Kunnan ja seurakunnan tiedotuslehti • elokuu 2013 • 41. vuosikerta

Tervetuloa kisailemaan!

Aika: perjantaina 16.8.2013 klo 18.00
Paikka: Ypäjän urheilukentällä.
Ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen viimeistään torstaina 15.8.
pankissa, puh. 010 255 0702 tai ypajan@op.fi
(ilmoita nimi, syntymävuosi ja lajit).
Kilpailunumeron saat pankista tai kisapaikalta
perjantaina klo 17-17.30.

Emil Cedecreutzin pronssiveistos
”Ystäväni nummella” löysi arvoisensa
paikan Ypäjältä Hevosopiston lippukentältä

Sarjat ja lajit (tytöt ja pojat):
2009 synt. ja nuoremmat 40 m
2008-2007 synt.
40 m ja pallonheitto
2006-2005 synt.
60 m ja pituus
2004-2003 synt.
60 m ja pituus
2002-2001 synt.
100 m ja pituus
Kaikki osallistujat palkitaan!
Toimitsijatehtäviä hoitaa Ypäjän Yllätys.

Parturi-kampaamo Outi Perho
Katinhännäntie 298, 32140 Ypäjä as.
Puh. 050 372 1172

Parturi-kampaamoRaija Pastell-Fält

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

www.parturikampaamooutiperho.fi

ain
lm
Ba PARIS

Olen lomalla
12.–23.8.

As Oy Loimaan Oskarinpiha
Vesikoskenkatu 1, 32200 Loimaa

AVOINNA ma–pe klo 10–18 tai sopimuksen mukaan,
lauantaisin sopimuksen 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

As Oy Oskarinpihan rakentaminen etenee hyvää vauhtia.
Tyylikkäät asunnot valmistuvat 2013 loppuun mennessä.
Nyt on paras aika tutustua asuntoihin ja sisustusmateriaalivaihtoehtoihin.
Toimistollamme voit tutustua kohteisiin ja varata ajan henkilökohtaiselle esittelylle.
Vanhan asunnon ilmainen arviointi, samalla voidaan keskustella
vaihtomahdollisuutta.
Liiketilaa 1-kerroksessa yhteensä 320 m². Tilat myydään ostajan tarpeiden
mukaan tehtyinä liike/toimistohuoneistoina. Myös vuokrausmahdollisuus.
Lisätietoja Oskarinpihan kohteista www.oikotie.fi

KIITOKSET
ikimuistoista suvi-iltaamme juhlistaneille

ja muilla tavoin merkkipäivääni muistaneille.
Heikki

YPÄJÄN
TAKSI
Puh. (02) 727 1180

Matti Laakso p. 050 674 06

LOIMAAN KIINTEISTÖNOTARIAATTI OY
Turuntie 10, Loimaa p. (02) 7622 200

Alpo Isokallio
040 821 7345

Kaija-Liisa Suominen
050 372 1166

Pertti Äikää
0500 320 751
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Ypäjän seurakunnan
toimintaa elokuussa:
Ypäjäläinen
Ypäjän kunnan ja Ypäjän seurakunnan julkaisema tiedotuslehti Ypäjän kunnan asukkaille.
41. vuosikerta.
Lehden suurin vastuu ilmoituksen julkaisemisessa sattuneesta virheestä on ilmoituksen
hinta.
Päätoimittaja:
Tapani Rasila
Sivunvalmistus:
Pirkanmaan Lehtipaino Oy
Toimituksen osoite:
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5214
fax. (02) 767 7214
email: ypajalainen@ypaja.fi
ILMOITUSHINNAT
Etusivun alaosa
0,75 €/ pmm + alv
Takasivu
0,75 €/ pmm + alv
Muu osa lehteä
0,50 €/ pmm + alv
Etusivun yläosan
suuri ilmoitustila
(6 palstaa x 170 pmm)
500 € + alv
Määräpaikkakorotus
0,10 e / pmm + alv
Yhdistysten ilmoitukset
Maksutta
TILAUSHINNAT
Ypäjän kunnan alueen
osoitteisiin veloituksetta
Tilaukset kotimaahan ja
ulkomaille
30 e / vuosikerta + alv 10 %

su 4.8.
ke 7.8.
to 8.8.

klo 10.00 Sanajumalanpalvelus; Matias Roto ja Eeva Taneli
klo 10.00 – 11.30 Diakoniapäivystys
klo 9.00 Raamattu- ja rukoushetki Seurakuntakodilla
klo 15.00 – 16.00 Diakoniapäivystys
klo 10.00 Messu; Vesa ja Tapio
klo 12.00 Diakoniapiiri Ypäjänkylän kirjastossa
klo 10.00 – 11.30 Diakoniapäivystys
klo 9.00 Raamattu- ja rukoushetki Seurakuntakodilla
klo 15.00 – 16.00 Diakoniapäivystys
klo 10.00 Sanajumalanpalvelus; Vesa, Kaija sekä saarna Keijo Leppänen
klo 10.00 – 11.30 Diakoniapäivystys
klo 13.00 Suuri Onnittelujuhla 70, 75, 80, 85, 90 vuotta ja yli täyttäville
seurakuntakodilla. Kakkukahvien vuoksi ilmoittautuminen 14.8. mennessä
Hannalle puh. 040 553 6362
klo 9.00 Raamattu- ja rukoushetki seurakuntakodilla
klo 15.00 – 16.00 Diakoniapäivystys
klo 13.00 Kesäkirkko palvelukeskuksen pihalla; ehtoollinen Vesa ja Kaija
Pertunpäivä-tapahtumia seurakuntakodin pihalla; tarkempaa tietoa kirkollisissa!
klo 12.00 Messu; Vesa ja Kaija HUOM!! Aika!!
Päiväkerhot alkavat! Lisätietoja seurakunnan nettisivuilta sekä kirkollisista
klo 10.00 EI diakoniapäivystystä
klo 11.00 – 13.00 Kultaisen iän kerho
klo 15.00 – 16.00 Diakoniapäivystys

su 11.8.
ti 13.8.
ke 14.8.
to 15.8.
su 18.8.
ke 21.8.

to 22.8.
pe 23.8.
la 24.8.
su 25.8.
ma 26.8.
ke 28.8.
to 29.8.

Tulossa 1.9.

Muistokirjoitus

Rovasti Risto Ahti

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

Diakoniatoimisto avoinna
ke klo 10–11.30, to klo 15–16
puh. 040 553 6362
PAINOPAIKKA
Pirkanmaan Lehtipaino Oy
Syyskuun Ypäjäläinen ilmestyy
sunnuntaina 1.9.2013. Lehteen
tarkoitettu aineisto on toimitettava kunnantalolle 26.8.2013
klo 12.00 mennessä.
Lokakuun Ypäjäläinen ilmestyy
3.10.2013.

Seurakunnan asiat
kirkkoherra
Vesa Rasta

Suuri onnittelujuhla
ke 21.8.2013 klo 13

Tänä vuonna 70, 75, 80, 85 ja 90
vuotta ja enemmän täyttävät,
tervetuloa suureen onnittelujuhlaan
ke 21.8. klo 13 seurakuntakotiin. Puoliso / saattaja on
tervetullut mukaan.
Juhlassa mukana kirkkoherra Vesa Rasta, kanttori
Kaija Saukkola ja diakoni Hanna Hakala.
Ilmoittautuminen kakkukahvien vuoksi 14.8. mennessä Hannalle, puh. 040 553 6362.
Jos et pääse juhlaan, mutta haluat, että sinua tullaan
onnittelemaan kotiin, ilmoita siitäkin Hannalle.
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Kirkkoherranvirasto avoinna
ma, ke, to klo 9.00–12.00
ti ja pe suljettu

Diakoniatoimistossa päivystys
jatkuu 7.8. alkaen ke klo 10–11.30 ja
to klo 15-16. Huom! Päivystystä
ei ke 28.8. eikä to 5.9.
Diakonia voit tulla tapaamaan
sopimuksen mukaan muulloinkin
tai pyytää kotikäynnille.
Diakoni Hanna Hakala, yhteystiedot puh. 040 553 6362,
s-posti: etunimi.sukunimi@evl.fi.
Diakonin kanssa voit keskustella luottamuksellisesti mieltäsi painavista asioista.
Vähävaraisille tarkoitettuja EU-elintarvikkeita voi tulla hakemaan päivystysaikoina tai voi soittaa ja sovitaan aika.
Muista ottaa oma kassi mukaan!

50 v. sitten (v.1963) ripille päässeiden tapaaminen seurakuntakodilla.
Ilmoittautumiset kirkkoherranvirastoon 02 767 3108. Tarkempaa tietoa Ypäjäläisessä!

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

Ypäjän seurakunta
Papalintie 1 B 13
32100 Ypäjä
puh. (02) 767 3108
fax. (02) 767 3081

Diakoniatyö

Ypäjän seurakunnan pitkä
aikainen kirkk oherra Risto
Ahti on poissa. Hän kuoli ly
hyen ankaran sairauden jäl
keen 20.7.2013. Risto Voitto
Ahti oli syntynyt Somerolla
maanviljelijäperheen poikana
24.3.1942.
Ylioppilaaksi hän tuli So
meron yhteis
k oulusta 1962.
Teologian kandidaatin tut
kinnon hän suoritti Helsingin
yliopistossa 1967 ja vihittiin
papiksi Turussa 30.5.1967.

