YPÄJÄLÄINEN
Kunnallinen ja seurakunnallinen tiedotuslehti
Jaetaan kaikkiin talouksiin Ypäjällä

Parturi-kampaamo-

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

Raija Pastell-Fält

Puh. gsm 02-767 3533, 050 347 8448
Tolmintie 4, YPÄJÄ
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100% aito hiuspidennys/
tuuhennus/raidat sinettija kampakiinnityksellä

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

ÄITIENPÄIVÄLOUNAS

tarjolla Hevosopiston Oppilasruokalassa
Ypäjällä sunnuntaina 9.5. klo 12.00-15.00
Hinta 20 €/aikuiset, 10 €/alle 12-vuotiaat ja
alle 4-vuotiaat ilmaiseksi.
Pöytävaraukset puh. 02-7602 350

www.hevosopisto.fi

• Uudisrakentaminen
• Huoneistoremontit
• Rakennussaneeraus
• Kattorakenteiden
muutos/korjaustyöt

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

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

O S T E TA A N

Ypäjä, Naiminpolku
Laadukas ja poikkeuksellisen hyvin varusteltu uusi
rivitalohuoneisto.
2h+k+psh+s+wc+vh, 72 m2.
Hv. 108 €/kk. Vh. 144.000 €.

Talviasuttava mökki, kunnan
vesi, vesi-wc, takka, sauna
ja iso tontti. Sähköpostilla
kati.aatu@dnainternet.net
tai Ari Kajala 0400-650309

En juhli 22.5.

Tanssitaan vasta
7. elokuuta.

Risto Rantanen

Humppila, Pihlakuja
Valmistumassa oleva matalaenergiatalo. Kok. ala 178 m2.
Mahd. valita kaapistot,
tapetit, laatat. Tilaa esittely!
T. 1.847 m2. H. 198.000 €.
www.oikotie.fi

Tuottajayhteisöjen järjestämä

Ympäristöhuolto Matti Hossi ky, puh. 0400 905 682

Halutaan vuokrata
yksiö tai muu kesäasunnoksi sopiva touko-elokuun ajaksi
keskustan läheisyydestä.
P. 044 524 1232

Varastossamme harkot, raudat, verkot, suodatinkangas,
styroksit, kuivabetonit, sementit ja laastit.
Salaojaputket ja kaivonrenkaat myös varastostamme.
Kysy kuljetusta.

Maatalous ja Öljy Ojala Ky

Turuntie 134, 32100 YPÄJÄ, (02) 767 3791, 0400 783 445

LOUNAIS-HÄMEEN
MUSIIKKIOPISTO

		
MUSIIKKILEIKKIKOULUN ILMOITTAUTUMISET
Musiikkileikkikouluun otetaan oppilaat
ilmoittautumisjärjestyksessä seuraavasti :

2 -6 -vuotiaat (2008–2004 syntyneet)
Ypäjä Perttulan koulu ti.4.5. klo 19.30 – 20.30
Opintoja koskevista asioista saa tietoja musiikkiopiston kansliasta. p. (03) 414 1801,
musiikkileikkikoulusta (03) 414 1820 ja 050 303 6615
sekä www.forssa.fi/musiikkiopisto

Rehtori

Turuntie 134, 32100 YPÄJÄ (02) 767 3791

Ypäjällä 26.4.2010

Sähkölaitteiden ja
akkujen keräys
Keräysauto ottaa ilmaiseksi vastaan kotitalouksien vanhoja
sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Keräykseen kelpaavat televisiot, tietokoneet, pesukoneet, liedet, jääkaapit, valaisimet,
energiansäästölamput, loisteputket, puhelimet sekä muut
sähköllä, akulla tai paristoilla toimivat laitteet. Keräämme
myös autonakut ja muut lyijyakut.
Auto pysähtyy seuraavasti:
Ypäjä pe 21.5.2010 klo 17-18.00 Paloaseman piha (Annantie 2)
Laitteita vastaanotetaan vain auton pysähdysaikana.
Lisätiedot arkisin klo 8.00-16.00 GSM 040 593 5292
www.kierratys.info

Serty

kodintekniikka kiertoon

Rakennuskausi alkaa

MAATALOUS JA ÖLJY KY OJALA

Kartanonkylän yksityistien tienhoitokunta pyytää tarjoukset
tienhoidosta. Tienhoito käsittää 5,5 km sorapintaista tiestöä.
Tarjouksen tulee sisältää sulanmaan aikaiset tien lanaukset,
sekä talvikunnossapidon. Pyydämme tarjouksen myös
pientareiden niitosta joka tehdään kerran kesässä. Lisäksi
pyydetään tarjous sorasta ja kalliomurskeesta, arvioitu
vuosikulutus 250–300 m3 vuodessa. Tarjouskausi neljä
vuotta alkaen 1.7.2010.

Ypäjä, 040-594 8877

– Jäteastioiden tyhjennykset edullisesti ja säännöllisesti asiakkaan tarpeen mukaan – jäteastioiden myynti – vaihtolavakuljetukset – muut kuljetukset (purut, mullat, turpeet, sorat ym.)
– nosturivarustus.
Ypäjäläinen yrittäjä – edullisempi vaihtoehto.

Uusi automaattimme toimii pankki/Visa yhdistelmäkorteilla, Visa Electron -korteilla, st1 Yritys- ja D-korteilla
sekä useimmilla luottokorteilla.
Tankkaamalla st1 asemalla tuet samalla hiihto- ja
nuorisourheilua. Tervetuloa tankkaamaan!

TA R J O U S P Y Y N T Ö

Matti Järvinen LKV

JÄTE- JA KIINTEISTÖHUOLTOA

Olemme uusineet mittarikenttäämme st1 Ypäjällä
Ojalan kaupalla

ERP Finland ry

LOIMAAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO
Satakunnantie 18, 32200 Loimaa. Puhelimet: 010 270 3256
(kanslia), 010 270 3253 (rehtori)
Loimaan seudun musiikkiopisto antaa opetusta Ypäjän
kuntalaisille.
Ilmoittautuminen musiikkiopiston kaikille linjoille
syyslukukaudelle 2010 on alkanut tiistaina 15.4.
Ilmoittautua voi ajalla 15.4.–14.5. puhelimitse numeroon
010 270 3256 (opistojen kanslia), lisätietoja toiminnasta
www.netti.fi/milo. Musiikkiopiston perusasteen uusien
oppilaiden valintapäivät pidetään 20.–21.5. musiikkiopistolla
(osoite: Satakunnantie 18, Loimaa).
Musiikkiopistossa toimivat linjat, joille
oppilaat otetaan valintapäivillä:
Perusaste, musiikkiopisto (perusasteen suorittaneille).
Muut linjat: Avoin linja (kaiken ikäisille), musiikkikerhot
(ryhmäopetusta puhallinsoittimissa, kitarassa, bassossa ja
rummuissa, kaiken ikäisille), tanssilinja.
Oppilaille voidaan myöntää maksualennuksia ja
vapaaoppilaspaikkoja 17.9. mennessä musiikkiopiston
kansliaan palautettujen hakemusten perusteella, lomakkeita
saa musiikkiopiston verkkosivuilta www.netti.fi/milo tai
kansliasta (vaikkapa postitse). Vapaaoppilaspaikkoja ja
maksualennuksia myönnetään vain kerran vuodessa.
Musiikkiopiston kevätkonsertti on Loimaan Heimolinnassa
keskiviikkona 19.5. kello 19		
Rehtori

Hoitokunta

TAPAHTUMAKALENTERI
TOUKOKUU
2.5. klo 10–14

Kevät-kirpputori Ypäjänkylän
Seuraintalolla.
Järj. Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry.
2.5. klo 19
Yllätys-Bingo (vuoden jokaisena
sunnuntaina). Järj. Ypäjän Yllätys.
5.5. klo 10.30–11.30 Verenpaineenmittausta Ypäjänkylän
lainausasemalla. Järj. Ypäjän kunnan
kotisairaanhoito.
7.5.–31.8.
Hevosurheilumuseon erikoisnäyttely
”Ravikuninkaallisia ja ratsastuksen
aatelisia” avoinna perjantaisin ja
lauantaisin klo 10–16.
7.5. klo 15
Toritapahtuma seurakuntakodilla
lähetystyön nimikkokohteiden hyväksi.
Myynti klo 15–16. Järj. seurakunta/
lähetysvastuuryhmä.
8.5. klo 18
Säveliä keväälle ja äidille Ypäjän kirkossa.
10.–28.5.
Päiväkotilasten ja esikoululaisten
kevätnäyttely kirjastossa kirjaston
aukioloaikoina.
12.5. klo 10.30–11.30 Verenpaineenmittausta Ypäjän
Osuuspankin alakerrassa. Järj. Ypäjän
kotisairaanhoito.
12.5. klo 18
Zumba Zumba Kartanon koululla (5 € /
kerta). Järj. Ypäjän Naisvoimistelijat.
13.5. klo 19
Moottoripyöräkirkko. Kesto n. 15 min.
Järj. seurakunta.
18.5.
Ongelmajätekeräys (ei sähkö- ja elektroniikkalaitteita): Seuraintalo klo 17–17.30, 		
Paloasema klo 18.15–19.15 ja Forssantien
levähdyspaikka klo 19.30–20. Järj. LHJ.
21.5. klo 17-18
Sähkölaitteiden ja akkujen keräys
paloaseman pihalla.
23.5 klo 15
Liikunta- ja varainhankintatapahtuma
Kunniakierros Ypäjän urheilukentällä.
Järj. Ypäjän Yllätys ry.
25.5. klo 10–11.30
Avoimet ovet päiväkodissa ja
ja 15–16.30
toimintakeskuksessa.
26.5. klo 18–19.30
Isovanhempien ja lasten ilta
Pertunkaaressa.
Järj. MLL ja LC Ypäjä / Kate.
31.5. klo 19
Pyöräretki Tuottajain Tuvalta Kökkön
Aittabaariin Somerolle.
Järj. Kuusjoenkulman kyläyhdistys.
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Ypäjäläinen
Ypäjän kunnan ja Ypäjän seurakunnan julkaisema tiedotuslehti Ypäjän kunnan asukkaille.
40. vuosikerta.
Lehden suurin vastuu ilmoituksen julkaisemisessa sattuneesta 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
Kesäkuun 2010 Ypäjäläinen
ilmestyy sunnuntaina 30.5.
Lehteen tarkoitettu aineisto
on toimitettava kunnantalolle
24.5.2010 klo 12 mennessä.
Heinäkuun Ypäjäläinen ilmestyy
1.7.2010.

Seurakunnan
asiat
kirkkoherra
Risto Ahti

Toukokuun kirkkotapahtumat 2010
Sunnuntaina 2.5. klo 10 sanankirkko. Virret
ovat huhtikuun listassa. Luomakunta herää
uuteen kasvukauteen, ja siksi iloitsemme kevääseen heränneestä luonnosta.
Keväisten laulujen ehtoo kirkossa lauantaina 8.5. klo 18 iltakellojen aikaan. Huomaa
aika. Tapio Laurila on joukkoineen mukana.
Äitienpäivä 9.5. klo 10 kirkossa messu eli
siis ehtoollinen. Jokaisessa virressä mainitaan
sana äiti. Jos sitä ei löydy, tulkaapa vaatimaan
Ristolta kirja. Ensiksi ehtinyt sen saa. Ja virret
ovat: 466, 467, 270: 1-4, 323: 3-4, 197: 1-. 402
Hpe-virtenä, 446: 4-5. Ja huom. Lähetystori
on perjantaina 7.5. klo 15–16 srk-kodilla ja
sen edustalla. Nyt hyvät kakut, kaakut, leipomukset ja munkkirinkelit äitienpäiväksi.
Helatorstaina 13.5. ollaan kirkossa klo
19.00. Tänään on Kirkkojen kierros -retki ja
siksi ollaan kirkossa vasta illalla. Ja erikoinen on tuo sanankirkko, sillä toisen kerran
kutsutaan mukaan moottoripyöräilijöitä. Kirkon parkkipaikalle saa tulla vain mopoilla,
moottoripyörillä ja mönkijöillä. Mutta autot
voi jättää vaikkapa kauppojen parkkipaikoille,
sillä eihän helatorstaina kauppaa käydä. Tämä
on nuorekas kirkkoilta, jonne kaikenikäiset
saavat tulla. Kirkossa luetaan erityinen moottoripyöräilijöiden psalmi. Perinteisesti kirkosta tullaan ulos laulamaan virttä 265, ”Jeesus
armon soi, voiton meille toi”. Ihaillaan kevään
maisemaa ja kaupan seinämää, mutta eihän se
häiritse. Moottoripyöräilijöille on tarjolla srkkodin pääoven edustalla kahvit termoksista.
Jutellaan siinä vielä hetkinen. Virret: 106:
1-3, 135, 105, 516, 517, 209. Kirkonportailta
ristisaattueessa Risto johdattaa väen moottori-

pyörilleen parkkipaikalle ja kahvipaikalle.
Messu ja kaatuneitten muistopäivä 16.5.
klo 10. Tänä viikonloppuna on rippikoululeiri
Siikjärvellä Somerolla. Kunniakäynti sankarihaudoilla: virsi, seppeleet ja Riston puhe.
Perinteisesti vuosien ajan ovat veteraaninaiset
tarjoilleet kahvia srk-kodilla. Virret: 373, 550:
6, 343, 525: 1- ja ehtoollisvirsinä ovat 228 ja
225 ja päätösvirtenä 318.
Keskiviikko 19.5. kirkossa klo 18 on päiväkerhon kevätjuhla ja esikouluun menevät
siunataan. Laulut tulevat päiväkerholta ja
kanttorilta. Kirkon jälkeen on jäätelöä ja mehua kahveineen srk-kodilla. Myös Risto on
paikalla liturgina.
Helluntaikirkko 23.5. klo 10 ja se on sanankirkko. Tänä viikonloppuna on Someron
piispantarkastus, jossa Risto mukana. Toimitukset ovat mahdollisesti rajoitetut. Virret:
122, 135, 124, 125, 119: 1- ja päätösvirsi 209.
Messu 30.5. klo 10 ja se vietetään kesän asioiden odotuksessa. Kolminaisuuden päivä ja virret ovat elämänmyönteisiä: 567, 135, 134, 131,
324, 475 ehtoollisvirtenä ja päätösvirsi on 570.
Tiistaina 1.6. klo 18 kouluun lähtevien
siunaus kirkossa. Virret tulevat päiväkerhosta.
Risto liturgina.
Koululaiskirkko on varsin myöhään eli lauantai 5.6. klo 9.15 kirkossa. Mukana ovat 1-6
luokat kouluista eli Levä, Ypäjänkylä ja Perttula. Vanhemmat ja kaikki kiinnostuneet ovat
tervetulleita mukaan. Ja Kenia-kori on käytössä
nimikkokohteittemme koulutyön hyväksi. Virret: 567, 135, 571: 1-4, 511, 517, 462.

