YPÄJÄN
TAKSI

YPÄJÄLÄINEN

Puh. (02) 727 1180

Kunnallinen ja seurakunnallinen tiedotuslehti
Jaetaan kaikkiin talouksiin Ypäjällä
Parturi-kampaamo Outi Perho
Katinhännäntie 298, 32140 Ypäjä as.
Puh. 050 372 1172
Avoinna: ma–pe 10–18.
Lauantai ja iltatyö sop. mukaan
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100% aito hiuspidennys/
tuuhennus/raidat sinettija kampakiinnityksellä

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

AVOINNA ma-pe klo 10-18 tai sopimuksen mukaan.
Lomalla 14.7.–3.8.

Koko perheen melontatapahtuma
Jokioisilta Ypäjälle ja Loimaalle ja
Loimaalta Vampulaan

- ja laiturit soi 3.-4.7.

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

Kutsu

Avoinna
1.7.2010–31.8.2010

LOIMAA

Toivomme Sinun paikalle
saapuvan, joten ilmoitathan
tulostasi 24.7. mennessä
040-836 0166 tai 050-324 5583
tai rantaska60@luukku.com

Ma-Pe 10–18
La-Su 12–19

TERVETULOA

Risto & Maarit

✄

Puutavaran
höyläystä

Kiitos !

haluamassanne paikassa

Levän koulun oppilaat kiittävät Lounais-Hämeen
Urheiluautoilijoita saamastaan lahjoituksesta.
Lahjoitusrahoilla kävimme tutustumassa Helsingin
Korkeasaareen ja pääsimme veneilemään lautalla.

Siirtohöylä Puntala
P. 0400 237 696
www.puntala.ﬁ

KIITÄN

Jalkahoitoa

Kartanon koulun vanhempainyhdistystä
saamastani huomionosoituksesta. Työ jatkuu…
Sari Lehtonen

Teen jalkahoitoja ajanvarauksella Parturi-Kampaamo Ritva Kuusisen tiloissa
sekä koti- ja laitoskäyntejä.
Ajanvaraus ma-to
klo 17-20

Kiitokset

Puh. 040 830 9816
Jaana Hakala
Jalkojenhoidon ammattitutkinto.

Hippoliksen Hevosklusterihankkeen järjestämä. Seminaarissa oli edustettuna yli kaksikymmentä kuntaa. Lisäksi mukana oli kuntien sidosryhmiä,
Maa- ja metsätalousministeriö,
Ympäristöministeriö ja tietenkin hevosalan edustajia.
Ypäjän kunta nousi seminaarissa monta kertaa esiin
malliesimerkkinä hevosalan
ja kunnan yhteistoiminnasta.
”Hevoselinkeinot ja hevosharrastus otetaan meillä huomioon
jo kaavoituksessa. Hevoslaitumia ja -talleja on meillä keskellä ihmisasutusta, ja todella
vähän tästä on ongelmia. Meillä tämä on totuttu elämisen
tapa” Ypäjän kunnanjohtaja Sinikka Malin kertoi.

Kiitos
muistamisesta
Ilmari

Vuokrattavana
Rivitalosta yksiö 33 m2,
heti vapaa.
Puh. 040 507 1627

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN
KUNTAYHTYMÄ

LOIMAAN ALUESAIRAALA
LOIMAAN ALUESAIRAALAN TOIMINTA KESÄLLÄ 2010
Loimaan aluesairaala palvelee alueensa väestöä kesän
aikana seuraavasti:
Kirurginen vuodeosasto on suljettuna 21.6.–15.8.2010.
Leikkausosasto ja päiväkirurginen osasto ovat suljettuna
28.6.–25.7.2010 välisen ajan.
Sisätautien vuodeosaston 34 paikasta suljetaan 10 ss
7.6.–1.8.2010.
Naistentautien ja äitiyspoliklinikat ovat suljettuina
28.6.–1.8.2010.
Lastentautien poliklinikalla ei ole vastaanottoa ajalla
5.7.–8.8.2010.
Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka on suljettu
28.6.–25.7.2010.
Syöpätautien poliklinikalla ei vastaanottoa 5.7.–1.8.2010
välisenä aikana.
Lastentautien, keuhkosairauksien, sekä korva-, nenä- ja
kurkkutautien kiireellisten potilaiden lähetteet toimitetaan
keskussairaaloihin näinä ajankohtina.

Hellivää hellettä, lämmintä kesää kaikille

Neurologian poliklinikalla ei vastaanottoa 12.7.–25.7.2010

Toivottaa: Anna-Liisa Hyvärinen

Loimaan aluesairaalan päivystystoiminta jatkuu normaalisti koko kesän.

Hevosmäärän kasvu vaikuttaa virkamiehiin
Maassamme on noin 75 000
hevosta ja määrä kasvaa koko
ajan. Hevosiin liittyvät asiat
ovat kuntien päätöksenteon
kohteina yhä useammin. Kuntien kaavoitus- ja maankäyttöasiat, ympäristöasiat ja palvelut koskevat hevosyrittäjiä ja
muita alan toimijoita taajaan,
mutta hevosala on silti päättäjille ja valmisteleville virkamiehille usein tuntematonta
maaperää. Tähän puutteeseen
vastasi Hevoset ja kunta -rajapintoja -seminaari Forssassa 14.6.2010. Seminaariin oli
kutsuttu kunta-alan toimijoita
vuoropuheluun hevosalan toimijoiden kanssa. Hevoset ja
kunta - rajapintoja -seminaari
oli Hevosalan osaamiskeskus

mukana kylätoimikuntia, matkailuyrittäjiä, kylämatkailuhanke,
Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus ja Vihreä Kolmio
kts. lisää www.loimaanseutu.fi ->ajankohtaista

TERVETULOA MELOMAAN JA KANNUSTAMAAN!

Elämän ihana taika
on eteenpäin vievä aika.
Vuodet vierii, ikää karttuu.
50 + 50 vuotta tanssitaan
Ypäjänkylän Seuraintalolla
lauantaina 7. elokuuta 2010
klo 16.00 alkaen.

Murskan kioski

• Lauantaina ilmoittautuminen klo 9.00 Elonkierron rannassa Jokioisilla,
lähtö klo 9.30. Klo 12.30 Kurjensillan laituri, klo 15.00 Kauhanojan ranta ja
melonta päättyy n. klo 16.30 Peltoisten rantaan.
• Sunnuntaina ilmoittautuminen klo 9.30 Loimikodin rannassa Alastarolla,
lähtö klo 10.00. Klo 11.30 Tammiaisten silta, klo 13.30 Vampula. Melonta
päättyy n. klo 15.00 Jonkan kartanon luo. Aikataulut arvioituja!
• Laitureilla ohjelmaa ja pientä purtavaa.
Osallistumismaksu 10 €/henkilö. Voit myös vuokrata kanootin 40 €/kpl!
• Ilmoittautuminen ja kanootin vuokraus viim. to 24.6. mennessä,
!
puh. 010 270 3939.
NTAA
ARVO
• Osallistuminen omalla vastuulla, pelastusliivipakko
• Järjestäjät: Jokioisten, Ypäjän, Loimaan ja Huittisten kunnat, yhteistyössä

Paitsi kaavoituksen, Malin
muistutti erityisesti kulkuväylien olevan nimenomaan sitä kunnan alaa, jossa hevosalan
tarpeisiin voidaan kiinnittää
huomiota. Ypäjällä on hevosväyliä ja -reittejä, jotka palvelevat paitsi hevosilla liikkuvia,
luovat myös liikenneturvallisuutta muille kulkijoille.
Ympäristöasiat ovat hevosenpidon keskiössä myös pienissä yksiköissä. Agropoliksen projektipäällikkö Johanna
Tanhuanpää kannusti talleja
kiinnittämään huomiota ympäristöasioihin kaikessa toiminnassaan.
Seminaarissa
puhunut
maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila korosti pu-

heenvuorossaan hevosten hyvinvoinnin tärkeyttä. ”Jo alan
imagonkin vuoksi hevosista on
pidettävä hyvä huoli.” Ministeri harmitteli, että eläinsuojelu
on Suomessa liikaa senttipeliä,
missä tuijotetaan ruokintakaukalon senttimetrejä. Tämä on
Anttilan mukaan väärä tapa.
”Pitäisi katsoa kokonaiskuvaa. Voiko eläin hyvin? Sen
näkee eläimestä, kärsiikö se,
ja tässä arvioinnissa paras on
henkilö, joka on eläinten kanssa tekemisissä.”
Läänineläinlääkäri Inna Ilivitzky luennoi hevosten hyvinvoinnista, ja toivoi alueellisille
hevosjalostusliitoille annettavan valvontavastuuta eläinsuojelussa.

Ypäjän kunta
tiedottaa:
Kunnanvirasto on suljettuna 5.–18.7.2010
Kiireellisten asioiden hoitamiseksi osastoilla päivystetään
työpäivinä seuraavasti:
– tekninen toimisto klo 9.00–12.00 p. (02) 7626 5241
– sosiaalityö klo 9.00–12.00 p. (02) 7626 5220
Lomatoimisto on avoinna normaalisti.
www.ypaja.fi

Ypäjä Country Club ravintolan
lounaat päivittäin klo 11–15
Talon menu klo 20 00 saakka.
Kesän kuumin terassi avoinna 8–22 (säävarauksella)

Loimijoki Golf
Jaakkolantie 190
p. 045 942 7794
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Heinäkuun 2010
kirkkotapahtumat
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 € / pmm + alv
Määräpaikkakorotus
0,1 € / pmm + alv
Toistuvaisilmoitus
joka numerossa
0,4 € / pmm + alv
Yhdistysten ilmoitukset
Maksutta
TILAUSHINNAT
Ypäjän kunnan alueen
osoitteisiin veloituksetta
Tilaukset kotimaahan
20 € / vuosikerta
Tilaukset ulkomaille
Muu Eurooppa
25 € / vuosikerta
Muut maanosat
30 € / vuosikerta
TILAUSOSOITE
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 762 6500
fax. (02) 767 7214
ISSN 1237-2528
Ypäjän kunta
Toimistot avoinna
ma–ke 9.00–15.00
to
9.00–17.00
pe
9.00–14.30
puh. vaihde (02) 762 6500
fax. (02) 767 7214
Ypäjän seurakunta
Perttulantie 10
32100 Ypäjä
puh. (02) 767 3108
fax. (02) 767 3081
Kirkkoherranvirasto
avoinna
ma, ke, to klo 9.00–12.00
ti ja pe suljettu
Diakoniatoimisto avoinna
ti ja ke klo 9.00–11.00
puh. 040 553 6362
PAINOPAIKKA
Newprint Oy
Heinäkuun 2010 Ypäjäläinen
ilmestyy sunnuntaina 1.8.
Lehteen tarkoitettu aineisto
on toimitettava kunnantalolle
2.9..2010 klo 12 mennessä.
Elokuun Ypäjäläinen ilmestyy
1.8.2010.

Seurakunnan
asiat
kirkkoherra
Risto Ahti

Kesä on nyt parhaimmillaan ja toivon että
sinä poikkeaisit kauniilla hautausmaallamme. Kirkko on avoinna arkisin hautausmaan työntekijöiden työaika. Pyydä heitä
avaamaan. Viikonloppuna pääsee kirkkoon
tilaisuuksien aikoihin. Iltapäivällä kirkkoon
pääsy epävarmaa, jos työntekijät ovat tulleet aikaisin aamulla niin vastaavasti lähtevät aikaisemmin. Esitteitä ja vieraskirja on
takapöydällä. Tutustu myös vanhan kirkon
entisöityyn oveen kirkkomme eteisessä ja
oven vieressä ovat vanhat kirkonkellot.
Sunnuntaina 4.7. Messu eli ehtoolliskirkko klo 10. Virret olivat jo kesäkuun
listassa. Kirkon takaosassa on lähetyskynttiläpöytä, jonne voit sytytellä kynttilöitä
ja antaa haluamasi summan lähetykselle
kynttilöiden lähellä olevaan lukittuun laatikkoon.
Sunnuntaina 11.7. klo 10 on messu
ja virret tulevat aikanaan papilta. Päivän
aiheena on rakkauden laki. Juhon lähettämät virret: 544, 331: 1, 3, 5, graduaalivirsi
262: 1, 3, 7, 9 ja sitten uhrivirsi 520: 1–.
Hpe-virsi on 324: 4–6 ja ylistysvirtenä on
323: 1 ja 5 ja sen päälle Herran siunaus ja
loppusoitto.