Pastoraalitutkinnon hän suo
ritti 1971. Pappisuransa Risto
Ahti aloitti Salo-Uskelan vi
rallisena apulaisena ja siirtyi
1972 Ypäjän kirkkoherraksi,
jossa tehtävässä hän palve
li eläkkeelle jäämiseensä asti
31.3.2012. Hän toimi myös
Perttelin vt. kirkkoherrana
1967–1968 ja Salon yhteis
koulun uskonnonopettajana
1967–1971. Tammelan rovas
tikunnan lääninrovastina hän
oli 2002–2010. Rovastin arvon
hän sai 1992.
Kirjoittaminen oli Risto Ah
dille mieluinen harrastus. Mo
net kirjat ja artikkelit syntyivät
hänen ajatuksistaan ja koke
muksistaan matkailun, hiihdon
ja juoksun parissa. Hän nou
datti kirjaimellisesti Raama
tun kehotusta ”mennä teille ja
aitovierille”, sinne missä ihmi
set ovat. Välittömällä tavallaan
hän solmi suhteita yllättävissä
kin yhteyksissä mitä erilaisim
piin, eri alojen ja harrastusten
ihmisiin. Ypäjän pappilassa

oli Riston ja hänen vaimonsa
Liisan aikana vanhan tavan
mukainen ajatus papin kodista
seurakuntalaisten kotina, jossa
ei pidetty kiinni virka-ajoista.
Papin piti olla helposti ihmis
ten tavoitettavissa. Risto Ahti
toimi myös Turun Sanomien
Päi
vän sanojen kirjoittajana
vuosikymmenten ajan.
Päätös eläkepäivien viet
tämisestä Forssassa syntyi
ajatuksesta sujuvista liikenne
yhteyksistä Helsingin suun
taan, lastenlasten luo. Tyttären
perheen kohtalosta tuli se suru,
jonka yli Risto Ahti ei loppu
jen lopuksi päässyt. Kevättal
vella todettu sairaus vei nope
asti voimat. Viimeinen käynti
Lappajärven mökillä oli hy
västijättö rakkaalle maisemal
le. Riston kohdalla kävivät to
teen psalminkirjoittajan sanat:
Sinun kädessäsi ovat elämäni
päivät.
Jaakko Ahti
Kirjoittaja on
Risto Ahdin poika

Vuoden 1963 rippikoululaisten kokoontuminen
Muistatko vielä vuoden 1963,
silloin pääsit ripille. Tervetuloa
muistelemaan näitä aikoja. Ti
laisuus aloitetaan kokoontumal
la Jumalanpalvelukseen Ypäjän
kirkkoon sunnuntaina 1.9.2013
klo 10.00. Kirkonmenojen jäl
keen laskemme kukat sankari
haudalle. Seuraavaksi siirrym
me uudistamaan rippikuvan kir
kon portaille.
Juhla jatkuu seurakuntako
dilla kahvin ja seurustelun mer
keissä. Varsanojan pojat toivot
tavat kaikki vuoden 1963 rippi
koululaiset tervetulleiksi. Puoli
sot ja kyytimiehet mukaan. Tar
joilun vuoksi ilmoittautuminen
kirkkoherranvirastoon viimeis

tään maanantaina 26.8.2013.
Virasto on auki maanantaina,
keskiviikkona ja perjantaina klo
09.00–12.00. Kirkkoherranvi
raston puhelin on (02) 767 3108.
Heikki Vesanen
p. 0400 672 119
P.S. Kutsu koskee myös Ypä
jäläisiä vuonna 1963 muualla
ripille päässeitä. Laittakaa sana
kiertämään.
Ypäjällä 1963 ripille
päässeet tytöt
Hakala Kaarina, Heinonen
Kaija, Hossi Irmeli, Jalonen
Kerttu, Kivimäki Riitta, Kos
ki Maila, Kotiranta Aila, Laine
Marita, Lindfors Leena, Malin

Arja, Miettinen Silja, Mäenpää
Seija, Paija Ritva, Petrell Hele
na, Pietilä Anneli, Postila Elvi,
Raitanen Aila, Raunio Sinikka,
Romu Anna-Liisa, Rämö Mar
jatta, Salmi Leila, Salonen Tut
ta, Siren Pirjo, Suoranta Leena,
Suvanto Liisa, Taalikka Aira,
Taipale Pirjo, Toivonen Ritva,
Vanha-Seppälä Riitta, Vehanen
Sirpa, Vieraankivi Aira ja Vuolle
Ulla.
Ypäjällä 1963 ripille
päässeet pojat
Alanko Simo, Erkkilä Jarmo,
Erkkilä Matti, Fjellström Hei
mo, Haapanen Matti, Hannola
Seppo, Hokka Ismo, Hyrsylä

Päiväkerhon toiminta-ajat seuraavasti:
Maanantai
4-vuotiaat
klo 9.00–11.00
Tiistai		
5-vuotiaat
klo 9.00–12.00
Keskiviikko
3-vuotiaat
klo 9.00–11.00
		
4-vuotiaat
klo 12.00–14.00
Torstai
5-vuotiaat
klo 9.00–12.00
Vielä pääsee mukaan kerhoihin. Keskiviikkona 28.8. ja torstaina 5.9. EI ole kerhoja.

Mitä Päiväkerhossa tehdään?

• hartaushetki
• luovaa toimintaa (piirtämistä, askartelua, liikuntaa, laulua
yms.)
• eväshetki
• vapaata leikkiä
• satu- tai lorutuokio
• loppupiiri

Mitä mukaan kerhoon?

• kerhoreppu/-kassi
• Sisätossut (tossuihin on hyvä laittaa lapsen nimi)
• eväät: pieni välipala, juoman tulisi olla muovipullossa tai pillimehu
• kerhovihko (vihkon saa kerhosta)
Tervetuloa tutustumaan päiväkerhoon Ypäjän Yössä 24.8.2013
klo 17.00–20.00
Lisätietoja voi kysellä päiväkerhosta 040 804 9252 maanantaista 19.8. lähtien klo 9.00–15.00 tai laila.moisander@evl.fi

RISTO AHTI on poissa

Ypäjän kunnan puolesta välitän surunvalittelumme
Riston läheisille Riston poismenon johdosta. Usean
vuosikymmenen ajan arvostettu ja pidetty kirkko
herramme oli aktiivisesti vaikuttamassa muun muassa
Ypäjäläinen -lehdessä lukuisilla artikkeleilla meille
kaikille luettavaksi. Hän oli iloinen ja elämänmyön
teinen vaikuttaja, jonka tuttava- ja ystäväpiiri oli laaja.
Ypäjän kunnan ja Ypäjäläisen lukijakunnan puolesta
Riston muistoa kunnioittaen.
Vesa Ketola
Ypäjän kunnanjohtaja
Tuomo, Jaanu Jukka, Jussila
Hannu, Juvonen Kalevi, Jär
vinen Rauno, Kantee Tauno,
Kedonperä Kalevi, Kukkonen
Ahti, Kiiski Esa, Laine Mark
ku, Lankinen Markku, Lehto
nen Leo, Lintunen Ahti, Läh
demäki Heikki, Mattila Pentti,
Mero Heikki, Moisander Kari,
Moisander Pertti, Mäkelä Mat
ti, Paavilainen Terho, Peuhku
ri Jaakko, Peuhkuri Markku,
Pääjärvi Reima, Hurme Juhani,

Rassi Keijo, Salmi Reino, Salo
Tauno, Sipilä Heikki, Taimi
la Risto, Toivola Kaino, Tuura
Heikki, Vaittinen Pertti, Varjo
rinne Asko, Vastamäki Jouko,
Vesanen Heikki, Virtanen Veik
ko, Vuorinen Tapani, Vähämäki
Seppo, Hakanen Seppo, Ilves
mäki Erkki, Korpela Viljo, Leh
tonen Juhani, Lähdemäki Jouko,
Tähtinen Seppo, Vilhonen Teu
vo, Pietiäinen Seppo ja Tuura
Timo.
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SAARISTORETKI
EL:n Ypäjän yhdistyksen järjestämällä saaristoretkellä oli
mukana 45 retkeläistä. Tutustuimme Rymättylän keskiaikaiseen Pyhälle Jaakobille omistettuun harmaakivikirkkoon,
jonka uskotaan olleen pyhiinvaellusten yksi etappi.
Vuosina 1919–1932 Suomessa voimassa ollut kieltolaki
sai aikaan ennennäkemättömän
pirtun salakuljetuksen. Pirtu
ja sen salakauppa oli vahvasti esillä saaristolaisyhteisössä.
Kohdeopas vei meidät tunnetuille pirturannoille ja kertoi
tarinoita kieltolaista ja salakuljetuksesta. Maittavan saaristolaishenkisen lounaan nautimme
Pohjankulman ravintolassa Rymättylän Poikossa, josta saimme ostaa myös kotiin viemisiksi saaristolaislimppuja ja omenakakkuja. Lounaan jälkeen
jatkoimme Kustaviin, jossa ylitimme vaijerilossilla Ströömin
salmen. Lossi vei meidät Vartsalan saarelle, missä sijaitsee
saaristolaismuseo. Siellä tutustuimme Kustavin menneeseen
elämään, siellä on mm. Volter Kilpi -huone, jossa Kilven
lasten lahjoittamaa jäämistöä.
Viimeksi ajoimme Kustavin savipajalle, missä saimme kahvit

Tyynyliinassa tummia
vauhkoja täpliä
Sinä et uskalla lähteä
minä en uskalla lähteä
Meillä on tämä
yhteinen onnettomuus
pelko, hyvin vaalittu
Vähempikin riittää
pitämään kaksi
ihmistä yhdessä
Keijo Wääri
hhhhhhhhh

Polvi
Siellä se on, polvi
niin lähellä
mutta niin kaukana
kumminkin
enää kun ei
ole varsin notkea
nojautua
nuuhkaisemaan polvea
ikävä tulee
ruohon tuoksua

Saaristoretkeläisiä Kustavin saaristolaismuseon edessä.

tuoreiden munkkien kera, ja oli
myös tilaisuus tehdä ostoksia.