Ypäjän kirkossa
lauluja keväälle ja äidille

Toritapahtuma
tuleeko nyt kukaan myymään
kukkia parkkipaikalle. Lähetysvastuuryhmän väki on mukana
toritapahtumaa rakentamassa.
Emäntä Eeva Lehtinen joukkoineen ahertaa keittiössä. Saataneenko myös Marja-Leena
Heikkilän kotonaan tekemiä
munkkeja? Ja tottahan toki mukaan on pyydetty Aino Tuura ja Paula Puukka, kokeneita
emäntiä, ja tietysti myös srkkodin emäntä Liisa Hietamäki.
Ja paljon muita lähetysihmisiä
kuten Arja Vuorentausta, Leena
Lintukangas, Tuula Jussila, Ritva Paloposki, Pirkko Lipponen,
Liisa Rautiainen, Martikaiset,
Tuomoset, Marjatta Pääjärvi

ym. Myös sinä voit tehdä kotona jotakin ja tuoda seurakuntakodille myyntiin.
Kello 16, myynnin loputtua,
suoritetaan tuo jännittävä arvonta, jossa myyjinä ovat ainakin tähän asti olleet vuosia
Anja Jaakkola ja Helvi Vesanen
ja varmaan myös muita. Tapahtuman lopuksi lähetysvastuuryhmän jäsenet kokoontuvat
pieneen kokoukseen juomaan
kahvia ja toteamaan tapahtuman tuloksen.
Lähetystyöryhmän puolesta
Risto Ahti

Kesäretket

Pohjanmaan sydämeen juhannuksen jälkeen 29.–30.6. ja erikoisuuksia ovat lounas erityispaikassa ja Kaskinen -Kristiinankaupunki - Korsnäs - Maalahti. Yöpyminen ruokailuineen
ja kylpemisineen hotelli ja kylpylä Kivitipussa Lappajärvellä. Toisena päivänä kierretään
oikein perusteellisesti Lappajärvi (noin 70 km). Ja palataan
lounaalle ennen mielenkiintoista kotimatkaa Alajärvi - Kuortane - Alavus - Virrat. Hinta
kaikkineen 190 euroa. Ja bussi
kulkee reittiä Somero - Forssa
- Jokioinen - Ypäjä - Loimaa.
Ilmoittautumiset 21.5. mennessä Matkapojat Turku, puh. 010
232 3970 ja matkan tunnus on
Riston mukana Pohjanmaalle.
Voit katsoa myös helmikuun
Ypäjäläistä, jossa asiasta tarkemmin.
Saaristoretki heinäkuussa
27–28.7. ja nyt uutuutena on
Suomenlahden itäinen saaristo..
Yöpyminen päivällisineen hotelli Leikarissa lähellä Kotkaa.
Siellä ovat myös saunat ja uinti-

mahdollisuudet. Ensimmäisenä
päivänä laivamatka Haapasaareen, josta on komeat näkymät
Suursaareen Venäjän puolelle.
Ohjelmaan kuuluvat lohikeitot
ja kahvit. Ja toki muutakin ohjelmaa Kotkan alueella opastuksineen. Toisena päivänä Loviisa
ja laivamatka Svartholmaan,
jossa paikallinen opas mukana
ja ruokaillaan. Paikka on RistolIekin aivan uusi. Ja sitten
Porvoon aluetta joten saaristoa
nähdään jos jonkinmoista. Hinta 290 kaikkineen, jossa myös
pääsymaksut ja 1aivamatkat ja
useampia ruokailuja. Voit lukea
myös maaliskuun Ypäjä1äistä
tästä asiasta. Ilmoittautumiset
pitää tehdä toukokuun aikana
tai viimeistään ennen juhannusta 21.6. Varaukset Matkapojat
Turku, puh. 010 232 3970. Bussi
kulkee reittiä Somero - Loimaa
- Ypäjä - Jokioinen - Forssa. Ja
matkan nimenä on ”Riston mukana Saaristoretkelle”.
Moottoripyöräkirkko
Helatorstaina 13.5. pidetään
iltakirkko Ypäjällä klo 19.00.

Diakoniatoimiston vastaanotot
toukokuussa 2010:
Pääsääntöisesti torstaisin ja perjantaisin. Diakonissa Arja
Kullanmäki on toimistossa myös maanantaisin, ainakin
aamupäivällä, riippuen vikonlopputöistä.
Vastaanotto torstaisin kello 9.00 – 10.30 ja perjantaisin
kello 9.00 – 10.00.
EU-elintarvikkeita on saatavilla. Muistakaa ottaa omat
kassit mukaan! Elintarvikkeita voidaan kuljettaa myös
kotikäynneillä kotiin.
Hartaudet Palvelukeskuksessa pidetään joka toinen
torstai Hoivalla kello 13.00 ja Ruustinnassa kello 13.30.
Toukokuun ainoa hartaus on 27.5., koska 13.5. on
helatorstai.
KeVa-kerhon hartaus pidetään kerran kuussa torstaisin
klo 12.30. Huom! aika. Seuraava kerhon kokoontuminen
on poikkeuksellisesti Partiomajalla 17.5. klo 12.00.
Työttömien ruokailut seurakuntakodilla keskiviikkoisin
klo 11.30. Maksu ruokailusta on 3 €.
Kultaisen iän kerho kokoontuu huhtikuussa
seurakuntakodilla klo 11.00:
– torstaina 6.5. on vieras paikallisesta Osuuspankista.
Keijo vetää kerhoa, kun olen Pirkkalassa koulutuksessa.
Toivotan täten myös kaikki vapaaehtoiset, jotka
toimitte jollain tavalla Yhteisvastuun kantajina v. 2010,
kiitoslounaalle tämän kevään viimeiseen ruokailuun.
– torstaina 20.5. teemme kevätretken Lopelle. Tutustumme Lopen vanhaan ja uuteen kirkkoon Lopen
kirkkoherran opastuksella. Hän pitää myös hartauden.
Yksi kolmesta diakoniatyöntekijästä on lupautunut
olemaan myös paikalla. Lounaan nautimme Lounatuvalla
ja tulomatkalla teemme ostoksia Säästökarit-kaupassa.
Retken hinta on 20 €. Ilmoittautumiset retken johtajalle,
Keijo Leppäselle puh. 050 363 6624 sunnuntaihin
9.5.2010 mennessä.
Korkeimman siunausta kaikille seurakuntalaisille!
Toivoo diakonissa Arja

Risto Ahti

Äitienpäiväksi kakkua ja kaakkua:
Aika: perjantaina 7.5. klo 15
Paikka: seurakuntakoti
Perjantaina toukokuun 7.
päivänä järjestetään perinteinen
toritapahtuma nimikkokohteittemme hyväksi seurakuntakodilla. Myynti: kello 15–16.
Pääoven edessä ja kahviossa
on myynnissä suussa sulavia
munkkeja, joita aamusta alkaen
klo 9 paistetaan keittiössä. Toki
myynnissä on myös kaikenlaista leivonnaista. Nyt kaakkua ja
kakkua äitienpäiväksi, joka tänä
vuonna on toukokuun toisena
pyhänä eli sunnuntaina 9.5.
Kahvia on myynnissä ja arvontaa. Ja lähetyksellä on oma
tavarapöytänsä. Saapas nähdä,

Diakoniatyö
puh. 040 553 6362

Tähän kirkkoon odotetaan nyt
tulijoita moottoripyörillä, mopedeilla, miksei mopediautoilla
ja mönkijöillä. Kirkon ja srkkodin parkkipaikka on vain
heille. Autolliset jättäkööt värkkinsä vaikkapa kauppojen pihoille (helatorstaina eivät kaupat ole auki). Risto johtaa tuon
iltakirkon (ei ehtoollista), jossa
luetaan myös erityinen moottoripyöräilijän psalmi. Myös
tavallinen polkupyörä kelpaa
moottoripyörien joukkoon.
Tervetuloa noin kolmen vartin iltakirkkoon, jossa lopuksi
kokoonnutaan portaille laulamaan tuttua virttä 265 ja sen
jälkeen Risto johdattaa ristikulkueessa ihmiset moottoripyörilleen srk-kodin parkkipaikalle.
Ja tarkoitus on että srk-kodin
katoksessa juodaan kahvit. Liisa Hietamäki ne keittää ja Risto
tuo pahvimukit ja muut lisukkeet ja nautitaan kupillinen tai
parikin, jos mahdollista.
Tiedot kokosi

Risto Ahti

Näin keväällä lintujen tarkkailu tuo suurta iloa. On hieno hetki
nähdä ensimmäinen västäräkki, pääskynen tai kuulla peipposten
laulua. Entäpä kurkiparven ääntely korkealla taivaalla matkalla
pohjoiseen? Luonto on ilon ja ihmetyksen lähde. Me ihmiset
voimme yhtyä omalla äänellämme lintujen lailla luomakunnan
ylistyslauluun.
Keväästä laulavat ja musisoivat Ypäjän kirkkokuoro esittäen
muun muussa Konsta Jylhän Suvivirren. Illan solisteina
esiintyvät Kirsti Laaksonen ja Jyrki Lehtiö. Ypäjällä syntynyt
ja kasvanut Timo Kivistö tulee esittämään trumpettisooloja.
Hän soittaa ammatikseen Turun laivaston soittokunnassa.
Nuoret musikantit Anna Mali sekä Jessika ja Karita Pakarinen
laulavat äideille omistettuja herkkiä lauluja. Yhdessä laulamme
raikkaita kevätvirsiä. Voipa kuulla vaikka käen kukuntaa ja
linnunviserrystä Musiikin johto, urut ja piano Tapio Laurila.
Illan juontaa Risto Ahti.

Säveliä keväälle ja äidille Ypäjän kirkossa
lauantaina 8.5. kello 18.

Ypäjän
seurakuntakoti
peruskorjaukseen
Tammikuussa 1985 vihittiin
käyttöönsä nykyinen seurakuntakoti, jolla on nyt menossa
26. toimintavuosi. Srk-koti on
Ypäjän keskustassa sijaitseva
seurakunnan toimintojen monipuolinen toimi- ja palvelupiste.
Seurakuntakodissa sijaitsevat
päiväkerhotilat, diakonitoimisto, nuorisotoimisto ja kokoontumistila.
Kirkkovaltuusto hyväksyi 15.2.2010 kokouksessaan
srk-talon peruskorjaussuunnitelman. Korjauksen arkkitehtisuunnittelun teki Päivi
Pylkkönen-Palm Forssasta,
rakennesuunnittelun suunnittelupalvelu Tähtinen Tammelasta ja LVI-suunnittelun M&H
LVI-suunnittelu Ay Forssasta.
Suunnitelmien perusteella urakan kustannukset ovat yhteensä lähes 120 000 euroa.
Peruskorjaus kohdistuu srktalon ulkopuolelle. Kohteen

julkisivut korjataan ja rakennuksen ympärille asennetaan
salaoja- ja sadevesiviemärijärjestelmä. Sokkeli routaeristetään. Vesikate alusrakenteineen
uusitaan konesaumatuksi peltikatteeksi. Räystäitä jatketaan
n. 200 mm, puupinnat kunnostetaan ja maalataan sekä
vanhat julkisivulevytykset
uusitaan ja maalataan. Purkutöiden yhteydessä tutkitaan
rakenteiden kunto ja vauriot
korjataan. Myös maasto kallistetaan rakennuksen vierustoilta
poispäin.
Korjaus tehdään kesän 2010
aikana. Hankkeen valvojana
toimii rakennusmestari Heikki
Tähtinen Koijärveltä.
Tiedot seurakunnan talouspäälliköltä Katja Laineelta välitti
Risto
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Ypäjäläinen seppämestari:

LAURI POUTALA

Keskiviikkona joulukuun 20.
päivänä vuonna 2006 menin
kanttori Markus Leppälän
kanssa laulattamaan ja jututtamaan työttömien jouluruokailun alkuun. Jonkin ajan kuluttua myös seurakuntamestari
Maurits Hietamäki oli paikalla,
söimme ja juttelimme. ”Puoli
yhdeltä pitäisi olla entisöintimestari Jenni Mäntysen työverstaalla Mannisissa”, sanoi
Maurits, sillä Ypäjän vanhan
kirkon ovi on entisöity ja nyt
se haetaan kirkkoon ja asennetaan isomman pääeteisen
nurkkaan kirkon kellojen taakse näytteille. Minäkin halusin
mukaan ovenhakureissulle
tuonne Mannisiin Jenni Mäntysen verstaalle.
Jari Rämö oli saapunut peräkärryineen paikalle. Painava ja
hienosti entisöity ovi nostettiin
peräkärryyn, ja Jenni Mäntystä
kehuin hienosta työstä. Ajoimme kirkon pääoven eteen, jonne oli myös Mannisten kyläseppä Lauri Poutala saapunut.
Luulin että paikoilleen asennus olisi tapahtunut hetkessä,
mutta toisin kävi ja kolme
tuntia siinä meni. Todella hienoa jälkeä tuli kaiken kansan
ihailtavaksi, sillä nyt kirkkoon
tultaessa pääovesta kannattaa
seisahtua, ja katsella todella
komeaa ovea. Oven siis entisöi
vuonna 2006 Jenni Mäntynen
ja kiinnitystelineen teki Lauri
Poutala. Ne sepäntyöt lienevät olleet Laurin viimeisimpiä
hommia. Ja muistaakseni myös
isä ja poika Erkki ja Esa Tuomonen olivat ovea paikoilleen
nostamassa. Ja runsaan kolmen
vuoden ajan ovat kirkkoon tulijat saaneet ihastella komeaa kirkon ovea, jota entisajan
kirkkokansa käytti mennessään
vanhaan kirkkoon jumalanpalvelukseen. Ja myös Lauri Poutalan siunaustilaisuuteen tulijat
saivat tammikuussa 2010 lauantaina 16.1. ohimennen ihailla ovea, jota Lauri Poutalan takomat isot pultit kannattelevat.
Kiitos kuuluu Jenni Mäntyselle
entisöinnistä, ja kiitos seppä
Lauri Poutalalle komeista pulteista ja telineestä. Ja kiitokset
myös Osmo Jaakkolalle, jonka
tiloissa tuo ehkä 350 vuotta

vanha ovi oli runsaan sadan
vuoden ajan. Kädenjälkensä on
siis myös Lauri Poutala jättänyt Ypäjän kirkkoon.

Seetulan Lahjan kanssa
naimisiin

Sotien jälkeen 9.4.1949
Lauri Eemeli Poutala avioitui
Lahja Amanda Seetulan kanssa.
Lapsia syntyi kolme: Ritva ja
Raimo ja Riitta. Elämä sujui
Hyrsy-Vähäsuolla Lehtimajassa, kunnes aikanaan muutettiin
Vellinkimäentielle Mannisiin.
Lahja ja Lauri olivat melkein
saman ikäisiä, 1928 syntyneitä.
Melkein samoilla synttärikahveilla sitä juhlittiin, sillä Lahja
oli helmikuun 5. päivä, ja Lauri
maaliskuun 3. päivä syntynyt.
Tulin kyllä joskus käyneeksi
Laurin pajassakin takomista seuraamassa. Ja tietääkseni
myös monesti seurakunta tarvitsi Laurin apua varsinkin hautausmaalla. Jotakin taontaa tilaisi
srk-mestari Laurilta, koska monesti Mauritsin matka kohdistui
Poutalaan. Ja komea portti siirrettiin vuosia sitten ruumiskellarille ja varastorakennukseen
johtavan tien päähän. Kädenjälkeä löytyy hautausmaalta aina
peräkärryä myöten. Lauri Poutalan nimi liittyy siis kiinteästi
Ypäjän hautausmaan historiaan
eikä vain kirkkoon. Aikanaan
Ismo Laurila teki komean kastemaljan jalustoineen Venäjälle
Toksovan kirkkoon ja muistaakseni jotakin apua Ismo haki Poutalan Laurin verstaalta.
Hietamäki kertoi että noin 20
vuoden ajan hän tarvitsi seppä
Lauri Poutalan apua. Srk-mestari Hietamäen piirustuksista
Poutala teki mm. Kubota-traktoriin kippivaunut ja turvahytin
sekä srk-kodille invasillan eli
asiaankuuluvan invalidien luiskan. Myös sankarihauta-alueen
vaalean aidan kiinnitysraudat
hän valmisti. Taisi olla ihan
viimeinen homma.

Sepänhommia yli 60
vuoden ajan

Poika Raimo muistelmissaan sanoo että Seppä-Lauri
teki pitkän työpäivän pajatöissä

Varhaisnuoret
1-2 -luokan Liikkis Perttulan koululla maanantaisin
klo 13.00–14.00. Kevään viimeinen Liikkis on 24.5.
1-2 -luokan sekakerho ”Sarin kerho” Ypäjänkylän
koululla keskiviikkoisin klo 13.00–14.00. Kevään
viimeinen kerho on 26.5.

Nuorisotyö:
Isoskoulutus torstaisin seuriksella klo 15.30.

ja sitä jatkui kuudenkymmenen vuoden ajan. Sinä aikana
muuttuivat koneet ja ihmiset ja
itse elämä monta kertaa. Lauri
aloitti sepäntyöt jo nuorukaisena kotonaan Kuusjoenkulmalla. Sitten tuli armeija-aika:
huoltokoulu Ypäjällä, jossa
hän oli kengityssepän opissa.
Ja 1950-1uvulla niitä hevosia
riitti Suomessa ja tietysti myös
kengitettävää. Olympiavuonna
1952 hän rakensi pajan Hyrsynkulmalle ja viisi vuotta myöhemmin pajan laajennuksen
seurauksena puhuttiin jo korjaamosta, johon mahtuivat sen
ajan traktori ja kuorma-auto ja
maatalouskalustoa. Kerrotaan
että Lauri kengitti sellaisenkin
hevosen, jota toiset eivät pystyneet kengittämään. Voimaa
oli miehellä ja toinen mokoma
konsteja. Mitenkähän nykyiset
nuoret kouluinsinöörit suhtautuisivat, jos joutuisivat Laurin
kanssa työskentelemään? Päihittäisi monet.
Hevoset alkoivat 1960luvulla muuttua traktoreiksi ja
kuorma-autoihin rakennettiin
lavoja ja traktoreihin peräkärryjä. Se oli kiireistä aikaa
Poutalan pajassa. Koneellinen
maatalous antoi uusia haasteita ja kengitykset vähenivät.
Kerrotaan että autonlavoja tilasivat mm. Forssan Autokeidas ja Loimaan Autokorjaamo
sekä hautakiviveistämö Palin.
Traktorien erilaiset työvälineet
antoivat sepälle haasteita kuten
peräkärryt ja maansiirtolevyt ja
seiväskairat.

Tulipalot tekivät suurta
haittaa

Maaliskuussa 1971 tulipalo
tuhosi Poutalan pajarakennuksen perustuksiaan myöten. Sen
seurauksena Lauri lähti vieraalle töihin Nurmen konepajalle.
Huhtikuussa 1972 oli Turun Sanomissa uutinen, että Nurmen
konepaja on tehnyt konkurssin
Ypäjällä. Se oli sama päivä,
jolloin minulle oli selvinnyt
että syksyllä lähden Salosta
Ypäjälle kirkkoherraksi. Salon
säästöpankissa asioidessa joku
asiakas ihmettelikin että sinnekös olet menossa, Ypäjälle. Ja

siihen vastasin, että huonolta
näyttää kun jokin konepajakin
on tehnyt konkurssin. Maailma
on pieni ja virkailijana sattuikin
olemaan Nurmen tytär. Ja siinä sitten ihmettelin, että jopas
sattuikin. Samainen konepaja
on edelleenkin toiminnassa ja
jokaisena jouluna olen siellä
hartauden miehille pitänyt. Erkki Mäkelinin aikana Laurikin
oli konepajalla ja siis kuunteli
Tapio Laurilan ja minun joulupuhausta, kuten siihen aikaan
sanottiin. Sepäntöitä Lauri edelleenkin teki kun oli tulipalon
raunioittamaa pajaa kunnostanut. Ja sitten lokakuussa 1985
tulipalo tuhosi keskellä sunnuntaipäivää kotitalon maan tasalle. Uusi tupa saatiin aikanaan
vanhan paikalle. Ja sitten tuli
tuo sukupolvenvaihdos: Riitta
ja Arto jäivät kotipaikkaan ja
Lahja ja Lauri muuttivat Mannisiin. Sinne Vellinkimäen vanhaan viljankuivaamoon Lauri
rakensi viimeisen pajansa. Ja
pajasta syntyi uudenlaisia tuotteita: puunpilkkomislaitteet,
sirkkelit, halkaisuruuvit ja henkilöautojen peräkärryt. Usein
poikkesin lahjan ja Laurin luona
ja siinä keittiön pöydän ääressä
juttelimme ja joka kerta myös
laulettiin. Viimeisimmässä
käynnissä jätin muistolauseeksi
Jeesuksen sanat: ”Rauhan minä annan teille, minun rauhani,
sanoo Jeesus. En minä anna
teille niin kuin maailma antaa.
Älköön teidän sydämenne olko
murheellinen älkääkä peljätkö.”
Henkisiä voimalähteitä Laurilla
oli laaja ystävä- ja tuttavapiiri
sekä soitto- ja lauluharrastus ja
Hyrsyn koulun johtokunnassa
hän oli mukana. Palvelutalon
hartaudessa muistan Laurin innolla kuunnelleen puhettani ja
suu tapaili laulun sanoja. Ja
kuulin hautajaisissa että aikanaan Lauri osti harmonikan
salaa kotiväeltään nuorena ja
aikanaan sen möi eteenpäin ja
osti uuden paremman. Ihmisellä pitää olla harrastuksia, niin
oli Laurillakin. Ja uskon että
hän iloitsi tyttärensä tyttären
Elisa Pyykön menestyksestä
hanurinsoittajana.
Risto Ahti

Toukokuun päiväkerhotiedote
Kerhot päättyvät ke 19.5. klo 18.00 perhekirkkoon
ja kevätjuhlaan kirkossa. Esikouluun lähtevät saavat
siunauksen ja enkelitaulun.
Kirkon jälkeen seurakuntakodilla mehut/ kahvit ja
jäätelöt. Kiitos kaikille kerhokaudesta ja hyvää kesän
odotusta!
Muistakaa ilmoittaa lapset syksyn kerhoihin. Syksyn
kerhoista tiedotetaan elokuun Ypäjäläisessä.

Nuortenillat perjantaisin seuriksella klo 18.00.
Viimeinen nuortenilta on 21.5.

Rippikoulu:
Leirikirjeet (Siikjärvi, Anjalankoski) lähetetään kotiin
Vapun jälkeisellä viikolla.
Konfirmaatioharjoitukset kirkossa tiistaina 11.5
klo 15.00. Kestää noin tunnin.
Siikjärven leiriviikonloppu on 14.–16.5. Lähtö
seurikselta 14.5 klo 12.00 ja paluu 16.5. noin klo
15.30.
Anjalankosken leiri on 6.-13.6. Lähtö 6.6. klo 13.00
seurikselta ja paluu 13.6. noin klo 16.00–17.00.
Konfirmaatio on sunnuntaina 20.6. klo 9.30.
Rippikoululaiset tulevat kirkkoon jo klo 9.00 yhteiseen
valokuvaukseen.
Lisätietoja saa Ristolta tai Sarilta.

Retki
Korkeasaareen
helatorstaina 13.5.2010

Bussikuljetuksen hinta:
7 e / jäsenille ja 10 e / muille.
Lähtö klo 9.00 ent. matkahuolto.
Paluu n klo 17.
Sitovat ilmoittautumiset
Eijalle numeroon 040 763 0369.
Järj. Lounais-Hämeen MLL yhdistykset

Vuonna 1960
ripille päässeet:
Pertunpäivän aikoihin
sunnuntaina 22.8. kokoontuvat 50 vuotta sitten rippikoulun käyneet. Ilmoittautumiset 16.8. mennessä
kirkkoherranvirastoon.
Tervetuloa sunnuntaina
22.8. klo 10 messuun kirkkoon, ja sitten muistelemaan
srk-kodille. Nyt on vuorossa vuonna 1960 rippikoulun
käyneet nuoret. Systeemi on
se että aluksi tullaan kirkkoon ja sehän on nyt vanhan
Pertunpäivän aatonaatto eli
sunnuntai 22.8. Vanhan tavan mukaan jo ennen klo
10 kuullaan iloista puheensorinaa kirkkosalissa, kunnes urkusoitto sen pulinan
hiljentää.
Perinteisesti vanhat rippikoululaiset käyvät laskemassa kukkavihkonsa sankaripatsaalle. Aina on joku
ilmaantunut sen hankkijaksi
ja hän sitten muutamat sentit
kerää osanottajilta srk-kodilla. Joskus on siellä patsaalla ollut oikein puhekin.
Sen jälkeen kokoonnutaan
srk-kodille, jossa on aluksi
tarjoilua. Jotakin pientä suolaista emäntä laittaa. Tästä
tarjottavasta on kerätty kustannuksina viitisen euroa. Se
selviää kahvipöydässä tuo
summa. Tarjoamisten takia
on ilmoittautuminen kirkkoherranvirastoon elokuulla ja viimeistään maanantaina 16.8. klo 9-12 jolloin
virastossa ollaan. Toki voi
aikaisemmin ja mieluummin
hyvissä ajoin ilmoittautua
virastoon puhelin 767 3108
ja virasto avoinna maanantai
ja keskiviikko ja torstai klo
9-12. Aina voi ruokavalionsakin ilmoittaa. Muistakaa
ottaa valokuvia ja muutakin
muistoa vuodelta 1960 mukaan ja iloinen mieli sekä
tietysti puoliso tai kyytimies
mukaan.
Ohjelmassa on aina ollut myös esittelykierros niin
että rippikoululainen sanoo
ainakin nimensä ja nykyisen
paikkakuntansa, mutta toki
voi muutakin kertoa. Aina on
löytynyt joku joka johtaa tuota kierrosta. Risto-pappi käy
srk-kodilla heti kahvittelun
jälkeen ja sanoo pari sanaa,
mutta sitten ovat muistelijat
jääneet keskenään rupattelemaan ja kertomaan itsestään.
Pertunpäivän ohjelmiin on
yleensä ehditty mukaan.
Kirkonkirjan mukaan
seuraavat kävivät rippikoulun vuonna 1960: Varsinaista
konfirmaatiopäivää en löytänyt kirjasta. Ihmeellinen juttu. Mutta varmaankin joku
sen todistuksestaan tai valokuvastaan löytää ja ilmoittelee asian. Siihen aikaan vielä
arvosteltiin sisäluku, Raamatun historia, katekismus ja
kristinoppi numeroilla 1-4.
Ja hyväksytty-merkinnän
kohdalla sana on. Luettelen
sukunimet ja ensimmäisen
etunimen, joka voi olla siis
muu kuin puhekielessä käytetty nimi. Suurin osa oli
1944 syntyneitä, mutta joukossa myös jokunen 1943
syntynyt. Hakala Markku
Kartanonkylä, Heikkilä Väinö Levä, Jussila Ilkka, Järvinen Mauri molemmat Ypäjänkylästä, Kajander Reijo,

