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Vasara ja nauloja

Korjaus- ja energia-avustukset 2011
Korjausavustukset
Valtion asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskus (ARA) on julkistanut avustettavat korjaustoimenpiteet. Korjausavustusten
hakuaika kestää 8.4.2011 asti.
Avustukset perustuvat tulo- ja
varallisuusharkintaan.
Vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjaustoimintaa
avustettaessa otetaan huomioon
tuen sosiaalinen tarkoituksenmukaisuus ja taloudellinen tarpeellisuus. Edellytyksenä on,
että kohde on ympärivuotisessa
käytössä oleva asuinrakennus
tai asunto. Vuosikorjausluonteisiin korjauksiin avustusta ei
myönnetä. Toimenpidettä ei saa
myöskään olla aloitettu ennen
kuin avustuspäätös on hyväksytty. Avustukset on tarkoitettu ensisijaisesti toimenpiteisiin,
jotka ovat tarpeen vanhuksen tai
vammaisen kotioloissa selviytymisen kannalta. Esimerkkinä voi
mainita; peseytymistilojen rakentaminen, rakennuksen kokonaislämpöeristyksen ja tiiveyden
parantaminen, vesi-, viemäri- ja
sähköjärjestelmien parantaminen ja esteettömyyttä parantavat toimenpiteet. Sisäpuoliset
pintakäsittelyt eivät yleensä ole
avustettavia toimenpiteitä. Ruokakunnan bruttotulorajat ovat
seuraavat 1 hlö enintään 1355
€/kk, 2 hlöä 2260 €/kk, 3 hlöä
3020 €/kk ja 4 hlöä 3845 €/
kk. Rintamaveteraaneille ja heidän leskille huomioidaan korotetut tulorajat (veteraanimääräraha). Avustusta myönnetään
enintään 40 % ja veteraaneille
lisäksi tarveharkintainen 30 %
hyväksytyistä kustannuksista.
Liikkumisesteiden poistamiseksi
on mahdollista saada avustusta
enintään 70 %, mikäli vanhus tai
vammainen joutuisi välittömästi
ja pysyvästi muuttamaan pois

asunnosta. Avustusta haetaan
kunnasta lomakkeella 35/11.
Kunnan vesihuoltolain mukaan hyväksymän vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella olevat asuinkiinteistöjen talousjätevesijärjestelmien
parantaminen ja liittymismaksut
vesiosuuskuntien jätevesijärjestelmiin ovat avustuksella tuettavia kustannuksia. Avustukseen
piiriin kuuluu myös yhteiseen
viemäriin tarvittavan kiinteistöviemärin rakentaminen ja vastaavasti voidaan tukea kuivakäymälän rakentamista. Avustus
perustuu tulo- ja varallisuusharkintaan. Ruokakunnan bruttotulorajat ovat seuraavat 1 hlö
enintään 1640 €/kk, 2 hlöä 2790
€/kk, 3 hlöä 3655 €/kk ja 4 hlöä
4545 €/kk. Avustusta myönnetään enintään 35 % hyväksytyistä kustannuksista. Avustusta
haetaan kunnasta lomakkeella
35/11.
Asunnon terveyshaitan poistamiseen myönnetään avustusta.
Terveyshaitta on todennettava
terveydensuojeluviranomaisen
toimesta. Toteamisen jälkeen
tutkitaan alan asiantuntijaa käyttäen rakennuksen vauriot ja syyt.
Tutkimuksen johdosta laaditaan
korjaussuunnitelma työselityksineen ja piirustuksineen. Haittana
voi olla home, kosteusvaurio,
radonkaasu, ymv. Avustuksen
myöntämisperusteena on että
omistajat ovat joutuneet suuriin
taloudellisiin vaikeuksiin juuri
terveyshaitan johdosta, ilman
omaa syytään. Avustus voi olla
jopa 70 % hyväksytyistä kustannuksista. Avustusta haetaan suoraan Ara:lta lomakkeella 35/11.
Liikuntaesteen poistamiseen
on mahdollista myös saada avustusta. Avustettavina toimenpiteinä voi olla esim. kulkuluiskien
rakentaminen, kynnyskorkeuksien madaltaminen, askelmien
poistaminen, oviaukkojen leventäminen, kaiteiden asentaminen
ja muut vastaavat toimenpiteet.

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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Kylmäkoneet – kodinkoneet
SAT / TV-antennit

Avustusta myönnetään enintään
50 % hyväksytyistä kustannuksista. Avustusta haetaan suoraan
Ara:lta lomakkeella 36c/11.
Suunnitelmallisen korjaustoiminnan edistämiseksi myönnetään avustuksia kuntoarvion laadintaan, kuntotutkimusavustuksia ja avustuksia perusparannustoimenpiteiden suunnitteluun.
Avustusta myönnetään enintään
50 % hyväksytyistä kustannuksista. Avustusta haetaan kunnasta lomakkeella 36a/11.
Hakemukset liitteineen jätetään rakennustarkastajalle
8.4.2011 mennessä. Tarkempaa
tietoa avustuksista ja hakemuksista löytyy www.ara.fi sekä allekirjoittaneelta teknisestä toimistosta.

Energiaavustukset
Valtion asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskus (ARA) on
julkistanut avustettavat energiaavustustoimenpiteet. Energiaavustuksia on kolmea tyyppiä.

Avustukset uusiutuvaa
energiaa käyttöön otettaessa

Tämä avustus kattaa kaikenlaiset ennestään ympärivuotisessa
asuinkäytössä olevat asuinrakennukset (pien-, rivi- tai kerrostalo). Tuki kohdistetaan siis
uusiutuvaa energiaa käyttävälle päälämmitysjärjestelmälle.
Lämmitysenergian tarpeesta yli
puolet on tuotettava uusiutuvalla
energialla.
Avustuksella voidaan tukea öljytai sähkölämmityksen korvaamista pääasiallisesti uusiutuvaa
energiaa hyödyntävällä päälämmitysjärjestelmällä:
1) maalämpöpumppujärjestelmän rakentaminen; järjestelmä hyödyntää maaperän,
kallioperän tai pintavesistön
lämpöä;
2) ilma-vesilämpöpumppujär-

jestelmän rakentaminen;
3) pelletti- tai muun puulämmitysjärjestelmän rakentaminen;
4) polttoainevaraston rakentaminen 3 kohdassa tarkoitettua lämmitysjärjestelmää
varten;
5) yhdistelmälämmitysjärjestelmän rakentaminen; järjestelmä hyödyntää;
a) yhtä 1–3 kohdassa tarkoitettua lämmitystapaa ja yhtä
tai useampaa lisälämmitystapaa;
b) useampaa 1–3 kohdassa
tarkoitettua lämmitystapaa;
c) useampaa 1–3 kohdassa
tarkoitettua lämmitystapaa ja
yhtä tai useampaa lisälämmitystapaa.
Hyväksyttäviin kustannuksiin
ei kuulu työn osuus kustannuksista, kun avustuksensaajaruokakunnalle myönnetään avustus
enintään kaksi asuinhuoneistoa
käsittävän rakennuksen lämmitystavan muuttamiseksi. Työn
osuuteen voi saada kotitalousvähennyksen verotuksessa. Muille avustuksensaajille avustus
myönnetään kokonaiskustannuksista, jotka sisältävät myös
työn osuuden. Avustuksen suuruus on enintään 20 % hyväksyttävistä kustannuksista. Avustusta
haetaan lomakkeella 37a/11.

Pientalojen tarveharkintaiset energia-avustukset

Tällä avustuksella tuetaan pientalossa tehtäviä toimenpiteitä
energiatalouden parantamiseksi
ja uusiutuvien energia-lähteiden
käyttöönottamiseksi. Pientalolla tarkoitetaan enintään kaksi
asuinhuoneistoa käsittävää ympärivuotisessa asuinkäytössä
olevaa asuinrakennusta.
Tähän hakemukseen liittyy pienituloisuusedellytys. Avustettavalta korjaukselta edellytetään,
että sillä parannetaan energiataloutta tai otetaan lämmityksessä
käyttöön uusiutuvaa energiaa.

Parturi-kampaamoRaija Pastell-Fält

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

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

Avustettavia toimenpiteitä ovat
kunnan harkinnan mukaan mm.
ulkovaipan korjaukset ja lämmitystapamuutokset. Työkustannusten osuuteen avustusta ei
myönnetä. Niiden osalta hakija
voi hakea verottajalta kotitalousvähennystä. Avustuksen suuruus
on enintään 25 % hyväksytyistä
kustannuksista. Avustusta haetaan lomakkeella 36d/11.

Muut energia-avustukset

Avustusta myönnetään pääsääntöisesti vähintään kolmiasuntoisten asuinrakennusten korjaamiseen. Avustettavien toimenpiteiden ei tarvitse perustua enää
energiakatselmukseen tai muuhun hyväksyttävään energiataloudelliseen tarkasteluun.
Avustettavista toimenpiteitä ovat:
– ulkoseinän lisäeristäminen
ulkopuolelta vähintään 100
mm:llä
– yläpohjan lisäeristäminen vähintään 150 mm:llä
– ikkunoiden ja parvekeovien
lämmöneristyskyvyn parantaminen kunnostamalla tai uusimalla

– ilmanvaihdon lämmöntalteenoton rakentaminen
– em. toimenpiteiden johdosta
edellytetään ilmanvaihdon ja
lämmitysjärjestelmän perussäädöt sekä tarvittaessa patteri- ja linjasäätöventtiilien
uusiminen
– liittyminen kauko- tai aluelämmitykseen
– erillinen energiakatselmus
Avustuksen suuruus on enintään 15 % hyväksytyistä kustannuksista. Energiakatselmuksen
avustusosuus on enintään 40 %
hyväksytyistä kustannuksista.
Avustusta haetaan lomakkeella
36b/11. Avustuksien osuus on
em. isompi, mikäli hakija on
sitoutunut pitkäjänteiseen energiansäästötoimintaan ja valtakunnalliseen energiansäästösopimukseen.
Hakemukset liitteineen jätetään
rakennustarkastajalle 8.4.2011
mennessä. Tarkempaa tietoa
avustuksista ja hakemuksista löytyy www.ara.fi sekä allekirjoittaneelta teknisestä toimistosta.
Jukka Laaksonen
rakennustarkastaja

Vuoden 2011 korjaus- ja
energia-avustukset
Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan voi hakea avustusta
seuraavasti:
Korjausavustukset
– vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjauksiin
– kiinteistökohtaisten talousjätevesijärjestelmien parantamiseen
– suunnitelmallisen korjaustoiminnan edistämiseen
(kuntoarvio, kuntotutkimus ja perusparannustoimenpiteitten suunnittelu)
– terveyshaitan poistamiseen
– hissien rakentamisen suunnitteluun, rakentamiseen ja
perusparantamiseen
– muun liikkumisesteen poistamiseen
Energia-avustukset
– uusiutuvaa energiaa käyttöön otettaessa
– tarveharkintaisesti pientaloille
– muut energia-avustukset; vähintään 3-asuntoisille kiinteistöille
Terveyshaitta-avustuksien, rakennettavan hissin ja rakennettavien hissien suunnittelun osalta hakuaika on
jatkuva. Muut avustushakemukset on jätettävä 8.4.2011
mennessä.
Korjaustoimintaa ei saa aloittaa ennen kuin avustuksen
myöntämistä koskeva päätös on annettu tai toimenpiteitten tarkoituksenmukaisuus on hyväksytty.
Hakemukset liitteineen toimitetaan Ypäjän kunnan tekniseen toimistoon. Lisätietoja ja hakulomakkeita saa
rakennustarkastajalta sekä www.ara.fi.
Ypäjällä 27.1.2011
Ypäjän kunta

Tapani Sirén

Puh. 02-7673903
GSM. 0500-594468
tsr.tekniikka.fi
Koskentie 652
32100 YPÄJÄ

Halutaan vuokrata

VILJELYSMAATA
Köllin Mullit
040 752 9665

YPÄJÄN
TAKSI
Puh. (02) 727 1180
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Ypäjäläinen
Ypäjän kunnan ja Ypäjän seurakunnan julkaisema tiedotuslehti Ypäjän kunnan asukkaille.
39. 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 1.2.2011 alkaen
30 e / vuosikerta
TILAUSOSOITE
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 762 6500
fax. (02) 767 7214
ISSN 1237-2528
Ypäjän kunta
Toimistot avoinna
ma–ke 9.00–15.00
to
9.00–17.00
pe
9.00–14.30
puh. vaihde (02) 762 6500
fax. (02) 767 7214

Ypäjän seurakunnan
diakoniatyö

Helmikuun 2011
kirkkopyhät
Kynttilänpäivänä 6.2. messu klo 10. Kevät
alkaa kynttelistä. Samalla alkaa myös yhteisvastuukeräys. Virret: 48: 1-3, 126, 49, 447:
1-2, 543: 1-, 225 ja 228 sekä päätösvirsi 540:
2-3. Samalla on uuden diakonin Hanna Hakalan virkaan siunaaminen kirkossa ja juodaan
kirkkokahvit srk-kodilla.
Sunnuntaina 13.2. kello 10 vietetään sanankirkkoa. Kuudes sunnuntai loppiaisesta
on varsin harvinainen. Se johtuu siitä, että
tänä vuonna on pääsiäinen erittäin myöhään.
Tämän myöhemmäksi se tuskin enää pääsee. Niinpä jo toisena pääsiäispäivänä maanantaina 25.4. järjestetään tuo perinteinen
kirkkojen kierros ja silloin on illalla klo 19
iltakirkkona tuo moottoripyöräkirkko kahveineen. Varmaan hyvä päivä, sillä helatorstai
menee kesäkuun puolelle. Tämän pyhä aihe
on Uskon kestävyys ahdingoissa. Virret: 165,
164: 5, 179: 1-4, 344, 450: 1-. Esirukouksen
aikana vuorolauluna pari säkeistöä kerrallaan
516 jonka virren Risto ilmoittaa 602: 6-7.