Tapahtumia muualla Ypäjällä
Nostalgiaehtoo Palikkalassa Raiskionkulmalla Alli Toivosella torstaina 1.7. klo
18.30. Tilaisuus aloitetaan kahvilla erikoisen viihtyisässä navetanvintissä.
Pihakirkko Kankarimäen museotalolla
Hyrsynkulmalla sunnuntaina 4.7. klo 18.
Pihakirkko Tammelassa Caissaniemessä maanantaina 5.7. klo 18.
Evankeliumjuhlat Ypäjällä 18.7. alkaen
messulla kirkossa klo 10 ja ohjelma jatkuu
tarjoilulla srk-kodilla ja ohjelmalla. Yhdistyksestä tulee papiksi rovasti Kalevi Tans-

kanen. Myös Sami Paajanen on mukana ja
hän avustaa ehtoollisessa. Ja Risto on liturgina. Lauletaan seuraavat virret: 301, 122:
4, 256, 336 (saarnavirtenä Hedbergin virsi)
178: 1-, 225, 226, 449. Päivä on samalla kirkastussunnuntai eli keskikesän huippupyhä.
Opetuslapsilla oli hyvä olla Kirkastusvuorella ja toivottavasti mekin koemme niitä
huippuhetkiä elämässämme.
Mansikkajubileum Kuusjoella Tuottajaintuvalla maanantai 19.7. klo 19. Kyläyhdistys tarjoaa kahvit.
Sunnuntaina 25.7. klo 10 pidetään messu. Se on samalla Jaakon päivän messu. Päivän aihe menee totuuteen jonka vastakohta
on harha. Päivän teksti Jobin kirjan mukaan
kuuluu näin: ”On tie, jota ei korppikotka
näe, eikä haarahaukan silmä erota. Sitä eivät
astele vuorten pedot eivätkä leijonat kulje
sitä pitkin.” Job 28 luku. virret: 484, 135,
533 :1–4, 560: 1–4, 525: 1–, 226 ja 209.
Hautausmaa pitää keskikesällä omaa
kaunista saamaansa. Ota aikaa ja kävele luonnon hiljaisuudessa. Hautausmaa on
täynnä historiaa, se on paikkakunnan kaunein puisto ja se on rakkaitten ihmisten
lepopaikka ja jokainen saa sieltä jotakin
ajateltavaa, oli aatteellinen tai hengellinen
tausta mikä hyvänsä.
Ja sitten vielä elokuun ensimmäinen päivä eli Sunnuntai 1.8. klo 12 päivällä Risto
pitää suvisen sanankirkon. Hän on ensin
Humppilan kirkossa kello 10 ja rientää sitten Ypäjälle, mutta ei ihan ”tukka putkessa”
tarvitse tulla. On mukava ihailla Ypäjänkylän viljavia lakeuksia ennen kirkonkylään
tuloa. Aiheena on uskollisuus Jumalan lahjojen hoitamisessa. Virret: 434, 328: 4, 443,
397, 384: 1– ja 543: 4–5.
Risto Ahti

YPÄJÄN KIRKKO
Kirkko on avoinna arkisin hautausmaan työntekijöiden työaikana. Pyydä heitä avaamaan
ovi. Viikonloppuisin tilaisuuksien aikaan voi olla mahdollisuus tutustumiseen. Takapöydällä on vieraskirja ja esitteitä
saatavissa.
Suomen hevospitäjän ja
Ypäjän seurakunnan kirkko
sijaitsee hallitsevalla paikalla
keskellä kirkonkylää Loimijoen rantamilla. Asutus seudulle saapui noin l400-luvullaja
ajan myötä Ypäjästä tuli osa
Tammelan seurakuntaa. Ypäjänkylän ja Mannisten alueet
kuuluivat pitkään Loimaaseen.
Perttulan kappeliseurakunnaksi Ypäjä tuli 1870-luvulla ja
vuonna 1892 Perttulan nimi
vaihdettiin Ypäjänkylän rautatieaseman mukaan Ypäjäksi ja
samalla kappelista tuli itsenäinen seurakunta.
Nykyinen kirkko on rakennettu vuosina 1901-1902. Arkkitehteina olivat Heikki (Henrik) Helin ja Alexander Rogatus Nyström. Helin ja Nyström
olivat modernin tyylisuunnan,
jugendin eli kansallisromanttisuuden innokkaita osaajia.
Yhdessä he suunnittelivat
myös Kylmäkosken kirkon.
Erikoisuutena mainittakoon
että kirkon vieressä oleva uusi seurakuntakoti (ypäjäläisen
rakennusliike Pentti Vastamäen rakentama), joka vihittiin
käyttöön 27.1.1985, on pirkkalalaisen arkkitehti Martti
Lehtipuun suunnittelema. Hän
myös suunnitteli Kylmäkosken
seurakuntatalon.
Ypäjän kirkkoa uudistettiin radikaalisti vuonna 1939,
jolloin kansallisromantiikan
piirteet vaihtuivat funktionalismiin. Urut ovat sota-ajalta

peräisin ja 19 plus 2 äänikertaiset Kangasalla valmistetut.
Seuraava suuri remontti tehtiin
vuonna 1973, jolloin kirkon
värimaailma vaihtui tuolloin
muodikkaisiin tummiin, jopa
synkkiin väreihin. Kirkkoa
nimitettiin leikkisästi pursiseuran paviljongiksi tai myös
paloasemaksi. Ulkoväritys kirkossa oli tumman punertava ja
ikkunat suuriaukkoisia.
Nykyisen ulkoasunsa kirkko sai vuonna 1995 laaditun
korjaussuunnitelman mukaan.
Arkkitehtinä oli vanhojen kirkkojen korjaussuunnitelmiin
erikoistunut vammalalainen
Marja Rauhala. Muutostyöt alkoivat syyskuun alussa 1997ja
urakoitsijana Jokioisilta rakennusliike Kallioinen. Kirkon ulkokatto korjataan vuoden 2007
kevätkesällä ja ympäristö saa
uutta ilmettä.
Ennen vuosituhannen alkua
tehdyssä remontissa suurin yllätys oli kauniin jugendtyyli
sen saarnatuolin löytyminen
vanerikuoren alta. Saarnatuoli entisöitiin ja sitä koristavat
maalaukset voikukka ja kalla.
Ikkunat palautettiin alkuperäisen kaltaisiksi pieniruutuisiksi.
Alttariseinän kaksi sivuikkunaa
ja keskiosan kolme pyöreää ikkunaa palautettiin. Saarnatuolin päällä ollut 1939 rakennettu
ristinmuotoinen katto ikkuna
poistettiin sen aiheuttamien lahovaurioiden takia. Pääsisäänkäynti sai uuden ilmeen. Kirkkosalin penkit ootrattiin. Pääsisäänkäynnin eteiseen tulivat
yleisövessat sekä ns. morsiamen huone. Lämmitysjärjestelmä uusittiin kuumailmapuhaltimesta patterilämmitykseen.
Lämmityssysteemi paransi heti
urkujen kuntoa.

Alttaritaulu ”Jeesus Ristillä”
restauroitiin korjauksen yhteydessä. Taulu on vuodelta 1811
ja sen on maalannut turkulainen
Gabriel Sweidel. Aikaisemmin
taulun alapuolella sijainnut Urho Lehtisen maalaama ”Tietäjien kumarrusmatka Jeesuslapsen luo” siirrettiin ylös lehterille. Kastepöytä, alttaripöytä
ja joukko muita kalusteita ovat
ypäjäläisen puusepän Keijo
Vuorentaustan valmistamia.
Kirkon sähköt yöt ja huomiota
herättävän tähtitaivaan urakoi
Sallilan sähkölaitos ja tammikuussa 1999 Tampereen piispa
Juha Pihkala vihki kirkon uudelleen käyttöön.
Kirkossa on myös nähtävää.
Eteisessä ovat vanhat kirkon
kellot. Nykyiset kirkonkellot
on hankittu ennen sotia ja toisessa niistä lukee: ”Veisatkaa
Herralle ja ylistäkää hänen
nimeänsä, julistakaa päivästä päivään hänen nimeänsä.”
Edelleen eteisessä on vuonna
2006 ypäjäläisen Jenni Mäntysen entisöimä varsin mahtavankokoinen vanhan kirkon
ovi, joka yli sadan vuoden
ajan oli Jaakkolan sukutilan
varastossa (nykyinen Loimijoki Golfin alue). Ovi on peräisin vanhasta kirkosta, jonka
muistokivi on vanhan kirkon
alttarin paikalla hautausmaalla. Seurakuntamestari Maurits
Hietamäki merkitytti kirkon
kulmat luonnonkivin vuosituhannen loppupuolella.
Vanhan kirkon pienoismalli
on nähtävänä kirkko salin takaosassa. Kirkon vieressä on
sankaripatsas ja 168 kaatuneen
sotilaan haudat.
Teksti: Risto Ahti, kirkkoherra

