 ja päätösvirtenä 
50. Tänään alkaa muuten yhteisvastuukeräys 
ja kirkossakin kolehti menee yhteisvastuulle. 
Ottakaapa kerääjät ystävällisesti ja helläva-
roin vastaan kun he tulevat luoksenne näihin 
aikoihin. Päivän rukous: ”Rohkaise meitä 
tulemaan pyhien kasvojesi eteen anteeksian-
toosi turvaten.” Ja rukous alkaneelle viikolle: 
”Maailman tapahtumat huolestuttavat meitä, 
tuovat pelkoa. Silti toivomme rohkeaa ja 
toivorikasta mieltä, jotta jaksaisimme olla 
Jumalan työtovereina.”

Jazz-messu sunnuntaina 7.2. klo 18 kir-
kossa. Huom. aika. Tapio Laurila joukkoi-
neen saapuu ja pappina on Risto Ahti. Ko-
lehti Onankjokwen sairaalan saneeraukseen 
Ambomaa Namibia Lähetysseuran kautta.

Seurakuntakodilla lähetysilta tiistaina 9.2. 
kello 18.00 alkaen. Mukana on Maarit Haltia, 
Botswanan lähetti, joka elävästi kertoilee 
asioita, ja tietysti Risto mukana. Liisa Hieta-
mäki keittää päätteeksi makoisat kahvit.

Laskiaissunnuntai 14.2. kello 10 ja nyt 
vietämme messua. Tervetuloa kaikki haluk-
kaat Herran Pyhälle Ehtoolliselle. Laskiai-
sena alkaa Jumalan rakkauden uhritien kul-
keminen. Päivän latinalainen nimi Esto mihi 
tulee päivän psalmista 31: 3, jossa ensim-
mäiset sanat ovat: ”Ole minulle”, ja sitä nuo 
sanat suomennettuna tarkoittavat. Siksipä 
päivän rukous on: ”Ole minulle kallio, jonka 
suojaan saan paeta, vuorilinna, johon minut 
pelastat.” Virret: 301, 726, 54, 318, 336: 1, 
ehtoollisvirsinä 517 ja 228 ja päätösvirtenä 
600: 5. Tänään on Risto-papin toisen nimen, 

Voiton päivä ja samalla ystävänpäivä ja Va-
lentinin päivä. Tänään ollaan suunnitelmien 
mukaan myös Rautarinteessä, jossa tarjoilua 
ja kilpailua ja jonne on nyt helppo mennä 
uutta kävelysiltaa pitkin. Tilaisuus alkaa siel-
lä klo 11.30 pikkuisella hartaudella. Toivotan 
kaikille iloista, reipasta, liikunnallista ja sy-
vällistä keskitalvea. Tuosta laskiaistapahtu-
masta kirkon jälkeen sitten tarkemmin muis-
sa ilmoituksissa. Seurakunnan työntekijätytöt 
ovat jo innoissaan tapahtumasta, joka oli 
viime vuonnakin laskiaisena, pyhänä, joskus 
myös arkiehtoona.

Sunnuntaina 21.2. messu klo 10 kirkossa. 
Ja virret tänään paastonajan 1. pyhänä: alku-
virsi 173: 1-3, ei kiitosvirttä paastonaikana, 
päivän virsi 303: 1-4, evankeliumi ja saarna 
yhteen ja uhrilahjavirsi 305: 1-. Ehtoollisen 
aikana 224, ja ylistysvirsi on 727, joten Kiit-
täkäämme Herraa jää pois ja lauletaan tuo 
virsi ja sitten Herran siunaus ja päätössoitto.

Sunnuntai 28.2. on myös Kalevalanpäi-
vä ja suomalaisen kulttuurinpäivä. Toinen 
paastonajan pyhä. Vietämme sanan kirkkoa 
aamusella klo 10. Aiheena Usko ja rukous. 
Opetuslapset olivat huolissaan siitä kun eräs 
nainen sinnikkäästi kulki heidän perässään 
apua pyytäen. Nainen sai lopulta haluamansa 
avun. Virret: 483, kiitosvirsi jää pois, 477, 
318, 361: 1-, yleisen esirukouksen vuorovir-
tenä lauletaan 506 aina kun rukous-osio päät-
tyy sanoihin: Herra, kuule rukouksemme, 
säkeistö kerrallaan. Ja päätösvirsi on 536: 
4-5. Syvällinen ajatus Jeremian kirjasta, joka 
sopinee aikamme ihmiseen: ”Jokainen juok-
see kiireesti omaa tietään niin kuin taistelu-
tantereella kiitävä ratsu. Haikarakin taivaalla 
tietää muuttoaikansa, kyyhkyset ja pääskyset 
osaavat tulla, kun niiden aika on. Mutta miten 
on sitten ihmisten laita. Hän ei välitä tietää, 
mitä Herra on säätänyt.” Loppuosan sanon 
hieman kärjistäen.

Asiat kokosi
Risto Ahti

Sananen helmikuuksi 
2010

”Minä luotan sinun armoo-
si, saan iloita sinun avustasi. 
Minä laulan kiitosta Herralle, 
hän pitää minusta huolen.” 
Psalmi 13: 6

Jokainen haluaa turvalli-
suutta. Jeesus puhuu Jumalan 
huolenpidosta ihmistä kohtaan 
käyttämällä kahta esimerkkiä. 
Jeesuksen aikana toreilla myy-
tiin varpusia halpaan hintaan. 
Yhdellä kolikolla sai kaksi lin-
tua ja kahdella kolikolla peräti 
viisi. Siihen aikaan tunnettiin 
jo kaupanpäälliset eli viiden-
nen varpusen sai ilmaiseksi. 
Samanlainen myyntikikka on 
Ypäjälläkin lähetysarpajaisissa 
ja diakoniamyyjäisissä. Yhdel-
lä eurolla yksi arpa, mutta kah-
della saa kolme arpaa ja ihmi-
set käyttävät tätä ilmaista arpaa 

hyväkseen. Jeesuksen sanoma 
oli se, että Jumala ei unohda 
sitä ilmaistakaan eli arvotonta 
varpusta.

Ypäjänkin torilla on silloin 
tällöin myyjiä. Kun kalakaup-
pias tai joku muu sinne to-
rille tulee, niin heti ilmaan-
tuu miesporukka juttelemaan 
myyjän kanssa ja laittamaan 
samalla Ypäjän asiat kuntoon. 
Saattaa olla että Ypäjänkin to-
rilla myyjä antaa kaupanpääl-
lisen, mutta varpusia ei siellä 
myydä. Nuo linnut kun ovat 
muutenkin käyneet harvinai-
siksi. Tosin hevoslaitumilla ja 
hevosalueitten lähistöllä niitä 
näkee.

Samoin jos alkaisimme las-
kea päämme hiusten lukumää-
rää, niin emme siihen pystyisi 

emmekä ryhtyisi moista ar-
votonta tekoa tekemäänkään. 
Mutta Jumala on senkin vaivan 
nähnyt ja tietää hiustemme lu-
kumäärän.

Näillä yksinkertaisilla esi-
merkeillä Jeesus haluaa sanoa 
sen, että ihmisenkin jokainen 
vaihe elämässä on Jumalan tie-
dossa. Vähäpätöisimmältäkin 
tuntuvat asiat ovat Jumalan tie-
dossa ja hoidossa. Ja tottahan 
toki ihminen on arvokkaampi 
kuin jokin hius tai lintu. Siis 
niittenkin vaihe on Jumalan 
tiedossa niin eikö sitten ihmi-
sen kohtalot. Tämä tieto antaa 
turvallisuutta ja herättää kiitol-
lisen laulun halun Luojalleen.

Risto Ahti

Svengaava jumalan-
palvelus Ypäjän kirkossa
Letkeästi soljuva, svengaava 
jumalanpalvelus toteutetaan 
kynttilänpäivänä Ypäjän kir-
kon tähtitaivaan alla. Virret ja 
muu musiikki sykkivät swingin 
tahdissa, mikä tarkoittaa ryt-
min elävöittämistä.  Se onkin 
jazz-musiikin tärkeä osa, sillä 
sana swing tarkoittaa rytmin 
elävöittämistä. Jazz-musiikin 
rytmin juuret on löydettävissä 
Afrikasta. Jazziin kuuluu myös 
improvisointi, mikä tarkoittaa 

spontaania musisointia, jolloin 
ei ole orjallisesti sidottu nuot-
teihin, vaan niitä käsitellään 
vapaasti kuten rytmiäkin. 

Ypäjällä svengaavan ju-
malanpalveluksen toteuttavat 
Risto Ahti, pappina, musiikin 
on suunnitellut Tapio Laurila. 
Soololaulut esittää Armi Haa-
tanen, ja stemmalaulajana on 
Pauli Hyrkäs. Laura Närvänen 
soittaa klarinettisoolot, kontra-
bassoa näppäilee Jukka Lahto-

nen, ja rummuissa on Akusti 
Perho, lukijana Sari Lehtonen, 
Tapio Laurila pianistina ja lau-
lajana.

Tilaisuudessa kerätään ko-
lehti, jonka tuotto menee Suo-
men Lähetysseuran nimikko-
kohteelle.

Erilainen jumalanpalvelus 
Ypäjän kirkossa kynttilän-
päivänä 7.2.2010 kello 18.

Helmikuun päiväkerhotiedote
Laskiaisrieha 14.2.2010 alkaen klo 11.30. 
Ohjemassa mm. hevosajelua ja mäenlaskua 
(paras mäenlaskuvempele palkitaan). 
Tapahtumassa myydään makkaraa, mehua ja 
pullaa. Tuotto menee Yhteisvastuulle, jonka 
tämänvuotiset kohteet ovat Haitin ja kotimaan 
apua tarvitsevat lapsiperheet.
Päiväkerhon talviloma on vko 8, jolloin ei 
pidetä kerhoja.

Ypäjän srk:n 
diakoniatyö 
helmikuussa
Diakoniatoimisto avoinna: 
tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 9.30 – 11. 
Anne Mäkinen puh. 0400 388 170.

Kultaisen iän kerhot lounaineen (4 €) torstaina 
klo 11–13. 11.2.  Talvirunot ja laulut sekä arpajaiset 
retkikassaan. Torstaina 18.2.  RETKI Humppilaan.  
Lähtö srk-keskuksen edestä klo 10 ja paluu noin klo 
15. Retken hinta 15 € sisältää lounaan Humppilan 
srk-kodilla. Mahdollisuus ostoksiin aamupäivällä. 
25.2. kerhon teemana ”Ruoka ja uskonto”. Mukana 
kerhoissa Risto Ahti, Tapio Laurila, Anne Mäkinen ja 
diakonian vapaaehtoiset mahdollisuuksiensa mukaan.

Hartaudet palvelukeskuksessa keskiviikkona 10.2. 
ja 24.2. Hoivalla klo 13 ja Ruustinnassa klo 13.30. 

Keskiviikkona 24.2. klo 12 Keva-kerho 
Lukkarissa. Hartauksissa mukana diakoni, kanttori ja 
vapaaehtoiset.

Työttömien ruokailu (3 €) joka keskiviikko klo 
11.30 srk-kodilla. Eu-ruokakasseja saatavana 
diakoniatoimistoaikoina.

Yhteisvastuukeräys alkaa sunnuntaina 7.2. 
Ypäjän kirkossa messu klo 10, jossa kolehti 
Yv:lle. Jos haluat toimia kylässäsi lista- tai 
lipaskerääjänä, saat nämä diakoniatoimistosta. 
Koko seurakunnan yhteinen Laskiaisrieha 
on sunnuntaina 14.2. Rautarinteessä, josta 
tuotto myös Haitin ja Suomen lapsiperheiden 
auttamiseen yhteisvastuukeräyksen kautta 
(tarkempi ohjelma toisaalla lehdessä).

Varhaisnuoret
1-2 -luokan Liikkis Perttulan koululla maanantaisin 
klo 13.00–14.00. hiihtolomalla ei ole Liikkistä.
1-2 -luokan sekakerho ”Sarin kerho” Ypäjänkylän 
koululla keskiviikkoisin klo 13.00–14.00. 17.2. ja 
24.2. (hiihtoloma) ei ole kerhoa.

Nuoriso- ja rippikoulutyö:
Isoskoulutus torstaisin seuriksella klo 15.30. 18.2. ja 
25.2. (hiihtoloma) ei ole isoskoulutusta.
Nuortenillat perjantaisin seuriksella klo 18.00. 12.2., 
19.2. ja 26.2. EI ole nuorteniltoja.
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Syksyllä useamman viikon 
työskentelivät samaan aikaan 
Jukka-Pekka Heino ja Maria 
Ryyppö. JP eli Jukka-Pekka 
lienee useammille ypäjäläisille 
tuttu nuori mies, rippikoulussa 
isosena vuosia ollut mukana 
ja armeijan käynyt, asuu Raja-
tiellä viime kesänä asfaltoidun 
kadun varrella. Hän opiskelee 
lasten ohjaajaksi Turun Kristil-
lisessä opistossa, joka sijaitsee 
hyvin lähellä Maarian kirkkoa. 
Koulutukseen kuuluu työhar-
joittelua, joka on ohjattua ja 
valvottua. Useita viikkoja hän 
oli viime syksynä seurakunnan 
päiväkerhossa mukana. Ja ihan 
hyvä, että miehiä tulee mukaan 
päiväkerhoon, joka on naisval-
tainen ala kuten yleensäkin las-
tenpäiväkodit ja lasten tarhat. 
Jukka-Pekalta kyselin joitakin 
juttuja ja harrastuksena hänellä 
on lenkkeily. Tarvitsisi joskus 
mennä yhdessä hölkälle, tuli 
mieleeni. Ja lapsista hän saa 
voimaa niin työhön kuin elä-
mään. Hänen mielikirjansa on 
Taru sormusten herrasta. Ypäjä 
on paras paikka siksi, että se on 
pieni ja rauhallinen pitäjä.