Helmikuu 2011

Sunnuntai 20.2. messu klo 10. Septuagesimapyhä. Nimi tarkoittaa, että pääsiäiseen
on vielä 70 päivää. Aiheena on armo, joka
annetaan ihmiselle ilmaiseksi ja ilman ansiota. Virret: 410: 1-4, 475: 4, 404, 265, 576: 1-,
225, 399: 4-5.
Sunnuntai 27.2. messu klo 10 ja nyt on
sexagesimasunnuntai. Nimellä ei ole mitään
tekemistä seksin kanssa vaan nyt se tarkoittaa 60 päivää pääsiäisaikaan. Hyvin harvoin
nämä pyhät ovat peräkkäin, mutta tänä vuonna näin on pääsiäisen myöhäisyyden takia.
Jumalan sanan kylvö on aiheena. Virret: 193:
1-4, 328: 4, 416, 343, 525: 1-, 178: 1-, 426:
5-6.
Muistattehan, että lähetyskynttelikkö on
aina käytössä kirkon takaosassa. Siunattuja
kirkkopyhiä kaikille toivottaa
Risto Ahti

Kynttilänpäivänä 6.2. juhlamessu
Uuden diakoni Hanna Hakalan
virkaan siunaaminen on Ypäjän
kirkossa kynttilänpäivänä 6.2.
klo 10 messun yhteydessä. Se
on samalla uuden valtuustokauden alkamismessu. Kirkkokahvit juodaan kirkon jälkeen
seurakuntakodilla. Messun yh-

teydessä uusi työntekijämme
siunataan tehtävään alttarin
edessä. Samalla luetaan rukous
uuden luottamushenkilökauden alkamisen takia. Siispä
lausutaan tervetulleiksi mukaan kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston sekä erilaisten vas-

tuuryhmien jäsenet kuten lapsityön, nuorisotyön, diakonian
ja lähetystyön. Samalla alkaa
yhteisvastuukeräys ja messun
kolehti menee yhteisvastuulle.
Siunausta uudelle kaudelle
toivottaa Risto Ahti

Vanha koulukuva
tunnistettu

Kirkkoherranvirasto avoinna
ma, ke, to klo 9.00–12.00
ti ja pe suljettu
Diakoniatoimisto avoinna
ke ja pe klo 9.15–10.15
puh. 040 553 6362

Maaliskuun Ypäjäläinen
ilmestyy torstaina 3.3.2011
Lehteen tarkoitettu aineisto
on toimitettava kunnantalolle
24.2.2011 klo 12 mennessä.

kirkkoherra
Risto Ahti

Diakoniatyössä tapahtuu

Hartaudet Palvelukeskuksessa pidetään helmikuussa
keskiviikkona 9.2. ja 23.2. klo 13.00 Hoivalla ja klo 13.30
Ruustinnassa. Lukkarin KeVa-hartaudet pidetään keskiviikkona 9.2. ja 23.2. klo 14.10.
Työttömien ruokailu keskiviikkoisin klo 11.30. Ruokailun
hinta on 3 euroa.

Kultaisen iän kerho kokoontuu torstaina 3.2. klo 11.00–
13.00 ja torstaina 17.2. klo 11.00–13.00. Kerhossa on
mahdollisuus syödä lounas 4 euron hintaan.

Yhteisvastuukeräys alkaa sunnuntaina 6.2.2011. Ypäjän kirkossa messu klo 10, jonka kolehti kerätään Yhteisvastuulle.

Yhteisvastuun ilta srk-kodilla tiistaina 15.2. klo 18. Tutustutaan keräyksen kohteisiin tarkemmin ja katsellaan
videoitse kuulumisia Mosambikista. Illan aikana kahvit
Yhteisvastuun hyväksi. Tervetuloa kaikenikäiset!
Enkeleitä helmikuuhun toivottelee

diakoni-Hanna

Riston mukana Viroon
vanhauskoisten seudulle
13.–15.6.2011
Maanantai 13.6.2011
Lähdemme Salosta klo 06.00 Loimaan klo 7 Ypäjän,
Jokioisten ja Forssan kautta Somerolle, josta edelleen
Helsinkiin. Viking XPRS -laivalla Tallinnaan. Matka jatkuu kohti Otepäätä, jossa majoittuminen kylpylähotelli
Bernhardiin. Illallinen hotellissa.

MATKAN HINTA: 345,00 €/henkilö.

PAINOPAIKKA
Pirkanmaan Lehtipaino Oy

Seurakunnan asiat

Diakonin yhteystiedot: Hanna Hakala, puh. 040 553 6362,
s-posti: etunimi.sukunimi@evl.fi. Diakonia voit tulla tapaamaan sopimuksen mukaan muulloinkin tai pyytää kotikäynnille, soita niin sovitaan aika. Diakonin kanssa voit
keskustella luottamuksellisesti mieltäsi painavista asioista, suruista ja murheista. Tai voit tulla ihan vain tervehtimään tai kysymään, jos sinulla on asiaa diakoniatyöstä.
EU-elintarvikkeista jauhot ja maitojauhe ovat loppuneet,
muita on vielä jäljellä. Niitä voi hakea vastaanottoaikoina, ja niitä voidaan kuljettaa kotikäynneillä myös kotiin.
Muistakaa ottaa omat kassit mukaan!

Tiistai 14.6.2010
Aamiainen hotellissa. Lähtö kokopäiväretkelle Tarton
kautta paikallisen oppaan johdolla Vanhauskoisten
alueelle, jossa käymme Vanhauskoisten museossa
ja nautimme lounaan kalaravintola Kolkjassa. Kierroksen aikana käydään myös Alatkiven kartanossa.
Illaksi hotellille, jossa nautimme illallisen.
Keskiviikko 15.6.2010
Aamiainen hotellissa. Lähtö kohti Tallinnaa. Viking
XPRS -laiva lähtee klo 18. Laivalla buffet-päivällinen.
Tulo Helsinkiin klo 20.30. Kotimatka reittiä Somero –
Forssa – Jokioinen – Ypäjä – Loimaa – Salo.

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

Huhtikuun Ypäjäläinen ilmestyy
3.4.2011.

Diakoni Hanna Hakalan vastaanotto
helmikuussa keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 9.15–
11.15. Huom! Poikkeus viikolla 6, jolloin keskiviikon 9.2.
vastaanotto on 9.30–11.30.

Vuoden 2007 joulukuun Ypäjäläisessä kyseltiin lukijoilta,
pystyisikö joku tunnistamaan
oheisen koulukuvan oppilaat.
Kuvassa on Ypäjän Kuusjoen
kansakoulun yläluokka lukuvuonna 1949–50. Nykyisin Somerolla asuvan Aarre Toivolan
tunnistuksen mukaan kuvassa
ovat seuraavat henkilöt: Vasemmalla opettaja Lauri Markkula.
Takarivissä vasemmalta: Esko
Rantanen, Viljo Leino, Kauko
Kankare, Aarre Toivola, Antti
Suominen, Markku Eteläkoski,
Valto Leino ja Viljo Kankaanpää.
Hieman alempana tyttöjen takana oikealla neljä poikaa: Reijo
Syrjä, Arto Syrjä, Simo Kankare

ja Markku Toivola. Seuraavassa
rivissä 10 tyttöä: Eeva Söderström, Raili Toivola, Sisko Eteläkoski, Raija Paloposki, Leila
Hakamäki, Kaarina Aaltonen,
Arja Pietilä, Kirsti Koskela, Eila
Aalto, Senja Männikkö. Alempana seitsemän poikaa: Jouko
Romu, Lauri Männikkö, Pentti
Häihälä, Teuvo Romu, Martti
Rämö, Markku Simola ja Jaakko Romu. Eturivissä 10 tyttöä:
Terttu Poutala, Liisa Mero, Pirkko Tuominen, Tellervo Venho,
opettajan tytär Riitta Markkula,
Aino Pietilä, Raili Kytösaho, Eeva Suominen, Raija Eteläkoski
ja Seija Koskela.
Aarre Toivola halusi myös

nostaa esiin sen unohdetun tiedon, että Ypäjän kunnan vaakuna
on Lauri Markkulan suunnittelema. Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistys järjesti
1940-luvulla kunnallisvaakunan suunnittelukilpailun, jonka
Lauri Markkula ehdotuksellaan
voitti. Taiteilija Aukusti Tuhka
viimeisteli vaakunan sääntöjen
mukaiseksi kunnanvaakunaksi,
jossa oli tyylitelty maalaiskirkon kellotapuli, mutta Ypäjän
kunnanvaltuuston toivomuksesta hän palautti vaakunaan Lauri
Markkulan alkuperäisen luonnoksen mukaisesti realistisen
kuvan Perttulan vanhan kirkon
kellotapulista.

HINTAAN SISÄLTYY:
• matka Vainion Liikenteen bussilla
• laivamatka Helsinki – Tallinna – Helsinki kansipaikoin
• majoitus kahden hengen huoneessa, hotelli
Bernhard***, Otepää. Se on kylpylähotelli, ja
kylpemään pääsee matkanhintaan kuuluvana.
• 2 x aamiainen hotellissa
• 2 x illallinen hotellissa
• lounas kalaravintola Kolkjassa
• Buffet-ruokailut laivamatkoilla
• paikallisen suomenkielisen oppaan opastus ja
sisäänpääsymaksut ohjelman mukaan
• matkanjohtajana Risto Ahti
LISÄMAKSUSTA: 70,00 € yhden hengen huonelisä.
Kaikilla tulee olla joko voimassa oleva passi tai virallinen EU-henkilökortti.
Varaukset: Matkapojat Oy, Kristiinankatu 10, 20100
Turku. Puh. 010 232 3103.
Ilmoittautumiset viimeistään 30.4.2011 mennessä.
Matka edellyttää vähintään 30 matkustajaa.
Matkan vastuullinen matkanjärjestäjä on Matkapojat Oy
Ystävällisin terveisin
Risto Ahti
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Mehiläistenhoitajana 30 vuotta

Aimo Aarrelinna

Muutaman vuoden on Ypäjällä asustanut Isokujalla Terttu ja
Aimo Aarrelinna. Kaunis omakotitalo. Sitten yllättäen eräänä
päivänä soitteli minulle Terttu
Aarrelinna, että hänen rakas
puolisonsa Aimo Ilmari on yllättäen poisnukkunut 4.10.2010
mökillään Jokioisissa äkillisesti työntouhussa hivenen alle
74-vuotiaana.
Aikanaan Aimo syntyi
23.10.1936 Jokioisissa kuusilapsiseen perheeseen. Koulua hän
kävi aikanaan nyt jo lakkautetussa Kiipun kansakoulussa. Ja sen
ajan käytännön mukaan maatöihin oli pojan ryhdyttävä heti kuin vain ”kynnelle kykeni”.
Ja kun sotaväki oli käyty, niin
työpaikka oli jostakin etsittävä
ja Jokioisten siirappitehdas oli
sellainen työpaikka nuorukaiselle. Ja vuonna 1959 hän avioitui
Terttu Harjun kanssa, ja poika
syntyi sitten lokakuulla 1960.
Vaimo oli jo kaupan palveluksessa, joten oli luonnollista
että Aimokin hakeutui kaupan
alalle. Pertteliin perhe muutti myymälänhoitajaksi Hiiden
kylälle noin viideksi vuodeksi.
Mainitsen tuon kylän nimen. Ja
he palvelivat OTK:n liikkeissä.
Ja pieni pyrähdys tehtiin myös
Päijänteen rannalle Kuhmoisten
pitäjään, mutta siellä ei kauaa
viihdytty. Loimaa kutsui töihin,
ja taas oltiin viisi vuotta myymälässä.
Kaupanala vaihtui muihin
hommiin ja Aimo halusi Syväsen
konepajalle, jossa meni yli kymmenen vuotta kaivinkoneitten
kokoajana. Tämäkään ei vielä
ollut se varsinainen pääammatti,
joka odotti vuoroaan. Loimaan
keskuskoululla vapautui paikka
talonmies-vahtimestarin virkaan.
Aimo pani paperit sisälle ja hakemukset hyväksyttiin ja siitä
alkoi runsaan 17 vuoden pesti
aina eläkeikään saakka.