Kesäinen sää, kauniit saaristolaismaisemat ja kohdeoppaiden

Nuorten asialla –
Ypäjän nuorisovaltuusto

asiantuntevat selostukset tekivät retkestä onnistuneen. Iso

Ypäjän nuorisovaltuuston ensimmäisen toimikauden jäsenet: Antti Alanko, Niko Sirén, Karita Pakarinen, Ella Honkanen, Eveliina Savolainen, Jasse Virtanen, Antero Kallio, Oona Turkki, Jessika
Pakarinen, Linnea Kumpulainen, Isabella Strandén ja kuvasta puuttuvat Jutta Vaittinen, Samuli
Ratas ja Vera Simonen.

kestää vuodenvaihteeseen 2014
– 2015 saakka ja siitä eteenpäin
kahden vuoden mittaisina toimikausina.
Nuorisovaltuuston tärkein
tehtävä on toimia kuntansa nuorten edunvalvojina. Seuraamme
hallinnonaloilla tapahtuvaa toimintaa nuorten näkökulmasta
sekä edistämme Ypäjän kunnan
ja nuorten välistä yhteistyötä. Saamme tehdä aloitteita ja
esityksiä, sekä antaa lausuntoja nuoria koskevissa asioissa.
Unohtamatta järjestää nuorille
suunnattua toimintaa sekä retkiä.
Nuorisovaltuusto on poliittisesti sitoutumaton ryhmä ja se
onkin hyvä mahdollisuus nuorille opetella politiikkaa ja vas-

tuunkantoa. Tavoitteenamme on
tehdä kunnastamme viihtyisämpi nuorille ja luoda hyvä pohja
tuleville valtuustokokoonpanoille.
Toimimme kokoaikaisesti
yhdessä aikuisten kanssa. Nuorisovaltuuston perustamisessa
ja akuun saattamisessa on auttanut Heikki Vainio ja tulemme
tekemään tiivistä yhteistyötä elokuussa työnsä aloittavan
nuoriso-ohjaaja Maija Iso-Ahon
kanssa.
Ypäjän nuorisovaltuusto
on helposti kaikkien ulottuvilla myös Facebookissa, jonne
päivitämme nuoria koskevaa
informaatiota sekä tapahtumia
ja toimintamme. Kehotamme

kiitos retkellä mukana olleille.
M. K.

Keijo Wääri

Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry:n Match Show 11.5.
Keväisen kaunis ilma suosi tapahtumaa. Tuomareina toimivat
Sisko Nurminen, Pirjo Korpinen
ja Jari Suominen. Tavarapalkinnot sponsoroi Tarja ja Jari Suominen Eläinkauppa ZooJatar
Loimaalta. Kyläyhdistys kiittää
lahjoittajaa tapahtuman tukemisesta.
Mätsärin Bes In Show voittaja oli Maarit ja Aaro Seppäsen omistama Hista, 1-vuotias
Lyhytkarvainen Saksanseisoja.
Kakkossijalle ylsi Luna, 2-vuotias Peija Latvalan omistama
Pitkäkarvainen mäyräkoira. Kolmanneksi tuli Reetta Järvenpään
omistama Silkki, 1½ vuotias Venäjäntoy, ja neljäntenä palkittiin
Merja Laineen 2-vuotias Suomen ajokoira Meili.
Lapsi ja koira kehässä -luokan voitokas pari oli 7-vuotias
Laura Touru Suomen ajokoira
Sointun kanssa.

Saana (Lunnikoira, 7kk, Niina
Eskelinen) S1, Malla (Scipperké,
4kk, Janna Pinnioja) P2

Pienet koirat (säkä alle 40 cm)

Ami (rotu Phalene, ikä 9 kk,
omistaja Julia Pasanen) sijoitus
S5, Brenda (Brasilianterrieri, 8
kk, Satu Kulmala) P5, Martta
(Bichonffise, 6 kk, Terhi Raunio) P1, Lilli (Griffoni, 7 kk, Satu
Harju), S3, Elsa (Lyhytk. mäyräkoira, 7 kk, Sisko Nurminen) P4,
Siru (X-rotu, 4 kk, Seela Viinikanoja) S4, Mini (Englannin kääpiöterrieri, 9 kk, Merja Pohjanvirta) P3, Lily (Prahanrottakoira,
11 kk
Janika Kallioniemi) S2,

Tico (rotu Jack Russelin
terrieri, ikä 1 v, omistaja Riina Levander) sijoitus S, Fantzu
(Pitkäkarvainen mäyräkoira, 12
v, Arja-Maria Röpelinen) P, Alma (Chowchow, 2 v, Leena Kivimäki) S, Vuokko (Shetlannin
lammaskoira, 1 v, Kirsi Repo)
P, Luna (Pitkäkarvainen mäyräkoira, 2 v, Peija Latvala) P1,
Demi (Welsh corgi, 8½ v, Sanna
Ruponen) S, Luna (Brasilianterrieri, 2 ½ v,
Nora Peltonen) P2, Ninni (Chihuahua,
1 v, David Hernandez) P, Ossi
(Welsh corgi, 5 v, Sanna Ruponen) P, Silkki (Venäjäntoy, 1½ v,
Reetta Järvenpää) S 1 ,
Aatu
(Jack Russelin terrieri, 2 v, Elli
Anttila) S5, Freija (Pitkäkarvainen mäyräkoira, 5 v, Jutta Hakamäki) P, Vani (Brasilianterrieri,
3 v, Reetta Järvenpää) P5, Minni
(Karkeak. mäyräkoira, 3 v, Jutta
Hakamäki) S4, Aune (Brasilian-

kaikkia pitämään sivua silmällä
ja julkisesti tai yksityisesti antamaan palautetta sekä ehdotuksia
toimintaamme – otamme kaiken
kirjoitetun käsittelyyn aina. Pyrimme myös kirjoittamaan Ypäjäläiseen tilanneraportteja siitä,
mitä olemme tehneet ja mitä on
edessä.

Nuorisovaltuustomme tarvitsee oman tunnuksensa, logon,
jonka valitsemiseksi käynnistämme kilpailun, jonka voittaja
palkitaan ja jonka logosta tehdään Ypäjän nuorisovaltuuston
virallinen tunnus. Kilpailusta
tarkemmin Facebook-sivuillamme ja tässä Ypäjäläisessä.

Tulokset luokittain;
pennut, pienet koirat
ja isot koirat

Ypäjällä talven ajan teon alla
ollut nuorisovaltuusto aloitti
toimintansa 23.5. järjestämällä
ensimmäisen kokouksensa nuorisotila Haavissa. Paikalla olivat
Kartanon koulun rehtori Heikki
Vainio, Silja Haavisto ja valtuutetut. Kokouksessa valitsimme
nuorisovaltuustolle toimihenkilöt ja aloimme suunnitella toimintaamme.
Ypäjän nuorisovaltuusto on
ypäjäläisistä yläkoulun ja toisen
asteen opiskelijoista koostuva
vaikuttajaryhmä, joka toimii
paikallisten nuorten etuja ajaen.
Jäsenet valitsi Ypäjän sivistyslautakunta nuorten lähettämien
hakemusten perusteella. Valtuuston ensimmäinen toimikausi

Tyynyliina

Pennut alle 1 v

terrieri, 2 v, Pia Paasonen) S, Paku (Brasilianterrieri, 2 v, Reetta
Järvenpää) P, Vilma (Welsh corgi, 3 v, Kaisa Jalli) P, Lila (Tiibetin terrieri, 2 v, Minna Nummela) S2, Raita (Chihuahua,
1½ v, Tuomas Kekki) P4, Pinja
(Lunnikoira, 3½ v, Niina Eskelinen) P3, Mimosa (Jack Russelin
terrieri, 1 v, Johanna Vikman) S,
Otto (X-rotu, 3 v, Mira Liukko)
S, Kössi (Lyhytk. Mäyräkoira, 1
½ v, Liisa Lentonen) S3

Isot koirat (säkä yli 40 cm)

Pyry (rotu Karkeak.saksanseisoja, ikä 3 v, omistaja Peija
Latvala) P4, Pihla (Siperian husky, 2½ v, Johanna Repo) S3, Iitu
(Ajokoira, 4 v, Matti Niinimaa)
S2, Hirta (Lyhytk. saksanseisoja, 1 v, Maarit ja Aaro Seppänen)
P1, Naava (Siperian husky, 10 v,
Johanna Repo)
P,
Meili
(Suomen ajokoira, 2 v, Merja
Laine) S1, Hugo (Pinseri 1 v,
Jenna Laaksovirta) S4, Prinssi
(Brienpaimenkoira, 3 v, Riitta
Rautio) P3, Cosmo (Bullmastiffi, 2 v, Timo Mäntymaa) P2
Kehotamme kaikkia Ypäjän
nuoria sekä heidän vanhempiaan
hyödyntämään nuorten ääntä
esiin tuovaa kunnan nuorisovaltuustoa. Ottakaa meihin rohkeasti yhteyttä.
Niko Sirén,
Eveliina Savolainen ja
Ella Honkanen
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Nurkkakuntalainen