Kyselen Jukka-Pekalta 
myös suututtavia asioita, har-
mittavia sellaisia: kiire, turha 
vouhottaminen ja uteliaat ihmi-
set. Mieliruokana on lasagne ja 
mielikukkasena hän mainitsee 
helppohoitoisen tekokukan. 
Rakkain eläin on Herbert-sam-
makko, joka elää kalojen kans-
sa akvaariossa. Ennen kaikkea 
JP on tullut tutuksi monien 
vuosien rippikoululeireistä, 
jossa hän on ollut ryhmänjoh-
tajana ja isosena mukana.

Maria Ryyppö – tyttö 
Forssasta

Toukokuun lopulle työsken-

telee Laila Moisanderin työ-
parina lastenohjaajana Maria 
Ryyppö Juhonkujalta Forssas-
ta. Hän pitää kalaruuista ja 
kukkasenaan hän mainitsee 
orkidean ja gladioluksen. Nuo-
ren tytön päiväkirjan hän on 
lukenut mieleenpainuvimpana, 
ja yleensä elämänkertakirjat 
ovat tulleet tutuksi. Hän pitää 
myös ruotsalaisesta dekkarikir-
jailijasta Henning Mankellin 
kirjoista. Perheille tarkoitettuja 
tapahtumia hän toivoo seura-
kuntaan ja hän on ehtinyt jo 
tutustua Ypäjään. Uusittu ja 
laajennettu kirjasto oli mielen-
kiintoinen paikka ja muutama-

na kesänä hän on käynyt Ypä-
jän musiikkiteatterin esityksiä 
katsomassa.

Lokakuun alusta toukokuul-
le Maria Ryyppö työskentelee 
srk-kodilla lasten parissa. Il-
taisin jää aikaa kävelyyn tai 
jopa juoksulenkkeilyyn. Ja Ve-
sihelmessä hän kerran viikossa 
käy lastensa kanssa uiskentele-
massa. Erikoisuutena hän mai-
nitsee sen, että syksyllä hän 
aloitti miehensä kanssa tanssi-
harrastuksen. Voimaa elämään-
sä hän saa ystävistä, harrastuk-
sista ja tietysti ennen kaikkea 
perheestä sekä kummilapsista. 
Yleensäkin elämän iloisiin yl-
lätyksiin kuuluu paljon asioita. 
Jutuntekohetkellä hän iloitsi 
vauvauutisesta perhepiirissä. 
Ja yleensäkin omien lapsien 
elämän seuraaminen tuo iloa 
elämään.

Lapsista siis Jukka-Pekka 
ja Maria pitävät. Eihän sitä 
muuten jaksaisi olla ja touhuta 
päiväkerhossa vilkkaan tusinan 
verran lapsia ympärillä.

Risto Ahti

Pitkäaikainen kirkkokuorolainen ja virren ystävä:

KAARINA LAINE

Päiväkerhon työntekijöitä

Miksi hiihtelet?

Opin tuntemaan Kaarina Lai-
neen nimenomaan kirkkokuo-
rolaisena. Ypäjänkylästä tuli 
aikanaan kuoroon iso joukko 
naisihmisiä: Oli Hannulaa, Vap-
pu ja Anja, Lähteenmäen Lyyli 
ja Inkeri Inga Mäkeläinen ja 
monta muuta. Muistan Aili Saa-
risen ahkerana kuorolaisena ja 
hän aikanaan oli iloinen siitä 
että varsinkin Tapio Laurilan 
kaudella kuoro oli ahkera ja 
tehtiin myös retkiä. Jopa taksi-
kyytiä Tapio kuorolaisille jär-
jesti. Myös kaupanväki Hertta 
ja Reino Mäntylä kävivät kuo-
rossa. Kun kävin katsomassa 
Aili Saarista, niin hän innostui 
muistelemaan kirkkokuoron 
mukavia aikoja. Jopa oopperas-
sakin käytiin. Aina oli mukana 
myös Kaarina Laine Katinhän-
näntien alkupäästä Päivölän 
talosta. Päivölää en kartasta 
löytänyt, mutta nyt selvisi, että 
takana on Kallerinmäki, josta 
olen kuullut paljon puhuttavan. 
Aikanaan menin onnittelemaan 
70-vuotiasta Kaarinaa, mutta 
enpäs meinannut löytää ja hok-
sata, kun luettelossa oli nimi 
Ilma Laine. Ilmaa en kuullut 
koskaan käytettävän vaan ai-
noastaan Kaarina-nimeä. Hän 
oli syntynyt Peräseinäjoella 
19.6.1924 ja Kaarina oli kuol-
lessaan 85-vuotias. Kaarina oli 
pohjalaisia ja kyllä sen huoma-

si temperamentista. Nykyisin 
Peräseinäjoki kuuluu Seinäjo-
keen.

Aikanaan Kaarina löysi tien-
sä Ypäjälle maataloustöihin, 
ja hän oli syntyisin suuresta 
lapsiperheestä. Hän avioitui 
30.9.1951 Ypäjällä syntyneen 
Kalle Mikael Laineen kanssa. Ja 
puoliso tunnettiin nimenomaan 
Mikkona. Avioliitosta syntyi 
kolme poikaa: Seppo ja Simo 
ja Sauli, jotka kaikki muuttivat 
pois Ypäjältä. Puoliso Mikko 
kuoli 8.9.1992, joten melkoi-
nen leskeysaika Kaarinalle tuli. 
Jossakin vaiheessa hän muutti 
Pappilanmäelle Rauhalantie 1 
C asunto 4:ään. Sieltä käsin hän 
osallistui palvelutalon lukuisiin 
tilaisuuksiin. Hän halusi tulla 
veisaamaan sydämensä kyl-
lyydestä. Joskus kävi niin, että 
kanttori ei ollut mukana, ja kun 
läksin kiertämään huoneita eh-
toollista antaakseni, niin Kaari-
na jäi veisuuta johtamaan.

Kaarina oli osallistuja
Eräänä uuden vuoden aat-

tona kanttori oli jo etukäteen 
sanonut että ei pääse mukaan. 
Niinpä laitoin kirkollisiin uu-
tisiin, että ”kanttorina” toimii 
Kaarina Laine. Se oli mainittu 
nimenomaan lainausmerkeissä. 
Tämä herätti joissakin huomio-

ta, koska minulta kysyttiin, mil-
loin Laineen rouva on sellaisen 
tittelin saanut. Ja sen huoma-
si puhelias ja touhukas Kaa-
rinakin, joka totesi, että kaikki 
eivät meinanneet asiaa sulattaa. 
Totesinkin että laitan vielä seu-
raavalla kerralla kirkollisiin, jos 
kanttori on estynyt. Ja sellainen 
taisi tulla pari kolmekin kertaa. 
Ja Kaarina lauloi sydämensä ha-
lulla virsiä. Hänen harrastuksiin 
kuuluivat myös maa- ja kotita-
lousnaisten tilaisuudet sekä eri-

laiset käsityöpiirit: savi, kirjonta 
yms. Ja yleensäkin tapahtumiin 
hän osallistui ja myös retkiin. 
Naisten lentopallo oli varttu-
neempana iällä hänelle tärkeää 
Katinhännän kentällä. Jopa niin 
tärkeää oli tuo lentopallo, että 
hän minulle etukäteen tiedotti, 
että älä laita tilaisuuksia lento-
palloehtoisiin.

Kaarinan kasvatuksessa on 
ollut keskeisenä tavoitteena saa-
da maailmalle rehelliset ja myös 
hyvän koulutuksen saaneet lap-

set. Ja nähdäkseni hän onnistui 
siinä erittäin hyvin. Kaarina oli 
erittäin elämänmyönteinen. Ha-
lusi pysyä elämässä ja tapahtu-
missa kiinni.

Aikanaan sairaus iski ja 
Kaarinasta tuli tilaisuuksien 
kuuntelija palvelutalolla. Tiis-
taina 13.10.2009 olin pitämässä 
ehtoollishartauksia ja silloin ta-
pasin hänet hoivakodin päivä-
salin huoneessa. Ja seuraavana 
päivänä 14.10. omaiset toivat 
tietoa Kaarinan poismenosta 
iltapäivällä. Minut huudettiin 
autonrenkaiden pesusta kansli-
aan ja saappaat jalassa marssin 
sinne. Hetimiten hoksasin että 
Ilma Kaarina Laine s. Leppälä 
e. Luhtanen on pitkän vaelluk-
sensa päätepisteeseen päässyt.

Hauska muisto 
Kaarinasta ja ukkosesta

Monissa Ypäjänkylän seu-
roissa hän oli mukana ja jos-
kus kokoonnuttiin myös Kaa-
rinan kodissa iloisten uutisten 
iltoihin. Hänen naapurinsa oli 
Vanha-Laurilan talo, jossa isän-
nöivät Vappu ja Jonna Hannula. 
Joka ikinen kerta myös Kaarina 
oli mukana. Mieleeni on jäänyt 
parinkymmenen vuoden takaa 
26.7. päivä. Pidettiin pihakirk-
koa Hannulassa ja ukkonen kävi 
koko ajan hieman kauempana. 

Päälle se ei ihan tullut, ja Kaa-
rina sanoi, että niin kauan kuin 
pappi on ulkona, on hänkin. 
Jokunen taisi jo kahvin perään 
mennä sisälle, lähinnä ukkosen 
pelossa, mutta tilaisuus pidet-
tiin loppuun asti. Ja minulla oli 
kehossani kova kutina ja kihinä. 
Sitä en paljastanut kenellekään. 
Päivällä olin ollut Somerolla 
marjapensaissa, ja iso mehi-
läisparvi oli tullut kimppuuni 
ja sain valtavan määrän pis-
toksia. Punaherukkapensaasta 
löytyi suuri pesä ja satoja otuk-
sia oli kimpussani. Hannulan 
tilaisuuden jälkeen ihoni kutisi 
ja unta ei tullut. Soitin Kaisa 
Kulmalalle, ja pyysin kyytiä 
aamuvarhaisella Naantalin Uni-
keon hölkkään, joka alkoi kello 
5.00. Hyvin se meni ja klo 7 
sain seurata Naantalin Unikeon 
valintaa kasteineen. Oli sekin 
päivä: ensin satoja mehiläisiä 
kimpussa, sitten ukkosen säes-
tämä pihakirkko Kaarina Lai-
neen vieressä ja vielä Naantalin 
juoksu. Vieläkin esitän kiitokset 
lukuisille pistoille. Myöhem-
min Kaarina kysyi, että olitko 
ottanut liikaa aurinkoa, kun niin 
punotit vai pelkäsitkös ukkosta. 
En kumpaakaan, vaan ne kima-
laiset vai mitkä mehiläiset siellä 
marjapuskassa.

Risto Ahti

Lähikuvassa JP eli Jukka-Pekka ja Maria

Suomen Ladun emeritustoimi-
tusjohtaja Tuomo Jantunen ky-
seli minulta tekemäänsä suureen 
hiihtokirjaan muutamia asioita. 
Missä mielelläsi hiihtelet? Miksi 
hiihdosta on tullut elämäntapa 
ja miksi jostakin pitkän mat-
kan hiihdosta tuli suosittu vuosi 
kausiksi.

Vuosina 2007 ja 2008 en ole 
päässyt hiihtämään Talastuvalle. 
Vuonna 2009 on kierretty kahden 
kilometrin kuntorataa urheilu-
kentän liepeillä. Vasta helmikuun 
puolen välin lähestyessä pääsin 
Talastuvalle. Saapas näkee, mi-
tä hiihtokenkä talvella 2010 saa 
aikaiseksi. Ja alku näyttää todel-

la lupaavalta. Jouluaatonaattona 
olin eka kertaa ja uuden vuo-
den päivänä 1.1.2010 pääsin jo 
Talastuvalle. En muista koskaan 
vuoden ”ekapäivänä” hiihtäneeni 
Talastuvalle. Ja nyt taisi olla toi-
sen kerran joulupäivänä kun Ypä-
jällä hiihtelin kahden kilometrin 
kuntorataa. Nyt lienee tämä talvi 
parasta hiihtoaikaa.

1. Mielihiihtopaikka. Kilo-
metrejä syntyy Ypäjällä keskus-
tassa kuntoradalla sekä Talas-
tuvan lenkillä. Lisäksi Lapissa 
maaliskuussa Muonion Jerik-
sellä sekä omalla tunturipappi-
viikollani Ylläksen Äkäslompo-
lossa ja hiihtoa hyvänä talvena 

joskus ennen vanhaan jopa 1300 
kilometriä.