HEINÄVISAILU
Seurakunnan vaiheita
vuosisatojen ajan
Kaikille avoin tietoveikkailu seurakunnan historiakirjan tiedoista
käydään nyt heinäkuun ajan. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan pari kirjaa kunhan lähettäjän nimi ja osoite on tiedossa.
Tuota historiakirjaa on saatavissa edelleenkin kirkkoherranvirastosta. Siinä on pitkälti yli 200 valokuvaa ja sivumääräkin
lähentelee kolmeasataa. Vaikka et olisi lukenut tuota kirjaa, niin
tähän suviseen tietovisaan voit silti osallistua. Lähetä vastauksesi
tänne pappilaan Perttulantie 10, 32100 Ypäjä, tai voi myös tuoda
vastauksesi. Myös sähköpostilla voit hyvin osallistua osoitteella
risto.ahti@ev1.fi. Heinäkuun aikana pitäisi vastausten tulla jotta
pääsisi arvontaan mukaan.
Ja sitten nuo veikkaukset:
1. Ypäjäläinen lehti ei ole suinkaan ensimmäinen lehti joka
ilmestyy Ypäjällä. Yli sata vuotta sitten oli jo vuosikausia luettu rovasti G. O. Holmbergin lehteä, jonka nimi oli 1) Evankelinen kansan lehti, x) Kristillisiä sanomia, 2) Kirkollinen
viikkolehti.
2. Viimeisin sankarihautaus tapahtui Ypäjällä 1) 16.12.1945, x)
20.12.2009, 2) 15.1.2002.
3. Kalle August Teinilä oli aikanaan taloudenhoitajana Ypäjän seurakunnassa joskus 1950-60 -luvuilla oman toimensa
ohella. Teinilä oli 1) Osuuskassan, x) Postipankin vaiko 2)
Säästöpankin johtaja.
4. Syksyn 1982 kirkollisvaaleissa ääniharavia olivat Erkki Tuomonen ja Osmo Jaakkola, jotka kumpikin saivat 43 ääntä.
Syynä äänten saamisiin oli lähinnä 1) kirkon katon korjaamishalu, x) uuden seurakuntatalon rakennushankkeet, 2)
hautausmaan laajentumisasiat.
5. Karjalaan jääneiden vainajien muistokiven paljastustilaisuus
pidettiin 1) vuonna 1953, x) vuonna 1955 vaiko 2) 1959.
6. Ypäjän ensimmäinen oma pappi oli Arvid Lunden, 18751880. Hän oli syntynyt 1) Perttelissä vai x) Loimaalla vaiko
2) Kemiössä.
7. Ypäjän kirkon kellot automatisoitiin aikanaan. Sitä ennen
suntiot niin Esko Kauti kuin muutkin joutuivat vuoden aikana
kiipeämään satoja kertoja kellotorniin. Mutta minä vuonna
nuo kellot automatisoitiin Oliko se vuosi 1) 1984 vaiko x)
1986 vaiko 2) 1992.
8. Suvisia pihakirkkoja on pidetty vuosien ajan Ypäjällä. Kaikkein pisin ajanjakso yhtämittaisesti vuodesta 1973 alkaen
katkeamattomana on ollut 1) Murskalla uimalan äärellä, x)
Kankarinmäen museotalolla Hyrsyllä vaiko 2) Mannisten
Johanssonin saunalla.
9. Uuden seurakuntatalon peruskiven muuraukseen vuonna
1984 saapui paljon väkeä. Muistan itsekin laittaneeni lieriöön päivän lehdet ja kolikot ja jotakin muutakin tavaraa.
Tuossa muurauksessa oli eräs erikoinen ilmiö. Mikä se oli. 1)
suuri hevoslauma oli Siitolanmäeltä päässyt karkuun ja osa
miehistä lähti kesken muurauksen hevosjahtiin, x) koska oli
kevät, niin samaan aikaan joukko ihmisiä oli roskankeruussa
kadun varrella ja ihmettelivät muuraustilaisuutta, 2) koska oli
koululaiskirkko ja koulun päätösjuhla niin samalla reissulla
oppilaat tulivat mukaan muuraukseen.
10. Kirkkotekstiilipiiri kansalaisopistossa kutoi uudet messukasukat ja alttarivaatteet seurakunnalle. Se oli suuri ja hieno
työ jossa oli mukana tusinan verran kudonnan taitajia, pääasiassa maatalousnaisia. Tilattuna tekstiilit olisivat maksaneet
ehkä noin 400 000 silloista markkaa. Mutta milloin tapahtui
tämä juhlallinen luovutus seurakunnalle 1) adventtina 1989
vaiko x) pääsiäisenä 1991 vaiko 2) 24.5.1992 itsenäisen
seurakunnan 100-vuotisjuhlassa piispa Kortekankaan läsnä
ollessa paikalla.
11. Talvisodasta puhuttiin viime talvena paljon johtuen siitä, että
sodasta oli kulunut 70 vuotta. Jopa talvisodan päättymisen 13.
3. päivänä pidettiin oma hartaustilaisuutensa Ypäjän kirkossa
heti aamulla klo 10. Usein oli talvisodan siunauksissa arkkuja
alttarin edessä paljon. Tammikuun 28. päivä 1940 pidettiin
talvisodan suurimmat sankarihautajaiset. Kuinka paljon oli
arkkuja esillä yhdellä kertaa. 1) kymmenen vai x) kahdeksan
vaiko 2) vain viisi.
12. Vuosikymmeniä haaveiltiin vanhainkotia Ypäjälle. Vihdoin
viimein kunta osti seurakunnalta tontin vanhan pappilan itäpäädystä ja se tontin osto tapahtui vuonna 1) 1977 vaiko x)
1980 vaiko 2) 1984.
13. Joskus ennen sotia 1930-luvulla käyntiin keskustelua maantiellä: ”Miten sekin mahtaa voida, kun ei ole näkynyt pitkään
aikaan”. Ja siihen toinen vastaa: ”No eksää tiedä, siäl se
on Papalinnummesa nokka pystyssä.” Mitä tämä tarkoitti:
1) henkilö on Metsämaan Korvessa vanhainkodilla vuodeosastolla, x) henkilö oli muuttanut kirkolle omakotitaloon
ja eläkeläisenä hoiteli puutarhaansa, 2) henkilö on kuollut ja
siunattu hautausmaalle.
14. Markus Leppälä oli kanttorina meillä Ypäjällä vuodesta 1998
eli yhteensä 11 vuotta. Mutta missä Markus on syntynyt 1)
Pälkäneellä, x) Tuuloksessa vai 2) Hauholla.
15. Ypäjän kirkon nykyiset urut, siellä ylhäällä ovat Kangasalan
urkutehtaan pneumaattiset urut, joissa on 18 itsenäistä ja
kolme siirto äänikertaa. Mutta koska nuo urut vihittiin käyttöön. Olisiko ollut 1) 24.12.1934 vaiko x) 6.10.1940 vaiko
25.5.1945.
Nyt keskustelemaan asioista, ja samalla voi sitä oikeata riviä
veikata. Terveisin
Risto Ahti
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Hän oli rakas äiti ja anoppi ja
mummi samalla kertaa:

ANNA-LIISA PALONEN
Helmikuun lopulla saatettiin
Kalevalanpäivän aattona Ypäjän kirkkomaahan justiinsa 80
vuotta täyttänyt Anna-Liisa
Elisabet Palonen Ypäjänkylästä Hollinkorvesta. Hänellä
oli kaksoisveli Lauri Helenius
kuusilapsisesta perheestä. Ja
muistohetkeä saimme viettää
hevosopiston oppilasruokalassa. Se on viihtyisä paikka myös
muistohetkille. Onhan siellä
piano sekä komeat vihreät virsikirjatkin.
Hän avioitui 11.10.1953
Viljo Valtteri Palosen kanssa.
Yhteiselo miehensä kanssa
kesti 53 vuotta ja se päättyi
Viljon kuolemaan 17.11.2006.
Anna-Liisa lapsuus kului Ypäjän kirkonkylässä Soininmäessä. Sillä paikalla on nykyisin
kerrostalo Soinintien varrella,
kun ajetaan Pertunkaareen.
Talvisodan alkamisen aikoihin
ennen joulua 1939 perhe muutti niin sanotusti maaseudulle
Hollinkorpeen. Se oli lapsille
varmasti kova paikka päästä
leikkikavereista eroon hiljaiselle paikkakunnalle. Nykyisin tuo väli taittuu nopeasti
autolla mutta siihen aikaan se
tuntui hevospeleillä kulkiessa
pitkältä.

Elämä kulki hiljaista ja
rauhallista ja kiireetöntä rataa
aviomiehen ja samalla naapurin pojan kanssa. Toki maatila
vaati työnsä. Lapsia syntyi Risto olympiavuonna 1952, joka
kuoli nuorukaisiässä 1969 ja
sitten Raimo ja myöhemmin
Merja. Miniä Pirjo-Riitta Palonen hyvin kauniisti muistelee anoppiaan, josta puuttuvat
kaikki anoppivitsien lataukset.
Lastenlapsia on neljä: Katja ja
Anne-Mari sekä Erno ja Sanna-Maija. Mutta suku jatkuu
ja viisi on seuraavaakin polvea
tällä hetkellä: Jasmin ja Jonne
sekä Mikael ja Eemil ja Samuel.
Aikanaan Anna-Liisa Palosen äiti Olga Helenius oli
Ypäjän vanhin asukas. Muistaakseni tuota titteliä hän piti
hallussaan monena vuonna.
Ja monena kesänä poikkesin
Olgaa katsomassa ja onnittelemassa. Ne käynnit osuivat
aina hyvin lämpimään kesäpäivään. Nautin siitä hetkestä
kun autosta nousin ja ulkona
kukat kukkivat ja perhosia lenteli ja linnut visersivät. Olga kuoli 95-vuoitaana vuonna
1998. Ja niinpä loppuvuosina tulin siellä käyneeksi joka

vuosi. Tytär Anna-Liisa hoiti
rakkaan äitinsä Olgan loppuun
saakka kotona. Kerrotaankin
että äidin poismeno oli tyttärelle raskas menetys, vaikka
äiti oli jo hyvin iäkäs. Niinpä
äidin poismeno alkoi näkyä
Anna-Liisan arjen askareissa.
Puoliso Viljo halusi hoitaa rakkaan Anna-Liisansa kotona ja
tekikin sen hoitotyön elämänsä
loppuun saakka eli vasta Viljon
kuoleman jälkeen Anna-Liisa
pääsi Ruustinnan ja hoivakodin asukkaaksi. Kierroksellani
poikkesin palvelutalolle viemään onnittelukirjan AnnaLiisalle, mutta sain kuulla että
hän on nyt muualla. Niinpä
sunnuntaina 7.2.2010 tapahtui
se mitä oli aavisteltu pitempäänkin. Ja kauniisti miniä Pirjo-Riitta sanookin että ”meille
niin rakas äiti, anoppi, ja mummi nukkui ikiuneen kauniina
talvisena sunnuntaiaamuna”.
Ja itse muistan kirjoittaneeni
päiväkirjaani, että komea oli
latumaisema Talastuvalle 7.2.,
kun huurteiset ja lumiset puut
taipuivat latua kohden tehden
minulle hiihtäjälle kunniaa. Todella komean talven olemme
saaneet viettää.
Risto Ahti

Meditaatiomatka
suvisella hautausmaalla
Haluan esitellä kaikille halukkaille suvisen kävelyretken
hautausmaalla keskellä Ypäjän kirkonkylää. Raamatun
voi ottaa mukaan oppaaksi ja
opastajaksi. Tai oikeastaan ota
Uusi testamentti mukaan ja lue
tietyt kohdat jokaisen pysäkin
luona. Lukeminen voi tapahtua
ääneen tai hiljaa itsekseen. Tai
jokaisen pysäkin raamatunkohdat voi jo etukäteen mietiskellen lukea kotona ja sitten lähteä
kävelyreitille Ypäjän ehdottomasti kauneimpaan puistoon.
Tämän reitin kuljettuasi saat
tietoosi sen, että kuolema ei sano viimeistä sanaa täällä maan
päällä. Sittenkin elämä jatkuu.
Linnut laulavat ja kukat kukkivat ja kuolema on voitettu.
1. Ollaan pääportilla ja
edessäsi näkyy vasemmalla
Uskelan auto-onnettomuusuhrien muistomerkki. Se kertoo
kahdeksan nuoren matkan
päättymisestä Salo-Uskelan
Isonkylän läheisen hautausmaan rotkoon lokakuulla 1937.
Katsele patsasta ja lue Matteus
4: 16 (”...jotka asuvat kuoleman varjon maassa, niille loistaa kirkkaus”). Kaikenlaiset
onnettomuudet ovat jokapäiväistä elämää.
2. Kävele sankaripatsaalle
ja nuorten miesten hautoja on
168 ympärilläsi. Se on kova
hinta itsenäisestä Suomesta.
Lue Roomalaiskirje 8: 38-39.
Siinä sanotaan että ei kuolema
eikä elämä voi meitä erottaa
Jumalan rakkaudesta.
3. Kävele sitten sankarihautojen vierestä sakastin nurkalle ja katsele hautakumpuja,
joista useimmat ovat reunakivillä erotettuja muista haudoista ja käytävistä. Ainoa sellainen alue tuo osa on Ypäjällä.
Lue Johannes 8: 51. Siinä on
Jeesuksen sanaa siitä, että ihminen joka pitää kiinni minun
sanastani, ei milloinkaan näe

kuolemaa. Onpas lujaa tekstiä
Jeesukselta, jonka varassa on
uskovalle iankaikkinen elämä.
Seiso ja mieti ja näet monta
tuttua hautaa.
4. Kävele sitten Karjalaan
jääneiden vainajien muistokivelle kirkon savupiipun kohdalla ja tikkaatkin siitä menevät
kirkon katolle, jonne en suosittele kiipeämistä. Lue Johannes
5: 24, jossa Jeesuksen mukaan
usko Jumalaan vie ikuiseen elämään, ja uskova on jo siirtynyt
kuolemasta elämään.
5. Kävele eteenpäin käytävien risteykseen Turtolan haudan vieressä. Olet pääkäytävän
tärkeässä taitekohdassa. Eteenpäin voit mennä ja tulet entisen
huoltoasemalle vievälle käytävälle tai voi kääntyä oikealle.
Tässä risteyksessä lue vaikkapa 1. Kor. 15: 26, jossa kerrotaan että vihollisista viimeisenä
kukistetaan kuolema. Sitähän
se pappi Turtolakin pitkään
saarnasi tavalla jos toisella.
6. Tulet vanhan kirkon
paikalle ja muistokivi löytyy
helposti. Jopa vanhan kirkon
ääriviivat löytyvät jos maastoa
tarkkaan seuraa. Ja tekstinä voi
olla pääsiäisenä luettava kohta 1 Kor. 15: 55: ”Missä on
voittosi kuolema.” Niin missä
se, ei pysty kuolema voittoaan
kertomaan, vaikka kuinka yrittäisi. Mietiskeltävää riittää.
7. Kävele sitten alaspäin
kohti Loimijokea. Lähellä
kansan mielestä pumppukoppia voisi pysähtyä. Katsele
eteenpäin ja taaksepäin. On
hyvin vanhoja hautoja lähelläsi
ja paljon tuttuja jokeen päin
katsottuna, varsinkin 1960- ja
1970-luvuilla haudattuja. Voisi lukea Filippiläiskirje 1: 21
”Minulle elämä on Kristus ja
kuolema on voitto.” Joissakin
hautakivissä Ypäjällä tämä on
viittauksena, oikein kaiverrettuna hautakiveen.