Olemme saaneet hienon kesän,
joka on korvannut viime kesän
sateisen sään. Ypäjän kunnan
kesäpaikassa Caissaniemessä oli
viitisenkymmentä kävijää heinäkuun viimeisenä sunnuntaina.
Minä kuulun siihen joukkoon,
joka ei päivittele kesänviettopaikan vähäistä käyttöä. Jokaisella
ypäjäläisellä on joka tapauksessa
kahdesti viikossa vapaa pääsy
rantasaunan tunnelmaan. Juvan
Harrin aikanaan kunnalle hankkima grillikatos tuo mukavan lisän
alueen viihtyvyyteen. Itse käyn
Caissaniemessä muutaman kerran kesässä ja pidän hienona asiana, että alue aikanaan hankittiin.
Tulevaisuudesta ei kukaan tiedä
ja saatammekin joutua miettimään Caissaniemenkin kohtaloa.
Omaisuusarvo on kuitenkin kasvanut vuosien varrella, sillä lamavuosien hankinta oli kunnalle
edullinen. Kunta on pitänyt kiinteistön hyvässä kunnossa, mistä
kiitos tekniselle toimelle.
Olin Hevosopistolla Kuningatar- ja Pikkuprinssi -kahveilla.
Ypäjällä ei ole ollut koskaan aikaisemmin vastaavaa menestystä
kuin nyt. Niin kuin Petri Meller
sanoi, nyt on hienoa olla ypäjäläinen.
Ohjastajat, omistajat ja hoitajat olivat hillityn tyytyväisiä

kuten myös ruokalan eteen tuotu
Ypäjän Eila. Jokainen tiesi mitä
oli tehnyt eikä siinä tarvittu sen
suurempia eleitä. Lähdesmäen
Eila loisti onnesta suojattinsa
onnistumisesta ja meille kaikille
kahvi maistui erityisen hyvältä.
Loimaan Lehden toimittaja kyseli, mitäs kunta nyt tekee. Vastasin miettimättä, että kai pitää
hakea uudestaan kaupungiksi.
Wäärinhän se meni. Jonkin sortin
kuningaskuntahan tänne pitäisi
perustaa. Onnittelut ja kiitokset
kaikille, jotka ovat olleet vaikuttamassa Ypäjän myönteiseen
mainostamiseen.
Mutta kuka on ollut tunnetuin
ypäjäläinen? Olen vakuuttunut,
että nimi on Risto Ahti. Meni
minne tahansa Suomessa, Risto
tunnettiin. Nyt Risto on poissa.
Ahkerana kirjoittajana hän jätti
jälkeensä merkittävän perinnön.
Persoonallisena osallistujana
Risto oli tuttu näky erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Hän
oli avoimen kiinnostunut asioista
ja seurasi tarkkaan maailman menoa. Tämä lehti oli yksi ikkuna
Riston maailmaan. Nyt se ikkuna on sulkeutunut. Muistamme
kiitollisina Riston tekemää työtä
meidän kaikkien ypäjäläisten hyväksi.
Markku Leppälahti

Hevosurheilumuseo avasi kesä
Cedercreutzin veistos saap
Ypäjän Hevosopiston maisemissa sijaitsevan Suomen Hevosurheilumuseon kesän 2013
näyttely avattiin juhlavasti
lauantaina 8.6. Tilaisuudessa
paljastettiin Emil Cedercreutzin (1879–1949) vuonna 1906
veistämä teos ”Ystäväni num-

mella”. Patsaan kivijalustaan
on kiinnitetty kaksi Cedercreutzin tekemää pronssireliefiä, jotka ovat ”Esteratsastaja” vuodelta 1928 ja ”Kouluratsastus” vuodelta 1930.
Museohallituksen puheenjohtaja, Suomen Ratsastajain-

Wäärin käsityksiä
Veli Hopea Virtasen Pekka

40 vuotta takaisin kun olin vielä gossi kasvoi hevossiittolan
mailla satoja hehtaareita heinää.
Siihen aikaan nuorukaisille kelpasi työ kuin työ, eikä palkka
ollut pääasia. Niinpä mekin Aaljoen Karin kanssa kipusimme
pelokkaina Rauvalan toimistoon
kysymään työtä. Seuraavana aamuna seisoimme valtavan pellon
laidalla hangot olalla rehvakkaana. Heinä oli leikattu ja hevosvetoisilla haravilla ajettu suurille
karheille. Siittolan rengit kankesivat heinäseipäitä pirun pitkin välein. Se on sitten penni ja
seipäällinen, sanoi pehtoori. Ja
ei kun töihin. Ajattelimme, että
sata seivästä kun hankoaa niin
se on markka. Se oli melkoinen
raha. Sillä saisi karkkipussin,
vadelmalimonadia pullon, nallekarkkeja ja Vallan baarin kymmenen pennin pajatsosta kun ottaa lisää kilisevää niin kohta on
20 000 markan Tunturi alla.
Hevosista puheenollen. Niinä
aikoina Ypäjällä oli hevoshoitokoulu. En tiedä millä nimellä
sitä nykyisin kutsutaan. Hevoshoitokoulussa oli paljon nuoria
halukkaita tyttöjä ympäri Suomen. Valinnanvaraa löytyi vastarannan Levän pojille. Hevosia
oli myös satamäärin. Oli sairastallia ja kengitysseppäkoulua ja
laidunta hehtaaritolkulla. Saimme joskus tallipäällikkö Kosti
Kavenin luvalla ajaa niitä. Minä sain ohjaksiin edellisvuoden
ravikuningattaren Ero-Lohkon.
Läjäytin muutaman kerran lautasille ja polle lähti harja hulmuten
pitkin jokivarsitietä. Ero-Lohko
antoi mennä. Luuli kai olevansa
2000 luvun Marimin. Kivet sinkoilivat ja minä nautin ja EroLohko nautti. Käytiin mutkissa
ojien kautta, mutta kärryt kestivät. Tamma oli jo vaahdossa yltä
päältä, kun saavuimme takaisin
tallille paljon ennen laskettua aikaa. Kosti tarttui vaahtoavaa hevosta suitsista ja minä sain kuulla erinäisen määrän perkeleitä.
Hevonen oli kuulemma juoksukiellossa jonkun sairauden takia.
Hevoslähestymiskieltoa sain minäkin.

Tallissa oli myös tamma Pohi, joka ei millään mennyt oviaukosta ohi. Oli ori Perikles ja
tamma Suhina. Kekkosen huomenlahjana saamat volkovilaishevoset Kaunotar ja Suosikki
kiidätettiin Ypäjälle säilöön. Se
se vasta olikin melkoinen kansanjuhla. Ihan lehdistökin oli
paikalla. Sattui niin, että luovutustilaisuudessa Suosikki päästi
melansa ulos ja kuvaajat saivat
hyvä otoksia.
Hevosia laidunsi sadoittain
aitauksissa. Joskus hyppäsimme kiviaidalta johtajahevosen
selkään ja harjaksista kiinni pitäen annoimme mennä ja nehän
menivät. Siinä vauhdissa parhaatkaan ravurit tai esteratsastajat eivät olisi kestäneet. Me
kestimme. Minä olin Pecos Bill
ja allani oli ori Myrskytuuli. Kari oli Buck Jones ja hän kiidätti
ori Hopeaa. Kilvanajo oli rajua,
kunnes Siittolan johtaja Osmo
Aalto pisti meidät ja hevoset ajokieltoon, kun avonaisesta portista karautimme suoraan Ypäjän
kirkolle ihan hautausmaalle asti
ja koko lauma seurasi. Hevosia
etsittiin monta päivää ihan Loimaalta saakka. Mahtoiko kaikkia edes löytyä?
Asiasta toiseen. Olin katsomassa Viulunsoittaja katolla
-musikaalin. Ja vaikka se on
ylen kehuttu, niin en voi olla
kehumatta lisää. En todellakaan
ole mikään Jukka Kajava enkä
Heikinheimo, mutta pakko sanoa, että nyt Ypäjän musiikkiteatteri lähti aivan uuteen lentoon.
Vaikeaa on ensi vuonna panna
paremmaksi. Katselin kyyneliltäni ympärilleni, enkä suinkaan
ollut ainoa. Olin haukkunut Titanicin syvimpään lyttyyn pari
vuotta sitten Forssan Lehdessä.
Vaikea oli jutun jälkeen edes
tulla Ypäjälle sen jälkeen. Nyt
kannatti. Nuoruudenystäväni
Pekka Virtanen veti Tevjen osan
ehkä paremmin kuin Esko Roine
Tevjenä Helsingin Kaupunginteatterissa. Aivan mieletön esitys.
Älä Pekka missään nimessä lopeta.
Keijo Wääri

liiton pääsihteeri Fred Sundwall totesi vastaanottopuheessaan, ettei veistos olisi voinut
päästä parempaan kotiin ja että
sitä tullaan rakastamaan kuin

oikeata ystävää nummella. Cedercreutzin säätiön puolesta
veistoksen luovutti vuorineuvos Tauno Matomäki.
Museomestari Juha Erola

Marimin on vuoden 2013 ravikuningatar

Kuninkuusravien voittajat Marimin (omistajineen oikealla) ja Erikasson saivat seppeleet kaulaansa. Kuva: Jutta Ikonen /Suomen Hippos

Kuopion kuninkuusravien
kuningattareksi seppelöitiin
sunnuntaina 28.7. ypäjäläinen
14-vuotias suomenhevostamma Marimin. Arto Hammarin
ohjastama Marimin sijoittui
kolmen osamatkan kilpailussa 2100 metrillä kuudenneksi,
voitti 1609 metrin matkan ja

oli kolmas 3100 metrin päätösmatkalla. Mariminin kokonaisajaksi 6809 metrillä tuli 9.40,4.
Mariminin omistavat ypäjäläiset Esa Heikkinen ja Terhi
Haukivaara. Marimin on Heikkisen valmentama. Tamma oli
jo viidettä kertaa mukana kuningatarkisassa.