2. Hiihto on ollut elämänta-
pani neljävuotiaasta asti ja yhtä-
kään talvea ei ole jäänyt väliin. 
Ehkä esikuvani on ollut myös 
veljeni Raimo Ahti, Yhdysval-
tain kansalainen jo 1950-1uvu1ta 
ja kuului jopa Amerikan olympi-
ajoukkueeseen. Hänen lentävä 
lauseensa oli: ”Hiihdä poika että 
kroppas pysyy kunnossa ja aina-
kin on terve ruumis kun hautaan 
menet.”  Lapinmatkat jo 1960-
luvulta lähtien ovat minulle mer-
kinneet paljon ja luonnon hiljai-
suudessa hiihtäessä voi kerätä 
voimia ja miettiä syntyjä syviä 

vaikkapa saarnoihini.
3. Joskus 1970-luvun lopulla 

Finlandia-hiihdosta tuli menes-
tystarina. Parina vuonna ajattelin 
tuota pitkää 75 km hiihtoa, kun-
nes sitten talvella 1981 päätin 
kokeilla Lounais-Hämeen latu-
retkeä ja koska tuona päivänä 
ei ollut mitään papillisia toi-
mituksia, niin laturetken aikana 
innostuin lykkimään kokeilun 
vuoksi ainakin 60 kilometriä. 
Kotona oli hermostuttu viipymi-
seeni, sillä olin puhunut pienestä 
laturetkestä. Vasta illan jo hä-
märtyessä saavuin kotiin ja siel-
lä oli jo valmistuttu tekemään 
ilmoitus katoamisestani. ”Älkää 

hermostuko, sillä ensi vuonna 
1982 aion osallistua Finlandia-
hiihtoon.” Siitä alkoi pitkä pe-
rinne, joka vasta nyt huonojen 
talvien takia on neljä viisi kertaa 
katkennut, koska Finlandia-hiih-
to ei ole enää sama kuin Hä-
meenlinnasta Lahteen. Tuo latu-
retkikokeiluni kannatti, vaikka 
sainkin siitä nuhteet. Nykyisin 
kännykkäaikana tuollaistakaan 
ei enää tapahdu. Tosin aina pitää 
reitti suunnitelma ilmoittaa eikä 
mielijohteesta sitä pidä mennä 
muuttelemaan. Ensimmäinen 
Finlandia-hiihtoni 1982 puusuk-
silla onnistui, vaikka liimaukset 
alkoivat suksissa repeillä. Sen 

jälkeen on hiihdetty ajanmukai-
silla lasikuitusuksilla. Jotkut oli-
vat jopa lyöneet vetoa ajastani 
ja paluumatkalla bussissa jotkut 
harmittelivat rahallista häviö-
tään. Hiihto loistavassa aurinko-
säässä oli mahtava elämys. Tii-
rismaan rinnettä ylösmentäessä 
pitkässä jonossa joku hihkaisi: 
jono on kuin hautaussaatto, pap-
pi vain puuttuu. Tällöin kuulin 
äänen takaa: sinä erehdyt, sillä 
pappi hiihtää sinun vierelläsi. 
Koskaan en tullut tietämään tuon 
hiihtäjän nimeä, joka minut pal-
jasti. 

Risto Ahti

Riston mukana Pohjanmaalle
Pohjanmaan lakeudet alkavat jo 
Etelä-Pohjanmaalla. Näemme 
myös Pohjanlahden rannikon kau-
niin karuja maisemia. Käymme 
mm. Suomen mantereen läntisim-
mässä kunnassa Korsnäsissä. Vas-
takohtana näemme kumpuilevia 
maisemia palatessamme Lappa-
järven maisemista takaisin kohti 
kotia. Kylpylähotelli Kivitipussa 
pääset nauttimaan sauna- ja allas-
osastosta ja siellä on myös meteo-
riitti keskus, jossa voit tutustua 
Lappajärven syntyyn.

Tiistai 29.6.2010
Lähdemme Salon torilta klo 

06.00 ja ajamme Someron, Fors-
san, Jokioisten ja Ypäjän kautta 
Loimaalle, Porin ohi Pohjanlah-
den rannikkotietä pitkin Kristii-
nankaupunkiin. Seuraava pysäh-
dys Kaskisissa. Käymme myös 
Korsnäsissä ja jatkamme Maa-
lahteen ja edelleen Lappajärvelle. 
Majoitumme kylpylä Kivitippuun. 
Päivällinen kylpylässä ja mahdol-
lisuus käydä kylpylän sauna- ja 
allasosastolla.

Keskiviikko 30.6.2010
Aamiainen kylpylässä. Läh-

demme kiertämään 73 miljoonaa 
vuotta sitten meteoriitin osumas-
ta syntynyttä järveä. Retkemme 
kulkee Vimpelin, Lakeaharjun, 
Pyhävuoren ja Isoniemen kautta 
Ylipäähän, jossa on mahdollisuus 
käydä ihastelemassa kivitöitä Au-
tion ateljeessa. Ajamme Karvalan 

kyläraitin kautta Lappajärvelle ja 
tutustumme kirkonseutuun ennen 
kuin palaamme kylpylä Kivitip-
puun. Nautimme lounaan Kiviti-
pussa enne lähtöä kotimatkalle. 
Kotimatkan reitti kulkee pitkin 
laulustakin kuuluisaa valtatie  
66:tta Alajärven, Kuortaneen ja 
Alavuden kautta Virroille. Tutus-
tuminen Matiaksen erämaakappe-
liin. Matka jatkuu edelleen Kurun 
ja Tampereen kautta Loimaalle, 
Ypäjälle, Jokioisiin, Forssaan, So-
merolle ja Saloon.

Matkan hinta: 190,00 €/
henkilö. Hintaan sisältyy:
* matka Vainion Liikenteen   
 bussilla
* majoitus Lappajärvellä 
 kylpylä Kivitipussa kahden
 hengen huoneissa puoli-
 hoidolla
* sauna- ja allasosaston 
 käyttö kylpylässä 
* lounaat kumpanakin 
 päivänä
* matkanjohtajana Risto Ahti 
 
 Lisämaksusta: 30,00 € /   
yhden hengen huone.

Varaukset MATKAPOJAT OY, 
Kristiinankatu 10, 20100 Turku, 
Puh. 010 232 3970.

Ilmoittautumiset viimeistään 
21.5.2010 mennessä. Matkan to-
teuttaminen edellyttää vähintään 
30 matkustajaa.
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Joulukuun 20. päivänä 2009 
pidettiin Ypäjän kirkon pihas-
sa pieni sankarihautaus. Talvi-
sodassa kaatuneen Niilo Salon 
maalliset jäännökset oli löydet-
ty muutama vuosi sitten Äyrä-
päästä ja toimitettu Suomeen 
tunnistettaviksi. Hänen pieni 
arkkunsa laskettiin hänelle jo 
vuonna 1940 omistettuun hau-
tapaikkaan ns. talvisodan san-
karihaudassa. Ypäjällä. Haudan 
äärellä oli vartiossa lippulinna 
reservin kapteeni Heikki Kui-
vamäen johdolla. Vainaja oli jo 
aikoinaan siunattu kentälle jää-
neenä, mutta lääninrovasti Risto 
Ahti piti paikalla muistopuheen. 
Veteraanien havuseppeleen 
laskivat Reino Toukola, Väinö 
Lindfors ja Harri Juva. Hauta-
uksen jälkeen vietettiin muisto-
tilaisuus Seurakuntakodilla. 

Sattumalta Niilo Iisak Salo 
haudattiin juuri syntymäpäivä-
nään, sillä hän oli syntynyt 
20.12.1912. Niilon koti sijaitsi 
aikoinaan Ypäjänkyläntie 352:
ssa. Niilo kävi Perttulan kan-
sakoulua ja sai sieltä vuonna 
1928 hyvän päästötodistuksen, 
jonka keskiarvo oli 9,5. Hän 
oli myös hyvin musikaalinen 
ja hyvä laulaja. Veistossa eli 
puusepäntöissä hän oli ehkä 
luokan paras; hän teki oikean 
viulun, joka on käytössä yhä 
tänä päivänä. 

Ennen varusmiespalve-
lukseen menoaan Niilo Salo 
muutti Karkkilaan, minne tie-
dot hänestä päättyivät suku-
laisiltakin. Kun Neuvostoliitto 
hyökkäsi Suomeen 30.11.1939, 
Uudeltamaalta koottiin JR 61 

-jalkaväkirykmentti, joka suo-
ritti maaliskuussa 1940 tor-
juntaa Karjalan Kannaksella, 
missä noin miljoona puna-ar-
meijalaista hyökkäsi länteen 
päin. Niilo Salo, joka kuului 
mainitun JR 61:n 6. komppa-
niaan, kaatui Äyräpään Vuo-
salmen hurjissa torjuntataiste-

luissa 9.3.1940. Suomalaisten 
vetäytyessä hänen ruumiinsa 
jäi puolustuspaikalle.

Niilo Salo oli 27-vuotias 
ja perheetön. Venäläinen et-
sintäryhmä löysi Niilon jään-
nökset 2000-luvun alussa ja 
toimitti Suomeen maidemme 
välisen sopimuksen perusteel-
la. Vuoden 1940 sotapäivä-
kirjojen avulla voitiin jo haa-
rukoida mahdolliset henkilöt 
muutamaan. Suomen oikeus 
lääketiede hankki Hyvinkäällä 
asuvalta vanhalta sukulaiselta 
dna-näytteen lokakuussa 2008, 
ja näin vainajan henkilöllisyys 
varmistui. Nyt sankarihaudal-

la oli vain pieni saattojoukko, 
ja heistä kukaan ei ollut edes 
tavannut Niiloa. Läheisimmät 
saattajat olivat Niilon Kalle-
veljen tytär Eira Vatola Turusta 
ja Niilon Vilho-veljen poika 
Juhani Salo.

M. H.

Pakkanen on paras poliisi
Olemme saaneet oikean talven. 
Moni on ottanut tulevia joulu-
korttikuvia huurteisista puista. 
Ankara talvi enteilee lämmintä 
kesää, jos vanhat merkit pitä-
vät paikkansa. Sanomalehdes-
sä arvioitiin, että Suomeen on 
tulossa pidempi kylmä jakso. 
Jotkut ovat ennustaneet jakson 
kestävän kymmenen vuotta. Il-
maston lämpeneminen on kui-
tenkin tosiasia, vaikka pakka-
nen pureekin kasvot punaisiksi 
ja kasvojen peittona oleva kau-
lahuivi muuttuu huurteiseksi.

Jäätyvä usva tarttuu autoon 
ja kiillottaa tienpinnat vaaralli-
siksi. Pakkassää onkin edelleen 
myötävaikuttanut moniin lii-
kennevahinkoihin seudulla. On 
ollut suojatieonnettomuuksia ja 
erisuuruisia kolareita. Parkkipai-
koilla on peruuteltu yhtä aikaa 
ja on kolissut. Liukkaalla kelillä 
peräänajot on tyypillisiä onnet-
tomuuksia, kun riittävää turval-
lisuusväliä ei ole pidetty.

Edelleen monien on vaikea 
ajaa jonossa ja huonollakin kelil-
lä on pakko ohittaa edelläajava, 
vaikka autojono eteneekin mak-
siminopeutta. Monelta unohtuu 
toisten huomioonottaminen sii-
nä vaiheessa, kun tarttuu auton 
rattiin. Jokainen tarpeeton ohitus 
on onnettomuusriski.

Paksu hanki mökkiteillä rau-
hoittaa pitkäkyntisiä. Kovien 
pakkasten aikana kylä on rauhal-
linen.  Tulipalot työllistävät jon-
kin verran, kun lämmityslaitteet 
ja sähköjohdot ovat koetuksella.

Tietoliikenne pelaa kuitenkin 
hyvin. Vuosien varrella netti-
maailma on avannut aivan uudet 

mahdollisuudet epärehellisille ei-
kä tarvitse rämpiä ihmisten nur-
kissa. Raha tulee suoraan tilille.

Kannattaakin malttaa mie-
lensä, vaikka myynnissä olisi 
kohtuuhintaan virheetön Mas-
sey Ferguson 135 taikka vähän 
enemmän ajettu uudehko Vol-
vo hyvällä kuormaajalla, mutta 
pilkkahintaan.

Rahansiirto on nopeaa ja 
vastineeksi saattaa saada halon-
pätkän huipputekniikan sijaan. 
Myyjänä kannattaa olla myös 
varovainen eikä pidä mennä 
maksamaan mitään innokkaal-
le ostajalle loppumyyntihinnan 
saamisen toivossa. Postista tu-
levat laskut kannattaa tarkistaa, 
sillä aiheettomia on ollut taas 
liikkeellä. Poliisi tiedottaa no-
peasti, kun epärehellisiä toimi-
joita tunnistetaan. Vääriä lasku-
ja on lähetetty pääsääntöisesti 
yrityksille.

Jotkut ovat menneet maksa-
maan rahaa erilaisten voittojen 
lunastamiseksi. Petosihmiset 
osaavat käyttää hyväkseen ih-
misten inhimillistä ahneutta. 
Samoin puheissaan he ovat 
mitä miellyttävimpiä ja luotta-
musta herättäviä. Kotimyyjistä 
on tullut myös ilmoituksia. Sil-
loinkin kannattaa harkita onko 
myynnissä oleva tavara hintan-
sa fäärti. Jos asia tuntuu liian 
hyvältä ollakseen totta, niin 
monesti asia on juuri niin.

Pidetään pää kylmänä ja läm-
pimänä tilanteen mukaan.

Markku Leppälahti
rikosylikonstaapeli

Evakkopoika 
muistelee talvisotaa

Kotini sijaitsi Muolaan pitäjän 
Hanttulan kylässä Vuotjärven 
koulupiirissä. Kivennavan Ran-
takylä oli toisella puolen jär-
veä. Olin kesällä täyttänyt viisi 
vuotta. Syyskesästä oli sotaväen 
liikekannallepano. Meidän ky-
lätietämme marssi kuormasto-
komppania. Etunenässä marssi 
lihava vääpeli ja laulaa loilotti: 
”Tämän kylän ämmät ne sanoi-
vat, että nytten tulee sota...” 