8. Ja alakäytävää mennään
sitten oikealle kohti uusimpia
hautausmaanosia. Siellä laaksossa voi katsahtaa jokeen päin
tai kirkolle päin. Ja lukea 1
Johanneksen kirjeen 3: 14: ”Joka ei rakasta, pysyy kuoleman
vallassa.” Rakkaan ihmisen
haudalla voi siis ajatella, että rakkaus ei koskaan häviä.
Rakkaus on lääkettä kuolemaa
vastaan.
9. Kävelyn voi jatkaa hautausmaan uusimmalle osalle.
Sinne, minne nyt viimeisen 10
vuoden aikana on paljon haudattu. Siellä on tiheässä rivistössä paljon hautakiviä. Hyvin
erilaisia sellaisia. On nuorten
nimiä ja paljon vanhoja ihmisiä ja kaikkea siltä väliltä.
Ja Raamatun viimeinen kirja
Ilmestyskirja nyt esille ja siellä sanotaan että Kuolemaa ei
enää ole. (Ilm. 21: 4). Kaikki
entinen on siirtynyt historiaan
ja kuolemaa ei enää ole.
10. Kävellä voi vaikkapa
suuren punaisen varastorakennuksen eteen. Siellä säilytetään
tavaroita, joilla pidetään yllä
kaunista puistoamme. Ja kävellä voi pienemmän rakennuksen eteen, jossa on vainajien
säilytystilat ja toisessa päässä
pieni varasto. Siinä voi pysähtyä ja katsoa joelle päin. Onpa
kaunis näkymä. Ja päätteeksi
voi lukea Roomalaiskirje 14: 8:
”Jos kuolemme, niin kuolemme Herran omina.” Pitkä kierros meditoiden ja mietiskellen
on tehty Ypäjän hautausmaalla.
Linnut laulavat ja kukat kukkivat. Jossakin ahertaa hautausmaan työntekijä ja jossakin
kohtaa voi tulla tuttu ihminen
vastaan. Vaihdetaan kuulumisia. Ja jatketaan kotiin uusin
mielin ja miettehin. Tulipa tehtyä hautausmaalla virkistävä ja
mieleenpainuva retki.
Risto Ahti

3

Evankeliumijuhlat Ypäjällä
Kirkastusunnuntaina 18.7. vietetään Ypäjän kirkolla pitkien
perinteiden suvista Evankeliumijuhlaa. Se alkaa messulla
kirkossa klo 10 ja jatkuu tarjoilulla srk-kodilla. Päiväjuhlassa
lauletaan Siionin kannelta ja
tarvittaessa pidetään vielä pieni
väliaika. Mukana juhlilla ovat
rovasti Kalevi Tanskanen, jolla
on kirkossa saarna, khra Risto
Ahti, joka on liturgina. Juhlan
juontajana on Erkki Tuomonen. Musiikin ja laulunjohtajana on Inkeri Suonpää. Juhlatoimikunta hoitelee monipuolisen
tarjoilun sekä koristelun.
Näillä juhlilla on ikää 128
vuotta, mikä lienee alueemme
pitkäikäisimpiä vuodesta toiseen jatkuneilla juhlilla. Ypäjän ensimmäinen kirkkoherra
Gustaf Oskar Holmberg oli tullut seurakuntaan kappalaiseksi

Mynämäen Karjalan kappelista vuonna 1880. Aluksi uuden
kirkkoherran ja seurakuntalaisten välit olivat viileät, kunnes
jouluna 1881 pidetty joulusaarna kertaheitolla lähensi papin
ja seurakuntalaiset toisiinsa.
Holmberg kertoi saarnassaan,
että ”tänä jouluna on Jeesus
syntynyt hänelle uudelleen”
ja siihen aikaan jo pitempään
vaikuttanut evankelinen herätys oli hänelle tullut yhtäkkiä
läheiseksi. Niinpä ensimmäiset
evankeliumijuhlat järjestettiin
tiettävästi kesällä 1882 silloisessa Perttulan (Ypäjän) kirkossa ja päiväseurat pappilan
puistossa. Tästä alkoi Perttulan
evankeliumijuhlien kunniakas
perinne niin että nopeasti juhlat
vuosi vuodelta laajenivat ja sanankuulijoita saattoi olla jopa
kymmenentuhattakin ja puhu-

Diakoniatyö
puh. 040 553 6362
Diakoniatoimiston vastaanotot:
Torstaisin ja perjantaisin klo 9.00–11.00, diakonian vastaanotot srk-salin isojen ovien kautta kattoremontin takia. Puh. 040 553 6362, diakonissa Arja Kullanmäki.
EU-elintarvikkeita on nyt saatavilla ja voidaan kuljettaa myös
kotikäynneillä kotiin. Muistakaa ottaa omat kassit mukaan!
Lauluhartaudet Palvelukeskuksessa pidetään heinäkuussa
torstaina 15.7.2010 kello 13.00 Hoivalla ja 13.30 Ruustinnassa. Elokuussa aloitamme normaalisti hartaudet joka
toinen torstai, kun saamme uuden kanttorimme mukaan
säestämään.
Työttömien ruokailut jäivät kesätauolle toukokuun lopussa.
Tauon jälkeen aloitetaan elokuussa, josta lähemmin elokuun Ypäjäläisessä.
Kaikille eläkeläisille avoin ”Kultaisen iän kerho” alkaa taas
syyskuussa. Ruokailuun ja ohjelmaan on tulossa muutoksia,
joten seuraa Ypäjäläisen elokuun numeroa.
Korkeimman siunausta ja hyvää kesänjatkoa kaikille seurakuntalaisille!
Toivoo diakonissa Arjaa

KUULUTUS (A)
Ypäjän seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 8 luvun
2 §:n 1 momentin mukaisesti 14.11.2010 seurakuntavaalit,
joissa vuoden 2011 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi
valitaan 15 jäsentä kirkkovaltuustoon.
KL:n 7 luvun 3 §:n sekä 8 luvun 3 ja 4 §:ien mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun luottamustoimeen on ehdokas,
1) joka viimeistään 15.09.2010 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi;
2) joka on konfirmoitu viimeistään 15.09.2010 mennessä;
ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 14.11.2010;
3) joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu;
4) joka ei ole vajaavaltainen;
5) joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen; sekä
6) joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.
Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on valitsijayhdistyksen asiamiehen tai tämän varamiehen toimesta annettava syyskuun 15 päivänä
2010 klo 16 mennessä kirkkoherranvirastoon, joka on auki
maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin kello 9-12 sekä
15.09.2010 kello 12-16. Kirkkoherranviraston osoite on
Perttulantie 10,32100 Ypäjä.
Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on
saatavana kirkkoherranvirastosta.
Ypäjä 24.05.2010.
Ypäjän seurakunnan vaalilautakunnan puolesta:
Puheenjohtaja Keijo Leppänen

jina useita pappeja ja maallikoita. Ypäjän rautatieasemalle
saapui laajalta alueelta juhlaväkeä ja kulkeminen helpottui
kun monien jahkailujen jälkeen
oli saatu maantie vuonna 1891
kirkolta asemalle valmiiksi.
Nykyisin juhlat hyvän tarjoilun kera kokoavat noin sata
henkeä tapaamaan tuttuja ja
virkistymään ohjelma-annista,
joka yleensä on päättynyt noin
klo 14 paikkeilla. Mahdollisuus
on olla lyhyemmänkin aikaa.
Perttulan evankeliumijuhlat
kutsuvat väkeä niin Loimaalta
kuin Forssankin alueelta sekä
Ypäjän eteläpuolelta Somerolta vanhalla jo ensimmäisissä
juhlissa käytetyllä ajatuksella:
”Yksi on turvana, että Kristuksen kuolemassa on tehty sovinto ihmisten ja Jumalan välillä.”
Risto Ahti

Ypäjän
seurakunta
tiedottaa:
* Kirkkoherranvirasto suljet
tuna 19.7.–25.7.2010.
* Seurakuntakodin ulkopuolinen peruskorjaus 1.6.–
31.8.2010, urakoitsijana
Forssan Kirvestyö Ky.
* Hautausmaan puistotyöntekijöinä kesällä 2010
Pirjo Kivenkorva, Laila
Moisander, Johanna Holsti, Jari Perävainio, Juho
Perävainio ja Karoliina
Sillsten.
* Seurakuntavaalit 14.11.2010
Seurakuntavaalit luovat
kirkon demokratian perustan. Vaaleissa seurakuntien
16 vuotta täyttäneet jäsenet
valitsevat luottamushenkilöt,
jotka käyttävät seurakunnissa ylintä päätösvaltaa.
Seurakuntiin
valitaan
vaaleilla luottamushenkilöitä nelivuotiskaudeksi 2011–
2014.
Seurakuntavaalit ovat
paikalliset vaalit, jotka järjestetään neljän vuoden välein. Vaaleissa valitaan seurakuntien kirkkovaltuuston
jäsenet.
Tavoitteena on saada jokaiseen seurakuntaan
– kaikenikäisiä
– erilaisissa elämäntilanteissa eläviä
– useita aloja edustavia
luottamushenkilöitä, jotka
antavat kokemuksensa ja
näkemyksensä seurakunnan käyttöön.
Erityisesti toivotaan, että
nuorten aikuisten luottamushenkilöiden määrä kasvaa.
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Ypäjän kentälle jääneet sankarivainajat
Maailmalla on ollut yleinen tapa haudata sodissa kaatuneet
kunnian kentille taistelupaikkojen läheisyyteen. Suomessa
pyrittiin viime sotien aikana
kuljettamaan kaatuneet, mikäli
suinkin mahdollista, kotiseudulleen haudattavaksi sankarihautaan. Sodan luonteesta
kuitenkin johtuu, että osa kaatuneista jää taistelupaikoille.
Jo talvisodan aikana perustettiin joka pitäjään erikseen tarkoitusta varten varattu
sankarihauta-alue. Käytäntöä
jatkettiin jatkosodan aikana.
Ypäjällä sankarihauta-alueeksi
tuli kirkon pohjois-länsinurkan
puolella oleva alue. Talvisodan
kaatuneet haudattiin pohjoisseinustan eteen Perttulantien
puolelle. Jatkosodan aikana
aluetta jatkettiin kirkon länsiseinän puolelle. Alueella on
kaikkiaan 168 sankarihautaa.
Sankarihautausmaille pystytettiin osittain jo talvisodan
jälkeen, mutta yleisemmin jatkosodan jälkeen yhteisiä sankarimuistomerkkejä, joihin on
yleensä kirjattu kaikkien pitäjän sankarivainajien nimet.
Ypäjälle sankaripatsas saatiin
1948. Jokaisella kaatuneella
on myös oma nimellä varustettu sankarihautapaikka, jolla
on yhtenäisen mallin mukainen
laatta tai risti. Tavaksi tuli, että
tosiasiassa hautaan laskettujen
vainajien lisäksi sankarihautapaikka on varattu myös kentälle
jääneille tai sodassa kadonneille. Näin sankarihaudan laatasta
ei voi tietää, lepääkö haudassa
todellisuudessa vainaja, vai onko kysymyksessä symbolinen
hautapaikka – muistin, muiston, muistelun paikka. Jonkin
verran, mutta ei kovin yleisesti, sankarivainajia on haudat-