Kaunela Tauno molemmat
Mannisista, Laajalehto Tauno Palikkala, Laine Seppo
Kartanonkylä, Mansikkaniemi Mauri Levä, Mattila
Mikko Manninen, Männikkö Pertti Perttula, Paljakka
Lassi Kartanonkylä, Rämö
Pekka Ypäjänkylä, Simola
Sakari Perttula, Suominen
Pertti Ypäjänkylä, Tamminen
Tauno Kartanonkylä, Tuura
Kari Perttula, Virtanen Tarmo Levä.
Tytöt: Ypäjänkylästä:
Haapanen Maire, Palmolahti Eeva, Pelander Pirkko, Puukka Airi, Vuorinen
Kerttu ja Vuorinen Hanna,
Ylösmäki Mirja. Mannisista:
Heikkilä Arja, Kankare Mailis, Vanne Ritva. Varsanojalta: Kaven Marjatta, Uutela
Sirpa. Palikkalasta: Kuusisto
Liisa, Laurila Leila, Moisander Marja-Liisa, Savolainen
Sirkka. Perttulasta: Levander
Pirkko, Ruuth Arja, Ja sitten
Levältä: Mäki Elina, Nummelin Aune, Romu Helli,
Suvanto Marja-Leena, Kartanonkylästä: Orrberg Marja, Ruusiala Leila, Taalikka
Terttu, Lehtonen Tuula. Ja
Somerolta Tuomola Seija.
Luettelossa voi olla virheitä,
koska osa kirjaimista hieman
epäselviä. Ja valtaisa on ollut joukko, joka on käynyt
muissa seurakunnissa rippikoulun. Syynä on se että siihen aikaan yhteiskoulujen ja
ammattikoulujen yhteydessä
on ollut rippikoulua. Silloin
ei vielä ollut leiririppikoulu
suosiossa, vain kolme neljä
on sellaisen jossakin käynyt.
Muualla vuonna 1960
rippikoulun käyneet: Forssan ammattikoulu: Pentti
Fabritius, Kalervo Hossi,
Markku Malhonen, Arvo
Puukka, Martti Sillanpää,
Reijo Pääjärvi, Martti Taipale, Valto Turkki, Kari
Verronen. Somerolla Matti
Laitinen, Metsämaalla Pekka
Heinonen ja Forssan yhteislyseossa Pekka Lyly ja Pertti
Kulmala. Raimo Moisander
leiririppis Forssa, Jokioisilla
Kari Pietilä, Väinö Raitanen
Lappeella. Ja Koskella TI
Pertti Kaven ja Pekka Huhtanen ja tytöistä Kirsti Aalto
ja Liisa Kostiainen sekä Sirpa Leino. Helsingissä Kirsti
Närvänen. Maria Laitinen
Somerolla, Marjatta Salo
Forssassa. Loimaalla kävivät
Lea Paloposki, Sinikka Yrjä ja Tuula Hakala, Turussa
Hilkka Vesanen, Jokioisilla
Raija Kauriinoja, Ritva Rassi
sekä leirillä Forssassa Sirkka-Liisa Pietiäinen ja Kauniaisissa Leila Lehtonen.
Hyvää kesäkautta toivon
kaikille ja tervetuloa sankoin
joukoin 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 1959 enemmän. Ja luettelo on tarkistamaton, sillä
aina voi jokunen jäädä pois,
mutta kun viime vuosina joku on halunnut jonkun tarkistaa, niin nimi on löytynyt
mutta toiselta vuodelta.
Risto Ahti
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Vasara ja nauloja

Avotulet ja kulotus

Seurakunnan
lapsi- ja
nuorisotyö kiittää

kaikkia vapaaehtoisia, jotka olitte Puuhaillassa hommissa.
Kiitos myös palolaitoksen väelle, poliisille ja ambulanssille
mukanaolosta. Illan tuotto oli 122 €, joka käytetään päiväkerhon lasten retkiin.
Srk:n uudet isosetkin löytyivät poliisiauton takaosasta.
Kuvassa Karoliina, Tuuli, Johanna, Aliisa ja Henna.

Mitähän palopäällikön autosta löytyy, pohdiskelee Miska
Salminen.

Anu Poson johdolla ambulanssiin tutustumassa ovat Milla ja
Nella Niemi ja Matilda Hollo.

Täyttä höyryä eteenpäin
Ypäjän musiikkiteatterilaisilla Titanic-harjoitukset hyvässä vauhdissa

Perttulan koulun liikuntasalissa lämmitellään. Kädet viuhuvat ilmassa, välillä kurotellaan
lattiaan ja pian jo lauletaan
sammakkolauluja. Ypäjän musiikkiteatterilaiset ja Titanicmusikaalin koreografi Kati
Kotilainen ovat kohdanneet
ensi kertaa toisensa.
Tulevana kesänä Ypäjän musiikkiteatterissa nähdään koskettavan kaunis Titanic-musikaali. Peter Stonen vuonna 1997
kirjoittama vahva ja tunteisiin
vetoava tarina on valloittanut
ainakin Ypäjän musiikkiteatterin tekijät.
Musiikki on Titanicissa
merkittävässä roolissa. Teoksen melodiset ja monipuoliset
kappaleet on säveltänyt Maury
Yeston. Harjoituksissa pitkin
talvea on puurrettu innostuneena kuoro-osuuksien kimpussa
Kari Mäkirannan johdolla. Kevään myötä on aloitettu harjoittelu myös ohjaaja Hannele
Martikaisen kanssa.
Lähes satapäisen harrastajaryhmän kolmanneksi kovaksi
luotsiksi on saatu ypäjäläisittäin
uusi kasvo, tanssitaiteilija Kati
Kotilainen. Valkeakoskelainen
Kotilainen kuvailee itse itseään
tanssin, fyysisen teatterin ja
musiikin sekatyöläiseksi. Takana opiskeluita ja monenmoisia
työtehtäviä niin kotimaassa kuin

Hollannissa ja Australiassakin.
”Olen itse ollut monessa produktiossa mukana tekijänä, lavalla, nyt on mukavaa toimia taustalla”, Kotilainen kertoo. ”Luottavaisin mielin lähden hommaan
mukaan. Tällaisen aikuisporukan
kanssa voi kokeilla kaikenlaista,
iso joukko luo liikkeen lavalle. En täällä Ypäjällä näe itseäni
niinkään musikaalin tanssin ohjaajana kuin musiikkiteatterilaisten liikkeen editoijana.”
Titanic-musikaalia ei ole

juurikaan esitetty maassamme,
Suomen kantaesitys nähtiin vasta kaksi vuotta sitten Seinäjoen
kaupunginteatterissa. Edellisinä
kesinä tehtyjen klassikkomusikaalien, Annie mestariampuja
(2009), The Sound of Music
(2007) ja Mustalaisleiri muuttaa taivaaseen (2006), jälkeen
Ypäjällä haluttiinkin tarttua vähemmän tunnettuun teokseen.
Kahtena viime vuonna on
Ypäjän musiikkiteatterilla hätyytelty 7000 katsojan maagista

rajaa, kun näytökset on myyty loppuun kerta toisensa jälkeen. Lipunmyynti on tänäkin
vuonna lähtenyt hyvin vauhtiin, huhtikuun puolessa välissä lippuja on varattuna jo yli
1700. Titanic musikaalia esitetään Ypäjän kotiseutumuseolla 20.7. – 7.8.2010. Näytöksiä
on yhteensä kahdeksantoista ja
lippuja voi varata puhelimitse
numerosta 040 842 8610 tai
osoitteesta
http://liput.ideateatteri.net

Kevät tekee mukavasti tuloaan. Perinteisen luminen talvi
on jättänyt merkkinsä kevään
pihoille. On pudonneita risuja, katkenneita oksia, lehtiä,
neulasia ym. pientä roskaa.
Auringon valo ja lämpö saa
asukkaat siistimään pihojaan
hurjalla innolla. Se on varmasti
mukavaa ulkoilua ja siitä saa
hyvän mielen sekä myös siistin
ympäristön.
Paikallaan on taasen kerran muistuttaa parista asiasta, vaikka suurin osa meistä
käsitteleekin syntyneet roskat
asianmukaisesti. Ensimmäisenä on muistettava, että vähäistenkin risujen poltto avotulella
taajama-alueella on kielletty.
Pääasiallisin syy kieltoon on
mahdolliset savuhaitat naapurustoon. Avotuleksi siis katsotaan nuotiotyyppinen polttaminen, myös tynnyrissä polttaminen luetaan tähän katekoriaan.
Pihagrillilläkin on hieman toisenlainen käyttötarkoitus kuin
kosteiden piharoskien poltto.
Taajamaksi katsotaan taajamaliikennemerkkien määrittämä
alue. Parhaiten näistä pienistä
roskista pääsee eroon kuivattamalla ja esim. polttamalla ne
kiinteistön lämmityskattilassa,
jos sellainen on. Muutoin piharoskat kannattaa kuljettaa
Loimi-Hämeen Jätehuoltoon.
Oksia ja risuja on mahdollista
myös toimittaa Ypäjän kunnan
vanhalle kaatopaikalle, josta ne
aikanaan haketetaan. Avaimen
saa hakea kuljetuksen ajaksi
lainaksi teknisestä toimistosta. Maatuvat lehdet ja kuivat
ruohot kannattaa laittaa kompostoriin.
Haja-asutusalueella
saa
polttaa avotulella vähäisiä
määriä puutarhajätettä; oksia,
risuja, olkea tmv. Erityisesti
on huomattava että poltosta
ei saa aiheutua kohtuutonta
haittaa naapureille. Kannattaa
muistaa myös että jätteiden
(esim. öljyjen, muovien, lannan ymv.) poltto on kaikkialla
ehdottomasti kiellettyä. Näin
keväiseen aikaan, ympäristön
ollessa kuivimmillaan, olisi
järkevintä unohtaa tulitikut
kokonaan. Ja käyttää mainitsemiani korvaavia vaihtoehtoja. Ja niin kuin aina tapahtuu,
jos hommaan kuitenkin ryhtyy
enemmän tai vähemmän tärkeästä ja kiireellisestä syystä,
on myös varauduttava ensisammutuskalustolla. Ei riitä että
ensisammutuskalusto on jossakin varastossa tavaroiden seassa tai lainassa naapurilla, vaan
Kati
Kotilainen
ohjaa
Titanicin
koreografian.