Kulunut kesä oli ollut läm-
min ja suotuisa kasvillisuudelle. 
Perunasato muodostui hyväksi. 
Meillä viljeltiin perunaa kolme 
hehtaaria, karjatalouden ohes-
sa. Sopimus oli perunajauho-
tehtaalle Viipuriin, jonne sato 
säkitettynä autolla kuljetettiin. 
Viimeinen kuorma kun oli las-
tattu, isäni kävi kuorman päälle, 
nosti pompan kaulukset pys-
tyyn ja sanoi jäävänsäkin sota-
hommiin. 

Tuli evakkoonlähtömääräys, 
kylämme lautamies Rakkolai-
nen kulki polkupyörällä talosta 
taloon sitä viemässä. Katsoim-
me rajalle päin, oli aivan pu-
naista, sillä kylät paloivat. Mei-
dänkin oli lähdettävä. Äidillä 
oli neljä lasta, Eila 10 v., Mirja 
7 v., Erkki 5 v. ja pikku Seija-
vauva 3 kk.

Saimme kyydin kyläkunnis-
samme olleella henkilöautolla 
Ristseppän asemalle. Äitini ja 
tätini, isän sisar, olivat pakan-
neet vaatteet suuriin säkkeihin, 
jotka jätettiin tuvan lattialle, sillä 
mukaan ei saanut ottaa kuin 2-3 
päivän ruoka-annoksen, vaatteet 
päälle ja minkä repussa voi kan-
taa, muut oli jätettävä. Tätini jäi 

huolehtimaan naapurin avustuk-
sella hevosesta ja lehmistä. 

Äiti lasten kanssa sijoitettiin 
lähellä asemaa sijaitsevalle kou-
lulle, josta seuraavana yönä oli 
mentävä asemalle, jossa pitkä 
juna odotti. Härkävaunuun si-
joitettiin noin kolmekymmentä 
henkilöä, oli lapsia, vanhuksia, 
sairaita ja terveitä, kaikki yrit-
tivät löytää omaa paikkaa vau-
nun lattialta. Päivän jo valjetessa 
saavuimme Viipurin asemalle, 
tuli pommihälytys, asemamie-
het löivät vaunun ovet auki ja 
kehottivat juoksemaan pommi-
suojaan asemarakennukselle. 
Taidettiin olla viimeisiä, kun äiti 
nosteli meitä pienempiä korke-
asta vaunusta. Pommisuojassa 
äiti kapaloi vielä kuiviin vauvaa. 
Pommitukselta tällä kertaa väl-
tyttiin. Hälytyksen mentyä ohi 
juna jatkoi matkaa. Jälkeenpäin 
saimme kuulla, että kun olimme 
asemalla, isä oli siinä lähellä 
Karemäen siltavartiossa. 

Vaunun ahtaudessa nukku-
minen oli vaikeaa. Junamatka 
kesti kolme vuorokautta, mää-
räasema oli Mellilä. Tuota ras-
kasta junamatkaa ei meidän 
Seija-vauva kestänyt, vaan sai-
rastui keuhkokuumeeseen, eikä 
apua ollut saatavissa. Riihimäen 
ja Hämeenlinnan välisellä rata-
osuudella hän nukkui ikiuneen 
äidin syliin. Toijalan asemalla 
jo oltiin vastassa ottamaan pois 
junasta ja luvattiin kauniisti siu-
nata Toijalan hautausmaahan. 
Meidän kaikkien piti jatkaa 
matkaa määräasemalle. 

Mellilän asemalla oli vastas-
sa kuorma-auto, jonka lavalla 

saimme kyydin sijoituspaik-
kaamme Metsäkulman koululle. 
Siellä saimme viettää äidillem-
me hyvin raskaan joulun. Noin 
kahden viikon perästä saimme 
muuttaa Tanhuanpään kotiin. 
Siellä sitten tämän kylmän tal-
visotatalven saimme asustaa. 
Me lapset tutustuimme naapu-
rin lapsiin ja vielä kävimme 
kiertokoulua Ylisten kodissa.

Isä oli haavoittunut Summan 
rintamalla ja pääsi sitten sai-
raalan jälkeen pienelle toipu-
mislomalle. Me lapset emme 
tahtoneet tuntea, niin oli mies 
muuttunut, vasta kun rupesi pu-
humaan, äänestä tunsimme. Isä 
palasi rintamalle lyhyen loman 
jälkeen. Kova pakkaskausi jat-
kui useita viikkoja. Katsoimme 
kirkkaalle taivaalle, kun vihol-
liskoneet menivät Turkua pom-
mittamaan, maaseudulla saim-
me olla rauhassa. Maaliskuun 
13. päivänä tuli vihdoin rauha, 
ja isäkin pääsi siviiliin.

Keväällä, jo huhtikuussa, 
muutimmekin Loimaan kaup-
palaan, Ritamaan taloon, jossa 
jaoimme huoneet muiden siirto-
laisten kanssa. Vuoden kuluessa 
taas muutto Perheentuvalle. Isä 
sai työtä, ensin valtion varikolta 
ja myöhemmin Turusta, josta 
kävi viikoittain perhettään kat-
somassa. Me lapset aloitimme 
koulunkäynnin, minä ensim-
mäisen luokan Väinölän ala-
koulussa opettaja Hanna Palo-
posken johdolla.

Ypäjällä 18.1.2010

Erkki Tuomonen

Sankarihautaus Ypäjällä 
– Niilo Salo pääsi kotiin

Reserviläisten lippulinna juhlisti hautaustilaisuutta.  
Kuva: Pekka Moisander

Niilo Salo sotilaspuvussa.

Vasara ja nauloja

Leppänen 
johtaa Ypäjän 

eläkeliittolaisia
Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry 
on valinnut Keijo Leppäsen jat-
kamaan yhdistyksensä puheen-
johtajana.  Varapuheenjohtajana 
aloittaa Ilkka Teperi, sihteerinä 
toimii Mirjami Kaunela, ja ta-
louspuolen asioita hoitelee Pek-
ka Moisander. 

Muina johtokunnan jäseni-
nä toimivat Antti Hossi, Lahja 
Kare, Hannu Löfstedt, Hilkka 
Mäkilä, Aune Mäki-Uutela sekä 
Erkki Vuorema 

Eri piirien ja kerhojen vastuu-
henkilöiksi valittiin seuraavat:  

Kirjallisuuspiiri: Eeva Kan-
nisto 

Naistenpiiri: Hilkka Mäkilä 
Tarinatupa: Ilkka Teperi ja 

Antti Hossi 
Mölkkykerho: Ilkka Teperi 

ja Lempi Tuomonen. 
Kuukausikokoontumisia jär-

jestetään pääsääntöisesti jokai-
sen kuukauden ensimmäisenä 
tai toisena tiistaina Veteraanitu-
valla. Seuraa ilmoittelua lehdis-
sä. Seuraava kuukausikokoon-
tuminen on tiistaina 9. helmi-
kuuta Veteraanituvalla. 

Liity jäseneksemme, siitä on 
sinulle etua. 

Rakennuslupien ennätysvuosi 2009
Hieman yllättyneenä tutkailin 
vuodenvaihteessa seutukunnan 
lehteä, jossa kerrottiin tilastoa 
vuoden 2009 rakennusluvista. Ti-
lastoista puuttui kuitenkin Hump-
pilan ja Ypäjän tiedot kokonaan. 
Kun kuntamme lupatiedot eivät 
seutulehteä kiinnostaneet, niin 
tässä ne kerrottakoon.

Rakennuslupia haettiin ja 
myönnettiin ennätysmäärä 84 kpl. 
Aikaisempi ennätys oli vuodelta 
2005 (82 kpl). Vuoteen 2008 ver-
rattuna (59 kpl) tapahtui siis 29, 
7 % lupamäärän lisäys. Asuin-
rakennusten lupia kertyi 13 kpl, 
joista 2 kpl on vapaa-ajan asun-
non käyttötarkoituksen muutosta 
asuinrakennukseksi. Haja-asutus 
alueelle sijoittui asuinrakennuksia 
9 kpl. Uusien asuinrakennuksi-
en osalta tapahtui lisäystä huimat 
61,5 %. Osin lisäykseen vaikutti 
1.1.2010 muuttuneet energiamää-
räykset sekä osa menee tavan-
omaisen vaihtelun piiriin. Nyt 
tätä kirjoittaessa on jo kuitenkin 
tiedossa, että asuinrakennuksien 
lupia tullaan hakemaan kuluvan 
vuoden 2010 aikanakin, joten 
tilastollista notkahdusta ei liene 
tulevan tämän vuoden kohdalle 
ja rakentaminen jatkuu. Uskoisi 
edellä kerrotun perusteella että 
Ypäjän väkiluku alkaisi asettua 
tai jopa lähteä nousukiitoon. 
Asuinrakennuksia valmistui 4 
kpl, joista 1 kpl oli rivitalo. Mi-
kä lienee tilastollinen merkitys 
valmistumisella, kun rakennusten 
valmistumiset jakautuvat tavan-
omaisesti myönnettyä lupaa seu-
raaville vuosille ja yleensä kaikki 
rakennukset valmistuvat ajallaan 
viiden vuoden sisällä.

Asuinhuoneiston laajennus- 
tai muutosrakennuslupia myön-
nettiin 23 kpl. Jätevesijärjestelmi-

en uudistamisia tapahtui 13 kpl. 
Edelliset yhteensä tarkoittaa että 
yhteensä 36 kpl olemassa olevia 
asuinkiinteistöjä saattoi jätevesi-
järjestelmän asetuksen vaatimus-
ten mukaiselle tasolle. Erillisten 
saunarakennuslupia haettiin 7 
kpl. Uusia autotallin ja erilaisten 
varaston rakennuslupia myönnet-
tiin 11 kpl. Maatalouteen liittyviä 
uusia rakennuslupia kertyi 5 kpl 
ja hevostalouden rakennuslupia 6 
kpl. Yksi vapaa-ajan rakennuksen 
laajennus mahtui myös joukkoon. 
Loput vain 5 kpl olivat sekalaisia 
lupia lähinnä maisematyölupia tai 
rakennelmia. Kun suhteutetaan 
esim. uusien asuinrakennusten 
määrää väkilukuun vuoden 2009 
lupien mukaan ja verrataan esitet-
tyihin seutukuntien vastaaviin, on 
rakentaminen erityisen vilkasta 
Ypäjällä.

Valvontaohjelman rakennusti-
lastosta ilmenee, että Ypäjällä ha-
ettiin ja rakennetaan vuoden 2009 
lupiin liittyen kerrosalaa lisää 
yhteensä 7475 k-m2, jossa on n. 
34, 5 % lisäys vuoden 2008 vas-
taavaan. Tilastosta ilmenee vielä; 
rakennetaan rakennustilavuutta 
27498 m3 (lisäystä n. 22 %) ja 
asuinhuoneistoja 2015 huone-m2 
(lisäystä 48 %). Vuonna 2009 
ei ollut mittavaa rakennushanket-
ta; kirjastoa, maneesia, heinäva-
rastoa ymv., joita aikaisempina 
vuosina on ollut. Näin tarkastel-
len rakentamisen arvotus kasvaa 
edelleen.

Rakennustarkastaja suoritti 
vuonna 2009 193 kpl rakennus-
lupiin liittyvää katselmuskäyntiä, 
joista 9 kpl oli käyttöönottokat-
selmuksia ja 15 kpl loppukat-
selmuksia eli rakennuksen val-
mistumisia. Rakennustarkastaja 
suorittaa tarkastuskäyntejä jokai-

sessa kohteessa keskimäärin viisi 
kertaa. Uudelle rakennettavalle 
omakotitalolle vaaditaan ja suori-
tetaan kaiken kaikkiaan 11 kpl eri 
asiaan liittyvää katselmusta, jotka 
pystytään riippuen kohteesta suo-
rittamaan 8 tarkastuskäynnillä.

Rakennushankkeisiin ryhty-
vän/ryhtyneen on syytä varmistaa 
omalta osaltaan, että katselmuk-
set ja varsinkin loppukatselmus 
on hoidettu ajallaan. Hiljan tuli 
postiteltua n. 20 kpl muistutusta 
loppukatselmuksen pitämiseksi, 
vaikkakaan se ei ole rakennus-
valvonnan tehtävä. Laki määrää 
siihen asiaan paljon tiukemman 
menettelyn. Erityinen huomio: jo 
rakennushankkeeseen lähdettäes-
säkin on varmistuttava, että ra-
kennusvalvonnan lupa-asiat ovat 
kunnossa. Vuoden 2009 aikana 
ilmeni taasen muutama luvaton 
laajennus. Päälähtökohtana kan-
nattaa pitää että lähes kaikki ra-
kentaminen vaatii jonkinlaisen 
luvan; toimenpideilmoitus, toi-
menpidelupa tai rakennuslupa.

Avoimin ja rakentavin mielin 
katsomme alkaneeseen vuoteen 
2010. Ajankohtaan sopivana mie-
len ja arjen rentouttajana kannat-
taa kokeilla, vaikka hiihtoa upeis-
sa luonnonkauniissa maisemissa. 
Karin tekemä talastuvan latu on 
ollut kuukauden päivät mukavas-
sa hiihtokunnossa ja lisän sekä 
vaihtelun on tuonut myös Valton 
tekemä tasainen ”peltolenkki”. 
Pakkasista huolimatta innokkaita 
hiihtäjiä reiteillä onkin näkynyt. 
Nyt jos koskaan on paikallaan 
ottaa sukset esiin ja lähteä hyviä 
latuja tahkoamaan.