Noin 50
mehiläisyhdyskuntaa

Jokaisella ihmisellä on harrastuksia. Niinpä palokuntatyö
oli sivuhommana ja ennen kaikkea hänelle oli rakasta mehiläisten hoito aina kuolemaansa asti.

Ainakin 30 vuotta siinä meni
kun hän hoiteli niitä mehiläispönttöjä eli ammattikielellä mehiläisyhdyskuntia, joita oli Ypäjällä metsissä ja vainioitten laidoilla. Kuulemma Anja ja Matti
Allen saivat sitten loput yhdyskunnat hoitoonsa. Myös lähetyksemme myyjäisissä on tuota
hunajaa ollut myynnissä. Itsekin
olen tutustunut muutamiin ypäjäläisiin mehiläishoitajiin aina
Kalle Heikkilää ja Juha Markkulaa myöten. Ja Lappajärvellä
naapuri on niin innokas mehiläishoitaja, että metsälenkkini
varrella niitä pönttöjä on useammassakin paikassa. En muuten
olisi tiennyt, mutta viime kesänä
satuin paikalle ja kysyin, että
minnes olet menossa. No, menen Keskisen kaupalle Töysän
Tuuriin myymään torille tuotteitani sinne Suomen suurimpaan
kyläkauppaan. Ja samalla sain
tietoa että Etelä-Suomessa kesä
2010 oli hyvä mehiläisvuosi ja
Pohjanmaa maakunta seurasi hyvänä kakkosena. Useimmat mehiläishoitajat taitavat itse syödä
tuotteitaan ja hoitavat sitten loput tuotteet tutuille.
Eräänä keväänä Aarrelinnat
olivat myös kirkkojen kierroksella – perinteisellä retkellä. Silloin opin tietämään nimenkin
oikein, että kyseessä ei ole Aarre
Linna vaan Aimo Aarrelinna.
Puoliso sittemmin kertoi, että
silloin tällöin nimi aiheutti pientä sekaannusta.
Rakkain paikka Aimo Aarrelinnalle oli vuosina 1990–1991
rakennettu kesämökki Jokioisten Saartenkylässä. Siellä hän
rentoutui ja nautti luonnosta
kaikkina vuodenaikoina. Mökin
nurmikolla hän vesuri kädessä
sai kutsun äkisti korkeimman
tahdosta. Näin kertoilee vaimo
Terttu. Laaja ystävä- ja tuttavapiiri jäi kaipuuseen yhdessä veljien ja sisarten perheiden kanssa
ja tietysti ennen kaikkea puoliso ja poika perheineen. Aimo
haudattiin Jokioisilla lokakuun
puolivälissä, ja lähetyksemme
myyjäismessussa Aimon nimi
luettiin Ypäjän kirkossa, ja heti
sen jälkeisissä myyjäisissä oli
17.10. tuota hunajaa saatavissa.
Risto Ahti

Maaliskuussa
Lappiin 11.–18.3.

Saariselkä Uusi Tieva, 2. h. huoneet. Viisi paikkaa olisi tarjolla.
Esitetilaukset ja ilmoittautumiset Matkapojat Turku 010 232
3103. Bussi Somero-Forssa–Jo-

kioinen–Ypäjä–Loimaa. Perillä
on täyshoito ja aivan uudet tilat
saunoineen. Monipuolista ohjelmaa. Tervetuloa mukaan.
Risto Ahti

Raamattupiiri 25 vuotta ja
Sirkka Peltola
30 vuotta nimikkolähettinä

Ypäjän seurakunnan raamattupiiri täyttää neljännesvuosisadan. Tai oikeastaan se on jo
tapahtunut kuluvan vuoden tammikuussa. Seurakuntakotimme
on yhtä vanha kuin tämä raamattupiiri joka juhlii 25-vuotistaivalta. Tammikuun viimeisenä pyhänä 1985 piispa Paavo
Kortekangas vihki uuden seurakuntakotimme käyttöön. Ja
vasta nyt viime kesänä taloa
korjattiin ulkopuolelta entistä
näyttävämmäksi. Tuolloin joulutammikuun vaihteessa 1985 elettiin kovien pakkasten aikaa. Heti
tammikuun alussa oli 10 vuotta
toiminut miesten piiri päättänyt
kokoontua uuteen srk-kotiimme.
Sitä ennen miesten piiri kokoontui kerran kuussa Partiomajalla
Jaakkolantien varrella 1975–
1985. Siellä suurten kuusien
keskellä oli mukava pitää miesten iltoja. Mutta joulukuun kokouksessa Partiomajalla päätimme, että pidämme tammikuun
alussa sellaisen tutustumisillan
miesten piirin kesken uudessa
srk-kodissa. Kirkkoherra avaa
oven kymmentä vaille klo 19,
ja ollaan keskenämme uudessa
talossa, jota ei ollut vielä vihitty,
mutta katselmus oli jo tehtynä.
Tapahtui suuri virhe: olin laittanut miesten piirin kokoontumisen myös kirkollisiin uutisiin.
Ja miesten iltaa odotellessani
tein kirjoitushommia. Jo ennen
puolta seitsemää kovassa pakkasessa koputetaan ikkunaani. Mikäs hätänä? Halutaan srk-kodille
lämpimään. Sanoin että siellä
on miesten piiri. Mutta ulkona
olevien naisten määrä lisääntyi
jatkuvasti ja pelkäsin että ne
hajottavat kirkkoherranviraston
ikkunan tätä vauhtia. Sanoin että avaan ovet ja totta kai tekin
voitte tulla, mutta talon näette
siiten kun piispa tulee. Jatkoin

kirjoitteluani.
Naiset olivat sinnikkäitä ja
jatkuva koputus ikkunaan jatkui.
Kello oli vasta jotakin 18.35,
ja sanoin, että kymmentä vaille
avaan oven. Mutta se ei auttanut. Kirjoitukseni jäi kesken ja
sitä se on vieläkin. Kesken se
jäi lopullisesti. Avasin oven ja
naisjoukko oli suuri. Toki niitä
miehiäkin tuli. Taloa esiteltiin.
Hauska muisto jäi siitä kun uusi
astianpesukone päästi vedet lattialle. Joltakin srk-kodin vastustajalta pääsi makea nauru, oikein
sydämestä. Sanoin, että putki taisi rakentajilta unohtua. No, kyllä
se sitten alkoi toimia, mutta kova
pakkanen taisi tehdä tenän heti
aluksi uudelle astiapesukoneelle.
Iltatilaisuus pidettiin ja siinä
sitten Erkki Tuomonen totesi,
että taitaa se miesten piiri jatkua
nyt raamattupiirinä viihtyisissä
tiloissa. Ja siitä se sitten alkoi
Erkin johdolla. Toki vetäjinä
ovat olleet jossakin vaiheessa
myös edesmenneet Hillevi ja
Heikki Pikkanen jne. Uusi srkkoti, naisten uteliaisuus päästä
katsomaan uutta taloa miesten
piiriin sekä kirkkoherran ilmoitus miesten piiristä kirkollisissa
sekä Erkki Tuomosen ystävällisyys päästää myös naiset miesten piiriin synnyttivät raamattupiirin, joka nyt on saavuttanut
25 vuoden iän. Toivon siunausta
raamattupiirille, josta Erkki varmasti kertoo enemmän.
Ypäjän seurakunnan historiassa on valokuva jossa teksti
kuuluu näin: ”Evankeliumijuhlilla pappilan riihellä 21.6.1981.
Vasemmalta SLEY:n piirisihteeri
Jaakko Hokkanen, teologian tohtori Lauri Koskenniemi, lähetyssaarnaaja Sirkka Peltola. khra
Risto Ahti ja kirkkovaltuuston
pj. Erkki Tuomonen. Tämä on
ensimmäinen varma dokumentti

Sirkka Peltolasta Ypäjällä, nimikkolähettinä seurakunnassamme. Joskus 1979 tehtiin lähetysjohtokunnassa toivomus, että
saisimme seurakuntaamme nimikkolähetin, ihmisen joka on
ihan lihaa ja verta. Siihen asti
kohteemme oli jokin järjestö sinänsä. Ja vuonna 1980 tuli tieto
että Yläneen Sirkka Peltola on
lähettimme. Siitä alkoi pitkä ja
monipuolinen yhteistyömme.
Syksyllä 1984 meillä oli vieraita Sirkan mukana Tansaniasta.
Oliko peräti kolme vierasta ja
näytin heille valmisteilla olevaa
srk-kotia, jossa sisustustöitä tehtiin. Tummat tansanialaiset menivät nykyiseen kahvioon. Itse
menin jostakin syystä vielä ulos
ja sitten myöhemmin pääovesta
sisälle. Työmies tuli luokseni ja
kysyi: Näetkös sinä samoin kuin
minä näen? Sanoin että näen
kauniita naisia siellä. Mutta näetkös sinä niin kuin minä näen?
Työmies oli hämäryydessä hieman pelästynyt, kun hän näki
omasta mielestään afrikkalaisia.
Jälkeenpäin jotkut työmiehistä
hieman naureskelivat, kun yksi heistä taisi pelästyä näkyä.
Mieleeni ovat jääneet kaksi- ja
kolmipäiväiset Sirkan vierailut
Ypäjällä, jolloin käytiin kaikki
koulut, ja lisäksi oli rippikoulutunteja, päiväkerhossa käyntejä
ja vanhusten tilaisuuksissa vierailuja. Ja aina olivat iltatilaisuudet Varsanojalla ja Ypäjänkylässä ja muissakin kylissä. Olin
mielenkiinnolla Sirkan kuskina
ja nautin siitä kun Sirkka Peltola avasi kassinsa ja laukkunsa
ja niissä oli havaintomateriaalia
Tansaniasta.
Oppilaita puettiin tansanialaisiin vaatteisiin ja siten kintengit
tulivat tutuiksi. Ja aina odotin
mielenkiinnolla sitä, koska oppilaat kysyvät suurista käär-

meistä ja vihaisista leijonista.
Nämä lukemattomat kierrokset
saivat aikaan sen että vuonna
2002 matkustin Tansaniaan ja
kiipesin Afrikan korkeimmalle
vuorelle lähes 6 km korkeuteen
Kilimanjarolla. Toki Sirkka vieraili muutenkin Ypäjällä ja oli
myös tuuraajana lomillani kirkossa. Vaikuttavin elämykseni
oli Sirkan syntymäpäivät Yläneellä, jolloin lopullisesti minusta tuli lähetysystävä. Myös
vierailuja Yläneen ja Ypäjän välillä tapahtui ja joskus Sirkka
oli mukana lähetyslounaillakin.
Lähetys on vuorovaikutusta. Se
on rauhan työtä parhaimmillaan,
kuten Sirkka aina sanoi ja se on
tietysti julistusta ja opetusta ja
palvelua. Sirkka Peltola sai Ypäjältä paljon ystäviä. Eräs heistä oli Katri Mikkola, joka aina
tavatessaan minut kysyi: ”Mitä
Sirkalle kuuluu?” Viime talvena
saimme olla yhdessä Katrin hautajaisissa. Siitä kirjoitin pitkän
jutun viime kesäkuun Ypäjäläiseen.
Olen erittäin iloinen siitä että
raamattupiiri on toiminut. Siinä
toiminnassa ei ole ollut mukana
kirkkopolitiikkaa, vaan Sirkka
Peltola on otettu vastaan sydämellisesti senkin jälkeen kun hän
sai pappisvihkimyksen. Tärkeintä on että yhdessä julistamme
elävää Kristusta, ylösnoussutta
ristillä kuollutta ja silti kuoleman
voittanutta elävää Vapahtajaa.
Me olemme jokainen saaneet
niin lähetysilloissa kuin raamattupiirissä elävää toivoa. Ja edelleenkin jatkakaamme sen toivon
pohjalta, että Jeesus Kristus on
sama eilen tänään ja huomenna.
Toivotan siunausta Sirkka Peltolalle ja juhlivalla raamattupiirille
vastedeskin.
Risto Ahti

Lahja Kyllikki Hokka

Ypäjän vanhimpiin ihmisiin kuulunut Lahja Hokka os. Kivistö
syntyi 4.6.1919 ja hän oli kuollessaan 26.9.2010 siis 91-vuotias. Olen kesäkuun 2010 Ypäjäläisessä kirjoittanut hänen puolisostaan Eino Hokasta, talvisodan
veteraanista pitkä kirjoituksen.
Kaikki halukkaat voivat Einon
elämään tutustua tuon numeron
välityksellä ja ainakin Tuomas
Hokan kautta saa tietoa. Haluankin Tuomasta kiittää esimerkillisestä sukunsa historian tallentamisesta.
Ja yhden oikaisun haluan heti
tehdä tuosta Einon kirjoituksesta.
Nimittäin oikea nimitys on, jota
Lahja Hokka käytti, oli rovasti
eikä pappi. Lahja kuului siihen
kunnioitettavaan sukupolveen,
joka oli tarkka siitä, että käytetty
nimitys oli täysin oikea. Olen
ehkä tottunut jo vuosien aikana siihen, että ihmiset huutavat
pappia. Joskus on käynyt niinkin
että avoimesta ikkunasta kuuluu
ääni, että ”pappi tuli”, kun ajan
autolla kastetalon pihaan.
Monesti poiketessani Lahja
ja Eino Hokan kauniissa omakotitalossa sanoi Lahja ensimmäisenä, että no nouses nyt Eino
ylös sillä rovasti tuli. Sen jälkeen
kokoonnuttiin yhdessä juttelemaan ja Herran siunauskin siinä
luettiin ja ehtoollinen nautittiin.
Sitten Lahja haki jäätelöpuikon.