Sormet
lattiaan –
tai ainakin
melkein.

se on tosissaan otettava esille. On syytä varmistua myös
esim. jauhesammuttimien osalta että asianmukainen huolto
on tehty ja toimintakuntoinen.
Koko polton ajan on tuli oltava valvonnan alla ja lopuksi
varmistettava, että hiillos on
kokonaan sammunut.
Peltoviljelyssä on yleistynyt
peltojen kulotus. Kulotuksen
suorittaminen vaatii erityistä
harkintaa, varautumista ja tarkkaa suunnittelua. Kulotuksessa
on myös huomioitava erityisesti naapurusto, ilmanala, mutta
myös tieliikenne. Tieliikenne
muistaakseni jäi viime keväänäkin joissakin tapauksissa
huomiotta. Paloviranomaisille ei jäänyt vaihtoehdoksi
muuta kuin sammuttaa valkea.
Se homma sitten rasittaakin
kukkaroa. Viime keväänä
hämmästyneenä seurailin ohi
mennessäni lähialueillamme
tapahtuvia kulotuksia. Monen
hehtaarin pelto oli parin metrin liekeissä, liekkejä ohjaamassa oli vain pari henkilöä.
Ei muuten missään näkynyt
minkäänlaista alkusammutuskalustoa. Se on näin tehden
mielestäni täysin vastuutonta
puuhastelua.
Toiseen vastuuttomaan toimintaan kiinnittyi myös huomio. Ruohikkopalovaroituksesta tai metsäpalovaroituksesta huolimatta avotulet roihusivat niin pihoilla kuin pelloilla.
Kyllä se on niin kun jompikumpi kyseisistä varoituksista
on voimassa, on avotulenteko
kielletty ilmeisen tulipalovaaran vuoksi. Varoituksia siis
kannattaa seurata ja noudattaa.
Sitten tulee niitä vastuukysymyksiä. Suurten peltojen
kulotukset vaativat ennakolta
tehtävän ilmoitusta hätäkeskukselle. Eli siis hieman paperityötä. Keväisin rakennusvalvontaan tulee myös ilmoituksia
/ lupakyselyitä roskien polton
ja kulotuksen suorittamiseksi.
Ne ovat turhia yhteydenottoja.
Rakennusvalvonta ei ota ilmoituksia vastaan, ei myönnä lupia eikä myöskään ota vastuuta
poltosta. Sama koskee tietääkseni pelastuslaitosta, lukuun
ottamatta niitä suurten peltojen kulotusilmoituksia. Vastuu
taloudellisesti mahdollisesta
haitasta ja vahingosta on aina
yksinomaan toimenpiteeseen
ryhtyvällä.
Rakentavaa kesän odotusta,
Jukka Laaksonen
rakennustarkastaja
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Ypäjäläisten lapsiperheiden harrastustoimintaa koskevan
kyselyn tuloksia
Ypäjällä suoritettiin lapsiperheiden harrastustoimintaa koskeva kysely helmikuussa 2010.
Kysely lähetettiin kaikkiin
ypäjäläisiin talouksiin, joissa
oli vähintään yksi 1.1.1996–
1.12.2009 syntynyt lapsi.
Osoitteet kyselyä varten poimittiin Hämeenlinnan maistraatin väestötietojärjestelmästä. Kyselyjä lähetettiin kaikkiaan 200 kappaletta ja niitä
palautui 74, eli 37 %. Kyselyn
toimeksiantajana oli Mannerheimin Lastensuojeluliiton
Ypäjän yhdistys. Se toteutettiin
opinnäytetyönä Turun ammattikorkeakoululle allekirjoittaneen toimesta.
Vastaajista 72 % oli naisia ja
perheissä oli keskimäärin 2,3
lasta. Perheissä olevien lasten
iät vaihtelivat vauvaikäisistä
yli 12-vuotiaisiin niin, että kaikista mukana olleista ikäryhmistä oli tasaisesti edustajia.
Aluksi kyselyssä kartoitettiin MLL paikallisyhdistyksen
toiminnan tunnettuutta. Ehdottomasti tunnetuin toiminnan muoto oli yhdistyksen
järjestämät kirpputorit, jonka
tiesi 76 % vastanneista. Seuraavaksi tunnetuimpia olivat
erilaiset järjestetyt retket 61 %,
turvaistuinten vuokraus 50 %
sekä luisteluvuorot jäsenille 47
%. Vähiten tunnettuja toiminnan muotoja olivat paikalliset
avustukset lasten toimintaan
sekä myyjäiset ja vauvatanssi.
Seuraavaksi kartoitettiin
väyliä, joiden kautta perheet
hankkivat tietoa lapsiperheiden tapahtumista. Yhdistyksen
ilmoituksia oli nähnyt lähes
jokainen vastanneista, vain 5
henkilöä ilmoitti, ettei ole nähnyt ilmoituksia. Ehdottomasti suosituin tiedonvälittäjä oli
Ypäjäläinen, josta ilmoituksia
oli nähnyt 88 % vastanneista.
Seuraavina tulivat Seutu-Sanomat ja yritysten ilmoitustaulut.
Perheet myös kokivat Ypäjäläisen suosituimmaksi paikaksi
hankkia tietoa, koska peräti 92
% vastaajista ilmoitti hankkivansa tietoa paikallisista tapahtumista sen kautta. Seuraavaksi
suosituin kanava olivat koulun
tai hoitopaikan kautta tulevat
tiedotteet.
Seuraavaksi kartoitettiin,
olivatko vastanneet henkilöt
osallistuneet viimeisen vuoden
aikana johonkin Ypäjän MLL:n
toimintaan. Osallistumiseksi
laskettiin esim. retkille osallistuminen tai vaikkapa kirpputorilla tai myyjäisissä käyminen.
Vastaajista 59 % ilmoitti, ettei
ole osallistunut yhdistyksen tapahtumiin. Jollakin tavalla toimintaan osallistuneista suurin
osa ilmoitti käyneensä kirpputorilla. Toisten MLL yhdistysten tapahtumiin oli osallistunut
jollakin tavalla vain 20 % vastanneista. Suurin osa heistä oli
osallistunut jonkin naapurikunnan MLL:n toimintaan.
Seuraavaksi kyselyssä tiedusteltiin kiinnostusta alle
kouluikäisten lasten perheiden
toimintaan. Eniten kiinnostusta
herättivät erilaiset liikunnalliset kerhot, sekä vanhemman ja
lapsen yhteinen että ilman vanhempia tapahtuva liikkuminen.
Seuraavaksi eniten tarvetta
koettiin olevan lastenhoitajien

saamisella kotiin tarvittaessa.
Myös muskaria ja perhekahvilaa toivottiin Ypäjälle. Vapaissa kommenteissa oli tilapäisten
lastenhoitajien saaminen koettu erityisen hankalaksi.
Kouluikäisten lasten vanhemmat toivoivat eniten erilaisia retkiä teattereihin ja lapsille
suunnattuihin tapahtumiin. Erilaisista kerhoista eniten toivottiin liikuntakerhoja sekä kokkikerhoa. Myös kädentaitokerho
koettiin hyvänä ajatuksena.
Vapaasanaisissa ehdotuksissa
todettiin, että isommille lapsille (yli 12 v.) ei ole ollut tarjolla
kovinkaan paljon sopivia järjestettyjä retkiä tai tapahtumia
ja näitä toivottiin lisää. Harrastusten hintaa tiedusteltaessa
suurin osa vanhemmista ilmoitti olevansa valmis maksamaan
korkeintaan 5 euroa yhdeltä
kerralta. 36 % vanhemmista
ilmoitti alle 3 euroa kerralta
olevan sopivan hinnan.
Vanhemmilta tiedusteltiin
myös, olivatko he käyneet
MLL:n verkkosivuilla. 45 %
vastaajista oli joskus käynyt sivuilla. Puolet sivuilla käyneistä oli etsinyt MLL:n tuotteita.
Myös lasten kasvuun liittyviä
asioita oli etsitty, sekä jäsenetuja ja tietoa kampanjoista. Puolet MLL:n sivuilla käyneistä
oli käynyt myös MLL Ypäjän
yhdistyksen omilla kotisivuilla. Sieltä oli etsitty lähinnä
tietoa paikallisista tapahtumista ja toiminnasta. Vastaajilta
kysyttiin myös, olisivatko he
valmiita ottamaan vastaan sähköpostiinsa tietoa yhdistyksen
toiminnasta ja paikallisista tapahtumista 2-4 kertaa vuodessa. 72 % vastanneista ilmoitti
olevansa tähän valmiita.
Kyselyssä oli myös mahdollista ehdottaa itse retkikohteita
sekä uusia toiminnanmuotoja
tai antaa muuten palautetta yhdistykselle. Joitakin ehdotuksia
tulikin uusiksi retkikohteiksi,
esim. Muumimaailma, kylpylät, Hop Lop ja teatteriretkiä
sekä lapsille että aikuisille toivottiin edelleen. Yhdistyksen
nettisivuille toivottiin päivityksiä useammin ja ilmoituksiin toistuvuutta. Vanhemmat
toivoivat myös jonkinlaisia
keskustelutilaisuuksia liittyen
lasten ja nuorten tilanteeseen
ja kasvatukseen.
Lyhyenä yhteenvetona voidaan todeta, että yhdistyksen
toiminnasta tiedottamisessa on
edelleen parantamisen varaa.
Jatkossakin yhdistys tulee varmasti käyttämään Ypäjäläistä
ilmoittamiseen sekä yritysten
ilmoitustauluja. Myös SeutuSanomien yhdistyspalsta tulee
pysymään yhtenä kanavana.
Forssan seudun MLL yhdistysten yhteistyön tiivistyminen
viime aikoina on tuonut enemmän ilmoituksia myös Forssan
Lehteen. Kirpputoreja varten
on perustettu Facebookiin
oma ryhmänsä, joten tulemme jatkossa kehittämään myös
sosiaalisen median käyttöä.
Sähköpostin käyttämistä tiedotuskanavana tulemme myös
varmasti kehittämään siihen
halukkaiden joukossa.
Lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukeminen onkin
sitten vaikeammin toteutettava

asia. Halua yhdistyksessä olisi, mutta osaavista vetäjistä on
pulaa. Ongelmaksi muodostuu
usein myös hinta, jos tiloista
joudutaan maksamaan vuokraa
ja vetäjälle palkkaa. Tällöin
harvoin päästään alle 5 euroon
kerta. Tämä vaatisikin yhteistyötä eri yhdistysten ja myös
vapaa-aikatoimen kesken, jotta
myös päällekkäisiä toimintoja
vältettäisiin. Tähän aiheeseen
tullaan pureutumaan tarkemmin seuraavaa toimintavuotta
suunniteltaessa. On kuitenkin
hyvä huomata, että Ypäjäläiset
vanhemmat haluavat lastensa
liikkuvan, puuhailevan keittiössä ja harjoittavan kädentaitoja. Nämä kaikki ovat varmasti
tarpeen elämässä myöhemmin.
On totta, että isommat lapset ovat jääneet vähemmälle
huomiolle yhdistyksen toiminnassa viime vuosina. Osa
retkikohteista on valittu niin,
että ne sopivat kaikenikäisille,
mutta osa taas on selvästi ollut enemmän alle 10-vuotiaille
suunnattuja. Tähän on ollut
kaksi syytä. Toinen on se, että
vapaa-aikatoimi on järjestänyt
vuosittain esim. laskettelureissuja isommille lapsille ja myös
jonkinlaista toimintaa Haavissa. Heillä taas pienemmät lapset ovat jääneet vähemmälle
huomiolle toiminnassa. Tähän
MLL on pyrkinyt vastaamaan
järjestämällä puolestaan toimintaa pienempien lasten perheille. Toinen syy ovat resurssit. Yhdistyksen kaikesta toiminnasta vastaa tällä hetkellä
vajaa 10 hengen vapaaehtoisen
joukko. Tällä porukalla kaikkea ei voida toteuttaa, vaikka
haluja olisikin.
Seudullisen yhteistyön lisääntyessä olemme ottaneet
käyttöön tavan, jossa samat
jäsenalennukset
toimivat
Forssan seudun yhdistyksissä
kirpputoreilla ja retkissä. Näin
ypäjäläisten mahdollisuudet
hyödyntää jäsenyyttään ovat
kasvaneet, kun alennuksia voi
saada muidenkin yhdistysten järjestämästä toiminnasta.
Kannattaa siis seurata myös
muiden Forssan seudun yhdistysten ilmoittelua! Osa toiminnasta on pyritty saamaan myös
Ypäjälle, esim. kirpputori elokuussa tai retkien linja-auto
kuljetusten kiertäminen myös
Ypäjän kautta.
Kysely on antanut yhdistyksen toiminnalle uusia haasteita. Hallituksella on nyt kesä
aikaa sulatella kerättyjä tietoja
ja syksyllä onkin edessä uuden toimintavuoden suunnittelu, jossa näitä tietoja voidaan
hyödyntää. Jotta toimintamme
voisi monipuolistua ja saisimme uusia ideoita, toivomme
edelleen palautetta Internetin
kautta tai vaikkapa suoraan kokoukseen tulemalla. Kyselystä
lisätietoja voi saada ottamalla
yhteyttä allekirjoittaneeseen.
Kyselyn palauttaneiden kesken
arvotut palkinnot on toimitettu
saajilleen maaliskuun aikana.
Kiitos kaikille vastanneille ja
lämmintä kesää!
Heidi Moilanen
heidi.moilanen@students.turkuamk.fi

”Luontokin puki valkoisen lakin”. Kuva: Sirpa Ryyppö-Himanen

Sirpa Ryyppö-Himanen
Vuoden Muotokuvaajaksi
Ypäjäläinen Sirpa Ryyppö-Himanen voitti Vuoden Muotokuvaaja tittelin Suomen Ammattivalokuvaajat ry:n Vuosikilpailussa, joka käytiin yhdistyksen
kevätkokouksen yhteydessä
28.3. Tampereella. Kokonaiskilpailun muille palkintosijoille
nousivat Petra Tiihonen Kuopiosta ja Peero Lakanen Tampereelta.
Sirpa Ryyppö-Himanen toimii valokuvaajana Studio Elinassa Forssassa. Sirpalle kuvissa
tärkeintä on tunne ja valollisuus
ja varjollisuus kaikesta digitaalistumisen tuomista lisämahdollisuuksista huolimatta.
Voittajakuvat olivat kokonaisuudessaan sydämellä kuvattuja
ja jury kiitteli kuvista välittyvää
kontaktia ja hyvää oloa osapuolien kesken. Kuvista välittyi
hyvä olo ja huumori. Hetken
tajua tuomaristo piti voittajan

vahvana puolena.
Vuoden Muotokuvaajaksi
valitaan vuosikilpailussa keskiarvollisesti korkeimmat pisteet
saanut valokuvaaja. Vuosikilpailuun osallistui tänä vuonna
37 kilpailijaa ja kuvia oli yhteensä 221 kpl.
Kuvien suuren määrän vuoksi tuomaristo suoritti ensin esikarsinnan ja siitä selvinneet kuvat arvioitiin päivän kestävässä,
yleisölle avoimessa jurytystilaisuudessa, jonka lopputulokset
julkistettiin myöhään sunnuntai-iltana. Tällä kertaa haluttiin
antaa entistä konkreettisempaa
palautetta kuvaajille, avuksi
omalle ja alan kehittämiselle.
Kilpailun tavoitteena on
arvioida muotokuvaajien ammattitaitoa, mutta myös tehdä
heidän työtään tunnetuksi myös
alan ulkopuolella. Vuosikilpailu on myös koulutustapahtuma

järjestön jäsenille, sillä kilpailussa he voivat vertailla omaa
tuotantoaan muiden jäsenten
kanssa.
Vuosikilpailun päätuomari
toimi Tuija Kotka-Ritavuori ja
muut tuomariston jäsenet olivat
Irina Kolomijets, Liisa Karling,
Ritva Välitalo, Onni Kinnunen
ja Matts Sandström. Jury edusti
tämän hetken eturivin ansioituneita ammattilaisia, jotka tekevät työtä nykytodellisuudessa muotokuvauksen sektorilla.
Kärkipään kuvat löytyivät kuitenkin nopeasti.
Suomen Ammattivalokuvaajat ry:n vuosikilpailu sisälsi tänä vuonna kuusi sarjaa:
muotokuvat, ryhmäkuvat, lapsikuvat, hääkuvat, valmistujaiskuvat sekä haastajasarjan, joka
oli avoin vain järjestön koejäsenille. Haastajasarjan voitti Pilvi
Sormunen Jyväskylästä.