Pitkiä pellavia,

Jukka Laaksonen  
rakennustarkastaja

Kanta Hämeen poliisilaitos
Turvallisuusnurkka
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Parturi-Kampaamo Ritva Holsti
Puh. (02) 767 3184, 046 640 6359

Siistimpää jätehuoltoa Ypäjälle
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:
n jätteiden aluekeräyskontit 
poistuivat Ypäjältä ennen jou-
lua. Sen jälkeen aluekeräyk-
seen kuuluneet asiakkaat ovat 
voineet valita jätehuoltonsa 
toteuttamistavan kolmesta 
vaihtoehdosta. Sopimuksen on 
voinut tehdä paikallisen jät-
teenkuljettajan kanssa kiinteis-
tökohtaisesti tai muodostamal-
la jätekimpan lähinaapurinsa 
kanssa. Kolmas vaihtoehto on 
ollut jatkaa LHJ:n järjestelmäs-
sä kiinteistökohtaisella astialla, 
jolloin LHJ voi myös järjestää 
useamman kiinteistön käyttöön 
yhteisiä keräilyastioita.

Syy aluekeräyskonttien 
poistamiseen on konttien vää-
rinkäyttö. Suuret jätekontit 
houkuttelivat jatkuvasti kutsu-
mattomia vieraita. Maksavien 
kotitalousasiakkaiden jättei-
den lisäksi konteille tuotiin 
runsaasti ylimääräistä jätettä 
sellaisilta kiinteistöiltä, jotka 
eivät olleet maksaneet järjes-
telmän käytöstä. Siisteys- ja 
kustannussyistä Loimi-Hä-
meen Jätehuollon hallitus päät-
tikin purkaa järjestelmän koko 
toimialueellaan ja siirtyä isois-
ta jätekonteista pienempiin, 
kiinteistöllä tai sen lähettyvillä 
sijaitseviin astioihin. 

Muutos koskee sekä vaki-
tuisia että vapaa-ajan asuntoja. 
Asiakkaita on tiedotettu jäte-
huollon muutoksista kirjeitse. 
LHJ:n järjestelmään kuuluvilta 
kiinteistöiltä peritään jatkossa-
kin kunnan hyväksymän tak-
san mukaista vuosimaksua. 
Tälle vuodelle hyväksytty uu-
si jätetaksa on mahdollistanut 
palvelun kehittämisen niin, et-
tä asiakkailla on mahdollisuus 
vaikuttaa jäteastiansa tyhjen-
nysväliin entistä joustavammin.

Sekajätteen aluekeräyskont-
tien poistamisen jälkeen pis-
teiden väärinkäyttö ja roskaa-
minen on yleensä vähentynyt. 
Muutamilla konttien entisistä 
sijaintipaikoista on roskaami-
nen kuitenkin jonkin aikaa jat-
kunut. Tällaisissa pisteissä ka-
meravalvonta on osoittautunut 
hyväksi avuksi roskaamisen 
lopettamisessa.

Muutos ei vaikuta 
kierrätyspiste-
verkostoon

Aluekeräyskonttien yhtey-
dessä toimineet kierrätyspis-
teet toimivat entiseen malliin. 
Paperia, metallia ja lasia voi 
siis edelleen viedä vanhalla 
paikallaan sijaitseviin keräys-
katoksiin.

Astioiden jako 
käynnistyi 
marraskuussa

Uudet aluekeräysastiat on 
jaettu vakituisiin asuntoihin. 
Kesäasunnoille astiat jaetaan 
keväällä. Kokemukset uudesta, 
kiinteistökohtaisesta järjestel-
mästä ovat olleet jo muutoksen 
läpikäyneissä kunnissa positii-
viset.

Roskaantuminen on vähen-
tynyt ja kustannusten jakautu-
minen on oikeudenmukaisem-
paa. Järjestelmää eivät enää 
käytä sellaiset kiinteistöt, jotka 
eivät ole aluekeräysmaksua 
maksaneet. Aiemmin kont-
tien viereen kerääntyneet isot 
esineet ovat päätyneet entistä 
useammin oikeaan paikkaansa 
eli Kiimassuon Jätekeskukseen 
Forssaan tai Loimaan jäte-
asemille.

Muutamilla aluekeräyskonttien entisistä sijaintipaikoista 
on esiintynyt roskaamista. Pääsääntöisesti uuteen 
jätteidenkeräysmalliin siirtyminen on sujunut mallikkaasti ja 
roskaantuminen on vähentynyt.

Ypäjän kierrätyspisteet säilyvät tutuilla paikoillaan. Pisteisiin 
voi tuoda lasia, metallia ja paperia.

Hevosopiston Avoimissa ovissa hulppeasti nähtävää
Hevosopiston perinteiset Avoi-
met ovet järjestetään lauantaina 
6. helmikuuta. Teemana on He-
vosopiston vuosi. Päivä käyn-
nistyy klo 11 Ypäjä-hallissa noin 
tunnin mittaisella näytöksellä, 
jossa on mukana useita kymme-
niä hevosia eri tehtävissä. Näy-
töksen jälkeen ovet avautuvat 
talleilla, kengitys- ja takopajois-
sa sekä valjasverstaalla. Avoinna 
ovat myös Ilkka Korven valmen-
nustalli sekä C- ja D-pihatot. 
Luvassa on myös oppilaskunnan 
järjestämää talutusratsastusta ja 
ajelua. Opistohallin kahviossa 
on tarjolla opintoinfoa, ja sa-
massa hallissa järjestetään he-
vostarvikkeiden kirpputori ja ex-
po. Ovensa avaavat myös muut 
alueen toimijat, ja yleisöllä on 
mahdollisuus seurata huippuval-
mentajien työskentelyä. 

Päivän aloittava, opiskelijoi-
den ideoima näytös Ypäjä-hal-
lissa on kertoo monipuolisesti 
Hevosopiston vuodesta, johon 
mahtuu koulutuksen ja sen ko-

hokohtien paljon muuta. Näy-
tös kertoo Ypäjän erilaisista ta-
pahtumista, opintolinjoista sekä 
opiskelijoiden ja opetushevosten 
arjesta ja juhlasta. Näytöstä voi 
seurata myös screeniltä vierei-
sessä Opistohallissa, jossa hevo-
set samaan aikaan verryttelevät. 

– Ammatillinen koulutuksen 
ohella täällä Ypäjällä tapahtuu jo-
ka viikko jotakin hevosihmisten 
kannalta mielenkiintoista. Meillä 
on mm. kilpailuja ja muita tapah-
tumia, valmennuksia, lyhytkurs-
seja ja asiantuntijoiden vetämiä 
seminaareja. Tätä kaikkea hyö-
dynnetään ammatillisessa koulu-
tuksessa, mutta samalla tarjoam-
me paljon myös alan ammat-
tilaisille ja harrastajille, kertoo 
tapahtumasta vastaava ratsastuk-
senopettaja Anu Korppoo. 

Huippuvalmentajat  
Piia Pantsu, Klaus Beine ja 
Andreas Hesse 

Teemaan liittyvät myös me-
neillään olevat valmennukset ja 

paikalla olevat huippuvalmen-
tajat. 

Suomalaisen kenttäratsastuk-
sen kirkkain ja kansainvälisin 
tähti Piia Pantsu ja lajin mo-
nipuolinen asiantuntija Seppo 
Laine valmentavat viikonlopun 
ajan Ypäjällä Suomen Ratsas-
tajainliiton kenttäratsastuksen 
maajoukkueita. Lauantain val-
mennussessio alkaa Ypäjä-hal-
lissa klo 12.30. 

Valjakkoajon B-renkaan val-
mennus käynnistyy lauantaina 
Haimi-hallissa ennakkotietojen 
mukaan klo 15. Valmennusta 
vetää saksalainen valjakkoguru 
Andreas Hesse. 

Saksalainen vaikeiden luok-
kien esteratsastaja ja hevoskas-
vattaja Klaus Beine puolestaan 
kouluttaa esteratsastajia Hevo-
sopiston järjestämässä valmen-
nuksessa alkaen klo 15.30. 

Hevossairaala, laboratorio ja 
hevosurheilumuseo 

Hevosopiston oman toimin-

nan lisäksi yleisö pääsee tutus-
tumaan myös Ypäjän hevossai-
raalan, eläinten tarpeisiin kes-
kittyvän laboratorion ELLABin 
ja Maa- ja elintarviketalouden 
tutkimuskeskuksen MTT:n he-
vostutkimuksen toimintaan. 
Suomen hevosurheilumuseossa 
voi tutustua paitsi näyttelyyn 
myös osaamiskeskus Hippolik-
sen toimintaan. 

Ypäjän Hevossairaalassa ylei-
sö pääsee kurkistamaan mm. hoi-
to-, röntgen- ja leikkaustiloihin. 
Klinikan eläinlääkärit Bela Aro-
salo ja Anne Sjöholm tarjoavat 
asiantuntemustaan myös lyhyil-
lä, noin 20 minuutin mittaisilla 
luennoilla, jotka on suunnattu 
erityisesti hevosenomistajille. 
Arosalon aiheena ovat varsan 
jalka-asennot, ja Sjöholm ker-
too hevosten jännevammoista. 
Luennot pidetään Hevosopiston 
auditoriossa kello 13 (Arosalo) 
ja 13.30 (Sjöholm). 

Hevossairaalan kanssa sa-
moissa tiloissa toimii laboratorio 

ELLAB, joka käsittelee pääasi-
assa hevosten mutta myös esim. 
koirien ja kissojen näytteitä. La-
boratorio on aiemmin ollut osa 
MTT:n toimintaa, mutta siirtyy 
helmikuun alussa yksityiseksi 
yritykseksi. Avoimien ovien päi-
vänä yleisön kysymyksiin vas-
taamassa on laboratorion pitkä-
aikainen vetäjä, bioanalyytikko 
Marjatta Lehtisaari. 

Suomen Hevosurheilumuse-
ossa on klo 12 – 16 viimeinen 
mahdollisuus käydä tutustu-
massa vuoden 2009 näyttelyyn 
”Karjalan Ratsujääkärirykment-
ti 1918”. Museo avaa ovensa 
yleisölle seuraavan kerran tou-
kokuun alkupuoliskolla. Tauon 
aikana rakennetaan ensi kesän 
erikoisnäyttely ”Ravikuninkaal-
lisia ja ratsastuksen aatelisia”. 
Museota ja samalla osaamiskes-
kus Hippoliksen toimintaa esit-
telee museomestari Juha Erola. 

Hevosopiston tiloissa toimi-
va Maa- ja elintarviketalouden 
tutkimuskeskuksen eli MTT:n 

Hevostutkimuksen talli on sekin 
avoinna yleisölle. Hevostutki-
muksen painopistealueita Ypä-
jällä ovat hevosen hyvinvointi, 
lisääntyminen, rehut ja ravitse-
mus sekä valmennusfysiologia. 

Ruokaa ja juomaa 
Päivän mittaan ehtii hyvin 

myös ruokailemaan: sekä Oppi-
lasruokalassa että ravintola Rat-
sumestarissa katetaan maukas 
lounas ja illansuussa päivällinen. 
Myös Ypäjä- ja Opistohallien 
kahviot ovat avoinna. 

Lounas tarjoillaan klo 11 
– 17, sen hinta aikuisilta on 
6,50 €, 7-12 -vuotiailta 3,50 € 
ja alle kouluikäiset perheenjä-
senet ruokailevat maksutta. Päi-
vällinen katetaan klo 17 – 18. 
Suurempien ryhmien kannattaa 
sopia ruokailusta etukäteen, Op-
pilasruokala puh. (02) 760 2350 
ja Ratsumestari puh. (02) 760 
2351. 

Tervetuloa! 

Säihkettä Saarikossa
Siintäessä selkeän sään, syttyivät Saarikon siimeksessä
soihdut. Sininen sauhu sumensi sään. Sinivalkoinen
Suomi siirtyi sulavasti seuraavalle saralle.

Rakovalkeiden räiskyessä, rakettien räjähdellessä
riemuitsivat rauhalliset rakettien raahaajat rientäessään
rautapadan reunalle.

Tuuli tuiversi tulisesti, tuoden tunnetta tuntureista.
Tuoksut tervatulten, toimittivat tointa tyynen tunteen
Tulet toivat täyden tuikkeen, tuiskeen tuiman tuomitsi.

Kiitos kaikille kunnon kuntalaisille, kun kävitte kylässä
kattilan kuuman keittäjälle, kuuman kipinän käyttäjälle,
kunnon kuvajaisten kumauttajille. KIITÄMME KAIKKIA!

Kuntouttavaa kuluvaa kautta kuntalaisille. 
Koetetaan kestää!!!