Ravikuninkaaksi seppelöi
tiin Erikasson, joka uusi viimevuotisen kuninkuutensa Harri
Koivusen ohjastamana.
Ypäjäläishevonen menestyi
kuninkuusraveissa myös 27.7.
tamma Ypäjä Eilan voittaessa
4-vuotiaiden suomenhevosten
Pikkuprinssi -kilpailun uudel-

la Suomen ennätysajalla 26,5.
Ohjastajana oli Ilkka Korpi.
Ypäjä Eilan omistaa Hevosopisto Oy Ypäjältä ja sen
kasvattajana on MTT/Hevostalous. Ypäjä Eila on tasavallan presidentti Sauli Niinistön
omistaman Ypäjä Juulian sisar.
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än komeasti –
pui Ypäjälle

apujoukkoineen on koonnut
kesän näyttelyyn monipuolisen kokoelman esineistöä, joka kertoo Suomen Hippoksen
40-v, suomalaisen ammatilli-

sen ratsastuskoulutuksen 80-v,
FinnDerbyn 40-v ja Hevosopiston 20-v taipaleista. Suomen Hippoksen toiminnanjohtaja Pekka Soini avasi omalta

Ilkka Teperin valokuvia
Konnitsanjoelta
Konnitsanjoki virtaa Karjalan kannaksella entisen Pyhäjärven pitäjän Kiimajärvestä
Räisälän pitäjän Tiurin kylän

osaltaan museon kesän juhlapuheessaan.
Patsaan paljastamista ja
museon näyttelyiden avajaisia
ryydittivät paitsi juhlapuheet,
myös itseoikeutetusti hevoset.
Paljastustilaisuuden huipensi
ratsastuksenopettaja Pirkko
Herdin loistava ja herkkä musiikkiesitys ratsain. Tilaisuus
vietettiin huippu-urheilullisissa puitteissa, kun samana viikonloppuna Ypäjällä kilpailtiin
maineikas FinnDerby -ratsastuskilpailu.
Lauantain 8.6. juhlallisuudet museolla ja sen edustalla
tekivät muutoinkin historiaa.
Patsaan vastaanoton myötä
kun Ypäjän kunnasta oli tullut
kaupunki – tosin vain viikon

ajaksi. Taiteilija Emil Cedercreutzin säätiön testamentin
mukaan kun patsaan voi luovuttaa vain suomalaiselle kaupungille.
Näin runsaan 2 500 asukkaan Ypäjä julistettiin kaupungiksi viikon 23 ajaksi. Ypäjän
kunta on ollut aktiivisesti mukana patsashankkeen toteuttamisessa ja kunnan yhteistyö
museon kanssa on ollut arvokasta.
Suomen Hevosurheilumuseo on avoinna kesäkautena
8.6.–29.9.2013 perjantaisin ja
lauantaisin klo 10–16. Museo
on avoinna lisäksi Hevosopiston ja Siittolanmäen tapahtumien aikana sekä ryhmille tilauksesta ympäri vuoden.

Tunnelmia Power Cupista 2013
Ypäjän Yllätyksen lentopallojoukkueiden harjoittelu- ja
kilpakausi 2012–2013 huipentui osallistumisella Power Cup
-turnaukseen 6.-9.6. Mikkelissä. Power Cup on maailman
suurimmaksi muodostunut
lasten ja nuorten lentopalloturnaus-tapahtuma, joka pidetään
kesäkuun alussa ja tapahtuma
paikkakunta vaihtuu vuosittain
ympäri Suomea. Pelejä pelataan 25 eri sarjassa iän, sukupuolen ja taitotason mukaan.
Kansainvälistä väriä pilkahtaa
pelikentillä, kun välillä vastaan
tulee ulkomaalaisjoukkueita.
Mikkelin-turnaus oli järjestyksessä 29. ja tänä vuonna Power
Cupiin osallistui 828 joukkuetta, joissa pelaajat olivat
7–22-vuotiaita.
Ypäjällä talvikaudella lentopalloa harrastaneesta noin
Valmiina torjuntaan...

E-tytöt tauolla.

30 lapsesta ja nuoresta saatiin
koottua kaksi joukkuetta Mikkeliin. E-tytöt, jotka pelasivat
sarjassa, joka oli tarkoitettu
talvikaudella aluemestaruussarjaa pelanneille joukkueille,
sijoittuivat kahdeksanneksi 59
joukkueesta. Ja D-seka-joukkue, joka pelasi sekä D-sekasarjassa sijoittuen kolmanneksi kolmesta osallistuneesta
seka-joukkueesta, että D-poikien Tiikeri-sarjassa sijoittuen
18:ksi 34 joukkueesta. Omasta
sekä valmentajan että pelaajien
vanhemman näkökulmasta katsottuna tämän vuoden Power

Cup oli kannustava ja innostava kokemus. Molempien joukkueiden sijoittuminen hienosti
omissa sarjoissaan, talven aikana hankittujen taitojen näkyminen pelikentällä, lasten asiallinen käyttäytyminen suuressa
tapahtumassa sekä me-henki
kannustavat jatkamaan tulevanakin vuonna lasten ja nuorten lentopallon parissa toimimista. Tietysti paljon on vielä
oppimista itse kullakin ja vähän
jäi hampaan koloon: ”Euran
Porkkanat” pitää kaataa...
Mirka K-V/
D-seka:n valmentaja

kautta Vuokseen. Räisälässä
syntynyt Ilkka Teperi valokuvasi jokivarren maisemia kesällä 2001.

Polun varrella kukkivat metriset kullerot.

Majavien metsäsavotta Kulhakosken yläpuolella.

Tässä vielä muutaman
pelaajan kirjoittamia
tunnelmia Power
Cupista 2013:

Lähdimme vähän yli seitsemän torstaiaamuna 6.6. Ypäjän
paloasemalta. Matkalla pysähdyimme ABC:llä. Olimme
matkalla Mikkelin Power Cupiin D-seka-sarjaan sekä Etyttöihin. Joka päivä oli pelejä.
Yhtenä päivänä satoi vähän ja
kaikki muut päivät olivat aurinkoisia. Joskus jopa kastelimme toisemme kun olimme
voittaneet. Herätys oli joka
päivä vähän vaille seitsemän.
Joka päivä voitimme ainakin
yhden pelin.
Sunnuntaina luulimme, että meillä ei olisi pelejä, mutta
olikin. Jeeeeee! Me saimme
mitalit. Olimme kolmansia Dseka-sarjassa. Mitalit saivat:
Janne Vuorentausta, Eerika
Vieraankivi, Amanda Suonpää,
Camilla Suonpää, Eetu Niemi
sekä tietenkin myös valmentaja Mirka Kaunisto-Vuorentausta. E-tytöt olivat vähän
kateellisia, mutta meitä se ei
haitannut. Paluumatkalla pysähdyimme samalla ABC:llä.
Minulle ja varmaan muille jäi
hyvä fiilis. Kiitos valmentajalle! T: D-seka.
Amanda Suonpää
+ muu D-seka
Lähdimme Ypäjän paloasemalta Vampulan Urheilijoiden
kanssa samalla bussilla noin
kello 7.00. Mukaan lähti Saara, Linnea, Veera, Riikka, Heta,
Milla, Amanda, Janne, Eetu,
Eerika, Camilla, Johanna ja
Mirka. Matkan aikana kuulim-