Hämeen kyläportaali on avattu:
www.hameenkylat.net

Kanta-Hämeessä on 120 viehättävää, toimivaa, erilaista kylää.
Tämän lisäksi on kirkonkyliä
sekä kaupunginosatoimintaa.
Hämeen kyläportaaliin on
koottu kaikki maakunnan kylät
yhteen paikkaan ja kartalle. Sivusto www.hameenkylat.net
toimii samalla Hämeen Kylät
ry:n sivuna.
Sivuilta löytyy maakunnallisen kylätoiminnan ajankohtaiset tapahtumat ja asiat, kylä- ja asukastoimintaa tukevia
vinkkejä, ohjeita ja linkkejä,
tietoa maaseutuasumisesta,
hankerahoituksesta yms.

Sivut on tarkoitettu kylä- ja
asukastoimijoille sekä hämäläisen maaseudun ystäville kuten
vapaa-ajanasukkaille, maaseutuasumisesta tai paikallisesta
kulttuurista kiinnostuneille.
Kyläportaali toimii alustana,
jota täydennetään ja kehitetään
edelleen käyttäjien tarpeiden
mukaisesti. Kylä- ja asukasyhdistyksiä pyydetäänkin ilmoittamaan www-sivulinkkinsä lisättäväksi sivustolle. Palaute ja
ehdotukset sivuston sisällöstä
on erittäin tervetullutta.
Kyläportaali on tehty osana
Kylä välittää -hanketta. Sivuil-

le on koottu erilaisia malleja
Kunta ja kylät -yhteistyöhön
sekä tietoa mm. kyläsuunnitelman tekemisestä. Hankkeessa
kootaan parhaillaan maakunnallista paikallistoimintaohjelmaa laajassa yhteistyössä,
erityisesti eri järjestöjen kanssa, mm. netistä löytyy kysely,
jonka avulla voi osallistua ohjelman laatimiseen. Kylä välittää -hankkeen rahoitus tulee
Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelmasta Hämeen
ELY-keskuksen kautta.

Hevosklusteri-hanke
yhdistää alan yrittäjiä

Kesällä 2008 startannut Hevosklusteri-hanke on saanut täyden
vauhdin päälle ja tavoitteena on
yhdistää Forssan seudun hevosalan toimijoiden voimat.
Hevosklusterin puitteissa on
järjestetty koulutus- ja seminaaritilaisuuksia ja tuotettu hevosalaa palvelevaa materiaalia.
Tänä keväänä suunnitelmissa
ovat vielä yhteistyöseminaari
sekä kuntafoorumi. Edellinen
kokoaa hevoshankkeiden edustajat ja hevosalan aluetoimijat
yhteen, jälkimmäinen valottaa
laajalti kuntien toimintaan liittyviä hevosasioita, mm. maankäyttö-, rakentamis- ja elinkeinoasioissa.
Hankkeen tavoitteena on kehittää Forssan seutua hevosalan

osaamisalueena myös kansainvälisellä tasolla. Tämän vuoksi
hankkeen puitteissa tutustutaan
kansainvälisiin hevoskohteisiin
ja -tapahtumiin, mm. vierailtiin
maailman suurimmilla hevosalan Equitana-messuilla vuonna
2009.
Hankkeessa myös testataan
Forssan seudun klusterimallin
toimivuutta hevosalalla. Hevosklusteri-hanke onkin toiminut
yhteistyössä erityisesti hyvinvointi- ja ympäristöklusterin
kanssa – näillä on luonnollisia,
selkeitä yhtymäkohtia keskenään.
Vuonna 2010 Hevosklusteri-hanke jatkuu. Tavoitteena
on saada täysi vauhti päälle
hankesuunnitelman mukaisissa

toimenpiteissä. Hanke on aikataulullisesti suunniteltua aikataulua jäljessä johtuen rahoitus
päätöksen myöhästymisestä ja
henkilömuutoksista. Hanke on
EU:n aluekehitysrahaston ja
Forssan seudun kehityskeskuksen sekä alueen kuntien: Forssa,
Humppila. Jokioinen, Tammela
ja Ypäjä rahoittama.
Alueen hevosklusteriohjelman työstäminen alkaa toden
teolla 29.3. tilaisuuden jälkeen.
Alan yhteistyöseminaari toteutuu Ypäjällä 19.–20.5. Viiden
maakunnan kuntapäättäjille on
tulossa Hevoset ja kunta -rajapintoja -foorumi 14.6. Forssassa.
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YPÄJÄN KIRJASTO UUTUUSLUETTELO 4/2010

1 Filosofia. Psykologia. Rajatieto
Ojanen, Eero: Kreivin aika ja punainen minuutti
Sinkkonen, Jari: Nuoruusikä
Pyyhtiä, Lea: Pieneksimitattu :
kohti ehjää minuutta
2 Uskonto
Vikström-Jokela, Monica: Tyhjä
paikka : surukirja

5 Luonnontieteet. Matematiikka.
Lääketiede
Kallio, Maaret: Syvyyttä seksiin :
kohti elävämpää seksuaalisuutta
Virtanen, Kaarina: Leivonnaisia ja
kevyttä kotiruokaa keliaakikoille
6. Tekniikka. Talous. Käsityö.
Maa- ja metsätalous. Kotitalous.
Liiketalous
Ignatius, Heidi: Muista kortilla! :
52 ihanaa kortti-ideaa
Puukko, Raija: Anna hyvän kiertää
: ekoaarteet omin käsin
Rouhiainen, Aija: Haravasta tavara
: nikkaroi, maalaa, askartele ja
ompele vanhasta uutta
Andersson, Lena: Kukkia koko
kesäksi
Herkman, Juha: Lohen katse
Hevosharrastajan ABC: osat 1-6
Piippo, Sinikka: Suomalaiset
marjat
Halttunen, Elina: Äidiltä tyttärille
: reseptilaatikon aarteita, aterioita
ja tarinoita
Linder, Jens :Sienionni : voitateista rouskuihin : 60 reseptiä parhaista ruokasienistämme

7 Taiteet. Liikunta
Spoto, Donald: Sininen enkeli :
Marlene Dietrich
Urheilun vuosikirja
8 Kirjallisuustiede. Kielitiede.
Kielet
Kortelainen, Anna: Eri kivaa! :
Onerva – kaupungin naiset
Morais, Fernando: Paulo Coelho :
sanojen alkemisti
9 Historia
Andersen, Christopher: Barack &
Michelle
Arjava, Hellevi: Merkillinen isoisä
ja muita kertomuksia Wegeliuksista ja Swaneista
Marschall, Christoph von: Michelle Obama
Mazzarella, Merete: Matkalla puoleen hintaan : eläkkeellä olemisen
taidosta
Moisanderin suku
Salo, Merja: Oman mökin laittaja
Stengel, Richard: Mandelan tie
Tiuri, Eila: Lottana sotavankisairaalassa
82 Runot
Liehu, Rakel: Minä hengitän sinulle
84 Aikuisten kertomakirjallisuus
(D=dekkari)
Bakhtiari, Marjaneh: Toista maata
Camilleri, Andrea: Yön tuoksu (D)
Child, Lee: Tappotahti (D)
Connelly, Michael: Saalistaja (D)
Dillon, Lucy: Paritanssia

Ypäjän paikallisravit
hieno avaus Hevosopiston
ulkokaudelle

Forsgren, Carita: Auringon kehrä
Franzén, Peter: Tumman veden
päällä
Hilvo, Sami: Viinakortti
Hirvonen, Elina: Kauimpana kuolemasta
Karon, Jan: Kotiinpaluu
Kepler, Lars: Hypnotisoija (D)
Kesävuori, Saara: Tarvitse minua
Keyes, Marian: Tuiki tuiki tähtönen
Lassila, Maiju: Tulitikkuja lainaamassa. Kuolleista herännyt
Lindell, Unni: Hunajasyötti (D)
Lymi, Tiina: Susi sisällä
McCrery, Nigel: Kuoleman apupoika (D)
Niffenegger, Audrey: Hänen varjonsa tarina
Onkeli, Kreetta: Kutsumus
Payne, Eila: Karjalan tyttö myrskyn silmässä
Sandberg, Timo: Dobermanni (D)
Steel, Danielle: Uusi aamu
Thayer, Nancy: Charlotten puutarha
Thompson, Jim: Jumalan nimeen (D)
Tursten, Helene: Tulitanssi (D)
Walker, Martin: Poliisimestari
Bruno (D)
85 Sarjakuvat
Jarla, Pertti: Fingerpori : heräämisopas

84 Lasten ja nuorten kertomakirjallisuus (N=nuoret, L=lapset)
Alfonsi, Alice: Lizzie voittoon (N)
Brezina, Thomas: Ihastuneet koalat (N)
Cabot, Meg: Kuningattaria ja kiu-

Ypäjän radan jokakeväiset ravikilpailut ovat ulkokauden
ensimmäinen yleisötapahtuma.
Tämänkeväisissä raveissa nähtiin täysi ohjelma: koelähtö,
ponilähtö sekä kymmenen hevosten lähtöä. Sääkin suosi,
ja rataennätys parani sekuntikaupalla.
Ypäjän Hevosystäväinseuran ja Hevosopiston yhdessä
järjestämät paikallisravit vetivät yleisöä 568 henkeä, mikä on enemmän kuin viime
vuosien kevätraveissa. Myös
osallistuvien hevosten määrä
oli tavallista suurempi, yhteensä 121.
Jonkinlaiseksi yleisömagneetiksi muodostui kovin
suomenhevosten lähtö, jonka
täyden 12 hevosen joukkoon
mahtui mm. kuningatarkilpailuun tähtäävä Oktaavia rattaillaan tamman vakiokuski Kari
Venäläinen. Arto Hammarin
ohjastama salolaisori Tuulen
Ilo antoi hyvää kiriapua, ja
Oktaavian voittoaika 1.26,9 on
samalla Ypäjän radan suomenhevoslähtöjen ennätys. Toisen
kovan ypäjäläistamman Mariminin viime vuonna juoksema
rataennätys 1.29,5 parani näin
kerralla reilusti.
Kovinta lämminverivauhtia

esitti myöskin Kari Venäläisen ohjastama inkoolaistamma
Bella Magic. Päivän kaksoisvoittajia olivat näin Kari Venäläinen sekä Jenni Kaija, joka
ratsasti voittoon Nicolas Roxxin lämminveristen montelähdössä ja heti seuraavassa Hevosopiston Oppilasliigassa ajoi
voiton Big Robertilla. ”Mallun
lähtö” oli samalla Marja-Leena
Paavilaisen nimikkolähtö.
Ypäjäläisistä parhaiten menestyivät naisohjastajat MarjaLeena Paavilainen (2. kasvattamallaan ja osaomistamallaan oriilla Karttuva), Maria
Vastamäki (2. omistamallaan
tammalla BWT Sorry sekä 2.
kylmäveristen montelähdössä
kaarinalaisruunalla Turmaliini) ja Miia Kuhanen (voitto
kylmäveristen montelähdössä
ypäjäjäläistammalla Pepitar).
HUOM! HEVOSYSTÄVÄINSEURAN VANHAT JA
TULEVAT JÄSENET! Seura
juhlistaa rataennätystä kakkukahvilla maanantaina 17.5. klo
19.00 Hevosopiston Härkätallissa. Samalla suunnitellaan
kesän ja syksyn toimintaa ja
tehdään seurapaidan varaukset.
TERVETULOA!
PL

Kirjastoon on tullut myös uusia
CD-levyjä ja DVD-levyjä, sekä
äänikirjoja!
www.lounakirjastot.fi

Ohjaus Hannele Martikainen
Musiikin johto Kari Mäkiranta
Koreograa Kati Kotilainen
Liput 20 / 17 / 10 euroa
varaukset puh. 040 842 8610
arkisin klo. 11-13 ja 16-18
tai
liput.ideateatteri.net
www.ypajanmusiikkiteatteri.

Pvm

Klo

20.7.
21.7.
22.7.
23.7.
24.7.
25.7.
27.7.
28.7.
29.7.
30.7.
31.7.
1.8.
3.8.
4.8.
5.8.
6.8.
6.8.
7.8.