tu sukuhautoihin. Pian sodan
jälkeen sodassa saamaansa
vammaan tai sairauteen menehtyneitä on myös haudattu
sankarihautoihin. Ypäjällä näin
on tehty vielä 1949.
Liikkuvissa tilanteissa, jolloin aluetta jouduttiin nopeassa
tempossa luovuttamaan vastustajalle, ei aina kyetty saamaan
omia kaatuneita pois. Myös
kuljetusyhteydet ja -mahdollisuudet voivat rajoittaa evakuointia. Soturi saattoi silpoutua
olemattomiin, hautautua tuliasemaan tai jäädä massiivisen
hyökkäyksen jalkoihin. Tapauksista on useimmiten viime
käden havaintoja. Näitä tilanteita oli paljon talvisodassa ja
jatkosodassa erityisesti 1944
torjunta- ja vetäytymistaistelujen aikana. Kaatuneet siunattiin poissa olevina kentälle
jääneinä sankarihautaan. Joissakin tapauksissa, kun kriittisten taistelutilanteiden tai pitkien tiettömien taipaleiden takia
kaatuneita ei saatu kaatuneiden
huollon piiriin, kaatuneet jouduttiin hautaamaan kenttähautoihin.
Oli myös kokonaan kadonneita sotilaita, joiden viimeisistä vaiheista ei ole tarkkaa
tietoa. Tässä ryhmässä voi olla
edellä mainittuja tuhoutuneita
sekä heidän lisäkseen hukkuneita, eksyneitä sekä vangiksi
joutuneita, jotka ovat haavojensa takia menehtyneet ennen
kuin tulivat kirjatuksi sotavangiksi.
Talvisodan kentälle jääneitä
kaatuneita etsittiin ja löydettiin
jo jatkosodan aikana. Vuodesta 1992 alkaen kaatuneita on
etsitty nykyisen Venäjän alueelta. Näissä etsinnöissä on
löydetty ja palautettu Suomeen

haudattavaksi noin 1100 sotilaan jäänteet. Noin 300 on
tunnistettu. Tunnistetut vainajat on saatettu haudan lepoon
kotipitäjänsä sankarihautoihin.
Tunnistamatta jääneet on haudattu sotilaallisin menoin pääasiassa Lappeenrantaan. Kaksi
etsinnöissä löydettyä ja tunnistettua ypäjäläistä on tuotu
Ypäjän sankarihautaan, heille
jo aikanaan nimettyyn sankarihautapaikkaan: Martti Lehtimäki vuonna 1997 ja Niilo
Salo vuonna 2009.
Risto Ahti kirjoitti huhtikuun Ypäjäläisessä (4/2010)
Niilo Salon hautaustilaisuudesta, joka oli 20.12.2009. Kirjoituksessaan hän herätti kysymyksen, paljonko Ypäjällä on
sankarihautakiviä, joiden alle
ei ole haudattu kaatunutta vainajaa. Osittain vastaus löytyy
jo 1994 ilmestyneestä Ypäjän
veteraanikirjasta ”Ypäjäläiset
talvi- ja jatkosodassa”. Kirjassa on luettelo Ypäjän sankarihautojen vainajista. Siinä
on mm. maininta, jos ruumis
jäi kentälle taikka henkilö on
kadonnut. Myös kirjan matrikkeliosassa on näitä tietoja.
Kirjan tietoja voi verrata ja
tarkistaa internetissä olevasta
sotavainajatiedostosta. Tämä
alun perin sota-arkistossa laadittu Suomen sodissa 1939–45
menehtyneiden tiedosto löytyy
arkistolaitoksen sivuilta osoitteesta ”kronos.narc.fi/menehtyneet”.
Veteraanikirjan mukaan seuraavien talvisodassa kaatuneen
ypäjäläisen ruumis jäi kentälle:
Olavi Into, Jonne Isaksson ja
Otto Kaskihalme. Jatkosodan
kentälle jääneinä mainitaan
Niilo Hakala, Ahti Kankaanpää, Martti Lehtimäki, Torsten

Osuuspankin kuvataidekilpailun
voittajat palkittiin 20.5.
Ypäjän Osuuspankki oli myös
tänä vuonna mukana kansainvälisessä kuvataidekilpailussa,
johon Suomi on osallistunut 34
kertaa ja Ypäjän Osuuspankkikin lähes yhtä monta kertaa.
Kansainvälinen osuuspankkien
kuvataidekilpailu on maailman
suurin lapsille ja nuorille suunnattu kuvataidekilpailu. Siihen
osallistuu vuosittain noin miljoona lasta eri puolilta Eurooppaa. Suomessa kilpailuun osal-

listui noin 32000 koululaista
ja Ypäjälläkin 157 koululaista
kolmesta koulusta.
Kilpailun teema ”Ilmasto”
edellytti oppilailta tietoa, pohdintaa ja luovuutta. Teoksissa
kuvattiin, miten ilmastoa pystyy suojelemaan, miksi sitä
pitää suojella tai miltä ilmaston tulevaisuus näyttää. Paikalliseen tuomaristoon kuuluivat Taina Kuivamäki, Sampsa
Jaakkola ja Elina Kinnunen.

Sarja 6–9 -vuotiaat:
1. Patrik Peltoniemi: ”Minä
hiihdän”
2. Julia Ratas: ”Minä lähden
koulusta ja sataa”
3. Oona Liuski: ”Kukka”
Sarja 10–14 -vuotiaat:
1. Ida Peltoniemi: ”Kohti parempaa tulevaisuutta”
2. Sanni Laakso: ”Sulanut jää”
3. Topias Hakamäki: ”Mitä tapahtuu, jos kukaan ei tee mitään”
Emilia Tuominen: ”Mikä sotku”

Lehtimäki, Erkki Saarela, Aarne Sihvonen, Aarne Tammi ja
Eino Uusikölli. Sotavainajat
-tiedostossa on kentälle jääneinä tai tuhoutuneina em. lisäksi talvisodassa kuolleet Lauri
Aaltonen, Viljo Heikkilä, Olavi Lakka, Ilmari Ojakas, Niilo
Salo ja Yrjö Tulonen, joiden
hautapaikka on Ypäjällä. Veteraanikirjassa on vain tieto, että
he ovat kaatuneet.
Sodassa kadonneiksi veteraanikirja mainitsee kuusi sankarivainajaa (1 talvisodan ja 5
jatkosodan): Tuure Hirsimäki,
Paavo Kruut, Emil Mäkelä,
Martti Onnela, Väinö Uutela ja
Vilho Verhola (talvisota). Tiedostosta ilmenee, että näiden
lisäksi Viljo Simola on kadonnut Tuuloksessa 24.6.1944.
Edellä on mainittu 24 sankarivainajaa, joita ei aikanaan
voitu haudata kotipitäjäänsä
Ypäjälle. Näistä Martti Lehtimäki ja Niilo Salo on etsintöjen jälkeen tuotu heille nimettyyn sankarihautaan. 22:n
kohdalla on sankarihaudassa
vain nimi ilman vainajaa.
Useimmat ypäjäläiset palvelivat jatkosodassa 5. divisioonassa (Hämäläisdivisioona), joka oli edennyt Syvärille
saakka. Ypäjäläisiä oli erityisesti jalkaväkirykmenteissä 23
ja 44 (JR 23, JR 44). Vuoden
1944 kesällä divisioona joutui
vetäytymään Aunuksesta hyvin nopeasti, ankaria torjunta- ja viivytystaisteluja käyden. Venäläisten Laatokalta
Tuulokseen tekemän maihinnousun katkaistua tieyhteydet
vetäytyminen tapahtui vaikeakulkuisten taipaleiden kautta.
JR 44 kärsi raskaita tappioita
Suurmäen-Kaukoijärven alueella kesä-heinäkuun vaihteessa 1944. 30.6. kaatuivat mm.
ypäjäläiset Paavo Ketola ja
Väinö Levander. Kaatuneita ei
voitu ottaa mukaan. 12 vainajaa, heidän mukanaan Ketola
ja Levander, haudattiin kenttähautaan Kaukoijärvelle. Hautapaikan sijainti merkittiin muistiin Itä-Karjalan kartan koordinaattien mukaan: 68 ast.01 /
32 ast.67,8 P-36-101. Kenttähauta ja siinä olevien vainajien
jäänteet löydettiin etsinnöissä
1997. Kaikkien 12 vainajan nimet tiedetään. Vainajien jäänteitä ei kuitenkaan pystytty
enää erottelemaan toisistaan.
Kaukoijärvelle 1944 haudatut ja 1997 Suomeen siirretyt
vainajat jouduttiin hautaamaan
yhteishautaan. Hautapaikaksi
valittiin kansallisesti merkittävä sankarihauta-alue: Helsingin Hietaniemi, jossa 1997
järjestettiin em. 12 sankarivainajan valtakunnalliset hautajai-

set. Hautapaikka on keskeisellä
paikalla lähellä sankariristiä ja
Mannerheimin hautaa aukiolta lähtevän käytävän varrella.
Paikalle on pystytetty vuosien 1939–44 sodissa kentälle
jääneiden etsinnöissä Venäjän
alueelta löydettyjen sankarivainajien muistomerkki. Muistomerkin vieressä on kivipaasi, jossa on 12 Kaukoijärven
vainajan nimet, mm. Ketola ja
Levander. Hietaniemessä saman käytävän varrella on mm.
Adolf Ehrnroothin hauta, sekä
Saksan armeijassa palvelleiden
suomalaisten, ruotsalaisten vapaaehtoisten ja heimosoturien
muistomerkit.
Näin ollen Ketolan ja Levanderin sankarihaudat Ypäjällä ovat tyhjät. Heidän vuosikymmeniä sodan jälkeen löydetyt jäänteensä ovat Helsingin
Hietaniemessä. Ketolalla on
tavallaan kolmaskin hautapaikka: hänen nimensä on myös
sukuhaudan hautakivessä Ypäjän hautausmaalla. Hauta on
lähellä kirkkoa sakariston oven
kohdalla.
Kesä-heinäkuun 1944 ankarissa vetäytymistaisteluissa samoilla seuduilla ja samoina aikoina kaatui moni muukin ypäjäläinen, niin kuin veteraanikirjasta ilmenee. Suurmäessä
kaatuivat 1.7. mm. edellä mainittu Erkki Saarela sekä Matti
Äijälä. Ruumiit jäivät kentälle.
Veteraanikirjan mukaan Äijälä
olisi ehditty hautaamaan jsp:n
(joukkosidontapaikan) luokse.
Tämä on eri paikka, kuin edellä mainittu ja etsinnöissä löytynyt Kaukoijärven kenttähauta.
Äijälän viimeinen leposija on
edelleen löytymättä, häntä ei
ole voitu haudata kotikuntansa
sankarihautaan.
Muita saman ajankohdan
ja paikan ypäjäläisiä sankarivainajia ovat mm. Paavo
Kruut, joka katosi Viteleessä
29.6, sekä Salmissa 4.7. kaatunut Aarne Tammi, jonka nimi
on myös sukuhaudassa Ypäjän
hautausmaalla tekstillä ”siunattu kentälle jääneenä sankarihautaan”.
Laatokan rannikkoprikaatin
merikomppaniassa palvellut
ypäjäläinen matruusi Martti Hemming hukkui Laatokkaan Mantsinsaaren luona
25.9.1943. Ruumista ei löydetty.
Joskus kävi niinkin, että
evakuoitu kaatunut tuhoutui
matkalla kotiin. Toivo Heikkilä kaatui Summassa 16.2.1940.
Veteraanikirjan mukaan ruumis korjattiin kentältä mutta
tuhoutui Viipurin palossa. Talvisodan aikana tuotiin Viipurin
vanhan tuomiokirkon (Agrico-