Saarikon ”Santtu & Sanni”

YPÄJÄN KIRJASTO
UUTUUSLUETTELO 

1/2010
1 Filosofia. Psykologia.  Rajatieto 
Coelho, Paulo: Rakkaus : ajattomia 
mietelauseita 
Dirckinck-Holmfeld, Grethe: Lasten 
ajatuksia ystävistä 
Jo iso, vielä pieni : kouluikäisen lap-
sen maailma 
 
3 Yhteiskunta 
Salo, Markku: Varo narsistia! 
Furman, Ben: Muksuopin lumous 
: uusi tapa auttaa lapsia voittamaan 
psyykkiset ongelmat 
 
4 Maantiede. Matkat.  Kansatiede 
Olszanska, Barbara: Budapest 
Omilanowska, Malgorzata: Berliini 
Kaupunkikirjat : Tokio 
 
5 Luonnontieteet. 
Matematiikka. Lääketiede 
Borg, Patrik: Löydä tie keveään 
oloon 
Homehelvetti : kriisistä ratkaisuihin 
Kiminkinen, Tapani: Liekeissä! : 
maalaislääkärin elämänkipinät 
Luotonen, Katriina: Karpin ateriakir-
ja : herkkuja vähillä hiilareilla 
Manninen, Katri: Minä onnistun : 
kuuntele kehoasi, tunne itsesi 
Nissinen, Elina: Mereen haudattu 
unelma 
Partanen, Hanna: Kyytiä kiloille : 
arjen pienillä valinnoilla 
Silvola, Kari: Joka karkkia säästää, 
se lastaan rakastaa 
 
6. Tekniikka. Talous. Käsi-työ. 
Maa- ja metsätalous. Kotitalous. 
Liiketalous 
Binder, Kate: Kuvankäsittelijän käsi-
kirja : Adobe Photoshop Elements 
Salo, Sakari K. : Höyryveturikirja 
Constantine, Jan: Uutta perinteisesti 
kirjoen 
Dyrop, Ellen: Ajan patinaa : vanho-
jen tavaroiden uudet mahdollisuudet 
Sharp, Laurie: Villaiset pikkupehmot 
: 20 helppoa neulahuovutusohjetta 
Vatanen, Sanna: Jämälangasta! 
Wolf, Kirsten: Superkoira 
Tomperi, Soile: Käytännön kirjanpito
7 Taiteet. Liikunta 
Kuvataidekoulu, osat 1-12
Kelby, Scott: Digikuvauskirja  

Hawkes, Chris: Maailman urheilu-
ennätykset 
Mäkeläinen, Jaakko: Mikä mukula-
kivi? : ja muita visailuja 
501 elokuvatähteä 
 
9 Historia 
Adorján, Johanna: Rakkaudessa 
erottamattomat 
Mäkinen, Jukka: Ritu Ylipahkala : 
Ritun stoori jatkuu 
Rinne, Päivi: Tästä poikki 
 
82 Runot 
Ilola, Keijo: Lettinauhaa 
Kaskinen, Anna-Mari: Olkoon päi-
väsi onnellinen : sanoja juhlahetkiin 
Toppi, Merja: Voe tätä rakkaaven 
miäree! : lemmestä savolaesella 
vimmalla 
 
84 Aikuisten kertoma-kirjallisuus 
Adler, Elizabeth: Malibun yöt 
Brown, Dan: Kadonnut symboli 
Giordano, Paolo: Alkulukujen yksi-
näisyys 
McEwan, Ian: Vieraan turva 
Müller, Herta: Matala maa; Sydän-
eläin 
Nitrodisko 
Shaffer, Mary Ann: Kirjallinen piiri 
perunankuoripaistoksen ystäville 
 
Aikuisten DVD:t 
Fitmama: synnytyksen jälkeinen 
kuntoharjoittelu 
2 päivää Pariisissa 
Charlie sanoo 
Evening 
Gomorra 
The Libertine 
Linnunradan käsikirja liftareille 
The Others 
Pan’s labyrinth 
Pieni viilto vain 
Puhtaat valkeat lakanat 1-9 
Seuralainen 
Snowboarder 
Teidän jälkeenne 
Tristan & Isolde 
Valhe 
Van Veeteren : Kaalbringenin kur-
kunleikkaaja 
Vera Drake 
www.lounakirjastot.fi

Ypäjänkylän 
Seuraintalolla
16.2.2010 klo 18

Ohjelmassa mäenlaskua, makkaran paistoa,
poniratsastusta ja erikoinen hiihtokilpailu...
Sisätiloissa kahvia ja laskiaispullaa,
lapsille ongintaa ja arpajaiset.

Koko perhe on tervetullut viettämään 
mukavaa laskiaistiistai-iltaa.
Säävaraus.

Tapahtuman järjestää
Ypäjänkylän Maa- ja kotitalousnaiset ja

Ypäjänkylän koulun oppilaiden
ja vanhempainyhdistys

Koko perheen yhteinen

LASKIAISRIEHA

Yllätys-Bingo
Vuoden jokaisena sunnuntaina kello 18.00. 
Liikuntahalli Pertunkaaressa.

Ypäjän Yllätys ry.

Ostamme metalliromua
Virallinen romuajoneuvojen vastaanottopiste

Jan Ankelo ky
p. 0400 474 105               www.janankelo.fi
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Ota yhteyttä kaikissa metsäasioissa 
metsänomistajan omaan asiantuntijaan!
Yhteystiedot:
Toimisto 02-7636 740
Jari Neero 040-5842 145
Heimo Aaltonen 0400-534 571
Mika Järri 040-5463 767
Simo Saarikko (ti ja ke) 0400-122 912
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@mhy.fi 

metsänhoitoyhdistys
LOIMAAN SEUTU

MLL Ypäjän yhdistys tarjoaa jäsenilleen yhden mak-
suttoman uintikerran Loimaan Vesihoviin vuoden 2010 
aikana. Muista näyttää jäsenkortti kassalla!
Muita etuja ja tulevia tapahtumia: www.mll.fi/ypaja

UIMAAN VESIHOVIIN

Verenpaineenmittausta
 keväällä 2010 ilman ajanvarausta
Ypäjän Osuuspankin alakerrassa

ke 10.2.2010 klo 10.30–11.30
ke 10.3.2010 klo 10.30–11.30 
ke 14.4.2010 klo 10.30–11.30
ke 12.5.2010 klo 10.30–11.30
ke   9.6.2010 klo 10.30–11.30

Tervetuloa!
Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

Perinteinen Huldan hartaus
järjestetään tiistaina 2.3.2010 klo 19.00 
alkaen Kaukaisten Huldan mökillä. 
Tulet opastavat perille Suorannantieltä ja myös Kosken 
tieltä. Mökille kuljetaan polkua pitkin.
Kirkkoherra Risto Ahti pitää hartauden, jonka jälkeen 
juodaan kahvit kynttilöiden valossa.
Ulkona paistetaan makkaraa, ja lisäksi yllätysohjelmaa.
Tervetuloa mukaan ainutlaatuiseen metsähartauteen 
koko perheen voimin. 

Kuusjoenkulman kyläyhdistys

P.S. Auton voi jättää Kaskihalmeen pihalle, ja 
myös suksilla pääsee perille. 

HUOMIO HUOMIO !!!!!!!! Jumpat jatkuvat:
Naisvoimistelijoiden jumppa 
maanantaisin alkaen 11.1.2010 klo 19.00 
Kartanon koululla. vetäjänä Päivi Saarikoski.

Pumppitreeni 
torstaisin alkaen 14.1.2010 klo 19.20 Kartanon 
koululla. Vetäjänä Eeva Mikkola. 3 €/kerta.
Tervetuloa kaikki mukaan!
Ypäjän Naisvoimistelijat           Ypäjän kunta

Mannisten kyläkerho
kokoontuu maanantaina 8.2.2010 klo 18
Johanna ja Mauri Pietilässä, Loimaantie 442.

TERVETULOA!

Ypäjänkylän Maa- ja kotitalousnaiset
HELMIKUUN TOIMINTAA
HILJENTYMISEN PÄIVÄ Humppilassa 
keskiviikkona 10.2. klo 10.30–14.00. 
Ilmoittautumiset 4.2. mennessä Riitta 
Kinnari puh. 040 576 1604.

KEPPIJUMPPA jatkuu maanantaisin koululla klo 
19.00.

LASKIAISTIISTAINA 16.2. kokoonnumme 
Seuraintalolle klo 18.00 viettämään iltaa yhdessä 
Ypäjänkylän koulun vanhempainyhdistyksen kanssa. 
Tervetuloa.

OMPELUSEURAT Seuraintalolla tiistaina 23.2 
klo 18.30. Kutimet mukaan, emäntänä Sanna 
Mäkeläinen. Tervetuloa.

Lähdetään yhdessä Forssan Teatteriin katsomaan 
PÄÄLLYSTAKKIA 12.3. klo 19.00 Ilmoittautumiset 
19.2. mennessä Hannalle puh, 0400 783 925. 
Kimppakyydeillä mennään ja lähtö on klo 18.00 
Seuraintalolta. 

TALVIRIEHA
LEVÄN KOULULLA 9.2. klo 19.00

Ohjelmassa mm.
Oppilaiden luisteluesitys,

tossupallo-ottelu,
rekiajelua hevosella,

kilpailuja, mäenlaskua
(liukuri tai pulkka mukaan!),

ym. koulun pihalla peuhaamista!
Makkaraa – Kahvila – Puffetti

KAIKKI OVAT TERVETULLEITA!
Järj. Levän koulu ja koulun vanhempainyhdistys

Ypäjän Kotiseutuyhdistys ry:n
KEVÄTKOKOUS
pidetään perjantaina 12.3.2010 kello 18.00 
Veteraanituvalla.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu.     TERVETULOA.

Johtokunta

pidetään tiistaina 9.3.2010 kello 13.00 
Veteraanituvalla.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Mukana piirinedustajina piirin puheenjohtaja 
Veikko Rantanen ja toiminnanjohtaja Jukka Uola.
Kahvitarjoilu alkaa 12.30.              TERVETULOA.

Hallitus

Eläkeliitto ry:n
KEVÄTKOKOUS

H E L M I H I I H D O T
Hyrsynkulman kentällä su 21.2.2010 klo 12.00
Kaikki sarjat avoimena käyttöönne, hyvät palkinnot
Mehua ja nuotiomakkaraa
Tervetuloa joukoittain tapahtumaan myös  
hevoskyydityksellä

Hyrsynseudun Kyläyhdistys ry

Hyrsynseudulla 
tapahtuu…

No nyt! 
Kauan 

odotettu 
ja toivottu 

koko 
perheen 
ulkoilu-

päivä

Tenavien salibandykoulu
keskiviikkoisin kello 17.30–19.00 Liikuntahalli Pertunkaa-
ressa 10.2.2010 alkaen. Opetellaan salibandyn sääntöjä 
ja tekniikkaa. Ohajaajana Taneli Käpylä ja Marko Ikonen. 
Pakollisena varusteena ainoastaan tahraamattomat sis-
äpelikengät, suosittelemme myös omaa mailaa. Vuoro on 
Ypäjän Yllätyksen jäsenille, vuoden 2010:n jäsenmaksu 
on 15,oo euroa, laskun saa vuoroilta.

Ypäjän Yllätys ry

Tenavien salibandykoulu -liikuntavuoro 
2001–2003 syntyneille

Laskettelureissu Sappeelle

ja paluu samaan paikkaan kello 20.00 mennessä. Matka 
on kaikille avoin, mutta jäsenillä on mahdollisuus il-
maiseen lumilautailun perusteiden opetukseen. Matkan 
hinta on alle 12-vuotiailta 29,00 euroa ja muilta 36,00 
euroa, sisältäen kuljetuksen ja hissilipun. Hinta ei sisällä 
vakuutusta, jokainen laskettelee omalla vastuulla, su-
osittelemme henkilökohtaisen tapaturmavakuutuksen 
ottamista. Lumilautapaketin vuokra on 32,00 euroa ja 
suksipaketin 28,00 euroa (alle 12 vuotiaille 20,00 euroa). 
Alle 15-vuotiaille lähtijöille tarvitsee olla 15 vuotta täyt-
tänyt matkakumppani mukana. Ensimmäiseksi ilmoittau-
tuneet mahtuvat mukaan. Ilmoittautumiset ja tiedustelut 
hallinto@ypajanyllatys.fi tai 045 235 6212.

Ypäjän Yllätys ry

Lähtö Liikuntahalli Pertunkaaren parkkipaikalta 
lauantaina 20.2.2010 kello 9.00

Hiihtomestaruuskilpailut

Ypäjän urheilukentällä. Hiihtotyyli: vapaa. Ilmoittautumin-
en 14.2.2010 mennessä hallinto@ypajanyllatys.fi tai 045 
236 3136, jälki-ilmoittautumisia ei huomioida.

Ypäjän kunnan hiihtomestaruuskilpailut sunnun-
taina 21.2.2010 kello 13.00

Ypäjän Yllätys ry & Ypäjän kunta

Sarjat:
Tytöt 6 400 m
Tytöt 8 1 km
Tytöt 10 1 km
Tytöt 12 2 km
Tytöt 14 2 km
Tytöt 16 3 km
Naiset 4 km

Naiset 35 4 km
Naiset 45 3 km
Naiset 50 2 km
Pojat 6 400 m
Pojat 8 1 km
Pojat 10 1 km
Pojat 12 2 km

Pojat 14 2 km
Pojat 16 3 km
Miehet 8 km
Miehet 35 8 km
Miehet 45 6 km
Miehet 50 4 km

TALVIRIEHA
Ypäjänkylän Seuraintalolla lauantaina 

27.2.2010 klo 14.00 
Ohjelmassa:
* Hiihtokilpailu 3-8 -vuotiaille
* Saappaanheitto 2 €/3 kertaa
* Makkaranpaisto 1 €
* Poniratsastusta
* Koirapulkka-ajoa

Järj. Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry.
Tervetuloa!

Ypäjän Karjalaisseura
TUPAILTA
tiistaina 16.2.2010 klo 19.00 Tuire ja Viljo 
Romulla Turuntie 739. Tervetuloa!