19.00
19.00
19.00
21.00
17.00
17.00
19.00
19.00
19.00
19.00
17.00
17.00
19.00
19.00
19.00
17.30
21.30
17.00

Verenpaineenmittausta
keväällä 2010
ilman ajanvarausta
Ypäjän Osuuspankin alakerrassa
ke 12.5.2010 klo 10.30–11.30
ke 9.6.2010 klo 10.30–11.30
Tervetuloa!
Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

Verenpaineenmittaus

VARTU-RYHMÄN TERVEISIÄ:
Välitä nuoresta, älä välitä
alkoholia alaikäiselle
Kesä tulee, koulut loppuvat. On aika taas kiinnittää huomio nuorison juhlimiseen. Seutukunnallinen
”Jos välität, älä välitä”
-kampanja tulee tänäkin
vuonna näkymään myös
Ypäjällä. Tarkoituksena
on jakaa kauppojen edessä ”Jos välität, älä välitä”
-kortteja ja -infoa torstaina

Ypäjän raviradan ennätysvaljakko Oktaavia - Kari Venäläinen,
taustalla toisena maalilinjan ylittänyt Tuulen Ilo - Arto
Hammar.

sanhenkiä (N)
Hagmar, Pia: Varkaan jäljillä (N)
Hagmar, Pia: Yllättävä pakomatka
(N)
Hopkins, Cathy: Frendejä, kundeja
& iltapukuja (N)
Hopkins, Cathy: Frendejä, kundeja
& rusketusraitoja (N)
Jones, Diana Wynne: Noidan veli
(N)
Jones, Diana Wynne: Tietäjän lapsuus (N)
Kallioniemi, Tuula: Valopäiden
veljeskunta (L)
Kinney, Jeff: Neropatin päiväkirja
: 2 : Isoveli isottelee (N)
Kolu, Siri: Me Rosvolat (L)
Lehtinen, Tuija: Rebekka : tähtityttö (N)
Lehtinen, Tuija: Vauhdin huumaa,
vintiöt (N)
Levola, Kari: Leevi ja Leonora
(N)
Mankell, Henning: Tulen raivo (N)
Marttinen, Tittamari: Noora ja täyden kuun kestit (L)
Sandman, Lilius: Rasse Rask seuraa jälkiä (L)
Shan, Darren: Taistelu aamunkoitteessa (N)
Stine, R. L.: Tohtori Mielipuoli (N)
Veirto, Kalle: Etsivätoimisto
Henkka & Kivimutka ja syytön
Kake (N)

Ypäjän Musiikkiteatteri esittää
kesällä 2010 musikaalin

3.6. Vartu-ryhmän on myös
tarkoitus partioida koulujen
päätöspäivän iltana Ypäjällä. Vartu-ryhmä pyytääkin
vapaaehtoisia vanhempia
mukaan partioomme. Koulutus/info-tilaisuus on 4.6.
kello 17.00–18.00 Haavissa.
Vapaaehtoiset voivat ilmoittautua Sari Lehtoselle, puh.
0400 852 846.

Terveisiä Raumalta

Ostin muutama vuosi sitten
sieltä Ypäjältä puretun VR:n
vanhan makasiinin. Sen oli
purkanut eräs porilainen pariskunta, joka myi sen meille.
Nyt makasiini alkaa olla jo
hyvässä kunnossa ja viimeistelyä vailla. Makasiinissa toimii
jo tällä hetkellä sisustuspuoti
ja verhoomo Makasiini. Myös
pientä puu- ja pintakäsittelyä
kuuluu töihin.
Olisin kiinnostunut rakennuksen historiasta ja sen vaiheista ennen kuin se on siirtynyt minun hallintaani. Lähetän
kuvan viime syksyn tilantees-

ta. Siitä varmasti selviää mistä
on kyse.
Minulla ei ollut muuta tietoa
kuin purkajan valokuvia ko.
makasiinista ja olen koonnut
sen niiden perusteella. Makasiini sijaitsee tällä hetkellä
Eurajoen Koivuniemessä Mäkilänkuja 14:ssä.
Odotan sieltä päin yhteydenottoa jos jollain on lisää
tietoa makasiinista.
Pekka Kuromaa
Koivuhaankatu 12
26200 Rauma
040 735 0970

ilman ajanvarausta
Ypäjänkylän lainausasemalla
keskiviikkona 5.5.2010 klo 10.30–11.30
Tervetuloa!
Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

ZUMBA ZUMBA

Kartanon koululla tiistaina 12.5. klo. 18.00.
5 €/ kerta. Vetäjänä Marianne Uotila.
Järj. Ypäjän Naisvoimistelijat

Yllätys-Bingo

Vuoden jokaisena sunnuntaina kello 18.00.
Liikuntahalli Pertunkaaressa.
Ypäjän Yllätys ry.

Kesäretki Laatokan Karjalaan
20.–23.7.2010
Matkareitti: Loimaa - Ypäjä - Jokioinen - Forssa
- Hämeenlinna - Lahti - Heinola - Kitee - Värtsilä Ruskeala - Petroskoi - Sortavala - Värtsilä. Kuljettajana
on Matti Mikkola ja muina vetäjinä Eeva Mikkola, Sirkka
Kaukajoki, Irma Heikkilä ja Erkki Tuomonen. Matkan hinta
on 330 €.
Ilmoittautumiset 18.6. mennessä Sirkka Kaukajoki
puh. (02) 762 7217. Muutamia paikkoja vielä vapaana.
Matkaohjelma:
Ti 20.7.
Lähtö opistolta klo 8, Ypäjä klo 8.30, Varsanojan
kautta, Jokioinen klo 8.45, Forssa klo 9, Hämeenlinna
- Heinola - Kitee - Wärtsilä. Yöpyminen Ruskealan
Herrankukkarossa, jossa ruokailu, sauna ja iltahartaus.
Ke 21.7.
Aamupalan jälkeen tutustutaan Ruskealan marmorikaivoksiin. Lähtö Kolatselkään. Seurat Kulttuuritalossa
klo 12, viemisten jakelu ja kenttäruokailu ja kahvi. Klo 14
lähtö Petroskoihin, jossa majoitutaan hotelli Svernajaan.
Ruokailu hotellissa klo 19.
To 22.7.
Aamupalan jälkeen klo 9 lähdetään Petroskoin uuteen
kirkkoon, jossa aamuhartaus. Lähtö Kontupohjaan,
jossa tutustutaan seurakunnan toimintaan. Lähdetään
Sortavalaa kohti, matkalla käydään Vieljärvellä jossa
kenttäruokailu. Matkan aikana myös kahvitauko.
Majoitutaan Sortavala- hotelliin, iltaruokailu ravintola
Pelax.
Pe 23.7.
Aamupalan jälkeen n. tunnin kestävä ostoskierros
Sortavalassa, jonka jälkeen mennään Sortavalan kirkolle
jossa juodaan lähtökahvit. Kotimatka alkaa.
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ISOVANHEMPIEN JA LASTEN ILTA
keskiviikkona 26.5. klo 18–19.30 Pertunkaaressa
Tule viettämään aikaa lastenlastesi kanssa perinteisten
pihaleikkien ja tehtäväradan merkeissä.
Paikalla myös pientä iltapalaa. Tapahtuma sopii
kaikenkuntoisille, kunhan iloista mieltä löytyy!
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Ypäjän kalastuskunnat tiedottaa
Pyydysmerkkien hinnat entiset.
Katiska
2€
Verkko
4 € (2 pyydysmerkkiä)
Virvelilupa 4 €
Kalastuslupia saa Osuuspankista.

Tapahtuma ja iltapala ovat ilmaisia.
Tarjoilun vuoksi toivomme ennakkoilmoittautumisia
viim. 25.5. puh. 040 822 7881 / Heidi. Voit kuitenkin
tulla ilman ilmoittautumistakin. Säävaraus.
Järj. MLL ja LC Ypäjä / Kate

HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA
pe 7.5.2010

Ravintola Status K-22, Forssa klo 21 alkaen
Pääsyliput 10 e (+ narikka 2 e), lipunmyynti alkaa klo 20
Illan lipputulot lyhentämättömänä Forssan
Pelastakaa Lapset ry:lle Forssan, Tammelan,
Jokioisten, Humppilan ja Ypäjän lasten hyväksi

Ypäjän Eteläiset Maa- ja
kotitalousnaiset

KUKKA/PERENNAILTA
Veteraanituvalla tiistaina 25. toukokuuta klo 18.30.
Kukka/perenna-asiantuntija Koskelta paikalla.
Keskustellaan kesän toiminnasta: kesäretki ym.
Tervetuloa asiasta kiinnostuneet.

Ypäjän Sotainvalidit,
Naisjaosto ja tukijäsenet

TUPAILTA Veteraanituvalla tiistaina
18.5.2010 klo 14.00

YHDISTYKSILTÄ
Metalli 158 jäsenet perheineen
Haluatko osallistua Metallin retkeilypäivään
Murikka-opistolla lauantaina 12.6.2010?

Matkaan sisältyy: Kuljetus, ruokailu sekä monipuolista
ohjelmaa. Poniratsastusta, kasvomaalausta, rannalta
ongintakilpailu, karaokelaulukilpailu. Myös uimahalli
on avoinna.
Soita tai tekstitä lisätiedot ja ilmoittautumiset
numeroon 050 530 4406 viimeistään 15.5. mennessä.

Ypäjän Keskustanaisten
Ylimääräinen ja yleinen

KOKOUS

ma 24.5.2010 Aili Seppäsen luona klo 18.30.
Käsitellään tili ja vastuuvapauden myöntäminen ja
annetaan evästyksiä puoluekokoukseen lähtijöille.
Tervetuloa!				
JOHTOKUNTA

Hyrsynseudulla
tapahtuu …
Yleiset T A L K O O T
Hyrsynseudun kyläyhdistyksen lavalla toukokuussa
lauantaisin 8.5., 15,5., 22.5. klo 10.00
Rakennetaan GRILLIKATOS ja siivoillaan nurkkia.
Talkooväen toivotaan ottavan mukaan omat
työkalunsa. Tarjolla viilentävää, kuumottavaa,
haukattavaa, ryystettävää ja rouskutettavaa.
Ja paras tarjoilu talkoissa on aina ollut
yhteenkuuluvaisuuden tunne ja yhdessä tekemisen
riemu. Haluathan toki tuntea sen!
TERVETULOA JOUKKOON MUKAAN!
J.K. Hallitus kokoontuu joka lauantai klo 9.00.
Perinteeksi muodostunut
KYLVÖJEN SIUNAAMINEN ti 1.6.2010 klo 19.00
Hyrsynseudun kyläyhdistyksen kentällä.		
Oman pitäjämme papin ja kanttorin johdolla.
Tilaisuuden päätteeksi kahvitus.
Tervetuloa läheltä ja kaukaa.
Hyrsynseudun Kyläyhdistys ry.

Hyrsynseudun Kyläyhdistys ry

Veteraanijärjestöjen yhteinen
alueellinen KIRKKOPÄIVÄ
pidetään Hämeenlinnassa
maanantaina 10. päivänä toukokuuta 2010.
Lähtö Ypäjältä seurakuntakodin edestä klo 8.30
Paluu iltapäivällä klo 15 jälkeen.
Tiedustelut pj:lta puh. 0500 741 494.

Mannisten kyläkerho
kokoontuu 11.5. klo 18.00 Anja Kulmalalla,
Kallenpolku 2 B as. 16.

TERVETULOA!

Päivölän yksityistien

VUOSIKOKOUS
sunnuntaina 23.5.2010 klo 13.00
Seppo Mattilalla, Päivöläntie 90.

Hoitokunta

Isonveräjäntien yksityistien

VUOSIKOKOUS

pidetään lauantaina 8.5.2010 klo 15.00 Mäkilässä.
TERVETULOA!

Ypäjän Karjalaisseura

Ypäjänkylän Maa- ja
kotitalousnaiset

TOUKOKUUN TOIMINTAA

TUPAILTA

tiistaina 11.5.2010 klo 19.00 Veikko
Mäkeläisellä, Ypäjänkyläntie 499. Tervetuloa.

KYLVÖJEN SIUNAUS tiistaina 4.5. klo 19.00
Seuraintalolla Risto Ahti siunaa kevään kylvöt.
Tilaisuuden päätteeksi kahvitarjoilu. Tervetuloa.

Ypäjänkylän koulun oppilaiden- ja
vanhempainyhdistys kiittää
Lounais-Hämeen Urheiluautoilijoita saamastaan
lahjoituksesta.

PYÖRÄILY alkaa maanantaina 10.5. klo 18.00.
Lähtö Pikku Annen Saven luota.

Samalla kiitämme kaikkia WC- ja
talouspapereiden ostajia kannatuksesta ja
toivotamme hyvää kevään jatkoa!

TUPAILTA tiistaina 11.5. klo19.00 Helena Niinimaalla, Aronkorventiellä. Illan teemana: ANNA
ITSESI JAKSAA, keskustelijana Fytonomi Päivi
Könkö. Tervetuloa.

Eläkeliiton
Ypäjän yhdistys ry.

TOUKOKUUN TOIMINTAA
Toukokuun kuukausikokoontuminen
Veteraanituvalla tiistaina 11.5. klo 12.
Mölkkyharjoitukset vanhassa paikassa Rajatie 3:n
pihalla keskiviikkoisin klo 13.
Kirjoittajapiiri kokoontuu Liisa Eramolla
maanantaina 17.5. klo 13.
Tarinatupa kokoontuu Veteraanituvalla torstaina
20.5. klo 14.
Naistenpiiri Veteraanituvalla tiistaina 25.5. klo 14.