lan kirkko, varuskuntakirkko)
suojiin kaatuneita rintamalta,
etupäässä Summasta. 18. helmikuuta kirkko joutui ilmapommituksen kohteeksi ja tuhoutui syttyneessä tulipalossa.
Vainajat jäivät raunioihin. Raivauksissa 1942 kirkosta löytyi
114 vainajan palaneet jäänteet.
32 tunnistetusta vainajasta kuusi lähetettiin kotiseudulleen.
Muut 108 siunattiin ja haudattiin syyskuussa 1942 kirkon
raunioiden viereen. Paikalla on
nykyisin muistomerkki.
Edellä on esitetty niiden
29 sankarivainajan nimet, joita ei aikanaan voitu haudata
Ypäjän sankarihautausmaalla
paikkaan, jossa nyt on heidän
nimilaattansa. Kun heistä kaksi
on myöhemmin etsintöjen jälkeen saatettu kotiseudulleen,
jää 27 sankarivainajaa, joita
ei ole haudattu oman nimilaattansa alle Ypäjän sankarihautausmaalla. Viime sodissa
menehtyi noin 94000 sotilasta,
joista jäi kentälle tai katosi
noin 13000 (14 %).
Ypäjällä on 168 sankarihautapaikkaa. Sankarimuistomerkissä on 169 nimeä. Sotavainajatiedoston mukaan
Ypäjälle on haudattu 170 sankarivainajaa. Muistomerkissä
on sankarihautaan haudattujen
lisäksi sukuhautaan Ypäjälle
haudatun, 1946 kuolleen Eino
Multalan nimi. Hänen nimeään
ei löydy veteraanikirjasta eikä sotavainajatiedostosta. Sitä
vastoin muistomerkistä puuttuu veteraanikirjassakin mainittu ja tiedostossa oleva Niilo
Suomäki, joka taisteli Ypäjän
komppaniassa (8/JR 23) ja kaatui Syvärin voimalaitoksella
1941. Hänet on haudattu sukuhautaan Ypäjälle. Hautakivessä on teksti ”kaatui isänmaan
puolesta Syvärillä 14.9.1941”.
Herää kysymys, miksei hänen
nimeään ole muistomerkissä
(unohdus, muu syy?). Muistomerkissä ei ole myöskään tiedoston mukaan Ypäjälle haudatun Heikki Mäkelän nimeä.
Vänrikki Mäkelä haavoittui
Vuosalmella 2.3.1940 ja kuoli seuraavana päivänä kenttäsairaalassa. Mäkelän nimi
on sukuhaudan kivessä, joka
sijaitsee Ypäjän hautausmaalla yhden pääkäytävän varrella vähän rovasti Holmbergin
haudasta joelle päin. Tiedoston
mukaan hän oli syntynyt Tampereella ja hänen kotipaikkansa
oli Akaa, joten mahdollisesta ypäjäläisestä sukutaustasta
huolimatta hän ei varsinaisesti
ole Ypäjän sankarivainajia.
Jouni Tamminen

Ongelmajätetempaus
tuotti tulosta

Kuvassa Ida Peltoniemi, Julia Ratas, Emilia Tuominen, Patrik Peltoniemi, Topias Hakamäki ja
Sanni Laakso.

Loimi-Hämeen Jätehuollon jokakeväinen Ongelmajätetempaus on tältä erää ohi. Talteen
saadut ongelmajätemäärät olivat useimmissa jätejakeissa viimevuotista vähäisempiä. Erityisesti jäteöljyn ja akkujen määrät laskivat vuodentakaisesta.
Jätemäärien lasku kertoo
positiivisesta kehityksestä,
LHJ:n ajojärjestelijä Tommi
Savo uskoo.
”Keräykseen tuodaan entistä vähemmän ongelmajätettä,
koska asiakkaamme käyttävät
aktiivisesti jäteasemia ja ongelmajätepisteitä. Toinen selittävä

tekijä on se, että olemme niin
sanotusti saaneet nurkat putsattua. Tempaukseen tuodaan
enää vuoden aikana syntyneitä jätteitä, vuosien ja vuosikymmenten aikana koteihin ja
maatiloille kertyneet varastot
on tyhjennetty ja saatu asianmukaiseen jatkokäsittelyyn”,
Savo toteaa.
Energiansäästölamppuihin
siirtyminen ja pattereiden keräystavassa tapahtunut muutos ovat alkaneet näkyä Ongelmajätetempauksen jätemäärissä. Elohopean, loisteputkien
ja pattereiden keräysmäärät

kasvoivat vuoden takaisesta
merkittävästi.
Kerättyjen ongelmajätteiden
kokonaismäärä vuoden 2010
keräyksessä ylsi 150 514 kiloon. Selvästi suurimmat kilomäärät kertyivät edellisten
vuosien tapaan akuista ja jäteöljystä. Molempia saatiin
tänäkin vuonna talteen liki
60 000 kiloa. Lääkkeitä kertyi ilahduttavan vähän, vain
18 kiloa. Vanhojen lääkkeiden
oikea osoite on apteekki, mutta
lääkkeet voi palauttaa myös
LHJ:n jäteasemille tai ongelmajätepisteisiin.
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Philippe Le Jeune voitti Finnderbyn

Belgian Philippe Le Jeune voitti Finnderby-luokan, joka hypättiin nyt 37. kerran.

Säät suosineet
seurakuntakodin
kattoremonttia
Ypäjän seurakuntakoti saa uuden konesaumatun peltikaton
kesän aikana. Urakoitsijaksi
kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti Forssan Kirvestyö
Ky:n. Kattoremontti on alkanut
kesäkuun alussa aurinkoisessa
säässä.
– Vesikaton purku ja aluskatteen asennus on sujunut
suunnitelmien mukaan, ei ole

tullut yllätyksiä vastaan, Forssan Kirvestyö Ky:n ypäjäläiset
työntekijät Jarmo Heinonen ja
Timo Laine sanovat.
Katon uusimisen lisäksi talon julkisivut kunnostetaan ja
räystäitä jatketaan 20 senttiä.
Rakennuksen ympärille asennetaan salaoja- ja sadevesijärjestelmä, jotka ovat aiemmin
puuttuneet.

Suunnitelmien mukaan heinäkuussa alkaa julkisivujen
kunnostus sekä saumapeltikatteen asennus. Salaojat ja sadevesijärjestelmä sekä pihan
pintamateriaalien teko ajoitetaan vasta elokuun loppuun.
Hankkeen valvojana toimii rakennusmestari Heikki Tähtinen
Koijärveltä.
Katja Laine

XXXVII Finnderbyn perjantain 18.6. Grand Prix -luokan
voittajat, Belgian Philippe
Le Jeune ja Leo Du Prairial
laukkasivat voittajina maaliin
myös lauantaina Ypäjän kansainvälisessä Finnderby-luokassa. Voittoa lähti uusinnassa tavoittelemaan kahdeksan
ratsukkoa. Toiseksi hyppäsi jo
seitsemännen kerran kilpailun
historiassa Raimo Aaltonen,
tällä kertaa hevosella Elektra F.
Kolmannen palkinnon otti päivän nopeimman uusinta-ajan
ratsastanut viime vuoden Finnderby-voittaja Maria Heikkilä
hevosella Caricia.
Tervolainen Salla Aario
voitti ruunallaan Celtas Chibougamau seniorien kenttäratsastuksen SM-kultaa ja arvokkaan Mannerheim-kiertopalkinnon. Hopean otti Johanna
Sokka hevosellaan Saturn III
ja pronssin vei Johanna Reunanen Santa Lucian satulassa. Aario johti kilpailua alusta

loppuun. Nuorten mestariksi
ratsasti kankaanpääläinen Lotta Välimäki ja Desert Rock
XX, hopean otti Sara Hakala
Kirkkonummelta hevosellaan
FJ Amir AlBahr. Pronssia ei
jaettu.
Sunnuntaina Finnderbytapahtuma huipentui Nations
Cup -osakilpailuun. Irlanti otti
voiton tiukassa kisassa kahden
kierroksen yhteistuloksella viisi virhepistettä. Toisella kierroksella kaikki ratsukot hyppäsivät kirkkaat nollat. Toiseksi
tuli Belgia, joka olisi voittanut, jos viimeinen ratsastaja,
Gudrun Patteet, olisi hypännyt
virhepisteittä. Puomi kuitenkin
putosi ja Belgian ensimmäisen kierroksen tulos kaksinkertaistui kahdeksaksi virheeksi.
Kolmanneksi hypännyt Tanska
hävisi Belgialle vain yhden virhepisteen. Neljänneksi sijoittui
Turkki yhteensä 21 virhepisteellä.

Kesäinen matka
Keski-Suomeen
tutustumaan
Himokseen
13.–14.8.2010
Ypäjän kunta ja kylämatkailuhanke järjestävät 13.-14. elokuuta opintomatkan Jämsään.
Matkan aikana tutustutaan monipuoliseen Himoksen matkailukeskukseen sekä Himoskylien toimintaan. Matka sisältää
kuljetukset, ruokailut, yöpymisen ja opastuksen sekä vierailun maatilamatkailukohteessa.
Matkaohjelma hintatietoineen ja yhteystiedot ilmoittautumista varten julkaistaan
heinäkuussa ypaja.fi -sivuilla
ja seuraavassa Ypäjäläisessä.
Matkailuterveisin Olavi Paavilainen, Ypäjän kylämatkailuhanke

Vanhusneuvostojen
asemasta on säädettävä
lailla
Kanta-Hämeen kuntien vanhusneuvostojen neuvottelupäivillä 6.5. Forssassa annettiin seuraavanlainen julkilausuma:
Vanhusneuvoston tehtävänä on edesauttaa ikäihmisten
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä huolehtia ikääntyvien toiveiden ja tarpeiden huomioon ottamisesta
palvelujen suunnittelussa ja
toteuttamisessa.
Vanhusneuvosto edistää
osaltaan ikäihmisten mahdollisuuksia omaehtoiseen elämään
ja itsenäisiin valintoihin.
Vanhusneuvosto seuraa,
miten vanhusten palvelut kunnassa järjestetään ja tekee2
tarvittaessa aloitteita palvelujen laadun ja saatavuuden
lisäämiseksi ja parantamiseksi ja valvoo tekemiensä aloitteiden toteutumista. Keskeisiä seikkoja ovat mm. asumis-,

toimintatila- ja liikennepalvelut.
Vanhusneuvoston tehtävänä
on pitää yhteyttä alueen eläkeläisjärjestöjen jäseniin ja muihin ikäihmisiin ja kanavoida
heidän mielipiteitään ja odotuksiaan kunnan luottamushenkilöille ja viranhaltijoille.
Vuoden 2008 tietojen mukaan noin 93 % 65 vuotta täyttäneistä asuu kunnissa, joissa
toimii jossain muodossa vanhusneuvosto. Mutta neuvostojen toimintamahdollisuudet,
taloudelliset resurssit, sihteeripalvelut, nimittämistavat ja
päätösten painoarvo vaihtelevat suuresti kunnittain. Jotkut
neuvostot voivat pitää vain
aivan muutaman kokouksen
vuodessa eikä esimerkiksi tilaisuuksien järjestäminen ole
taloudellisesti lainkaan mahdollista.
Neuvottelupäiville kokoontuneet
vanhusneuvostojen

jäsenet pitävät tärkeänä, että
vanhusneuvostojen asemasta
tullaan säätämään laissa, esimerkiksi tulevassa vanhuspalvelulaissa. Kunnanhallitusten
tulee nimittää vanhusneuvostojen jäsenet kuultuaan kunnan
eläkeläis- ja muita vanhustyötä
tekeviä järjestöjä. Neuvostoille
tulee varata riittävät taloudelliset resurssit, jotka kattavat
toiminnasta aiheutuvat kulut,
jäsenten kokouspalkkiot ja
matkakulut. Vanhusneuvoston
sihteeriksi tulee nimetä kunnan
työntekijä.
Vanhusneuvostoilla on oltava todellinen mahdollisuus
osallistua ikäihmisiä koskevien
asioiden käsittelyyn ottamalla
kantaa päätöksiin jo valmisteluvaiheessa, tekemällä esityksiä ja antamalla palautetta.
Vanhusneuvostojen esitykset
tulee myös käsitellä asianmukaisella tavalla ja niihin on
annettava vastaukset.