me, että majoituskoulumme oli
vaihtunut. Ensin majoituspaikkamme oli Karkialammin kasarmi, mutta siellä oli liian kylmä, joten vaihdoimme Urpolan
koululle. Vampulan joukkueet
joutuivat eri kouluun. Lähdimme pian Mikkelin raviradalle,
jonne oli tehty yli 200 lentopallokenttää. Meillä oli kaksi
peliä. Ensimmäinen voitettiin
2–0 ja toisen hävisimme 2–0.
Majoituskoululla purimme vähän tavaroita. Tunnin päästä
menimme uimaan Urpolanlammelle, joka sijaitsi koulumme vieressä. Illalla juttelimme
huomisesta ennen nukkumaan
menoa. Perjantaiaamulla paistoi aurinko ja oli vähän viileä
ilma ennen pelin alkua. Pelejä oli tulossa neljä. Voitimme
kaikki Millan syntymäpäivän
johdosta. Illalla paistoi aurinko
ja D-seka-joukkue meni pelaamaan beach volleytä kentälle,
joka oli koulumme vieressä.
Illalla pidimme karkki-illan.
Lauantaiaamuna oli tuulinen ja
kylmä ilma. Pelejä oli tulossa
kolme. Voitimme kaksi ja hävittiin yksi. Loppujen lopuksi
tulos oli hyvä. Iltapäivällä paistoi aurinko ja pidimme omat
pikkubileet. Illalla vielä soitettiin kotiin. Sunnuntaina aamulla pakkasimme jo vähän. Pelejä
oli vielä kaksi ja yksi tuomarointi. Molemmat pelit olivat
virolaisia vastaan. Hävisimme
molemmat. Me olimme kahdeksansia ja sarjassamme oli
59 joukkuetta. Koko tapahtumassa oli 282 joukkuetta. Power Cup oli todella kiva.
Heta Mäenpää ja
Milla Niemi, E-tytöt
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Liikunnanohjaaja
tiedottaa
Syksyn ryhmät starttaavat taas
elo/syyskuun aikana. Aikuisten ryhmiin riittää kiinnostusta
ja ryhmiin on riittänyt osallistujia. Lapsille ja nuorille on
yritetty tarjota erilaisia liikuntakerhoja ym. Osallistujia ei
ole ilmoittautunut riittävästi
ja tarjottua aktiviteettiä ei ole
aina voitu järjestää. Kerhoihin
tarvitaan vähintään 15 ilmoittautunutta, jotta voidaan pelata
ja ryhmä yleensä kannattaa järjestää. Järjestettävästä toiminnastamme olemme ilmoitelleet
Ypäjäläisessä, netissä, koulujen kautta sekä erillisillä mainoksilla. Ilmoittelu jatkossakin
tapahtuu samalla tavalla, joten
olkaa tarkkoina.
YPÄJÄN URHOT on
Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelman avustama hanke. Hankkeen toteutuksesta vastaavat
Ypäjän kunnan liikuntapalvelut ja Ypäjän seurakunta yhdessä. Hankkeen avulla perustetaan Ypäjän Urhot -ryhmä joka
on tarkoitettu yli 40-vuotiaille
miehille, jotka liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän.
Ryhmään osallistujille tehdään
alkukartoitus mm. kuntotesti.
Ryhmässä kokeillaan eri liikuntalajeja sekä perehdytään
ravitsemukseen. Kokeiltavat
lajit ja tehot asetetaan matalankynnyksen aloittelevalle liikkujalle sopivaksi.

Ryhmään otetaan 15 henkilöä. Henkilöiden tulee olla
mielellään hieman ylipainoisia, rapakuntoisia sohvaperunoita joilla on huono kunto
ja jotka kokevat omaavansa
motivaation liikunnan aloittamiselle. Täytätkö juuri sinä
ryhmän pääsyvaatimukset?
Tilaisuus osallistua tämän
tyyppiseen ryhmään on Ypäjällä ainutlaatuinen, joten toimi
heti! Lisätietoja ryhmästä voit
tiedustella liikunnanohjaajalta
tai ilmoittautua heti! Ypäjän
Urhot aloittavat toimintansa
lokakuun alussa. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa.
Vapaa-aikapalveluiden toimisto muutti keväällä Kartanon koulun päädyssä olevaan
vanhaan talonmiehen asuntoon. Tiloihimme voitte käydä tutustumassa elokuun 20.
päivänä järjestettävissä avajaisissa. Toivonkin kuntalaisilta
runsasta kiinnostusta toimistoamme kohtaan. Luvassa on
kahvitarjoilun lisäksi arvonta
osallistujien kesken.
Liikunnallista elokuuta toivottaa liikunnanohjaaja Merja Kivimäki!

UIMAKOULU

Uimakoulu Ypäjänkylässä
Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry:n
järjestämässä uimakoulussa Ypäjänkylän uimakuljulla
15.–19.7. suoritettiin tänä kesänä useita erilaisia uintimerkkejä. Kaksi uimakoululaisista

suoritti jopa uimamaisterin
merkit. Uimaopettajana toimi
Satu Mononen Satun Liikuntapalvelusta, kuten aiempinakin
vuosina. Iloisen Satun johdolla innokkaat lapset oppivat

Uimakoululaiset ryhmäkuvassa todistusten jaon jälkeen.
Uimaopettaja Satu Mononen kuvassa vasemmalla takarivissä.

Kuvassa menossa uintimatkojen suoritusta.

Metsäteillä liikkumisesta

Viime vuonna ilmestyi ruosteinen ketju erään ypäjänkyläläisen metsätien poikki. Suurta
ihmetystä tuo metsässä kävijöissä aiheutti. Mitään varoitusta asiasta ei ollut ja ketjun
näkyvyys oli huono. Onneksi
se poistettiin aika pian, ennen
kuin sattui mitään pahempaa.
Nyt joku on keväällä päättänyt jo kaivaa tien poikki,
taaskaan ei asiasta ole mitään
varoitusta. Käsittääkseni jokamiehenoikeuksiin kuuluu saada
liikkua metsässä ja metsäteillä
jalan ja hevosen ym. eläimen
kanssa. Ilman varoitusta tällaiset ”ansat” ovat vaarallisia,
myös monille muille, jotka
ovat tottuneet liikkumaan ko.

teillä ilman esteitä.
Autollahan ei yksityisteillä saa ajaa, mutta mistä maallikko tietää millä tiellä saa
ajaa ja millä ei, jos tietä ei ole
näkyvästi merkillä osoitettu
yksityistieksi. Jos kyseinen
maanomistaja ei halua teillään
liikuttavan, asia olisi paljon
turvallisempaa ilmoittaa liikennemerkein ja sitten vasta kaivaa tie poikki.
Toivoisimme ihan turvallisuuden vuoksi, asianmukaisia
varoituskylttejä ko. paikalle.
Kuka korvaa vahingot, jos jotakin tällaisten esteiden vuoksi
sattuu?
Toivoo metsässä liikkujat
omin tai toisten jaloin

uimisen jalon taidon harjoitellessaan opettajansa ohjeiden
mukaisesti. Onnittelut kaikille
uimakoululaisille hyvistä suo-

rituksista ja lämpimiä uintipäiviä loppukesälle. Ensi kesänä
tulossa taas uusi uimakoulu ja
uudet suoritukset.

ZUMBA
Keskiviikkoisin 21.8. alkaen klo 19.15–20.10
Kartanon koululla
8 €/kerta tai 56 €/10 kertaa

Ilmoittautumiset satun.liikuntapalvelut@gmail.com

Järj. Satun Liikuntapalvelut

KUNTOJUMPPAA
vaihtelevin teemoin ja välinein

keskiviikkoisin 21.8. alkaen klo 18.15–19.10
Kartanon koululla
8 €/kerta tai 56 €/10 kertaa

Ilmoittautumiset satun.liikuntapalvelut@gmail.com
Järj. Satun Liikuntapalvelut

Jokiläänin kansalaisopiston
Historiallinen
oppilastyökavalkadi
Jokioisten Tietotalolla
27.7. – 11.8.2013

Opisto 40 vuotta!
Esillä opiskelijoiden vanhoja sekä
uusia töitä ja niiden tarinoita.
Näyttely on avoinna
Pitäjänpäivien viikonloppuna ja
muulloin ma-pe klo 7.30–16.15
Tervetuloa!

Kuvassa Emilia Männikkö esittelee uimakoulutodistustaan.
Kuva: Merja Kivimäki

Ypäjän kunnan uimakoulu
järjestettiin kesäkuun ensimmäisellä viikolla Loimaan Vesihovissa. Matkaan lähdettiin
päivittäin linja-autolla. Linjaautossa oli tunnelmaa, lapset
lauloivat autossa ja tunnelma
oli rennon leppoisa. Matkaan
pääsivät myös omatoimiuimarit ja huoltajat.
Puolet lapsista oppi uimakoulun aikana uimaan 10 metrin matkan. Uimakoulu oli tar-

koitettu uimataidottomille tai
heikon uimataidon omaaville
lapsille. Uimakoulussa työskentelivät liikunnanohjaajan
lisäksi kunnan kesätyöntekijät
Karoliina, Annika ja Kari.
Uimakoulun lopuksi jaettiin
uimakoulutodistukset ja laitettiin suut makeiksi shoppailemalla kahviossa. Ikävä kyllä,
tänäkään vuonna kaikki halukkaat eivät mahtuneet uimakouluumme.

JUKKA KUOPPAMÄKI
FEENIKS FORSSA

KONSERTTI

PUNAISEN RISTIN

NÄLKÄPÄIVÄN HYVÄKSI
27.9.2013 KLO 19.00

Liput ennakkoon:

Liput 25,-

Lippupalvelu, Citymarket Forssa, Q-Kirjakauppa Forssa, Prisma Forssa, Jokioisten OP, Someron OP, Ypäjän OP, Tammelan
kunnantalo, Tammelan kirkkoherranvirasto, Prisma Loimaa.

Elokuu / 2013
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Mannisten kyläkerho

kokoontuu sunnuntaina 11.8. klo 14.00 Lahja Poutalalla, Vellinkimäentie 16.
Myös kaikki ennenkin ”pihajuhlissa” olleet Tervetuloa!

Kaiken Kansan Elotanssit

Hyrsyn lavalla lauantaina 10.8. klo 20.00
Ohjelmassa
Tanssiorkesteri Hopeatähti sekä
ikkunaprinsessa 2012 Katja Karisukki.
Puffetti.
Liput: aikuiset 10 €, lapset ilmaiseksi.
Kaikki ovat sydämellisesti tervetulleita!
Järj. Keskustan eteläinen po.

Ypäjän Karjalaisseura ry
tiedottaa

Saunailta Caissaniemessä (Tanilantie 110,
Tammela) torstaina 15. elokuuta 2013.
Sauna lämpimänä kello 18 alkaen.
Ohjelmassa kahvittelua, makkaranpaistoa, saunomista ja haastelua. Kimppakyydein meno.
Ypäjän Yö lauantaina 24.8.2013, tervetuloa tunnistustehtävään.