Kuusjoenkulman kyläyhdistyksen
tulevia tapahtumia:
PYÖRÄRETKI

Maanantai 31.5.2010 Avataan kesäkausi
pyöräilemällä Piilikankaalta Kökkön aittabaariin
Somerolle (säävaraus).
Lähtö Tuottajain Tuvalta klo 19.00 Kuusjoentietä
10-tien yli Pitkäjärven suuntaan. Retken pituus
yhteen suuntaan n. 13 km. Kökkön aittabaarissa
juodaan kahvit ja palaillaan joko samaa reittiä tai
Hyrsynkulman kautta.
Mukaan toimiva pyörä ja reipasta urheilumieltä.
TERVETULOA!
Kuusjoenkulman kyläyhdistys

--------------------------------

Kuusjoenkulman kyläyhdistyksen perinteinen

LAULUILTA

tiistaina 22.6.2010 klo 19.00
Tuottajain Tuvalla Piilikankaalla.
Laulattajina Kaija ja Kari Santakangas.
TERVETULOA MUKAAN KESÄILLAN
TUNNELMAAN!
Kuusjoenkulman kyläyhdistys

-------------------------------Kuusjoenkulman kyläyhdistyksen

KESÄRETKI

lauantaina 3.7.2010 Raumalle. Kylmäpihlajan
majakka ja Vanha Rauma ovat kohteina. Tarkemmin
retken hinnasta, ilmoittautumisesta ja ruokailusta
kesäkuun Ypäjäläisessä.
Laita päivämäärä jo nyt kalenteriin.
Kuusjoenkulman kyläyhdistys
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Linja-autovuorot
Forssaan ja Loimaalle kesäaikana
(7.6.2010 alkaen)
Tiistaisin ja perjantaisin
(juhannusviikolla ainoastaan tiistaina)
LOIMAA - YPÄJÄ AS. - YPÄJÄ - LOIMAA
7.45 Loimaa - 8.05 Ypäjä as. 8.15 Ypäjä - 8.35 Loimaa
LOIMAA - YPÄJÄ - YPÄJÄ AS. - LOIMAA
10.45 Loimaa- 11.05 Ypäjä - 11.15 Ypäjä as.- 11.50 Loimaa
13.40 Loimaa - 14.05 Ypäjä - 14.20 Ypäjä as. - 14.55 Loimaa
Maanantaista perjantaihin
FORSSA - YP ÄlÄ- LOIMAA
5.45 Forssa - 6.10 Ypäjä - 6.30 Loimaa
15.25 Forssa - 16.10 Ypäjä - 16.30 Loimaa
LOIMAA- YP ÄJÄ - FORSSA
6.50 Loimaa - 7.10 Ypäjä - 7.50 Forssa
17.20 Loimaa - 17.40 Ypäjä - 18.15 Forssa
Tiedustelut: koulutoimensihteeri Auli Hossi puh. 7626 5261
tai 050 574 7739.
Tiedustella voi myös asioimisliikenteestä ja pikavuoropysäkille
kuljetuksista.

Päiväkoti 20 v. ja Esikoulu 20 v.
Päiväkotilasten ja esikoululaisten

KEVÄTNÄYTTELY

kirjastossa
10.–28.5.
kirjaston
aukioloaikoina.

Avoin p‰
iv‰
koti
toukokuussa

Maaseutuasiamiehen palvelut
käytettävissänne

Asiakasmaksu 2 € / perhe / kerta.

Muina aikoina yhteydenotot: Eeva Sirkkilä
050 468 7846 tai Jouni Mäkelä 0500 741 121.
Eevan tavoittaa Jokioisten kunnantalolta ja
Jounin Humppilan kunnantalolta.

perjantaisin klo 9.30 – 11.30
Toimintakeskuksessa, Perttulantie 24.
Jos haluatte ensin ulkoilla päiväkodin pihalla n.
klo 9.30–10, varautukaa SÄÄHÄN SOPIVILLA
VAATTEILLA.
7.5. Askarrellaan onnittelukortteja
14.5. Ei toimintaa (päiväkoti suljettu)
21.5. Liikuntaleikkejä
28.5. Puuhataan keittiössä (kevään viimeinen kerta!)

Tervetuloa asioimaan tiistaisin Ypäjälle ja muina
päivinä Jokioisille tai Humppilaan!
Maaseutulautakunta
			

KESÄKUUSSA: RETKI!
Tarkemmat tiedot kesäkuun Ypäjäläisessä.

Urheilukerhot

Lisätietoja: Kirsi Halonen puh. (02) 7626 5230, (02)
7626 5224.
TERVETULOA!

Perusturvalautakunta

LEIKKIKENTTÄTOIMINTAA
7.6. – 2.7.2010 Ypäjän keskustan leikkikentällä
arkipäivisin klo 9 – 12 sekä Ypäjänkylän koulun pihaalueella klo 13 – 15.30.
Toiminta on tarkoitettu 3–8 -vuotiaille lapsille
(1. kouluvuoden käyneille). Osallistumismaksua ei
peritä. Omat eväät mukaan.
Lisätietoja antaa päivähoidon johtaja, puh 7626 5224/
050 574 7744.

Perusturvalautakunta

Nuohous Ypäjällä
AVOIMET OVET

Päiväkodilla ja toimintakeskuksessa
tiistaina 25.5. klo 10.–11.30 ja 15–16.30.
Kahvitarjoilu 			
Tervetuloa!

KIRJASTO

YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO
Perttulantie 59, 32100 YPÄJÄ
puh. (02) 7626 5269, puh. (02) 7626 5268
(kirjastonjohtaja, kulttuuriasiat)
ypajan.kirjasto@ypaja.fi
www.ypaja.fi/fi/kunta/kuntalaiselle/asuminen/kirjasto
www.lounakirjastot.fi
Talviaukioloajat
Kesäaukioloajat
ma klo 13-19
1.6.-31.8.
ti
klo 13-19
ma klo 13-19
ke
klo 13-19
ti
klo 13-19
to
klo 10-16
ke
klo 12-16
pe
klo 10-16
to
klo 10-15
sekä kuukauden 2. ja 4.
pe
klo 10-15
lauantai klo 11-15
Kesälauantait suljettu
(8.5., 22.5.)
Aattopäivinä klo 10-15
aattopäivinä klo 10-15
*****
YPÄJÄNKYLÄN LAINAUSASEMA
Ypäjänkyläntie 951, 32140 YPÄJÄ AS
puh. 050 363 0508
Aukioloajat
ti
klo 17-19, ke klo 10-12
sekä kerran kuussa lauantaina (8.5.) Kesälauantait suljettu.
*****
KIRJASTON SATUTUNNIT KEVÄTKAUDELLA:
Jäljellä vielä seuraavat maanantait: 10.5. ja 24.5.
klo 10. Maanantaina 24.5. vietämme satutunnilla
kevätjuhlaa.
Tervetuloa satutunneille kivojen kirjojen ja askartelun
pariin! Satutunneille ovat alle kouluikäiset lapset
tervetulleita vanhemman tai hoitajan kanssa.
*****
TOUKOKUUN NÄYTTELYT:
Ypäjän Karjalaisseuran näyttely 15.4. – 7.5.
Päiväkoti 20 vuotta -näyttely 10.5. – 28.5.
*****
POISTOKIRJAMYYNTI:
Kirjaston eteisaulassa jatkuva poistettujen kirjojen,
lehtien ja levyjen myynti. Hinnat: Kirjat ja levyt 0,50 €,
lehdet 0,10 €. Tervetuloa tekemään löytöjä!
FACEBOOK
Ypäjän kirjasto on nyt myös Facebookissa, ja
löytyy haulla ”ypäjän kirjasto”. Tervetuloa faniksi,
jolloin saat ajankohtaiset kirjastoa ja kulttuuritointa
koskevat tiedot kaikkein nopeimmin! Myös kirjaston
kuvagalleria löytyy facebook-sivultamme.

Päivystysvastaanotto Ypäjän
lomituspalveluyksikössä, Perttulantie 24,
tiistaisin kunnanviraston aukioloaikoina.

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

MAASEUTUELINKEINOJEN KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ VUONNA 2010
Yleistä tuen hakemisesta
1. Tukea voidaan maksaa ypäjäläiselle maaseutuyrittäjälle tai maaseutuyrittäjälle, jonka yrityksen
kotipaikka on 1.1.2010 Ypäjällä.
2. Tukea tulee hakea maaseutulautakunnalta
viimeistään 1.12.2010 mennessä, hakemuksen
liitteenä tulee olla tositteet tai tositteiden kopio
tuettavaksi haetuista menoista.
3. Tukea maksetaan 1.12.2009 - 30.11.2010 aikana
syntyneistä arvonlisäverottomista menoista.
4. Tuettavat toimenpiteet maksetaan käyttösuunnitelmassa varatun määrärahan puitteissa, niin että
kaikkia tuettavia toimenpiteitä leikataan samassa
suhteessa määrärahan ylittyessä.
5. Tukea ei myönnetä hankkeiden omarahoitusosuuksiin.
6. Pienyrityksille suunnattua tukea maksetaan
ainoastaan mikroyrityksille eli yritykselle, joka
työllistää korkeintaan 9 henkilöä.
Tuen kohteena olevat toimenpiteet
1. Maatalouden taloudelliseen suunnitteluun ja
seurantaan liittyvät neuvontapalvelut, laajentavien
ja toimintaansa tehostavien maatilojen suunnitelmaja asiantuntijapalvelut enintään 400 € / tila. Tukea ei
makseta, mikäli neuvontapalvelu oikeuttaa
TE-keskuksen maksamaan investointitukeen.
2. Maatilojen ja pienyritysten sukupolvenvaihdoksien
suunnittelu- ja neuvontapalvelut enintään 400 € /
yritys (tila). Tukea ei makseta, mikäli neuvontapalvelu oikeuttaa TE-keskuksen maksamaan
investointitukeen.
3. Nautojen jalostussuunnitelmat ja ensikoiden
tilatestaukset, enintään 200 € / tila.
4. Maaseudulla harjoitettavan pienyritystoiminnan
tukeminen.
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 maaseutu			 lautakunnan järjestämiin koulutuksiin, eikä
			 mikäli koulutus oikeuttaa TE-keskuksen
			 maksamaan opintorahaan.
5. Maatilan ja pienyrityksen laatujärjestelmän
auditointiin, enintään 200 € / yritys (tila).
6. Maatalousyrittäjäin työterveyshuolto,
enintään 60 € / yrittäjä.
Maaseutulautakunta

7-9 -vuotiaat klo 9.30–11.30, 10-12 -vuotiaat:
klo 12.00–14.00 maanantaisin, keskiviikkoisin
ja perjantaisin, 7.–25.6.2010 Pertunkaaren kentällä
(sadevaraus).
Tarvitset mukaan liikuntavaatteet, juoksukengät ja
juomapullon sekä omat eväät (ei limua, karkkia, sipsiä
yms.)

Vapaa-aikatoimi

KESÄLEIRIT

Kesäkuun päiväleiri
TOUHULEIRI 7-12 -vuotiaille Haavissa 14.–18.6.
2010 klo 9-14. Mukavaa touhua, esim. pelailua,
kädentaitoja, liikuntaa ja kokkailua, joka päivä
mukaan omat eväät! Lisäksi leiri huipentuu retkeen
Merimaailmaan. Retki on perjantaina 18.6. Lähtö
Haavin pihalta klo 9.00.
Tarkemmat tiedot retkestä annetaan leirin alussa.
Hinta 25 € (sisaralennuksella 15 €).
Ilmoittautumiset 31.5. mennessä Ypäjän kunnan
yhteispalvelupisteeseen p. 02 762 6500

Kesäleirit Caissaniemessä
M 28.6.–1.7.2010 LASTEN SEIKKAILULEIRI 7-10
-vuotiaille. Hinta 35 € (sisaralennuksella 25 €).
M 5.-9.7.2010 TAKUULEIRI 7-14 -vuotiaille, teemana
sirkus. Hinta 40 € (sisaralennuksella 30 €).
Leirille otetaan 15 Ypäjältä ja 15 Humppilasta.
M 12.–16.7.2010 NUORTEN SEIKKAILULEIRI 		
10–14 -vuotiaille. Hinta 56 €. (sisaralennuksella
46 €). Leirin hintaan sisältyy retki Zoolandiaan.
Leirille otetaan 15 Ypäjältä ja 15 Humppilasta.
Ilmoittautumiset 11.6. mennessä Ypäjän kunnan
yhteispalvelupisteeseen p. (02) 762 6500
Leirimaksu peritään laskulla. Leireillä yöpyminen
tapahtuu omissa teltoissa. Leirikirje lähetetään
ilmoittautuneille ennen juhannusta.
Lasten seikkailuleiri on Ypäjän vapaa-aikatoimen
ja seurakunnan järjestämä. Takuu- ja nuorten
seikkailuleiri ovat Humppilan nuorisotoimen sekä
Ypäjän vapaa-aikatoimen ja seurakunnan järjestämät.
Vapaa-aikatoimi			

Ypäjän seurakunta

Yhteispalvelupiste
Ypäjän kunnan yhteispalvelupiste on avoinna ma-ke klo
9-15, to klo 9-17 ja pe klo 9-14.30. Puh. (02) 762 6500,
fax (02) 767 7214, sposti kunta@ypaja.fi.
Lähipoliisin vastaanotto yhteispalvelupisteessä 3.5.2010
(joka kuukauden 1. maanantai) klo 13–15.
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).