Ypäjän Keskustanaisten
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
KEVÄTKOKOUS

maanantaina  8.2.2010 
Osuuspankin kerhohuoneella klo 19.00.
Käsitellään kevätkokoukselle määrätyt asiat ja kes-
kustellaan tulevista eduskuntavaaleista.
Johtokunta kokoontuu klo 18.30.
Tervetuloa mukaan!                                   Johtokunta

Hevosopiston auditoriossa ma 8.2. klo 18.00
elokuva

Alvin ja pikkuoravat 2
Liput 6,50 €.                   – S –                Kesto 1:30

Tervetuloa!                                       Järj. Kinotour
www.kinotour.fi

JÄÄKIEKKOA TURUSSA
kaikki mukaan lätkän huumaan
TPS-HPK perjantaina 5.3.2010 kello 18.30
Lähtö kello 17.00 ”Matkahuollon” edestä.
Liput ja matka aikuiset 30 e (alaikäiset puoleen hintaan)
Ilmoittaudu Keijolle 050 363 6624 (paikkoja rajoitetusti)

Järj. Kartanon koulun vanhempainyhdistys



7YPÄJÄLÄINEN 2/10

Tiedote helmikuu 2010
Veroneuvonta-ilta Ypäjän Hevosopiston 
oppilasruokalassa ti 9.2.2010. Luennoitsijana toimii 
Riitta Haarala. Kahvi klo 18.30. Itse tilaisuus alkaa klo 
19. Järjestää MTK Lounais-Häme.  Tervetuloa!

 *   *   *   *   *
Teatteri-ilta MTK Tammelan ja MTK Lounais-Hämeen 
jäsenille la 13.2.2010. Forssan Teatterin ”Juoruja” 
-näytelmään on vielä lippuja jäljellä, joten lehden 
ilmestymispäivänä ota kiireesti yhteys Merviin, jotta 
saatte omanne. Olemme varanneet koko esityksen 
meille ja paikkoja on varattavissa 142 kpl. Hinta 
on jäsenille 10 euroa per osallistuja ja se sisältää 
kahvin ja pienen suolaisen. Esitys kestää 2 h 15 min.  
Jos haluatte osallistua ruokailuun, niin ilmoita siitä 
ilmoittautumisen yhteydessä.
Varaukset ottaa vastaan MTK Lounais-Hämeen pj. 
Mervi Yrjänä puh.050 529 8827. Tervetuloa!

 *   *   *   *   *
Perhesähly jatkuu Kartanon koululla keskiviikkoisin 
kello 18–19.30

 *   *   *   *   *
Vesijumppa viljelijöille. Vakiovuoro perjantaisin kello 
11.30 Forssan Vesihelmessä. Jumppa on jälleen ollut 
todella suosittu. Lue lisää www.farmariapu.net  Jäljellä 
olevat päivät ovat seuraavat: 5.2., 12.2., 19.2., 26.2., 
12.3., 19.3., 26.3., 9.4.

 *   *   *   *   *
Vero-ilta Jokioinen M-Talo, auditorio ma 15.2.2010 
(MTK Hämeen järjestämä). Kahvi 18.00. Tämän 
jälkeen klo 18.30–21.00: Avaus MTK Hämeen 
edustaja, paikallisen osuuspankin puheenvuoro, 
ajankohtaista maa- ja metsätalousverotuksesta Timo 
Sipilä MTK, metsävähennys ja verotili Karita Lehtonen 
Kanta-Hämeen verotoimisto. Tervetuloa!

 *   *   *   *   *
MTK perinteinen sählyturnaus on la 13.3 viime vuonna 
voittaneessa Sysmässä.  Jos saat joukkueen kasaan 
Lounais-Hämeen alueelta, niin ilmoita pikaisesti 
sihteerille p.050-3478380. Yhteiskuljetus järjestetään 
vanhan tavan mukaisesti, varmaankin autokeitaalta 
taas lähtö. Ypäjältä on jo yksi joukkue ilmoittautunut 
(kylän miehet), mutta toinen mahtuu mukavasti myös 
mukaan.

 *   *   *   *   *
Yhdeksännet Peltotreffit pidetään maaliskuun 26. 
päivä. Jäsenistölle tulee kirjekutsua myöhemmin, 
mutta pistäkää päivä muistiin.

MTK Lounais-Häme

MTK Lounais-Häme 
tiedottaa

Ypäjän Eteläiset
Maa- ja kotitalousnaiset

Hiljentymisen päivä
Humppilassa keskiviikkona 10. helmikuuta.  
Lähtö OP:n parkkipaikalta klo 9.45 kimppakyydein.

Tupailta
Saara Rantasella 18. helmikuuta klo 18.30. Kahvi-
pussista koriksi -kurssi. Ohjaajina Aune Mäki-Uutela 
ja Sirpa Vähämäki. Ota mukaan 50 kpl kahvipusseja, 
pyykkipoikia ja maalarinteippiä. 
Johtokunta kokoontuu.

Tervetuloa.

Kuusjoenkulman kyläyhdistyksen
VUOSIKOKOUS
sunnuntaina 21.3.2010 klo 13.00 

Tuottajain tuvalla.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu.  Tervetuloa.

Kuusjoenkulman kyläyhdistyksen johtokunta

Sotainvalidien Veljesliiton
Ypäjän osasto ry:n
VUOSIKOKOUS

pidetään perjantaina 19.2.2010 
klo 10.00 Veteraanituvalla.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi käsitellään 
sääntömuutos (7 ja 11 §) koskien mm. äänioikeuden 
myöntämistä puolisojäsenille.

Osaston varsinaiset jäsenet, puolisojäsenet, tuki-
jäsenet ja naisjaoston jäsenet TERVETULOA joukolla 
mukaan!

Johtokunta

ILTAPÄIVÄTILAISUUS
seurakuntakodilla keskiviikkona 17. päivänä helmi-
kuuta 2010 alkaen klo 14.00. Huom aika. Virsiä ja 
muita lauluja Tapio Laurilan johdolla. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa.

Perinteinen piirin TALVILIIKUNTAPÄIVÄ järjeste-
tään Parolannummella PsPr:n tukemana torstaina 
11.2.2010. Yhteiskuljetus lähtee seurakuntakodilta 
klo 8.25. Tiedustelut Harrilta puh. 0500 741 494.

Ypäjän Sotaveteraanien vuosikokous pidetään 
maanantaina 15. päivänä maaliskuuta. Siitä il-
moitetaan lähemmin maaliskuun Ypäjäläisessä.

Ypäjän sotaveteraanit,
naisjaosto sekä
kannattajajäsenet

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry.
HELMIKUUN TOIMINTAA

Kuukausikokoontuminen Veteraanituvalla tiistaina 9.2. 
klo 13. Vieraana Sirkka Viitanen, joka esitelmöi aiheesta 
Osteoporoosin ehkäisykeinot.
Tarinatupa Veteraanituvalla torstaina 11.2. klo 13.
Kirjoittajapiiri kokoontuu Eeva Kannistolla perjantaina 
12.2. klo 14.
Naistenpiiri Veteraanituvalla tiistaina 23.2. kello 14. 
Kalevalanpäivän juhla Valkeaniemen pirtillä sunnuntaina 
28.2.2010 (omin kyydein).
Sääntömääräinen kevätkokous tiistaina 9.3.2010 
kello 13.00. Mukana piirin edustajina Rantanen ja Uola. 
Kahvitarjoilu alkaa kello 12.30.

Pöydät 5 € / jäsenet ja 10 € / ei jäsenet, varaukset 
050 553 1635 / Henna.
Kahvio.       Tervetuloa myymään ja hyville kaupoille!

Järj. MLL Ypäjä, Forssa, Jokioinen ja Tammela

Lastenvaatteiden ja 
-tarvikkeiden
KIRPPISMANNERHEIMIN

LASTENSUOJELULIITTO

Avoin päiväkoti helmikuussa 
perjantaisin klo 9.30 – 11.30 
Toimintakeskuksessa, Perttulantie 24.
Asiakasmaksu 2 € / perhe / kerta.
Jos haluatte ensin ulkoilla päiväkodin pihalla 
n. klo 9.30–10, varautukaa SÄÄHÄN SOPIVILLA 
VAATTEILLA.
5.2.     Maalataan talvikuvia     
12.2.   Keittiöpuuhia
19.2.   Muovailua ja liikuntaleikkejä
26.2.   Ei toimintaa (hiihtoloma)
Lisätietoja: Kirsi Halonen 
puh. 02 7626 5230, 02 7626 5224.
TERVETULOA!           Perusturvalautakunta

pidetään keskiviikkona 10.3.2010 kello 
18.00 Veteraanituvalla.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu.   TERVETULOA.

Johtokunta

Keskustan Eteläinen 
paikallisyhdistys ry:n
KEVÄTKOKOUS

Liikuntavuorojen info

Seniorien lentopallo
– seniori-ikäisille
– tiistaisin ja perjantaisin
 kello 10.00–12.00

Aikuisten koripallo
– 1944–1998 syntyneille 
– tiistaisin kello 19.30–21.00

Aikuisten salibandy
– 1944–1998 syntyneille 
– torstaisin kello 19.30–21.00

Nuorten koripallo
– 1993–1996 syntyneille
– tiistaisin kello 18.00–19.30

Nuorten salibandy
– 1993–1996 syntyneille
– torstaisin kello 18.00–19.30

Lasten koripallo
– 1997–2000 syntyneille
– tiistaisin kello 16.30–18.00

Lasten salibandy
– 1997–2000 syntyneille
– torstaisin kello 16.30–18.00

Tenavien salibandykoulu
– 2001–2003 syntyneille
– keskiviikkoisin
 kello 17.30–19.00
– 10.2.2010 alkaen

Tiikereiden lentopallo
– 2001–2003 syntyneille
– maanantaisin 
 kello 16.30–18.00

Kaikki liikuntavuoromme järjestetään Liikuntahalli 
Pertunkaaressa, ovat kuntoilupohjaisia, voimassa 
toistaiseksi ja Ypäjän Yllätyksen jäsenille (vuoden 2010:n
jäsenmaksu on 15,00 euroa, laskun saa vuoroilta) sekä 
kaikilla vuoroilla on pakollisena varusteena ainoastaan 
tahraamattomat sisäpelikengät. Kävijöitä ei ole vakuutettu, 
suosittelemme henkilökohtaisen tapaturmavakuutuksen 
ottamista.

Ypäjän Yllätys ry

Hopeasompa-hihdot

Ilmoittautuminen 21.2.2010 mennessä 
hallinto@ypajanyllatys.fi tai 045 236 3136, 
jälki-ilmoittautumisia ei huomioida.

Sunnuntaina 28.2.2010 kello 13.00 Ypäjän 
urheilukentällä Hiihtotyyli: perinteinen.

Ypäjän Yllätys ry 

Sarjat:
Tytöt 6 400 m
Tytöt 8 1 km
Tytöt 10 2 km
Tytöt 12 2 km

Tytöt 14 3 km
Tytöt 16 3 km
Pojat 6 400 m
Pojat 8 1 km

Pojat 10 2 km
Pojat 12 3 km
Pojat 14 2 km
Pojat 16 3 km

Vapaa-aikatoimi tiedottaa
Nuorisotila HAAVIN avoin talotoiminta 7-luokkalaista 18-vuotiaisiin. 
Aukioloajat ti 17.30–20.30, to 18–21 ja pe 18–22.
Kerhotoiminta
Maanantaisin
TOIMINTAKERHO SOTTIS 7.–9. -luokkalaisille Haavissa maanantaisin 
klo 15.30–17.30. Hauskaa ja monipuolista toimintaa: kokkailua, 
kädentaitoja, leffoja, reissuja, graffititaiteilua yms. Nuoret voivat myös 
itse osallistua suunnitteluun. Hinta 10 €. 
TANSSIKERHO maanantaisin Perttulan koululla. 7–9 -vuotiaat 17.00–
18.00, 9–13 -vuotiaat 18.00–19.00, 13–16 -vuotiaat 19.00–20.00. 
Pääsääntöisesti hip hoppia, kokeilemme myös muitakin tanssilajeja, 
kuten break- ja showtanssia.
tiistaisin
SEISKAHAAVI 7.-luokkalaisille tiistaisin kello 15.00–17.30 Nuorisotila 
Haavissa. Ohjattua toimintaa kuten kokkailua, kädentaitojuttuja, 
skaboja, reissuja jne. Mukana toiminnassa myös Ypäjän seurakunta.
keskiviikkoisin
TYTTÖJEN SÄHLY yläkoululaisille kartanon koululla joka toinen 
keskiviikko 10.2. alkaen klo 14.45–16.15. 
SUPERLIIKKIS 3.–6. -luokkalaisille keskiviikkoisin 16.00–17.30 
Pertunkaaressa. Kerhossa  tutustumme erilaisiin urheilulajeihin, 
lisäksi teemme reissuja esim. uimaan, keilaamaan yms. Hinta 20 €.
torstaisin 
LEVÄN KOULUN KERHO 1.–2. -luokkalaisille torstaisin 13.00–14.00 
Levän koululla. Ohjattua toimintaa esim. askartelua, pelejä ja leikkejä.
MONIKERHO 3.–6. -luokkalaisille torstaisin Haavissa klo 15.30–
17.30. Ohjelmassa on hauskaa toimintaa: kädentaitoja, kokkailua, 
reissuja, pelailua yms. Tervetuloa kaikki tytöt ja pojat mukaan! Hinta 
on 20 €.
perjantaisin 
HAAVI-KLUBI VaNut perjantaisin 15.00–17.30 nuorisotila Haavissa. 
Haavi-klubi varhaisnuorille 3.–6. -luokkalaisille. Vietä aikaa 
kavereidesi kanssa esim. pelaillen tai syöden omia eväitä, välillä myös 
ohjattua toimintaa, kuten kokkailua tms. 
   Vapaa-aikatoimi

Talvilomalla
Haavin avointoiminta auki ti klo 17.30–20.30, to klo 17–21 ja pe 
klo 18–22. SEISKAHAAVI ti klo 15–17.30. HAAVIKLUBI VANUT pe 
klo 14–17.30. Koko viikon ajan peliturnauksia ja perjantaina leffoja!
MUUT KERHOT OVAT TALVILOMALLA KOKO VIIKON!
KEILAUS alakoululaisille torstaina 25.2. Lähtö matkahuollon 
pihalta klo 13.30 ja paluu n. klo 16.15. Hinta 5 € /tasaraha mukaan!
Paluu matkalla pysähdymme Heselle, varaa rahaa sitä varten!
Ilmoittautumiset 19.2. mennessä p. 050 574 7732/ Hissu. 
Retken järjestävät vapaa-aikatoimi ja seurakunta.