Jokiläänin
kansalaisopiston
Lukuvuosi 2013–2014:
”UUTTA JA VANHAA KÄSI KÄDESSÄ”
TAPAHTUMIA:
Historiallinen oppilastyökavalkadi
Jokioisten Tietotalolla 27.7.–11.8.2013
Ypäjän Yö
Opisto on mukana Ypäjän Yössä Veteraanituvalla.
”Osaavat opettajat VIII” -näyttely
Jokiläänin kansalaisopiston kädentaidon opettajien
näyttely Jokioisten Tietotalolla
13.–30.8.2013.
ILMOITTAUTUMINEN:
Alustava opinto-ohjelma lukuvuodelle 2013–2014
löytyy netistä.
Ohjelma jaetaan joka talouteen viikolla 33

Ilmoittautumisia vastaanotetaan
ma 26.8.2013 klo 18 alkaen.
Ennakkoilmoittautumista vaativille kursseille täytyy ilmoittautua ennen viimeistä ilmoittautumispäivää.
Nopein ja varmin tapa: suoraan internetissä
https://www.opistopalvelut.fi/jokilaani/zavaus.asp

Muita ilmoittautumisvaihtoehtoja:
Jokioisten kunnanviraston yleisöpäätteillä
1. kerroksessa ma 26.8. klo 18–20
ja sen jälkeen virastoaikana.
Puhelimitse numeroon 03 4182 7402 ma 26.8.
klo 18–20, 27.8. alkaen virka-aikana.
Sähköpostilla ja faxilla ei voi ilmoittautua.
Vapaita paikkoja kannattaa kysellä opiston
toimistolta ilmoittautumisajan päätyttyäkin.

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

Elokuun toimintaa

Mölkkyä Rajatie 3:n pihalla keskiviikkoisin klo 13.00.
Päiväretki Lehmirantaan perjantaina 23.8.2013.
Muutama paikka vapaana, ilm. puh. 0400 797 739.
Bussiaikataulu: Mannisten kautta Katinhäntään, Aronkorven tiehaara klo 11.30, Seurakuntakoti 11.45, josta ajetaan Jyvämäen kautta Palikkalan risteykseen
10-tielle. Maksu 30 e kerätään bussissa.
Eläkeliiton Ypäjän yhdistys

Ypäjän Riistamiehet ry:n

KESÄKOKOUS
pidetään 18.8.2013 klo 12.00
ampumaradalla.

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Pienpetojen saalisilmoitukset 16.8.2013 klo 17.00
mennessä sihteerille.
Johtokunta
Kokouksen jälkeen jäsenten välinen metsästysammunta- ja trap-kilpailu. Sijoitukset ratkaistaan yhteistulosten perusteella.
Ampumajaosto

Taas saatavilla,
kotimaista tuotantoa

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO
puhelin: (03) 4182 7402, telefax: (03) 438 4025
sähköposti: jokilaanin.kansalaisopisto@jokioinen.fi
internet: http://www.jokioinen.fi/kansalaisopisto

JOKILÄÄNIN OPISTOLAISYHDISTYS RY järjestää:
LONDON CALLING
Lähdemme syyslomalla (vk 42) tutustumaan 8 miljoonan
asukkaan metropoliin, Lontooseen ja englantilaisten
elämään. Käväisemme hämmästyttävän ylellisessä
Harrodsin tavaratalossa, ihastelemme Covent Gardenia,
katutaiteilijoita, Madame Tussaudin vahakapinetin nukkeja,
Millenium-pyörästä avautuvaa kaupunkimaisemaa…
unohtamatta suurkaupungin ympäristöä, museoita, teatteria…
Lontoossa on kaikkea! Tervetuloa mukaan!
Ilmoittautuminen 19.8.–1.9.2013.
Kurssinro 000500. Hinta varmistuu 26.8.2013 mennessä.
Matka toteutuu, jos tulee 12 ilmoittautumista.




Hinta 50 e



Myynti: Perttulan kukka ja lahja
Lions Club Ypäjä

Vierailu Erkki Känkäsen mökille Rajarantaan Salkolanjärven rannalle keskiviikkona 21.8.2013. Linjaautokuljetus, lähtö Seurakuntakodin pihalta kello 14,
ilmoittautuminen Pekalle 0400 260 949 torstaihin 15.
päivään mennessä. Saunomis- ja uintimahdollisuus.
Tervetuloa tutustumaan Erkin monipuoliseen ja mielenkiintoiseen tuotantoon karjalaisen kulttuurin vaalimiseksi. Kaikille avoin retki, retkimaksu 10 €.

						

Ypäjän kunnan Ypäjänkylän osayleiskaavan
tarkistetun kaavaehdotuksen

ESITTELYTILAISUUS

pidetään keskiviikkona 28.8.2013 klo 18 alkaen
Ypäjänkylän koululla, Onkijoenperäntie 31.
Tapahtuma on KAIKILLE AVOIN tilaisuus.
Kaavaehdotusta esittelee kaavoittaja Anitta Ojanen.
Paikalla ovat myös tekninen johtaja Jouko Käkönen ja
kunnanjohtaja Vesa Ketola.
Kahvitarjoilu!
Kaikki asiasta kiinnostuneet TERVETULOA!
Kunnanhallitus

LUKUVUOSI 2013–2014

alkaa Ypäjän kunnan peruskouluissa ja esikoulussa
maanantaina 12.8.2013
Levän, Perttulan ja Kartanon koulut alkavat klo 9.00,
Ypäjänkylän koulu klo 8.30 ja esikoulu klo 9.15.
Ensimmäisen koulupäivän kuljetusreittiä ja -aikataulua voi tiedustella perjantaina 9.8.2013 koulutoimistosta (puh. 7626 5261 tai 050 574 7739) tai suoraan
kuljettajalta. Lukujärjestyksen mukaiset kuljetusaikataulut jaetaan kouluilla ja esikoulussa ensimmäisenä
koulupäivänä.
Sivistyslautakunta
Perusturvalautakunta

Ypäjän kunta järjestää

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
perjantaina 16.8.2013
Lähtö Ypäjän torilta 16.8.2013 klo 10.00 ja
paluu Forssasta noin klo 12.30.
Matkan hinta on 11 euroa/henkilö. Forssassa taksi ajaa
kauppakeskuksiin (Prisma, Citymarket) ja tarpeen mukaan
Forssan keskustaan.
Ilmoittautumiset asiointimatkalle
Taksi Tuomas Sirénille puh. 040 757 5833.
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Ypäjän ikäihmisten
mölkkymestaruuskilpailut 2013

Ikäihmisten mölkkymestaruuskilpailut pidetään Palvelukeskuksen pihalla
ke 7.8.2013 klo 13.00. Säävaraus!

Kilpasarjat: naisille ja miehille 60 vuotta täyttäneille
sekä yleinen sarja Palvelukeskuksen asukkaille.
TERVETULOA!

Vanhusneuvosto, Eläkeliitto ja Ypäjän kunta

Avoin päiväkoti / perhekerho

aloittaa toimintansa seurakunnan päiväkerhon
tiloissa
pe 6.9. klo 9.30–11.30
Lisätietoja: Tiina Turkkila p. ma-to (02) 7626 5255
Ypäjän perusturvalautakunta ja srk

Haavin aamut jatkuvat 14.8.2013

Haavi on avoinna 14.8 alkaen keskiviikkoisin ja
torstaisin klo 9-11.30.
Kaikki aamuvirkut ovat tervetulleita aamukahville!
Muista myös KOKO KYLÄN LÖYTÖPISTE, joka on
avoinna Haavin Aamujen yhteydessä. Voit tuoda
käyttökelpoisia vaatteita ja tavaroita edelleen kierrätettäviksi ja/tai hakea niitä Löytöpisteestä ilmaiseksi.
TULE VIETTÄMÄÄN KANSSAMME
MUKAVIA AAMUPÄIVIÄ
Haavin osoite: Varsanojantie 8, Ypäjä
Yhteydenotot:
Sosiaaliohjaaja Ulla Laine
Puh. 050 574 7730 tai ulla.laine@ypaja.fi

IKÄIHMISTEN PÄIVÄTOIMINTA
Pappilan päivätupa avoinna jälleen 5.8.2013 alkaen
maanantaisin klo 10.00–14.00 ja
tiistaisin klo 10.00–14.00

Ohjelmassa: kuntosali harjoittelua,
bingoa, laulua, yhdessäoloa ym.
Tervetuloa mukaan!
Tiedustelut ja uusien ilmoittautumiset
050 349 4331 / Mari Krapi
050 430 2690 / Pappilan päivätupa

Ypäjäläisten yli 60-vuotiaiden

Vapaa-aikapalvelutoimiston avajaiset
tiistaina 20.8. klo 12 – 18

Tule tutustumaan uusiin tiloihimme
ja syksyn toimintaamme.
Kävijöiden kesken on arvonta.
Kahvitarjoilu!
Uusi toimisto sijaitsee Kartanon koululla
(vanha talonmiehen asunto), Varsanojantie 97.

ERITYISKUNTOSALIRYHMÄ

klo 12 – 13 Palvelukeskuksessa
(tarkoitettu henkilöille joiden vamman, sairauden tai
muun toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi on vaikea
osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan) 25 e/
kausi. Aloitamme ti 17.9.2013.