Ja juttu meni usein talvisotaan ja
lastenlapsiin sekä omaisilta saatuihin valokuviin ja postikortteihin. Viimeksi kesällä Lahjan
asuessa jo yksin vielä kerran
poikkesin ja mieleeni jäi pirteä
ja elämänhaluinen ihminen, joka
taas kerran kauniisti titteliä käyttäen kiitti rovasti käynnistä. Tämän takia oli minulle ja varmasti
kaikille yllätys, kun hänen poismenostaan tuli tieto. Lahja asui
yksinään Papalintien talossaan
syyskuun puoliväliin saakka ja
joutui sitten kaatumisen seurauksena sairaalaan. Omaisilla
ei ole tarkkaa muistikuvaa siitä,
koska hän on ollut edellisen kerran sairaalassa hoidossa.
Lahjan vanhemmat olivat
Kalle Arvid Kivistö ja Iida Maria
os. Ilola. Äiti kuoli varsin nuorena 41-vuotiaana ja lapsia oli siis
talossa seitsemän ja nuorin Eino
Kivistö oli vasta vuoden ikäinen.
Se tiesi varmasti sitä, että Lahjakin lapsena joutui katsomaan
nuorimmaisten perään vaikkakin
Iida-äidin sisko Hilja Ilola hoiti
Kivistön taloutta. Koulua Lahja kävi Palikkalan alakoulussa
ja sitten Varsanojan yläkoulussa
Lahja sai pitkäaikaiselta opettajalta Meeri Mäkitalolta hyvän todistuksen, jossa paras arvosana,
kiitettävä, oli käsitöissä.
Tammelan Mustialan maamiesopisto on ollut pitkään suo-

malaisen maaseudun sivistäjä
ja kouluttaja. Niinpä Lahja kävi
Mustialassa kahden kuukauden
pituisen karja-apulaiskurssin. Ja
uskon että monenmoista noitten
viikkojen aikana Lahja sai oppia.
Muistan lapsena usein aikuisten
puhuneen Mustialasta ja sanoneen, että se ja se on myös Mustialan käynyt. Tammelan nimen
kuulin vasta myöhemmin, mutta
Mustiala jäi jo lapsena mieleen.
Tuo koulu on merkinnyt maalaisväestölle hyvin paljon laajalla alueella. Lahjan kurssi oli
vuonna 1943 ja kerrotaan, että
kurssin lopulla tytöt joutuivat
majoitustakin vaihtamaan, koska sotilaat juhlivat Mustialassa
ennen sotaan lähtöä, ja meteli ja
meno oli kovaa viimeisenä iltana ja yönä. Upseerit ilmeisesti
antoivat poikien juhlia, koska
elämä saattoi monenkin sotilaan
kohdalla muuttua täysin kun sodasta palattiin puupalttoo päällä.
Ja tässä vaiheessa paljastan, että
elokuussa 1966 olen ollut Amerikassa Vietnamiin lähtevien sotilaiden juhlassa koska veljelläni
oli armeija-alueelle jotakin asiaa. Sielläkin oli meteli kovaa
ja veli sanoi että pidä tämä asia
pelkästään omana tietonasi. Helsinkiin tultuani vastaan tuli suuri
mielenosoituskulkue Vietnamin
sotaa vastaan. Ja minä pidin
kokemukseni omana tietonani.

Vasta nyt Lauri Törnin kirjoitusten yhteydessä olen tapauksen
paljastanut.
Lahjan isä Arvid Kivistö
vuokrasi Kivistön tilan 1937.
Siellä tilalla Lahja joutui myös
maatöihin varsinkin kun veljet
olivat sodassa. Ja töitten ohessa
piti hoidella nuorempia sisaruksia. Huvituksia ei paljoa ollut,
mutta yhden mainitsen: Tansseissa käytiin salaa. Kukaan ei
saanut huomata poissaoloa ja
sen takia hämäykseksi pantiin
sänkyyn tyynyt siten, että siellä näytettiin nukkuvan sikeästi.
Siihen aikaan tanssikurssit olivat
myös suosiossa.
Häät pidettiin 26.3.1944 puolison Eino Ensio Hokan kanssa,
ja vihkijänä oli itsensä A. F.
Salminen. Ja niin tuli muutto
Varsanojan Tujulaan yhdessä Einon kanssa ja siitä lähtien Lahjan
ja Einon historia on yhteistä.
Keväällä 1977 Ismo-poika osti
tilan ja Eino ja Lahja siirtyivät
omaan asuintilaan päärakennuksen viereen. Ja sitten rivitaloon
1991 Rajatielle ja 1995 omakotitaloon Papalintielle. Pitkä elämä
ja yhteinen avioliitto saivat päätöksensä vajaan vuoden sisällä
kummankin kohdalla. Saamme
jättää Lahjan ja Einon kumpaisenkin hyvän Jumalan huostaan.
Risto Ahti
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Tullaan tutuiksi
YPÄJÄN KARJALAISSEURA RY

Vuosikokous ja tupailta
tiistaina 22.2.2011 kello 19.00 alkaen Meeri ja Rauno
Kanteella, Vähäsuontie 46, Ypäjä
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa joukolla mukaan!
Ypäjän Karjalaisseura ry / Hallitus

Ypäjän Sotaveteraanit,
naisjaosto ja kannattajajäsenet

Tulevia tapahtumia:
Sinikka Malin siirtyy Heinolan kaupungin henkilöstöjohtajaksi
oltuaan Ypäjän kunnanjohtajana 1.1.2002 lähtien. Läksiäiskahvien yhteydessä kunnantalolla 13.1. paljastettiin Sinikka Malinin
muotokuva, joka sijoitetaan kunnanhallituksen kokoushuoneen
seinälle. Muotokuvan on valokuvannut ypäjäläinen, viime vuonna
Vuoden Muotokuvaajaksi valittu Sirpa Ryyppö-Himanen.

1. Kuka olet?
Maarit Johanna Ketola, sosiaalityöntekijä.
2 Mistä olet lähtöisin?
Porista.
3. Missä olit työssä tätä ennen?
Forssan sosiaalitoimessa n. 1 vuosi, sitä ennen kokemusta Porin
Kelasta n. 20 vuotta. Tätä ennen vakuutusyhtiössä ja myyjän
työssä.
4. Oliko Ypäjä sinulle ennestään tuttu?
Ei ollut.
5. Mitä arvostat työssäsi?
Työn monipuolisuutta ja sitä, että saan olla ihmisten kanssa tekemisissä ja auttaa heitä.
6. Persoonasi yhdellä adjektiivilla?
Vaikea valita monista mahdollisista, mutta ainakin energinen.
7. Harrastukset?
Harmonikansoitto ja opiskelu.
8. Perhe?
Mies ja kaksi aikuista lasta.
9. Lempilausahdus / motto?
”Kyl se siit sit.”

Kanta-Hämeen poliisilaitos

TURVALLISUUSNURKKA
Vuosi on hyvässä alussa ja lunta
on maassa ennätysmäärä. Mikäli
lunta sataa edelleen maaliskuulle
saakka ja lumi sitten sulaa nopeasti, ovat tiedossa ennätystulvat
vuoden 1966 tapaan. Muistan,
kuinka Lassilan Gunnar silloin
joutui nostamaan lunta traktorin
etukuormaajalla teiden risteysalueilla sähkölankoja hipoen.
Lumi kinostui sinä talvena aina
uudelleen tievallien väliin metrien paksuiseksi. Siihen aikaan
kerrottiin, kuinka Heikkilän
Tauno Vanajallaan otti vauhtia santakuorma päällä ja pääsi
etuauralla pari metriä eteenpäin
umpeen kinostuneella Saarikontiellä. Nykyään lumikalusto on
kehittynyt, joten lunta voidaan
käsitellä vaivattomammin ja tiet
pystytään avaamaan auttavasti
sivukulmillakin. Luonto näyttää
voimansa eri puolilla maailmaa,
ihmisen on oltava nöyrä sen
edessä edelleenkin.
Keväällä 1966 lumi suli vapun tietämissä kerralla. Vesi
valtasi alueet, joilla sitä ei oltu
miesmuistiin nähty. Kirkonkylän silta oli äärirajoilla eikä vesi
lopulta mennyt sillan yläpuolelta, mutta lähellä käytiin. Kellarit täyttyivät vedellä ja monen
saunankiukaat jäivät veden alle,
vaikka edeltävänä iltana oli vielä
saunottu. Niin kävi meillekin,
kun olimme käyneet Lassilan
saunassa. Olimme päässet ruuhella saunan nurkalle peltoaukean toiselta puolelta. Aamulla tulvavesi sitten jo huuhteli
kiuaskiviä. Levän suolla saattoi
ruuhesta astua Kivistön makasiinin katolle. Tulva oli myös
lopullinen ponnistus heikko-

kuntoisille Rannikon sillalle ja
Poukkasillalle. Oikoreitti Levältä hevosmäelle katkesi lopullisesti vuosikymmeniksi.
Lumesta on ollut harmia tänäkin talvena ja kolareita on
tullut. Kaventuneet tiet ovat käyneet autojen sivupeilien päälle.
Lieviä kosketuskolareita on ollut
useita Forssan alueella. Myös
autolla liikkeelle lähdöt lumessa
vievät aikaa, jolloin autolla on
päästy vain päätielle poikittain ja
sitten onkin kolissut. Lauhtunut
sää liukastaa kelit, silloin pitää
jättää turvaväliä riittävästi.
Samoin lumen peittämä auto
on syytä puhdistaa kunnolla ennen ajoon lähtöä. Poliisi puuttuu
ajamiseen, jos autoon on puhdistettu vain pienet tirkistysaukot
tuulilasiin.
Kaikkeen mahdolliseen pitää
pyrkiä varautumaan. Kunnankin
kaavoituksessa muistellaan ennätystulvan rajoja. Samalla tavalla pitää autoilijan varautua
ankaraan talveen. Ensinnäkin
pitää varmistua, ettei jää katolta
putoavan lumen alle autotalliin
mennessään. Ajonopeus pitää
sovittaa kelien mukaan. Turhaa
ajoa on hyvä välttää.
Kevät näyttää mitä tuleman
pitää. Ennustaminen on epävarmaa puuhaa, mutta suosittelen
kansalaisopistoon ruuhenrakennusryhmää. Puhun tästä jo nyt,
koska Mikko varoittelee teitä
maaliskuulla ja oma vuoroni on
vasta huhtikuulla, jolloin rakentamisen kanssa tulee turha kiire.
Nautitaan ikimuistoisesta talvesta!
Markku Leppälahti
rikosylikonstaapeli

Tulossa Seutukuntien yhteistyössä:

REISSU PEACOCK-TEATTERIIN 26.3.

Muskettisoturit on komedia
hard rockin ja Popin valtataistelusta Monty Pythonin
hengessä. Tämän lähemmäksi hard rock ja teatteri eivät
pääse toisiaan. Katso lisää:
www.peacockteatteri.fi
Lipun hinta 50 € sis. kuljetuksen ja lipun. Ilmoittautuminen 24.2. mennessä 050 574 7732. Lisätietoja myöhemmin.