Seurakuntakodin työmaa.

KIITOS, KIITOS, KIITOS
teatterilipuista
Lukuvuoden päätteeksi Ypäjän esikoululaiset pääsivät Hämeenlinnan kaupunginteatteriin katsomaan näytelmän Gulliverin jäljillä.
KIITOS MLL:n Ypäjän osasto
KIITOS LC Ypäjä
KIITOS LC Ypäjä/Kate
Työmiehet Jarmo Heinonen ja Timo Laine seurakuntakodin katolla.

T. Esikoulun väki
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Pirteänä pikkusateessa
Isovanhemmat ja lapset viettivät yhdessä leikin ja touhun
iltaa toukokuun lopussa Ypäjän
urheilukentällä.
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Ypäjän yhdistys yllättyi iloisesti, sillä edes pieni
sateenripse ei saanut väkeä
jäämään kotiin. Mukaan ohjattuihin leikkeihin liittyi nelisenkymmentä aikuista ja lasta,
vaikka ennakkoilmoittautuneita oli parikymmentä.
Suosituimmaksi leikiksi
osoittautui sateenkaaripeitto,
jonka alle lapset ja aikuisetkin
saivat mennä nauttimaan värikylvystä. Mehua sekä makeaa
ja suolaista purtavaa puuhaajille
tarjoili Lions Club Ypäjä / Kate.
Elokuussa MLL:n Ypäjän
yhdistys on mukana järjestämässä Lounais-Hämeen MLLyhdistysten yhteistä tapahtumaa eli suurkirppistä. Se järjestetään 21. elokuuta Ypäjän
Pertunkaaressa.
Ypäjn yhdistys on tehnyt vapaaehtoistyötä lasten ja lapsiperheiden hyväksi jo 85 vuotta.

Heinäkuussa keskiviikkoisin klo 18–19
Kartanon koululla ulkona (sateen sattuessa peruttu)

Kesäjumppa/zumba
5 €/kerta. Vetäjänä Marianne Uotila.
Järj. Ypäjän Naisvoimistelijat

Ypäjän Musiikkiteatteri esittää
kesällä 2010 musikaalin

MLL:n sateenkaaren alle halusivat sekä lapset että isovanhemmat.
Yhdistys on yksi maan vanhimmista, sillä perustettiin viisi vuotta valtakunnallisen liiton
perustamisen jälkeen.

Liput 20 / 17 / 10 euroa
varaukset puh. 040 842 8610
arkisin klo. 11-13 ja 16-18
tai
liput.ideateatteri.net

Kanta-Hämeen
pelastuslaitos

Turvallisuusnurkka

Ohjaus Hannele Martikainen
Musiikin johto Kari Mäkiranta
KoreograÀa Kati Kotilainen

TAPAHTUMAKALENTERI

www.ypajanmusiikkiteatteri.À

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

HEINÄKUU

Kesä kauneimmillaan!?!
Oli ihan pakko laittaa yksi kysymysmerkki väliin kun
tuntuu, että huhtikuun jälkeen
ei ole juurikaan ollut kovin
lämmin. Ainakin tuulee lujaa
ja viileästi jostakin suunnasta.
Ja pohjoistuulihan on kylmää,
käyköön mistä suunnasta hyvänsä. Uskotaan kuitenkin, että
kyllä tässäkin kesässä kaikki
hellepäivät ovat tallessa ja nythän ne ovat vasta sitten tulossa!!!
Tätä kirjoittaessa juhannukseen on vielä muutama päivä.
Osa juhannuksesta tultaneen
viettämään helteisissä ja toinen
osa suunnilleen kaatosateisissa tunnelmissa. Toivotaan, että
kelit ovat sopivat ja myös ihmisten käytös samassa linjassa.
Kesä ja kärpäset on suunnilleen
sellainen lyömätön yhdistelmä, mutta valitettavasti myös
kesä ja tapaturmat on lähes
samanlainen itsestäänselvyys.
Kesällä tehdään paljon asioita ulkona, korjaillaan nurkkia,
maalaillaan, korjaillaan kattoa,
kaadetaan puita ja monenlaista muuta, johon sisältyy aina
myös tapaturmavaara. Kolmasosa miehille sattuvista tapaturmista tapahtuu korjaustöissä
ulkona. Kiipeillään huonoille
telineille, jäädään kaatuvan
puun alle, lyödään kirveellä
polveen, sahataan moottorisahalla muutakin kuin puuta…
Lista on lähes loputon. Ja kun
siihen vielä lisätään sivujuonteeksi jonkinlainen määrä alkoholipitoisia aineita, alkaa
yhtälö olla täydellinen.
Kesällä oleillaan paljon
myös mökeillä ja mökeillä
myös käy vieraita. Heitä sitten
laitetaan nukkumaan kaikenlaisiin piha-aittoihin ja muihin
koppeihin. Kannattaa muistaa,
että jokaisessa rakennuksessa,
jossa yövytään, tulee olla toimiva palovaroitin. Se on todella halpa henkivakuutus ja
antaa ihmisille ne ratkaisevat
minuutit aikaa poistua palavasta rakennuksesta. Varoittimen
kunto pitää ihan oikeasti kokeilla kerran kuukaudessa ja

aina kun pitkän tauon jälkeen
mennään mökille.
Kesällä myös tehdään paljon ruokaa ja grillataan ja
lämmitetään saunaa ja vaikka
mitä sellaista normaalista poikkeavaa, johon saattaa sisältyä
vaaran paikka. Grilliä tulee
käyttää ohjeiden mukaisesti,
nuotio tulee sytyttää vain palamattomalle alustalle ja omalle
maalle (tai ainakin lupa maanomistajalta), saunan pesää ei
sytytetä lamppuöljyn avulla ja
vaikka mitä. Kaikkia avotulia
tulee valvoa ja ne tulee sammuttaa huolellisesti niin, että
yllättävä tuulenpuuska ei uudelleen sytytä paloa.
Viime aikoina on ollut liikkeellä jonkin verran todella
värikkäitä juttuja Ypäjän puolivakinaisen palokunnan toiminnasta. En halua tässä ottaa
kantaa yksittäisiin tapahtumiin
kovin syvällisesti, mutta aina
kannattaisi kysyä vaikka Lehtiön Jyrkiltä tai minulta tai
palokunnan pojilta suoraan,
mikä pitää paikkansa ja mikä
ei. Palokunnan on esimerkiksi mahdotonta lähteä sellaista
tehtävää hoitamaan, johon se
ei ole koskaan saanut edes hälytystä. Samoin viiveet palokunnan saapumisessa kannattaa tarkastaa ihan viralliselta
taholta eikä uskoa kaikkiin
villeihin tarinoihin. Odottavan
aika on onnettomuustilanteessa aina todella pitkää vaikka
todellisuudessa apu tulisikin
aika nopeasti. Ypäjän puolivakinaisen palokunnan toiminnassa ei muutenkaan ole
tapahtunut mitään kovin syvällistä dramatiikkaa. Ainoastaan
kesäajan varallaoloa ei ole tänä
vuonna otettu käyttöön. Muilta
osin palokunta toimii ja lähtee
ihan niin kuin aina ennenkin ja
hoitaa kaikki erilaiset onnettomuudet hyvällä ammattitaidolla ja nopeasti.
Keskikesän valoa ja nautintoja toivotellen
Mikko Malin
palomestari

Hevosurheilumuseon erikoisnäyttely ”Ravikuninkaallisia ja ratsastuksen aatelisia” avoinna
perjantaisin ja lauantaisin klo 10–16.

Kaikki mukaan liikkumaan!

1.–4.7.

Islanninhevosten SM-kilpailut. Hevosopisto.

3.7. klo 12.30

Melontatapahtuma Loimijoki laiturilta laiturille etenee Kurjensillan laiturille.

jatkuu Ypäjänkylän Seuraintalolla heinäkuussa kolmena torstaina:

4.7.

Forssan Kiinteistökauppiaat Open. Loimijoki
Golf.

4.7. klo 18

Pihakirkko Kankarinmäen museotalolla Hyrsynkulmalla.
Pihakirkko Tammelassa Caissaniemessä.
Etera Tour 9. Loimijoki Golf.
TaKuuleiri 7–14 -vuotiaille Caissaniemessä.
Järj. vapaa-aikatoimi.
Lions Club SM-kilpailut. Loimijoki Golf.
Takatii Best Ball. Loimijoki Golf.
Etera Tour 10. Loimijoki Golf.
Nuorten seikkailuleiri Caissaniemessä. Järj.
vapaa-aikatoimi.

7.5.–31.8.

5.7. klo 18
5.-6.7.
5.-9.7.
10.-11.7.
11.7.
12.-13.7.
12.–16.7.
17.7.

Jean D’Arcel Ladies Open / Gloria Lady Cupin karsinta. Loimijoki Golf.

18.7. klo 10

Evankeliumijuhlat Ypäjän kirkossa ja seurakuntakodilla.

18.7.
19.7. klo 19

Sportia Forssa Open. Loimijoki Golf.
Mansikkajubileum Tuottajain tuvalla klo 19.
Järj. Ypäjän seurakunta ja
Kuusjoenkulman kyläyhdistys.

19.-20.7.

Etera Tour 11. Loimijoki Golf.

19.-22.7.

Uimakoulu (vesipeuhula) Tuottajain tuvalla
(6–12 -vuotiaille lapsille) ja Ypäjänkylän Uimakuljulla (4–12 -vuotiaille lapsille).

Musikaali Titanic, ensi-ilta Ypäjän musiikkiteatterissa.
21.7. klo 19
Musikaali Titanic, Ypäjän musiikkiteatteri.
22.7. klo 19
Musikaali Titanic, Ypäjän musiikkiteatteri.
23.7. klo 21
Musikaali Titanic, Ypäjän musiikkiteatteri.
24.7.
Ypäjän ja Jokioisten Osuuspankki Open.
Loimijoki Golf.
24.7. klo 17
Musikaali Titanic, Ypäjän musiikkiteatteri.
24.7. klo 20-01 Possujuhla Ypäjänkylän Seuraintalolla. Tytti
Pelkonen yhtyeineen. Järj. Ypäjänkylän kyläyhdistys.
24.7. klo 20
Heinätanssit Hyrsyn lavalla. Musiikista vastaa Kumiset. Järj. Hyrsynseudun kyläyhdistys

ZUMBA ZUMBA
1.7., 22.7. ja 29.7. kello 18.00-19.00.
Kertamaksu 5 €, vetäjänä Marianne Uotila.
Järj. Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry

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

Possujuhla
Ypäjänkylän Seuraintalolla
la 24.7.2010 klo. 20-01
Soittamassa Tytti Pelkonen yhtyeineen.
Liput 5 €. Possuateria + lippu 10 €
Tervetuloa!
Järj. Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry.