KUNTORYHMÄ

jatkaa tuttuun tyyliin ja aloittaa syksyn jumpat Kartanon koululla ti 24.9.2013 klo 9.00 - 10.30 (11 kertaa/
30 e). Kaikki reippaasti liikkumaan! Myös uudet osallistujat ryhmään ovat tervetulleita!

AIKUISTEN KEILARYHMÄ

Loimaan Keilahallilla keskiviikkoisin klo 14 – 15,
4.9.2013 alkaen. Kysele vapaita paikkoja ja ilmoittaudu liikunnanohjaajalle. 52 e / käyntikertoja 13
(27.11.2013 saakka).

YPÄJÄN URHOT

Sinä yli 40-vuotias mies tämä ryhmä on tarkoitettu juuri sinulle! Ryhmä kokoontuu syksyllä 8 kertaa
(1,30 h/kerta). Hinta 60 e sisältää ohjauksen, testit,
materiaalit ja ravitsemus kerran ruokailun. Ryhmään
otetaan max 15 henkilöä. Pääsyvaatimuksena vähintään 40 vuoden ikä ja motivaatio liikunnan aloittamiselle. Eduksi huomioidaan ylipaino ja huono kunto.

LASTEN HÖNTSÄLIIKKIS

tiistaisin klo 14.15 – 15.45. Ensimmäinen kerta on
Kartanon koululla 27.8.2013. Höntsäliikkis on tarkoitettu 3 – 6 luokkalaisille. Kerhossa on paljon erilaista
liikuntaa ja lajikokeiluja. Kerho toteutuu jos osallistujia ilmoittautuu riittävästi. Hinta 25 e kausi. Huom!
Ilmoittaudu 16.8. mennessä.
Ryhmien ilmoittautuminen ja lisätietoja liikunnanohjaajalta puh. 050 433 9002 tai merja.kivimaki@ypaja.fi.
Ilmoittautua voit myös avajaisissa.

Ypäjän uusi nuorisovaltuusto on vailla logoa. Logo valitaan kilpailulla, joka järjestetään Ypäjäläisten nuorten
kesken. Kilpailuaika on 1.8.–31.8.2013. Logon tulee
olla selkeä ja siisti. Sitä pitää pystyä suurentamaan
ja pienentämään eri tarkoituksia varten. Logosta pitää
käydä ilmi, että se on Ypäjän nuorisovaltuuston (esimerkiksi kirjoittamalla logoon ”Ypäjän nuorisovaltuusto” tai lyhenne ”nuva”).

Piirrä logo, joko käsin tai tietokoneella, ja palauta se
ennen kilpailun loppumista Kartanon koululle tai Haaviin. Kuvan voi myös palauttaa nuorisovaltuuston facebook-sivujen kautta viestillä. Valitun logon piirtäjälle
luvassa palkinto!
Ypäjän nuorisovaltuusto

KUNTOSALIVUOROT

Verenpaineenmittaus

Palvelukeskuksessa syksyllä 2013
Alkeisryhmä ll MA klo 13–14
Alkeisryhmä l KE klo 13–14
Jatkoryhmä l MA ja KE klo 14–15
Jatkoryhmä ll TI ja TO klo 14–15
Ryhmät alkavat maanantaina 19.8.2013
Vuorot ovat ohjattuja.
Alkeisryhmäläisille henkilökohtainen ohjaus
ennen harjoittelun alkua.
Tiedustelut ja uusien ryhmäläisten
ilmoittautumiset puh. 050 349 4331/ Mari Krapi.

ilman ajanvarausta

Ypäjänkylän lainausasemalla

keskiviikkona 18.9.2013 klo 10.30–11.30
keskiviikkona 16.10.2013 klo 10.30–11.30
keskiviikkona 13.11.2013 klo 10.30–11.30
keskiviikkona 11.12.2013 klo 10.30–11.30
Tervetuloa!
Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

Verenpaineenmittaus

Pertun päivät 23.–24.8.2013

ilman ajanvarausta

Ypäjän Osuuspankin alakerrassa

Ypäjän Yö la 24.8. klo 17.00–23.00

keskiviikkona 11.9.2013 klo 10.30–11.30
keskiviikkona 9.10.2013 klo 10.30–11.30
keskiviikkona 6.11.2013 klo 10.30–11.30
keskiviikkona 4.12.2013 klo 10.30–11.30

Perjantaina 23.8.
Pihakirkko Palvelukeskuksessa kello 13.00
Kirjastossa ja pihamaalla ohjelmaa kello 16–
20: musiikkia, ilmapallotaikuri, talutusratsastusta, pomppulinna, kirjojen ja lehtien poistomyynti, Anita Revon taidenäyttely, puffetti
Kotiseutumuseolla lastenteatteriesitys ”Rumako ankanpoikanen” kello 18.00

Vapaa-aikatoimi tiedottaa

Nuvan logokilpailu

Avajaistanssit Paijan Areenalla kello 20-01

Lauantaina 24.8.

Lasten yleisurheilukilpailut urheilukentällä, huutokauppa Karrinpuomissa kello 11, Pertun tori (myyntipaikkoja voi varata numerosta (02) 7626 5242),
kirppis (paikan varaus 050 363 0508), mäkiautokisa,
sumopainia, pomppulinnat, Karrinpuomissa karaokea
Torilla esiintyvät: Teatteri Rollo, Ypäjän Musiikkiteatterin kuoro, KK-Duo, juontajana Katja Karisukki
Kirkossa: urkukonsertti, Katri Vesanen
Seurakuntakodilla: munkkikahvila, musiikkia, ohjelmaa
Yhdistykset ja järjestöt esittelevät toimintaansa, myyvät tuotteitaan, järjestävät erilaisia kilpailuja…
Tapahtuman ohjelma Ypäjän kunnan www-sivuilla,
www.ypaja.fi.
Ohjelmalehtisiä aikatauluineen jaossa viikolla 34
kunnantalolla, kirjastossa, Osuuspankissa, Salessa ja Siwassa.

Tervetuloa!

Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

KIRJASTO

YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO

Hossintie 2, 32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5269
puh. (02) 7626 5268, 050 562 6301 (kirjastonjohtaja,
kulttuuriasiat)
sähköposti: ypajan.kirjasto@ypaja.fi
www.ypaja.fi
www.lounakirjastot.fi
Ypäjän kirjasto löytyy myös Facebookista haulla ”ypäjän kirjasto”.

Aukioloajat

ma klo 13–19
ti
klo 13–19
ke klo 13–16
to
klo 13–19
pe klo 13–16
Elokuussa poikkeava aukioloaika perjantaina 23.8.,
jolloin kirjastossa juhlitaan Pertun päivää kello 13–20.

YPÄJÄNKYLÄN LAINAUSASEMA

Pertun päivien mäkiautokilpailu

Jo perinteinen suuren suosion saanut, kaikille avoin
mäkiautokilpailu järjestetään tänäkin vuonna Pertun
päivien aikana. Vielä ehdit rakentamaan oman mäkiauton ja ilmoittautua mukaan. Leikkimieliseen kilpailuun ovat kaikki tervetulleita!

Mäkiauton rakentamissäännöt ovat hyvin vapaat ja
tämän takia kilpailukalustokin on kirjavaa. Auto saa
olla enintään kaksi metriä pitkä ja metrin leveä, maksimipaino saa olla 100 kiloa. Autossa tulee olla luotettava ja kestävä ohjausmekanismi sekä jarrut, joilla
auto pysähtyy kävelynopeudesta neljän metrin matkalla. Auto tulee myös varustaa turvakaarella, joka
estää kuljettajan jäämisen puristuksiin, jos auto kääntyy ympäri.
Täydelliset säännöt ovat nettisivulla http://makiauto.
suntuubi.com/. Lähde mukaan vauhdikkaaseen mäkiautokilpailuun!
Mäkiautokilpailu la 24.8.2013 klo 15 – 17
Pertuntie 5, maali Lepolantie 2
Pertunkaaresta Ratsu-Riihen eteen
Lisätiedot, säännöt ja ilmoittautumiset
22.8.2013 mennessä: Mika Talvisilta p. 0400 392 551
tai mika.talvisilta@gmail.com

Ypäjänkyläntie 951, 32140 Ypäjä as
puh. 050 363 0508

Aukioloajat

ti
ke

klo 17–19
klo 10–12

ELOKUUN NÄYTTELY

Anita Revon maalauksia.
DIGITOINTIPISTE KIRJASTOSSA ELO-SYYSKUUSSA
Louna-kirjastojen kiertävä digitointilaite Ypäjällä
5.8.–27.9. Voit siirtää VHS-videot DVD-levylle. Varaa
opastus- ja digitointiaikasi, laitteiden käyttö on maksutonta (levyt pitää hankkia itse).

LUKUPIIRI

Lukupiiri kokoontuu sunnuntaina 18.8. kello 17-19
pääkirjaston näyttelytilassa. Luetaan John Irvingin romaaneja, tervetuloa mukaan!

PERTUN PÄIVÄT JA YPÄJÄN YÖ 23.–24.8.

Perjantaina 23.8. ohjelmaa kirjastossa ja pihamaalla
sekä kotiseutumuseolla, lauantaina 24.8. torin tienoilla. Katso ohjelmiston aikataulua myös kunnan kotisivulta www.ypaja.fi, ohjelmalehtiset jaossa kunnantalolla, kirjastossa, osuuspankissa, Salessa ja Siwassa
viikolla 34.
KULTTUURIA KESÄSSÄ, KÄY KYLÄSSÄ!