La

n

maa

tele
sket

SAPPEELLE!

Lauantaina 26.2.2011

Matkaan lähdetään kahdella bussilla:
7.45 Jokioisten S-market
8.00 Forssan kaupungintalo
8.15 Tammelan koulukeskus
7.50 Ypäjän matkahuolto
8.15 Humppilan seurojentalo
Perilläoloaikaa 10.00–16.00, takaisin ollaan n. 18.00
• Aikuiset 40€ • Lapset alle 11 v. 30€

Hinnat sis. kuljetuksen ja päivälipun • Alle 12-vuotiaille huoltaja mukaan!
Sitovat ilmoittautumiset 16.2.2011 mennessä

• Tammela: Sirpa Holmberg p. (03) 4120 403
• Forssa: Nuorten työpaja p. (03) 4141 512 • Jokioinen: Keskus p. (03) 418 21
• Ypäjä ja Humppila: Mervi Kuusisto p. 050 5747 732
Retken järjestävät: Tammelan vapaa-aikatoimi, Jokioisten vapaa-ajantoimi, Forssan
nuoriso- ja liikuntapalvelut, Humppilan nuorisotoimi ja Ypäjän vapaa-aikatoimi.

Avoimet ovet

Hippoliksessa ja Hevosurheilumuseolla 5.2.2011
Hippoliksessa on avoimet ovet lauantaina 5.2.2011.
Pannu on kuumana klo 12–16.
Tervetuloa poikkeamaan ja pitämään meidät ajan tasalla
hevosalan yrittäjiä mieltä askarruttavista asioista! Samalla
kuulet kevään seminaareista kuten 17.3. Hevostutkimuksen
infoseminaari ja 30.3. Monien mahdollisuuksien hevonen
– hevonen kuntouttajana; sekä hevosalan toimijoiden ja yrittäjien ryhmämatkasta toukokuussa Normandiaan Ranskaan!
Myös Hevosopistolla on avoimet ovet.
Sijainti: vastapäätä Oppilasruokalaa, Opistontie 10, MTT
Keskus -rakennus, kellarikerros (käynti opiston toimiston
puoleisesta päädystä).
HUOMIO!
HUOMIO!
HUOMIO!
Oletko ylipainoinen, mahdollisesti rapakuntoinen,
ehkä ison vatsarepun omaava, yli 40-v. mies?
Nyt tuli stoppi sohvalla makoilulle ja jääkaapin oven
availulle! Nimittäin: Ypäjällä starttaa helmikuussa 2011

YLIPAINOISTEN MIESTEN PAINONHALLlNTA-LIIKUNTARYHMÄ
Ryhmässä ei tavoitella valtavaa painonpudotusta tai maratoonarin kuntoa, vaan
terveellisempää elämäntapaa ja hyvää ja nautinnollista elämisen laatua!
Tule ystävänpäivänä maanantaina 14.2. klo 17.30 Ypäjän terveysasemalle INFOTILAISUUTEEN suunnittelemaan ja ideoimaan yhteistä toimintaa. Ota mukaasi avoin
mieli, ja pulska naapurinkin mies!
Ps. Ylipainoisten miesten vaimot: ilmoittakaa miehenne hetimiten!
OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT
Lisätietoja: Terveydenhoitaja Johanna Laine, p. (02) / 7636 5813, miel. kello 9–10.

ILTAPÄIVÄTILAISUUS Seurakuntakodilla keskiviikkona 16. päivänä helmikuuta 2011 klo 14.00.
Ypäjän Sotaveteraanit ry:n vuosikokous Veteraanituvalla maanantaina 21. päivänä maaliskuuta 2011 klo
14.00. Käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat.
Lähemmin vielä maaliskuun Ypäjäläisessä.
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Verenpaineenmittaus

Ypäjänkylän Maa- ja
kotitalousnaiset

ilman ajanvarausta

HELMIKUUN TOIMINTAA

KEPPIJUMPPA jatkuu maanantaisin klo 19.00 Ypäjänkylän koululla.
TUPAILTA tiistaina 15.2. klo 18.00 Seuraintalolla. Vietämme iltaa kehonpuhdistuksen merkeissä. Tervetuloa!
TULOSSA tupailta naistenpäivänä 8.3. Samana iltana
ihailemme kättemme töitä sekä laputamme että pakkaamme Sotilaskotiin menevät sukat.

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

TAMMIKUUN TOIMINTAA
Kuukausikokoontuminen Veteraanituvalla tiistaina
8.2. klo 13. Aiheena on HYVINVOINTI ja vieraana Silja
Ingman Vihdistä. Hän kertoo ko. aiheesta ja hänellä on
tuotteita ihon hyvinvointiin kokeiltavaksi ja ostettavaksi.
Tarinatupa

kokoontuu Veteraanituvalla
tiistaina 15.2. klo 13.
Aiheena Torpparilaitos Ypäjällä.

Ypäjänkylän lainausasemalla
ke 16.2.2011 klo 10.30–11.30
Tervetuloa!
Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

Hyvää ja terveellistä vuotta 2011 kaikille yhdistyksemme
jäsenille ja kaikille muillekin maan päällä liikkuville.

Esi- ja perusopetukseen
ilmoittautuminen
Ypäjän kunnan esiopetukseen sekä perusopetukseen
1. luokalle lukuvuonna 2011–2012 tulevien oppilaiden
ilmoittautuminen on

lähti aktiivisesti liikkeelle ja jatkuu kevättä kohti. Vielä
voit noutaa kortin palvelukeskuksesta tai kunnan yhteispalvelupisteestä. Arvonnassa voittivat:

Leivotaan Runebergintorttuja
Tehdään taulu
Oma lelu mukaan ja lauletaan
Ei avointa (hiihtoloma)

TERVETULOA MUKAAN.

Perusturvalautakunta

Rintamaveteraanien
kuntoutus vuonna 2011

Kuntoutusvaihtoehdot:
1) Laitoskuntoutus 10–14 vrk. Rintamaveteraanin puoliso voi osallistua kuntoutukseen samanaikaisesti
veteraanin kanssa.
2) Avokuntoutus: 20–30 kerran fysioterapiasarja paikallisissa fysikaalisissa hoitolaitoksissa tai veteraanin kotona. Avokuntoutuksena voi saada myös
jalkahoitoa.
3) Päiväkuntoutus: 10–20 päiväkuntoutuskäyntiä.
Rintamaveteraanin kuntoutusta voi hakea ympäri vuoden. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto,
joka on laadittu vuonna 2010 tai myöhemmin. Hakemus
toimitetaan osoitteella Pääterveysasema, sosiaalityöntekijä, Urheilukentänkatu 2, 30100 Forssa. Lisätietoja
antaa sosiaalityöntekijä puh. (03) 4191 2770.
Forssassa 3.12.2010

Perusterveydenhuollon johtava lääkäri

torstaina 17.2.2010
Esiopetukseen ilmoittautuminen on Toimintakeskuksessa päivähoitotoimistossa klo 14–17 ja kouluun
ilmoittautuminen Levän, Perttulan ja Ypäjänkylän kouluilla klo 15–16.
Esiopetukseen ilmoitetaan vuonna 2005 syntyneet ja
kouluun vuonna 2004 syntyneet lapset.
Ypäjällä 19.1.2011
Sivistyslautakunta
Perusturvalautakunta

Ypäjän kunta järjestää

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
perjantaina 18.2.2011

Lähtö Ypäjän torilta 18.2. 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.

Ilmoittautuminen asiointimatkalle
Taksi Tuomas Sirénille puh. 040 757 5833.

Verenpaineenmittaus
ilman ajanvarausta

Ypäjän Osuuspankin alakerrassa
ke 9.2.2011 klo 10.30–11.30
ke 9.3.2011 klo 10.30–11.30
ke 13.4.2011 klo 10.30–11.30
Tervetuloa!
Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

5. Marianne Jalonen
6. Sari Suvanto-Mäkilä
7. Kirsti Kangas

4.2.
11.2.
18.2.
25.2.

Kuntoutukseen voivat anoa ne rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelutunnuksen tai rintamatunnuksen
omaavat henkilöt, jotka eivät ole oikeutettuja kuntoutukseen sotilasvammalain nojalla.

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous tiistaina
8.3.2011 klo 13. Vieraana piirin puheenjohtaja Veikko
Rantanen. Emännät tarjoilevat kahvia pullan kera klo
12.30 alkaen.

M-L Mätikkömäki
Leena Moisander
Eeva Suvanto
Lahja Kare

Asiakasmaksu 2 € / kerta / perhe.
Lisätietoja: Anja Perälä puh. 7626 5224 tai 7626 5230.

Toimintakeskuksessa (Perttulantie 24)
perjantaisin klo 9.30 – 11.30.

Kalevalanpäivän juhlaa vietetään yhdessä muiden
yhdistysten kanssa Valkeaniemen pirtillä 28.2.2011.
Tulossa:

1.
2.
3.
4.

1. Mikko Laaksonen
6. Riikka Vuorentausta
2. Hannu Virtanen
7. Signe Ovaska
3. Annikki Tuura
8. Mauri Moisander
4. Jari-Pekka Salmi
9. Eemeli Hirsimäki
5. Vesa Ahde
Voitot voi noutaa Ypäjän kunnantalon yhteispalvelupisteestä

Avoin päiväkoti

Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä

kokoontuu Veteraanituvalla
tiistaina 22.2. klo 14.

Kuntokortit (arvotaan 7 voittajaa)

Kuntovihkot (1/vihko)

Kirjoittajapiiri kokoontuu Hilkka Mäkilällä
perjantaina 18.2. klo 14.
Naistenpiiri

SYKSYN 2010
KUNTOKAUDEN VOITTAJAT

YPÄJÄN KUNTA hakee Palvelukeskukseen

SAIRAANHOITAJAA ja KAHTA HOITAJAA

sekä hoitajan äitiysloman sijaista 7.5.2011 alkaen
Ypäjän palvelukeskuksessa toimii erilaisia yksiköitä ja keväällä 2011 palvelurakenteen muutoksen myötä työtä tehdään
uusissa osaamistiimeissä. Työ on kolmivuorotyötä. Sairaanhoitaja osallistuu myös perushoitoon. Hoitajan työsuhteet
ovat varahenkilöstössä.
Hakijoilta odotamme kokemusta vanhustyöstä ja halua kehittyä ja kehittää hoitotyötä.
Sairaanhoitajilta kelpoisuus on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus.
Sairaanhoitajan tehtäväkohtainen palkka on 2.100,39 €/kk.
Hoitajalta edellytämme sosiaalihuollon ammattihenkilöstön
kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) 8 §:n mukaista
tutkintoa. Hoitajan tehtäväkohtainen palkka on 1.864,48 €/kk.
Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Valittujen on
pyydettäessä esitettävä myös rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote. Valituilla on neljän (4) kuukauden
koeaika.
Sairaanhoitaja ja hoitajien työsuhteiden osalta: Kirjalliset
hakemukset opinto- ja työtodistuksineen, joita ei palauteta,
14.2.2011 klo 15.00 mennessä osoitetaan Ypäjän perusturvalautakunnalle, os. Perttulantie 20, 32100 YPÄJÄ.
Sähköposti: kunta@ypaja.fi Fax: (02) 767 7214.
Hoitajan äitiyslomansijaisuuden osalta: Kirjalliset hakemukset tarvittavine liitteineen 14.2.2011 klo 15.00 mennessä osoitetaan vanhus- ja vammaistyön johtaja Taina
Haavistolle, os. Rauhalantie 1, 32100 YPÄJÄ.
Lisätietoja antavat vanhus- ja vammaistyönjohtaja Taina
Haavisto, puh. (02) 7626 5231 sekä sosiaalijohtaja Eila Puolamäki, puh. (02) 7626 5220.
Lisätietoja Ypäjän kunnasta löytyy osoitteesta: www.ypaja.fi
Ypäjällä 28.1.2011

Ypäjän perusturvalautakunta

Ikäihmisten kuntokausi

1. Tyyne Mäkilä
2. Anja Kulmala
3. Laura Heikkilä

4. Hilja Tähtinen
5. Lahja Virtanen
6. Hilkka Mäkilä

Voitot voi noutaa Palvelukeskuksen kuntohoitajalta.
Onnea kaikille voittajille!