KYLPYLÄRETKI SERENAAN lauantaina 27.2.
Matkan hinta 30 €, sisältää päivälipun ja kuljetukset.
Paikkoja rajoitetusti. Huom. Serena ei vuokraa uimapukuja ja 
pyyhkeitä! Lähtö Ypäjältä matkahuollon pihalta klo 8.00.
Sitovat ilmoittautumiset 22.2. mennessä Humppila/Ypäjä, 050 574 
7732 / Hissu. 
Retken järjestävät Ypäjän vapaa-aikatoimi sekä Jokioisten, 
Tammelan ja Humppilan nuorisotoimet.

Vapaa-aikatoimi

launataina 20.2.2010 klo 10.00–13.00 
Tölön koululla Forssassa
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Nuohous Ypäjällä
Nuohouksen Ypäjän kunnan alueella hoitaa
nuohoojamestari Heimo Marttinen,
p. 050 527 8815 (040 511 8502).

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 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, laskelmaohjelmat).
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).

Yhteis-
palvelupiste

Lähipoliisin vastaanotto yhteispalvelupisteessä 
joka kuukauden 1. maanantai klo 13–15.

NUORTEN TYÖLLISTÄMINEN 
KESÄLLÄ 2010

Kunnan työpaikat
Ypäjän kunta tarjoaa kesätyötä vuosina 1989–1994 
syntyneille ypäjäläisille koululaisille, opiskelijoille ja 
muille työtä vailla oleville nuorille. 
	 •	 teknisessä toimessa 8 kesätyöpaikkaa
	 •	 vanhus- ja vammaishuollossa 6   
  kesätyöpaikkaa
	 •	 lasten päivähoidossa 2 kesätyöpaikkaa
	 •	 vapaa-aikatoimessa 4 kesätyöpaikkaa
Pestin pituus on yksi kuukausi, ja palkka on 
työehtosopimuksen mukainen. 
Työpaikan saamisen ehtona on, 
	 •	 että nuoren kotipaikka on Ypäjän kunta, 
	 •	 ettei hän saa tai hänellä ei ole mahdollisuutta  
  saada työvoimaministeriön työttömyyskorvausta  
  tai muuta avustusta, 
	 •	 että nuori ei ole saanut kunnan tukemaa  
  kesätyötä yritykseltä, yhteisöltä tai yksityiseltä 
Valinnat suoritetaan arpomalla.
Hae hakulomake kunnanvirastosta tai Ypäjän 
kunnan internet-sivulta www.ypaja.fi. ja palauta se 
kunnanvirastoon 16.4.2010 mennessä.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Erkki Virolainen, puh. 
7626 5201.
Hallintojohtaja

Kunnan tuki kesätyöllistäjille
Ypäjän kunta tukee yrityksiä, yhteisöjä ja yksityisiä 
nuorten työllistämisessä kesän 2010 aikana. Tukea saa
	 •	 työnantaja, joka järjestää työpaikkoja vuosina  
  1989–1994 syntyneille ypäjäläisille koululaisille  
  ja opiskelijoille tai muille työtä vailla oleville 
  nuorille. 
	 •	 50 % palkkakustannuksista, kuitenkin enintään  
  300 € työllistettyä nuorta kohden.
	 •	 touko-elokuun välisenä aikana. 
Lisäksi työllistämisen tulee täyttää seuraavat ehdot:        
	 •	 Nuoren kotipaikan tulee olla Ypäjän kunta.
	 •	 Tuki on vaihtoehtoinen kunnan järjestämille  
  työpaikoille, eli jos nuori on saanut työtä jostain  
  kunnan toimipisteestä, hänen työllistämisestään  
  ei makseta em. tukea.
	 •	 Avustusta ei makseta sellaisen nuoren  
  työllistämisestä, jolla on mahdollisuus saada tai
   joka jo saa työvoimaministeriön   
  työttömyyskorvausta tai muuta avustusta.
	 •	 Työssäolojakson tulee olla vähintään yhden  
  kuukauden pituinen 
	 •	 Tarjotun työn ja työehtojen tulee olla nuorista  
  työntekijöistä annetun lain mukaisia.
	 •	 Työnantaja huolehtii omalla kustannuksellaan  
  tarvittavista vakuutuksista.
	 •	 Tuki maksetaan työsuhteen päättymisen jälkeen 
  työnantajan pankkitilille hyväksyttäviä  
  palkkakuitteja tai niiden kopioita vastaan.
Työnantajan tulee ilmoittaa kunnalle nuoren 
työllistämisestä kunnanvirastosta saatavilla 
lomakkeilla jo ennen työsuhteen alkamista 
viimeistään 30.6.2010 sekä viivytyksittä työsuhteen 
päätyttyä. Ilmoituksen tekeminen on edellytyksenä 
avustuksen saamiselle.
Tarvittavat lomakkeet saa kunnanvirastosta. Lisätietoja 
antaa hallintojohtaja Erkki Virolainen, puh. 7626 5201.
Hallintojohtaja

Ypäjän kunta julistaa haettavaksi 
19.2.2010 klo 14.30 mennessä 
SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRAN
Työ on laaja-alaista sosiaalityötä, pääosin lastensuojelu- 

ja aikuissosiaalityötä. Arvostamme erityisesti 
lastensuojelutyön osaamista ja kokemusta. Lastensuojelussa 
työparina toimii perhetyöntekijä. Virkaan sisältyvät myös 
lastenvalvojan tehtävät.

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammatillisen 
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 
(272/2005) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. 
Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Valitun on 
ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä 
lääkärintodistus terveydentilastaan ja lain 504/2002 
tarkoittama rikosrekisteriote. Viran täytössä noudatetaan 
neljän kuukauden koeaikaa.

Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen pyydetään 
toimittamaan osoitteella: Ypäjän perusturvalautakunta, 
Perttulantie 20, 32100 YPÄJÄ, sähköposti: kunta@ypaja.fi ja 
fax: 02 7677 214

Lisätietoja antaa sosiaalijohtaja Eila Puolamäki 
puh. 02 7626 5220 ja 0400 825 792.   

Lisätietoja Ypäjän kunnasta löydät osoitteesta: www.ypaja.fi

Ypäjällä 11.1.2010

Ypäjän perusturvalautakunta

Syksyn 2009 kuntokauden 
arvonnan voittajat
Syksyn kuntokauden voittajiksi arvottiin 
seuraavat henkilöt: 
Kuntoiluvihkot: Pirjo Lindholm, Risto 
Ruusiala, Hannu Kalmi, Vesa Ahde, Paavo 
Virtanen, Jutta Hakamäki, Tuija Virtanen.
Kuntokortit: Juhani Heikkilä, Valto Hepomaa, 
Sinikka Kalmi-Lähteenkorva.
Palkinnot noudettavissa kunnan 
yhteispalvelupisteestä helmikuun ajan.
Ypäjällä 26.1.2010 

Vapaa-aikalautakunta

Esi- ja perusopetukseen 
ilmoittautuminen
Ypäjän kunnan esiopetukseen sekä perus-
opetukseen 1. luokalle lukuvuonna 2010–2011 
tulevien oppilaiden ilmoittautuminen on 
torstaina 11.2.2010  
Esiopetukseen ilmoittautuminen on Toiminta-
keskuksessa päivähoitotoimistossa klo 14–17 
ja kouluun ilmoittautuminen Levän, Perttulan ja 
Ypäjänkylän kouluilla klo 15–16.
Esiopetukseen ilmoitetaan vuonna 2004 synty-
neet ja kouluun vuonna 2003 syntyneet lapset.
Ypäjällä 25.1.2010
Sivistyslautakunta
Perusturvalautakunta 

KIRJASTO 
Tervetuloa tutustumaan uusittuihin tiloihimme
Perttulantien kirjastotaloon!

* * * * *
PÄÄKIRJASTON TALVIAUKIOLOAJAT 1.9.2009 
ALKAEN:
ma klo 13–19
ti klo 13–19
sekä kuukauden 2. ja 4. lauantai klo 11–15
(kevätkaudella: 13.2., 27.2., 13.3., 27.3., 10.4., 24.4., 
8.5., 22.5. )

* * * * *
YPÄJÄNKYLÄN LAINAUSASEMA (Osuuspankin 
tiloissa) avoinna tiistaisin klo 17–19 ja keskiviikkoisin 
klo 10–12 sekä  kerran kuussa lauantaina 
(kevätkaudella: 6.2., 6.3., 10.4., 8.5.) 
Lainausaseman toiminta jatkuu toistaiseksi ennallaan.

* * * * *
KIRJASTON SATUTUNNIT KEVÄTKAUDELLA: 
Maanantaisin 8.2., 22.2., 8.3., 22.3., 12.4., 26.4., 10.5., 
24.5. klo 10 
HUOM! KEVÄTKAUDELLA EI LAUANTAISIN 
SATUTUNTEJA!
Tervetuloa satutunneille kivojen kirjojen ja askartelun 
pariin! Satutunneille ovat alle kouluikäiset lapset 
tervetulleita vanhemman tai hoitajan kanssa.

* * * * *
HELMIKUUN NÄYTTELY:
Juurta jaksain - Aino Kaurasen ja Auli Vahan akvarelleja 
ja kalligrafiaa. Näyttely jatkuu helmikuun loppuun.             

* * * * *
Ypäjän pääkirjasto
Perttulantie 59
32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5269
puh. (02) 7626 5268 
(kirjastonjohtaja, kulttuuriasiat)
ypajan.kirjasto@ypaja.fi
www.lounakirjastot.fi

Ypäjänkylän 
lainausasema
(Osuuspankin tiloissa)
Ypäjänkyläntie 951
32140 Ypäjä as
puh. 050 363 0508

pe klo 10–16ke klo 13–19
to klo 10–16

Perus- ja kohdeavustukset liikunta- 
ja nuorisotoimintaan vuodelle 2010
Vapaa-aikalautakunta julistaa haettavaksi 
avustuksia seuraavasti:
Perusavustukset
Perusavustuksia myönnetään varsinaisen toiminnan 
tukemiseen. 
Perusavustushakemukseen tulee liittää 
toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 
edelliseltä toimintavuodelta, toimintasuunnitelma 
ja selvitys siitä, mikä on perustoimintaa, johon 
avustusta haetaan sekä talousarvio vuodelle 2010. 
Mikäli kyseessä on uusi hakija, tulee hakemukseen 
liittää yhdistyksen säännöt.
Nuorisotoimen avustuksia voidaan myöntää 
ypäjäläisille yhdistyksille ja yhteisöille lapsille ja 
nuorille suunnatun toiminnan tukemiseen.
Liikuntatoimen avustuksia voidaan myöntää 
urheiluseuroille.
Perusavustukset on haettava kunnan kotisivulta 
(www.ypaja.fi) tai yhteispalvelupisteestä saatavalla 
lomakkeella.  
Vapaa-aikalautakunnalle osoitetut hakemukset 
liitteineen tulee jättää 31.3.2010 mennessä 
osoitteella vapaa-aikalautakunta, Perttulantie 20, 
32100 Ypäjä.  
Kohdeavustukset
Kohdeavustuksia myönnetään erilliseen, varsinaisen 
perustoiminnan ulkopuoliseen toimintaan, esim. 
kertaluontoisten tapahtumien järjestämiseen, 
projekteihin tai kalustohankintoihin.
Kohdeavustushakemukseen tulee liittää 
toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 
edelliseltä toimintavuodelta, mikäli niitä ei ole 
toimitettu perusavustushakemuksen yhteydessä sekä 
suunnitelma avustuksen käytöstä. 
Kohdeavustukset maksetaan kuitteja vastaan.
Kohdeavustushakemuksia voi jättää pitkin 
toimintavuotta 30.11.2010 saakka. 
Kohdeavustukset on haettava kunnan kotisivulta 
(www.ypaja.fi) tai yhteispalvelupisteestä saatavalla 
lomakkeella (sama lomake kuin perusavustuksissa).  
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Erkki Virolainen, puh. 
7626 5201 tai erkki.virolainen@ypaja.fi

Vapaa-aikalautakunta

Lasketteluretki Ellivuoreen
perjantaina 12.2. (12-17 v.).

Lähtö matkahuollon pihalta klo 15 ja paluu 
n. klo 22.30.
Jokainen huolehtii itse hissilippujen hankinnasta 
(hissilippu 15 € + ski data -kortti 6 € + välinevuokra 
15 €). Myös pulkkamäkimahdollisuus. Kuljetus on 
maksuton!
Ilmoittautumiset 8.2. mennessä Hissulle p. 050-
5747 732.
Reissun järjestävät Ypäjän vapaa-aikatoimi ja 
seurakunta sekä Humppilan nuorisotoimi 