20.7. klo 19

25.7. klo 17
26.–27.7.
27.7.–1.8.

Musikaali Titanic, Ypäjän musiikkiteatteri.
Etera Tour 12. Loimijoki Golf.
Kisaviikko. Hevosopisto.

27.7. klo 19
28.7. klo 19

Musikaali Titanic, Ypäjän musiikkiteatteri.
Musikaali Titanic, Ypäjän musiikkiteatteri.

29.7. klo 19

Musikaali Titanic, Ypäjän musiikkiteatteri.

30.7. klo 19

Musikaali Titanic, Ypäjän musiikkiteatteri.

31.7. klo 17

Musikaali Titanic, Ypäjän musiikkiteatteri.

Hiuspuoti MiAnna
Palikkalassa Harjulantiellä on jo tovin pyörinyt uusi kotikampaamo. Yrittäjinä Hiuspuoti MiAnnassa toimivat parturi-kampaaja
Mia Kytölä ja yrittäjän oppisopimuksella hiusalaa opiskeleva
Anna Stenberg. Anna tekee toistaiseksi kaikki hiustyöt -30 %
hinnaston hinnoista. Hiuspuoti MiAnna tarjoaa kaikkien perinteisten hiustöiden lisäksi ripsien kestopidennyksiä, aidon hiuksen
liimasinettipidennyksiä, geelikynsiä, sekä ripsien ja kulmien kestovärjäystä. Auki ajanvarauksella.
Tervetuloa tutustumaan!
P. 045 313 3293
http://hiuspuotimianna.suntuubi.com
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Ypäjän Eteläiset
Maa- ja kotitalousnaiset

YHDISTYKSILTÄ
YHDISTYKSIL
TÄ

SAUNAILTA Tuija Vaittisella
tiistaina 6. heinäkuuta alkaen klo 18.30.

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry.

KESÄTOIMINTAA
Kuukausikokoontumiset jatkuvat syyskuussa.
Jos olet innostunut mölkkypelistä, niin tule kokeilemaan
pelin juonikkuutta Rajatie 3:n pihalle keskiviikkoisin kello 13.
Jokioisten Luodesuolle Kyläsepän teatteriin lähdemme
lauantaina 17.7.kello 15.00 entisen matkahuollon edestä.
Linja-auton reitti: Matkahuolto - Koskentie - Jyvämäentie Forssantie - Ojalan kauppa - teatteri. Matkan hinta 20 euroa (sis. matkat + lipun ja väliaikatarjoilun).

Alennusta TITANIC
-musikaaliin
MLL Ypäjän jäsenet saavat 3
€ alennusta Ypäjän Musiikkiteatterin esityksestä Titanic.
Edun saa näyttämällä jäsenkorttia kassalla. Etu koskee
vain jäseniä (ei muuta seuruetta). Edun saa myös jo varatuista lipuista.
Hyvää kesää kaikille!

Tukihenkilökoulutus
Forssan Seudun Mielenterveysseura aloittaa
tukihenkilötoiminnan Ypäjällä. Ypäjäläisiä kutsutaan
tukihenkilökurssille, joka järjestetään 19.8.–9.10.2010
Forssassa. Kaipaamme joukkoomme arjen auttajia.
Tukihenkilöinä toimii eri-ikäisiä ja eri elämäntilanteessa
olevia ihmisiä. Tule tekemään vapaaehtoistyötä
mukavaan seuraan. Saat uuden harrastuksen, ystäviä
sekä laadukasta ja ilmaista jatkokoulutusta.

Sinun apuasi tarvitaan.
Auta antamalla aikaasi!
Hakuaika päättyy 9.8.
Kurssille osallistujat
haastatellaan.
Lisätietoa Anja,
puh. 050 465 1152, anja.fsms@gmail.com

Minne menet nuori?
Ootko turhautunut, tylsistynyt, ahdistunut?
Tai muuten tarvitset jeesiä duunin haussa?
Haluutko muutoksen arkeen, jossa ei tapahdu mitään?
Täältä sen saat!
Kouluun tai duuniin - ainakin parempaan huomiseen...
Ai et usko - kokeile!
Miksi et soittaisi jo tänään?
Puh. 040 176 5004 / Eija
Puh. 040 176 5010 / Ewa
Puh. 040 176 5007 / Tuula
Seutukunnan nuorten omat jutut ja tietoa projektista
www.minnemenetnuori.ﬁ tai www.fogebook.ﬁ

Hyrsynseudulla tapahtuu …
Tunteikkaat ja perinteiset

HEINÄTANSSIT
Hyrsyn Lavalla la 24.7.2010
klo 20.
Tanssimusiikista vastaa
KUMISET
Liput 7 €, alaikäiset ilman
TERVETULOA TUNNELMAAN!
Hyrsynseudun Kyläyhdistys ry

Mansikkajubileum
maanantaina 19.7. klo 19.00

Tuottajain tuvalla Kuusjoenkulmalla

TERVETULOA!
Järj. Kuusjoenkulman kyläyhdistys

Ypäjän Sotaveteraanit ja
Sotainvalidit sekä puolisojäsenet,
tuki- ja kattajajäsenet ja Naisjaostot
TERVETULOA perinteiselle yhteiselle kesäretkellemme Salon Halikkoon Rikalanmäelle sunnuntaina 8.8.2010. Lähtö
Loimaalta klo 10.30 ja Ypäjän seurakuntakodilta klo 11.00.
Tutustumme hieman Halikkoon ja käymme ruokailemassa.
Menemme klo 15 alkavaan Heli Laaksosen kirjoittamaan
kesäteatterinäytökseen Lukkosulaa ja Lumpeenkukkia.
Teatteri on sisätilassa. Väliajalla kahvit. Paluu kotiin n. klo
18.30.
Ilmoittautumiset teatterilippujen vuoksi viimeistään 7.7.
mennessä eli viikon kuluessa Harrille puh. 0500 741 494 tai
Anjalle puh. 767 3529 tai 044 067 3529.
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Nuohous Ypäjällä
Nuohouksen Ypäjän kunnan alueella hoitaa
nuohoojamestari Heimo Marttinen,
p. 050 527 8815 (040 511 8502).

Kuntalaisten käyttöön tarkoitettu ilmainen matonpesupaikka
on avoinna. Käynti matonpesupaikalle tapahtuu Toimintakeskuksen, os. Perttulantie 24 pihapiirin kautta.

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 5.7.2010
(joka kuukauden 1. maanantai) klo 13–15.

Kunnanhallitus
Perttulantie 20
32100 Ypäjä

YPÄJÄN KUNNAN

UIMAKOULU (vesipeuhula)
19.7–22.7.2010
klo 10–12.30
6–12 -vuotiaille lapsille
Piilikankaalla Tuottajain tuvalla
klo 13.30–16.00
4–12-vuotiaille lapsille
Ypäjänkylän Uimakuljulla (yhteistyössä Ypäjänkylän
Kyläyhdistys ry.)
seuraa www.ypaja.fi sivustoja)
Uimakoulu on ilmainen.
Ilmoittautumiset 6.7. mennessä,
merja.kivimaki@ypaja.fi tai
Ypäjän kunnan yhteispalvelupiste
puh. (02) 762 6500

Kunnanhallitus
Perttulantie 20
32100 Ypäjä

Ypäjän liikuntaohjelma 2010–2011
Kutsumme kaikki Ypäjällä liikuntaa järjestävät
tahot suunnittelemaan, keskustelemaan ja
aikatauluttamaan Ypäjän 2010–2011 liikuntatoimintaa Ypäjän kunnantalon valtuustosaliin
keskiviikkona 11.8.2010 klo 18.00
Tervetuloa!
Tiedustelut liikunnanohjaaja Merja Kivimäki
puh. 050 433 9002

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).

Ypäjän kunnankirjasto järjestää tänä kesänä LUKEVIN
LOMALAINEN -kisan 31.12.2010 mennessä 15
täyttäville ja sitä nuoremmille lukijoille.
Kisa alkaa perjantaina 4.6. ja päättyy perjantaina 30.7.
Kirjastossa on jaossa iloisen värisiä kaavakkeita,
joissa kysytään lukijan nimeä, ikää, luetun kirjan
kirjoittajaa, kirjan nimeä, sivumäärää ja päivämäärää.
Kisassa on kaksi eri sarjaa. Valitse, kumpaan haluat
osallistua:
Rohmut: Sarja niille, jotka lukevat kirjoja (satukirjat,
lastenkirjat, nuortenkirjat, runot jne. EI kuitenkaan
tietokirjat!)
Sarvikset: Sarja niille, jotka lukevat sekä kirjoja että
sarjakuvia (Esim. Aku Ankan taskukirjat, Karviset jne.)
!!! Muista merkitä kaavakkeeseen rasti ruutuun,
kumpaan sarjaan haluat osallistua. Voit osallistua vain
yhteen sarjaan.
Täytetyt kaavakkeet tulee palauttaa Ypäjän
pääkirjastoon elokuun 10. päivään mennessä. Sen
jälkeen kirjastolaiset laskevat luetut sivut yhteen, ja
jokainen ikäryhmänsä lukenein lomalainen Rohmu- ja
Sarvis-sarjoissa palkitaan kirjalla.
Lisätietoa saat kirjastosta.
Hienoja lukuhetkiä! Toivottavat kirjaston tädit

SYYSLUKUKAUSI
syysloma vko 42
lauantaityöpäivä

to 12.8. – ke 22.12.2010
ma 18.10. – su 24.10.2010
la 11.9.2010

KEVÄTLUKUKAUSI ma 10.1. – la 4.6.2011
talviloma vko 8
ma 21.2. – su 27.2.2011
pääsiäisloma
pe 22.4. – ma 25.4.2011

Lukuvuosi 2010–2011
alkaa Ypäjän kunnan peruskouluissa ja esikoulussa

torstaina 12.8.2010
Koulut alkavat klo 9.00 ja esikoulu klo 10.00
Ensimmäisen koulupäivän kuljetusreittiä ja -aikataulua
voi tiedustella keskiviikkona 11.8.2010 koulutoimistosta
(puh. 7626 5261) tai suoraan kuljettajalta. Lukujärjestyksen mukaiset kuljetusaikataulut jaetaan kouluilla ja
esikoulussa ensimmäisenä koulupäivänä.
Sivistyslautakunta
Perusturvalautakunta

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

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

LUKEVIN LOMALAINEN -KILPAILU

Koulujen työ- ja loma-ajat
lukuvuonna 2010–2011

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 maaseutulautakunnan 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

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

KESÄAUKIOLOAJAT 1.6.-31.8.
ma
ti
ke
to
pe

klo 13-19
klo 13-19
klo 12-16
klo 10-15
klo 10-15

kesälauantait suljettu
aattopäivinä klo 10-15

***********************************

YPÄJÄNKYLÄN LAINAUSASEMA
Ypäjänkyläntie 951
32140 Ypäjä as
puh. 050 363 0508

AUKIOLOAJAT 1.6.-31.8.
ti
klo 17-19
ke
klo 10-12
kesälauantait suljettu

***********************************

KIRJASTON SATUTUNNIT
Kirjaston satutunnit jäävät kesätauolle. Toiminta jatkuu ma
30.8. klo 10.

***********************************

HEINÄKUUN NÄYTTELY
Smyslova Ekaterinan maalauksia.

***********************************

POISTOKIRJAMYYNTI:
Kirjaston eteisaulassa on 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 Facebooksivultamme.