ERITYISLIIKUNTARYHMÄT
Kevät 2011 /
Forssa, Jokioinen,
Tammela ja Ypäjä

Vesijumppa terapia-altaalla
– Vesijumppa maanantaisin klo 13.15–14.00, 10.1.–16.5.
(ei 21.2., 28.2. 25.4.). Hinta 64 € / 16 krt.
– Vesijumppa torstaisin klo 10.15–11.00, 13.1.–12.5. (ei
24.2., 3.3.). Hinta 64 € / 16 krt.
– Kevyt vesijumppa 30 henkilölle, joilla heikentynyt
toimintakyky, perjantaisin klo 13.15–13.45, 14.1.–13.5.
(ei 25.2., 4.3., 22.4.). Hinta 45 € / 15 krt.
– TULES-vesijumppa keskiviikkoisin klo 14.45–15.30,
12.1.–11.5. (ei 23.2., 2.3.). Hinta 64 € / 16 krt
– Vesijumppa neurologista sairautta sairastaville torstaisin
klo 16.15–17.00, 13.1.–12.5. (ei 3.3.). Hinta 68 € / 17 krt.
Kuntosali ja tasapaino
– Kuntosali toiminta- ja liikuntakyvyltään heikentyneille torstaisin klo 11.00–12.00, 13.1.–12.5. (ei 3.3.). Hinta 3 € / krt.
Maksu Vesihelmen kassalle.
– Tasapainoryhmä henkilöille, joilla vamman tai sairauden
vuoksi heikentynyt tasapaino ja toimintakyky perjantaisin
Vesihelmen liikuntasalissa klo 13.00–14.00, 4.1.–13.5., ei
4.3., 22.4. Hinta 64 € / 16 krt.
Kehitysvammaisten liikunta
– Vesiliikunta torstaisin klo 17.45–18.30, 13.1., 27.1., 10.2.,
24.2., 10.3., 24.3., 7.4., 5.5., 19.5. (ei 21.4.). Hinta 36 € /
9 krt. Avustaja ilmainen.
– Vesiliikunta torstaisin klo 13.15–14.00, 13.1., 27.1., 10.2.,
10.3., 24.3., 7.4., 21.4., 5.5., 19.5. (ei 24.2.). Hinta 36 € /
9 krt. Avustaja ilmainen.
Keilaus Forssan keilahallilla
– Tiistaisin klo 15–16, 11.1.–17.5. Hinta 2,50 € sis. kengät,
pallon ja ohjauksen aloittelijoille. Sopii hyvin erityisryhmille; ränniesteet ja kouru halukkaille! Tied. p. 422 6262/
Keilahalli.

Lapsille:

Erityislasten vesiliikunta
– Keskiviikkoisin klo 17.45–18.30, 12.1., 26.1, 9.2., 23.2.,
9.3., 23.3., 6.4., 20..4, 4.5., 18.5. 4-15 v. lapsille. Uimataidottomilla vanhempi mukaan (ilmainen). Hinta 40 € / 10 krt.
Epilepsia-, diabetes-, astma-, ja allergialasten vesiliikunta
– Keskiviikkoisin klo 17.45–18.30, 19.1., 2.2., 16.2., 16.3.,
30.3., 13.4., 27.4., 11.5. (ei 3.3.) 3-10 v. lapsille. Uimataidottomilla vanhempi mukaan (ilmainen). Hinta 32 € / 8 krt.
”Motokerho” (uusi)
– Keskiviikkoisin klo 16.15–17.15, 12.1.–11.5. (ei 2.3.) Vesihelmen liikuntasalissa 7-11 v. lapsille. Hinta 68 € / 17 krt.
Suunnattu motorisesti kömpelöille, lievästi liikuntarajoitteisille tai ylipainoisille lapsille.
* Ryhmissä ohjaajana erityisliikunnanohjaaja Eero Haapala,
paitsi ma, to ja pe vesijumpissa Meeli Rauska.
* Lisätietoja ja ilmoittautuminen ryhmiin 4.1. vesijumpparit,
5.1. muut klo 10 alkaen p. (03) 414 1646 / Eero, (03) 414
1645 / Pauliina. Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä!
* Vesihelmen ryhmien maksut 1. kerralla Vesihelmen kahviossa 20 min ennen ryhmän alkua.
* Kaikki laittavat joka kerta ruksin kassalla olevaan vihkoon
oman nimensä kohdalle.
Forssan nuoriso- ja liikuntapalvelut,
Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän liikuntatoimet
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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
poikkeuksellisesti tiistaina 8.2.2011 klo 13–15
(muuten joka kuukauden 1. maanantai).
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).

Liikkumaan Ypäjällä!
Ypäjän Yllätyksen pyynnöstä liikuntakalenterissa ei
toistaiseksi ilmoiteta Ypäjän Yllätyksen järjestämää
liikuntaa. Katso Ypäjän Yllätyksen omat ilmoitukset.
Maanantai
13.00–14.00 Ypäjäläisten yli 60-vuotiaiden kuntosalivuoro. Alkeisryhmä II. Palvelukeskus.
14.00–15.00 Ypäjäläisten yli 60-vuotiaiden kuntosalivuoro. Jatkoryhmä I. Palvelukeskus.
18.00–19.00 Lasten kerho. Ypäjänkylän koulu. Ypäjän Nuorisoseura ry. Tiedustelut Hannalta p. 0400 783 9925.
19.00–20.00 Jumppa (huom. aika). Kartanon koulu.
Ohjaaja Meri Niemi. Naisvoimistelijat.
Tiedustelut Ritvalta, 050 545 5474.
19.00–20.00 Keppijumppa. Ypäjänkylän koulu. Ypäjän
Et. Maa- ja kotitalousnaiset.
Tiistai
14.00–15.00 Ypäjäläisten yli 60-vuotiaiden kuntosalivuoro. Jatkoryhmä II. Palvelukeskus.
15.15–16.45 Superliikkis 3-6 -luokkalaisille. Kartanon
koulu. Ypäjän kunta.
18.00–19.30 Ohjattu kuntosali. Pertunkaari. Ypäjän
kunta.
Keskiviikko
13.00–14.00 Ypäjäläisten yli 60-vuotiaiden kuntosalivuoro. Alkeisryhmä I. Palvelukeskus.
14.00–15.00 Ypäjäläisten yli 60-vuotiaiden kuntosalivuoro Jatkoryhmä I. Palvelukeskus.
17.00–18.00 Kevyt jumppa. Kartanon koulu. Jokiläänin kansalaisopisto.
18.00–19.00 Tehojumppa. Kartanon koulu. Jokiläänin
kansalaisopisto.
18.00–21.00 Avantouinti. Piilikangas. Piilikankaan
Pingviinit ja Kuusjoenkulman kyläyhdistys.
18.30–20.00 Juoksukoulu. Perttulan koululla + lenkki.
Ypäjän kunta/ Ypäjän Naisvoimistelijat ry.
Torstai
14.00–15.00 Ypäjäläisten yli 60-vuotiaiden kuntosalivuoro. Jatkoryhmä II. Palvelukeskus.
18.00–18.45 Lasten kansantanssikerho. Perttulan
koulu.
17.30–18.30 Body Pumppi. Kartanon koulu. Jatkuu
3.2. alkaen. Naisvoimistelijat. Ohj. Eeva
Mikkola (4 € / krt).
Sunnuntai
15.00–18.00 Avantouinti. Piilikangas. Kuusjoenkulman kyläyhdistys.
Lisäksi Ypäjällä järjestävät liikuntaa monet muut tahot.
Seuraa myös heidän nettisivustojaan, esim. Loimijoki
Golf, Ypäjän Ratsastajat jne. Huom. Liikuntakalenterin tilanne elää jatkuvasti, seuraa www.ypaja.fi -sivustoja ja ota tarvittaessa yhteyttä myös järjestävään
tahoon. Lisätietoja liikunnanohjaaja Merja Kivimäki,
merja.kivimaki@ypaja.fi tai puh. 050 433 9002.

Tiedätkö missä nuoresi menee???

HAAVISSA avoimet ovet!!
Nyt on mahdollisuus tulla tutustumaan Ypäjän nuorten
omaan paikkaan: nuorisotila HAAVIIN!
TIISTAINA 8.2. klo. 18.00–20.00.

Paikalla nuoriso-ohjaaja Mervi Kuusisto.
Tervetuloa kaikki nuorista kiinnostuneet!

Lainan päivä
kirjastossa tiistaina 8.2.
• Kahvitarjoilu koko päivän klo 13–19
• Vuoden lainaajien palkitseminen klo 17.30
• Pelle Positiivi esiintyy klo 18:
”Kultaiset käytöstavat”
• Tietovisa ja arvontaa

Tervetuloa kirjastoon!

Nuorisotoimen kerhot:

KIRJASTO

Kevät 2011

YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO

Monitoimikerho

Kerho 3–6 luokkalaisille.

Kerhossa askarrellaan, kokkaillaan, ulkoillaan ja puuhataan muuta kivaa! Kokoontumiset tiistaisin klo. 16.15–
17.45. Monitoimikerhoa ohjaamassa Mervi.

Pu u h isKerho 1–6 luokkalaisille.

Puuhis on kaikille Ypäjän ala-asteikäisille! Puuhiksessa
leikitään, pelaillaan, askarrellaan ja kokkaillaan, mahdollisuus tehdä myös läksyjä. Kokoontumiset perjantaisin
klo.15.00–17.00. Puuhista ohjaamassa Jatta Vaittinen.
Molemmissa kerhoissa kerhopaikkana toimii Ypäjän
nuorten ihkaoma nuorisotila HAAVI (Varsanojantie 8).

Superliikkis
Liikuntakerho 3–6 luokkalaisille.

Liikkiksessä tutustutaan erilaisiin urheilulajeihin ja pidetään hauskaa liikkuen! Kerho kokoontuu tiistaisin klo.15.15–
16.45 pääsääntöisesti Kartanon koululla. Kerhon hinta 20 €
/ lukukausi. Liikkistä ohjaamassa liikunnanohjaaja Merja.
Kerhoihin ilmoittautumiset vuoden 2011 alusta.
Kerholaisten määrä yhtä kerhoa kohti pidetään rajattuna,
jotta kerholaiset saavat mahdollisimman yksilöityä ohjausta, näin pystymme takaamaan laadukkaan kerhon.
Menikö ilmoittautuminen ohi??
Nou hätä!!
Kysele Merviltä vapaita kerhopaikkoja:
mervi.kuusisto@ypaja.fi tai
soittamalla 050 574 7732

Perus- ja kohdeavustukset liikunta- ja
nuorisotoimintaan vuodelle 2011
Vapaa-aikalautakunta julistaa haettavaksi
avustuksia seuraavasti:

Perusavustukset
Perusavustuksia myönnetään varsinaisen toiminnan
tukemiseen.
Perusavustushakemukseen tulee liittää toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä
toimintavuodelta, toimintasuunnitelma ja selvitys siitä,
mikä on perustoimintaa, johon avustusta haetaan sekä
talousarvio vuodelle 2011.
Mikäli kyseessä on uusi hakija, tulee hakemukseen
liittää yhdistyksen säännöt.
Nuorisotoimen avustuksia voidaan myöntää ypäjäläisille yhdistyksille ja yhteisöille lapsille ja nuorille suunnatun toiminnan tukemiseen.
Liikuntatoimen avustuksia voidaan myöntää urheiluseuroille.
Perusavustukset on haettava kunnan kotisivulta
(www.ypaja.fi) tai yhteispalvelupisteestä saatavalla
lomakkeella.
Vapaa-aikalautakunnalle osoitetut hakemukset liitteineen tulee jättää 31.3.2011 mennessä osoitteella
Vapaa-aikalautakunta, Perttulantie 20, 32100 Ypäjä.
Kohdeavustukset
Kohdeavustuksia myönnetään erilliseen, varsinaisen
perustoiminnan ulkopuoliseen toimintaan, esim. kertaluontoisten tapahtumien järjestämiseen, projekteihin
tai kalustohankintoihin.
Kohdeavustushakemukseen tulee liittää toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä toimintavuodelta, mikäli niitä ei ole toimitettu perusavustushakemuksen yhteydessä sekä suunnitelma avustuksen käytöstä.
Kohdeavustukset maksetaan kuitteja vastaan.
Kohdeavustushakemuksia voi jättää pitkin toimintavuotta 30.11.2011 saakka.
Kohdeavustukset on haettava kunnan kotisivulta
(www.ypaja.fi) tai yhteispalvelupisteestä saatavalla lomakkeella (sama lomake kuin perusavustuksissa).
Lisätietoja antaa vs. hallintojohtaja Jarkko Luukkonen,
puh. 7626 5201 tai jarkko.luukkonen@ypaja.fi.
Vapaa-aikalautakunta

Perttulantie 59, 32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5269
puh. (02) 7626 5268, 050-5626 301
(kirjastonjohtaja, kulttuuriasiat)
ypajan.kirjasto@ypaja.fi
www.ypaja.fi/fi/kunta/kuntalaiselle/asuminen/kirjasto
www.lounakirjastot.fi

TALVIAUKIOLOAJAT 1.9. ALKAEN

ma klo 13–19
ti
klo 13–19
ke klo 13–19
to
klo 10–16
pe klo 10–16
sekä kuukauden 2. ja 4. lauantai klo 11–15 (kevätkauden seuraavat lauantait: 12.2., 26.2., 12.3., 26.3., 9.4.,
14.5., 28.5.)
aattopäivinä klo 10–15
•••••

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

AUKIOLOAJAT
ti
klo 17–19
ke klo 10–12
sekä kerran kuussa lauantaina klo 10–13
(kevätkauden seuraavat lauantait: 5.2., 5.3., 2.4., 7.5.)
•••••

KIRJASTON SATUTUNNIT KEVÄTKAUDELLA:

Satutunnit maanantaisin klo 10 seuraavina maanantaipäivinä: 7.2., 7.3., 21.3., 4.4., 18.4., 2.5. ja 16.5.
HUOM! Aiemmin ilmoitetusta poiketen satutuntia
EI ole hiihtolomalla 21.2.! Satutunneille ovat alle
kouluikäiset lapset tervetulleita vanhemman tai hoitajan kanssa. Vauvankin voi hyvin ottaa mukaan.
•••••

HELMIKUUN NÄYTTELY:
Aino Niemisen maalauksia

LUKUPIIRI

•••••

Lukupiirin helmikuun kokoontumiset ovat su 6.2. ja
su 27.2. klo 17–19 pääkirjaston näyttelytilassa. 6.2.
käsitellään Petri Tammisen kirjaa ”Muita hyviä ominaisuuksia”.
Lukupiiriin saa tulla silloin kun se omaan aikatauluun
sopii ja kaikki ovat tervetulleita.
Myös keskeneräisen käsityön voi ottaa mukaan. Vetäjänä toimii Satu Leppälahti.
•••••

LOUNA-KIRJASTOJEN KULJETUSPALVELU

Louna-kirjastojen välillä on säännöllinen kuljetuspalvelu kahdesti viikossa. Muista Louna-kirjastoista tilattu
aineisto maksaa 1 € / laina. Asiakkaat voivat palauttaa muista Louna-kirjastoista lainaamaansa aineistoa
Ypäjän kirjastoon sekä Ypäjän kirjastosta lainaamaansa aineistoa muihin Louna-kirjastoihin maksutta.
•••••

POISTOKIRJAMYYNTI:

Kirjaston eteisaulassa jatkuva poistettujen kirjojen,
lehtien ja levyjen myynti.
Hinnat: kirjat ja levyt 0,50 €, lehdet 0,10 € tai 3 € /
KASSI! Tervetuloa tekemään löytöjä!

FACEBOOK

•••••

Ypäjän kirjasto on nyt myös Facebookissa, ja löytyy
haulla ”ypäjän kirjasto”.
•••••

HELMIKUUSSA TAPAHTUU – LAINAN PÄIVÄNÄ 8.2.

Kirjastossa vietetään Lainan päivää tiistaina 8.2.
Kahvitarjoilu koko päivän klo 13–19. Klo 17.30 palkitaan Vuoden lainaaja ja Vuoden nuori lainaaja.
Klo 18 esiintyy Pelle Positiivi ohjelmalla ”Kultaiset
käytöstavat”. Tietovisa ja arvontaa. Tervetuloa!
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Aikuisia kaivataan mukaan
talkoisiin valvojiksi

Haavissa avoimet ovet 8.2. – myös aikuisille

Ypäjäläisten vanhempien ja kunnan aikuisten olisi syytä olla
huolissaan omista nuoristaan.
Ainakin vähän, sillä kyseessähän ovat meidän kaikkien
yhteiset nuoret, toteaa Ypäjän
nuoriso-ohjaaja Mervi Kuusisto.
Kuusiston mukaan ypäjäläisnuoret ovat mukavaa ja kunnollista joukkoa, mutta pieniä pahoinvoinnin merkkejä on. Niihin Kuusisto ja nuorisotoimen
työntekijä Jatta Vaittinen ovat
kiinnittäneet huomiota esimerkiksi Nuorisotila Haavissa. Poikavoittoinen kävijäkunta käyttäytyy toisinaan aggressiivisesti
toisiaan kohtaan, ja kielenkäyttö
on tarpeettoman kovaa ja kirosanoilla höystettyä.
Pahoinvoinnista kertoo myös
päihteiden käytön ihannointi ja
viikonloppukaljoittelujen suunnittelu, Kuusisto toteaa.
Kuusisto iloitsee siitä, että
Haavi on ypäjäläisnuorille tärkeä ja mieluinen paikka, jossa
he viihtyvät. Tavoitteena on, että
Haavista kehittyy paikka, jossa
kaikilla on kivaa ja jonne on
helppo tulla. Nyt ujoimmat ja
aremmat saattavat jättää Haaviillat väliin kovimpien uhoajien
vuoksi.
Tyttöjä kävijäkunnassa on
vähemmän. Johtuuko se siitä,
että he eivät halua tulla poikien mesoamista kuuntelemaan?
Tytöillä tosin voi olla enemmän
harrastuksiakin, Kuusisto pohtii.
Uhoiluun, aggressiivisuuteen
ja kiroiluun puututaan Haavissa
jo nyt. Rangaistus voi olla minuutin parin jäähylle laitto tai

jopa parin viikon porttikielto.
Kuusisto on huomannut, että
rangaistukset tehoavat, koska
nuoret haluavat päästä Haaviin.
Mummin naapuri tai kaverin
isä
Hän uskoo, että tilanne korjaantuu, kun nuoret huomaavat,
että heistä välittävät omat vanhemmat mutta myös muut aikuiset.
Heitänkin haasteen kunnan
aikuisille, vanhemmille ja erilaisille järjestöille, että hekin
tulisivat Haaviin. Olisi hienoa,
jos saisimme talkoilla aikuisista
valvojat joka toiselle perjantaiillalle. Se olisi merkki nuorille,
että heistä välitetään, Kuusisto
toteaa.
Idea on järkeenkäypä. Käytöstavat voisivat hyvinkin korjaantua, jos valvojavuoroon
osuisikin omien isovanhempien
naapuri, parhaan kaverin isä tai
äidin työkaveri.
Nuoret tosin varmasti vastustavat tätä ideaa, hän naurahtaa.
Sen lisäksi, että yhteisö näyttää nuorille välittämistään, aikuiset saisivat osallistumisestaan
jotain.
He pysyisivät selvillä siitä
mitä nuorille kuuluu ja miten
nuoret elävät. Nuoret eivät välttämättä vanhemmilleen valehtele, mutta he saattavat jättää
asioita kertomatta, Kuusisto
muistuttaa.
Nuorisotoimi järjestää Nuorisotila Haavissa avoimien ovien
illan 8. helmikuuta kello 18–20.
Silloin tilaan ovat tervetulleita
kaikki – yläikärajaa ei ole.

”Avantoseura” Piilikankaan Pingviinit
virallisen epävirallinen ”yhdistys” Ypäjällä

Kuusjoen Kyläyhdistyksen keskuudessa oli syntynyt ajatus
avannosta ja avantosaunasta.
Tarkkaa aloitusaikaa ei taida kukaan enää muistaa: 7.12.1997 oli
ensimmäinen tilitys MTK-Ypäjän tilille. Sauna ja tupahan ovat
maataloustuottajien omaisuutta. Maapohjan omistaa Ypäjän
kunta. Hyvässä yhteistyössä on
jatkettu ja onhan vuosi 2011 jo
neljästoista toimintavuosi. Avantokausi alkaa yleisön pyynnöstä yleensä syyskuussa ja jatkuu
seuraavan vuoden toukokuun
loppuun.
Pingviineistä on vuosien
mittaan kehittynyt sellainen yhteisö, jossa on valtavan hyvä
yhteishenki. Asiat sujuvat, aina
löytyy kaikkia tyydyttävät ratkaisut. Porukassa on uimareita
Ypäjältä, Forssasta, Jokioisilta,
Loimaa-Alastarolta, Somerolta
ja Koskelta. Toimintavuosi alkaa tammi-helmikuussa Rymättylän Herrankukkaron reissulla.
Oripään Myllylähteellä käydään
maaliskuussa. Aivan loistavaa
on rantasaunavierailut luonnonkauniissa ja urheilullisessa
Eerikkilässä. Huippusuosittu on
Mirja Luuppalan ”jooga-avanto”
huhti-toukokuussa Eerikkilässä.
Hyrsyn lavalla pidettiin ensimmäiset avantoiltamat kesäkuussa
2009 solistina Kari Raiskio One
Man’s Band. Heinäkuussa järjestetään kanootti-/kajakki-/soutuvenetapahtuma Räyskälässä.
Sitten alkaa pieni luova tauko,
tosin koko ajan kaipaamme kylmää vettä ja toisiamme!
Uutena retkikohteena on Hämeenkyrö, jossa on yksi Suomen
parhaista savusaunoista. Samassa paikassa on myös hyvä tavallinen sauna ja avantouintimahdollisuus. Joulukuussa on jou-

lulaulutilaisuus. Jo toisen kerran
Pingviinit ovat osallistuneet siihen. Yhteislaulujen lisäksi kuullaan Kari Raisko One Man’s
Bandin esityksiä. Pingviiniyhteisöstähän löytyy loistavia laulajia. Tästä syntyy hieno jouluinen
tunnelma. Pingviiniyhteisöllä on
nyt Kari Raiskion sanoittama
laulu. Laulu lisää omalta osaltaan yhteenkuuluvuutta.
Kaikille tiedoksi: kynnys
avantosaunaan on matala. Itsensä voittaminen, kylmän hurmasta nauttiminen ja loistava porukka; se on parasta sielunhoitoa ja
antaa voimaa arkeen.
Pingviinit / MP

Piilikankaan pingviini
(säv. Meksikon pikajuna, Pingviineille
uudelleen sanoittanut Kari Raiskio)

Piilikankaan pingviini
on oudonlainen uimari,
laiturilta suoraan jäiseen veteen pulahtaa.
Sieltä nousee lauteille,
heittää vettä kiukaalle,
tuntee miten lämpö pikkuhiljaa palailee.
Piilikankaan lauteilla
sopuisa on tunnelma,
kaikki siellä leppoisasti huulta heittävät.
Tapahtumat viikon sen
tarkkaan punnitaan,
sitten voi taas jäihin pulahtaa.
Takaisin taas lauteille,
lisää vettä kiukaalle,
jostain lauteen sopukoista Anne huudahtaa.
Nousee itse seisomaan,
toiset painuu kumaraan,
kuumuus tää nyt jo melkein korvat korventaa.
Ulos, ulos, ryntäillen,
karkaa miehet hikoillen,
siitä suoraan jäiden sekaan joutuin kirmaisee,
terassilla pohditaan,
onko tottakaan?
Annelle ei löydy haastajaa.

Ypäjän palvelut
Matkamessuilla

Haavi on tärkeä paikka

Nuoriso-ohjaaja Mervi Kuusisto kiittelee kunnan nuorisotila
Haavia. Myös nuoret ovat siihen
tyytyväisiä. Siellä on oikeasti
viihtyisää pelailla, viettää aikaa
kavereiden kanssa ja vaan olla,
hän toteaa.
Nuorisotilaan on juuri saatu uusi ja kunnollinen biljardipöytä, jota on kaivattu. Pelata
voi myös pingistä, ilmakiekkoa
tai taituroida Playstationilla tai
Wiillä. Käytössä on kaksi tietokonetta nettiyhteyksillä ja oma
paikkansa on myös television
katseluun.
Tarvetta olisi toiselle televisiolle, sillä niin molemmat
pelikonsolit saisivat enemmän
käyttöaikaa. Yksi paha puute
Haavissa on, mutta sekin korjautuu pikku hiljaa. Kahvinkeitin vetelee viimeisiään, mutta
sijoitamme kertyvistä tyhjistä
limupulloista saatavat rahat kunnon kahvinkeittimeen. Viimeksi
niillä rahoilla hankittiin levyjä,
Kuusisto kertoo.
Haavissa käy päivittäin noin
10–30 nuorta, mutta joskus kutsun kuulee jopa 30–40 nuorta.
Kävijäkunta painottuu yläkouluikäisiin nuoriin ja lisäksi seit-

semäsluokkalaisille on tiistaisin
oma iltapäivän Seiskahaavi.
Haavissa käy myös muutama
ammattikouluikäinenkin nuori
eikä ovella iän perusteella kyllä käännytetä. Yleensä nuoret
kasvavat pois Haavi-iästä, kun
täysi-ikäisyys lähestyy, Kuusisto
toteaa.
Kuusisto on jättämässä Ypäjän nuorisotoimen 13. helmikuuta. Hän siirtyy Auran seurakuntaan nuorisotyöhön. – Lähden
surullisin mielin juuri, kun aloin
tutustua kunnan nuoriin paremmin. Olen viihtynyt hyvin, mutta
asun Pöytyällä. Työpaikka omalla seutukunnalla takaa lisää aikaa olla omien lasten kanssa.
Työtä Ypäjän nuorison kanssa
jatkaa nuorisotoimen tuntityöntekijä Jatta Vaittinen. Tavoitteena on säilyttää Haavin aukioloajat ja myös kunnan kerhot.
Tässä kunnassa on nuorisotyön mahdollisuuksia vaikka
mihin. Siksi olenkin onnellinen
siitä, että nuoret saavat kokonaan oman nuoriso-ohjaajan, joka pystyy panostamaan heihin
täysillä. Työpanoksen jakaminen kahden kunnan välillä ei ole
hyvä ratkaisu, Kuusisto toteaa.

Tammikuisilla Matka 2011 -messuilla Helsingissä markkinoivat palvelujaan Honkalan matkailutila, Loimijoki Golf,
Paijan Maatilamajoitus ja Ypäjän Hevosopisto. Yhteistyössä
olivat mukana myös Levomäen maatilamökit ja Roineen
metsästysmökki Ypäjänkylästä, sekä Vihreä Kolmio. Lomalaidun vastasi yhteisosaston ilmeestä. – Matkamessuilla vieraili
neljän päivän aikana yli 83 000 kävijää, mikä on hieman
enemmän kuin viime vuonna.

Husqvarna

Viking

Singer

Pfaff

Ompelukoneiden ja saumureiden
myynti ja huolto

Brodeeraukset

Ypäjänkyläntie 750
Huolto 041 441 9601 Hannu Niskakangas
Myynti 041 441 9602 Leena Niskakangas

Hemaisevat jutut soi,
naiset, miehet aprikoi,
mikä mahtaa seuraavaksi olla retken pää.
Kaikki pohtii tosissaan,
matkailu kun avartaa,
jostain kyllä meille löytyy sauna, ihanaa.
Hämeenkyrö nähtiin jo,
se oli paikka mainio,
seuraavaksi kyllä mennään Herrankukkaroon.
Se on paikka lokoisa
ja persoonallinen,
sinne kyllä mennään kiljuen.
Seuraa hetken hiljaisuus,
ehdotus ei ole uus,
haa nyt naisten joukossakin syntyy säpinää.
Sinne mennään tietenkin,
saamme kunnon löylytkin,
savusauna mahtava ne kun tarjoaa.
Mereen uimaan, upeaa,
kylpyallas odottaa
lämpimänä uimaria kylmän kalseaa.
Syömme kalasoppaakin
ja masut täytetään,
sitten ehkä kotiin lähdetään,
huhheijaa, sitten ehkä kotiin lähdetään,
huhheijaa, jne.

Juoksukoulu
Juoksukoulu starttasi runsaalla
osallistujamäärällä. Olemme edenneet kolmannelle harjoitusviikolle ja
kohta starttaa neljäs harjoitusviikko.
Alkuun olemme lähteneet varovaisesti. Juoksukoulu etenee jokaisen oman
tavoitteen mukaan. Juoksukoulun jokaiselle viikolle laadittua ohjelmaa
kukin osallistuja noudattaa oman tavoitteen ja kunnon tasoisesti.
Keskiviikkona 26.1.2011 lenkin
jälkeen teimme lihaskuntoliikkeitä ja
venyttelimme. Muistuttaisinkin tässä
vaiheessa osallistujia että toteutatte
tosiaan ohjelmaa oman kunnon mukaan. Kävellen Savihölkän taittavat
jatkavat kävellen PPP vauhtia ja tekevät lihaskuntoliikkeitä oman kunnon
ja fiiliksen mukaan. Samoin voivat
edetä myös juoksua aloittelevat, tärkeätä on kuunnella omaa kehoa, liian
kovaa rasitusta tässä vaiheessa pitää
välttää. Puolimaratonille ja maratonille tähtäävät voivat treenissä siirtyä
hölkkään Pk tasolla eli syke korkeintaan 70 % max sykkeestä. Samoin
teidän kannattaa keskittyä lihaskuntoliikkeisiin joita juoksukoulussa opettelimme.
Juoksukoulun yhteistreenit jatkuvat joka keskiviikko klo 18.

Omakotitalo

Ypäjä Varsanojantie 10 3 h,k,s
n. 112+150m2. Suuri ja hyvin
vankka talo, korkea kell. krs ja
yläk. saat lisähuoneita. Uusittu
sokkelin perusasiat, ikkunoita,
vesikate ja kaukolämpö ym.
Suuri rinnetontti. Hp 87.000,-.
H Einola 0400-536547. Esittely
to 3.2. klo 16.30. k 602877.
Hannu Einola 0400 536 547
Matti Mäkinen 0400 536 941
s-posti: etunimi.sukunimi@op.fi
www.opkk.fi
Loimijoen OP-Kiinteistökeskus
Väinämöisenkatu 6,
32200 Loimaa

HIIHTOMATKA SAARISELÄLLE 5.–12.3.
Majoitus kylpylähotelli Holiday Club Spa Saariselässä.
Hinta sis. bussikuljetuksen, majoituksen aamiaisella
sekä kylpylän vapaan käytön.
Hinta:
2 hh 550 e/hlö, 1 hh 695 e/hlö.
Varaukset ja tiedustelut: 044 0203 117

www.heinoline.fi
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Ypäjän Musiikkiteatteri ry. 25 vuotta

Teatteriretki Turkuun

KOLME ILOISTA ROSVOA
Kasper, Jesper ja Joonatan seikkailevat
lauantaina 12.3.
Bussi klo 11.00 Jokioisten S-Market,
klo 11.15 Ypäjän ent. matkahuolto.
Sitovat ilmoittautumiset 17.2. mennessä
puh. 040 822 7881 / Heidi.
Hinta: 16 € / jäsenet, 19 € / muut.

ALENNUSTA
TEATTERILIPUSTA
MLL Ypäjän jäsenet saavat 3 € alennusta
Forssan Teatterin näytelmän

ALADDIN JA TAIKALAMPPU
kevään 2011 näytöksistä.
Lisätietoja www.forssanteatteri.fi
Etu koskee jäseniä perheineen.
Alennuksen saa näyttämällä jäsenkorttia kassalla.

Kyseiseltä ajanjaksolta olemme saaneet valmiiksi siitä kertovan historiateoksen. Teos on myynnissä yleisölle ja sitä voi tiedustella Ypäjän kunnanviraston yhteispalvelupisteestä sekä Ypäjän
Osuuspankista. Hinta on 20 € / kpl. Kyseessä on
128-sivuinen, runsaalla kuvamateriaalilla varustettu teos. Muistorikkaita lukuhetkiä.

Ypäjän Musiikkiteatteri ry.
Johtokunta

Tukihenkilökoulutus
Forssan Seudun Mielenterveysseura on aloittanut tukihenkilötoiminnan Ypäjällä. Ypäjäläisiä kutsutaan tukihenkilökurssille, joka järjestetään 10.3.–5.5.2011
Forssassa. Kaipaamme joukkoomme arjen auttajia.
Tukihenkilöinä toimii eri-ikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Tule tekemään vapaaehtoistyötä
mukavaan seuraan. Saat uuden harrastuksen, ystäviä sekä laadukasta ja ilmaista jatkokoulutusta. Jos
ypäjäläisiä kiinnostuneita tulee tarpeeksi, järjestämme
oman koulutuksen Ypäjällä.
Sinun apuasi tarvitaan. Auta antamalla aikaasi!
Hakuaika päättyy 1.3.
Kurssille osallistujat haastatellaan.

MTK Lounais-Häme tiedottaa
Tiedote helmikuu 2010

Lisätietoa Anja Nwose, puh. 050 465 1152,
anja.fsms@gmail.com

Verotilaisuus MTK Hämeen järjestämänä yhdessä
Osuuspankin kanssa pe 4.2.2011 klo 18.30 Maatalouden
tutkimuskeskuksessa, M-talon auditoriossa Jokioisilla.
Alkaa kahvilla klo 18.00

Verotilaisuus Ypäjällä, MTK Lounais-Hämeen järjestämä to 10.2.2011. Aloitetaan klo 18.30 alkaen kahvilla
ja klo 19 itse koulutus Hevosopiston (aiemmista poiketen) auditoriossa. Kouluttajana Riitta Haarala. MTK
Lounais-Häme tarjoaa kahvit. Tervetuloa myös Ypäjän
ulkopuolelta!
Vesijumppa jatkuu Forssan Vesihelmessä ja alkuvuosi
on ollut suosittu. Vielä jäljellä seuraavat päivät perjantaisin kello 11.30 alkaen: 4.2., 11.2., 18.2., 11.3., 18.3.,
25.3., 1.4., 8.4. ja 15.4. Jäsenille vain 6 euroa / kertalippu.
MTK Häme Sählyturnaus la 2.4.2011. Perinteinen MTK
Sählyturnaus järjestetään Tammelan Koulukeskuksessa
la 2.4.2011 kello 9.00 alkaen. Ilmoittautumiset pikaisesti
Mika Hannu p. 050 347 8380 tai mikahannu@luukku.
com. Tätä kirjoitettaessa on viisi joukkuetta jo ilmoittautunut joten 5 mahtuisi vielä mukaan. Lue sählystä ja
muista ajankohtaisista asioista www.farmariapu.net

MTK Lounais-Häme

Eläkeliitto Ypäjän yhdistys ry
Sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS

tiistaina 8.3.2011 kello 13.00 Veteraanituvalla.
Vieraana piirin puheenjohtaja Veikko Rantanen.
Emäntien laittama kahvitarjoilu alkaa 12.30.

Hallitus

TERVETULOA !

Vasemmistoliiton Ypäjän osaston

KOKOUS

pidetään maanantaina 28.2.2011 klo 19.00 Veteraanituvalla. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Sotainvalidien veljesliiton
Ypäjän osasto ry:n

VUOSIKOKOUS
pidetään maanantaina 21.2.2011 klo 10.00
Veteraanituvalla.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

keskiviikkona 16.2.2011 klo 19.00 alkaen Huldan mökillä.

Mannisten kyläkerho

kokoontuu keskiviikkona 9.2.2011 klo 19.00
Lahja Poutalalla.
TERVETULOA

ILMAINEN
UINTIKERTA
VESIHOVIIN
MLL Ypäjän yhdistys tarjoaa kaikille jäsenilleen
yhden ilmaisen uintikerran Loimaan Vesihovissa
vuoden 2011 aikana. Edun saa näyttämällä kassalla jäsenkortin ja laittamalla nimen vihkoon.
Mukavia uintihetkiä!
Lisätietoja Heidi Moilanen 040 822 7881.

Kuutamohartauden pitää kirkkoherra Risto Ahti. Hartauden jälkeen juodaan kahvit tunnelmallisessa mökissä
kynttilän valaistuksessa. Luvassa myös yllätysohjelmaa,
laulua ja makkaranpaistoa ulkotulilla.
Koskentieltä opastus ja Suorannantieltä lähtien ulkotulet
opastavat teidät perille. Autot voi jättää Kaskihalmeen
makasiinin läheisyyteen (voi tulla suksillakin).
Tervetuloa läheltä ja kaukaa ainutlaatuiseen tunnelmaan
Huldan mökille!
Kuusjoenkulman Kyläyhdistys ry.

Johtokunta

TERVETULOA

Pikku Myy -kerho

alkaen 7.2. maanantaisin klo. 18.00–19.00
Ypäjänkylän koululla 3–6 -vuotiaille.
Askartelun, laulun ja leikin ohjaa Outi.
Tervetuloa.

Järj. Ypäjän Nuorisoseura ry

Kuusjoenkulman kyläyhdistys
järjestää perinteisen

KUUTAMOHARTAUDEN

Johtokunta

Tervetuloa.

Talvirieha
Ypäjänkylän Seuraintalolla lauantaina 26.2.2011 klo. 14.00.
Ohjelmassa:
Hiihtokilpailu 3-8 -vuotiaille alkaen klo 14.00,
ilmoittautumiset sitä ennen paikan päällä.
• Saappaanheitto 2 € / 3 kertaa
• Heitetään suksea 2 € / 3 kertaa
• Poniratsastusta
• Makkaranpaistoa 1 €
• Nokipannukahvi 1 € • Mehu 0,50 € • Pulla 1 €
Tervetuloa!
Järj. Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry

Pumppi Treeni

Huom!!!

torstaisin 3.2. alkaen klo 17.30
Kartanon koululla.
4 €/ kerta. Vetäjänä Eeva Mikkola.

Kartanon koululla 7.2. alkaen klo 19.00.
Vetäjänä Meri Niemi.

Järj. Ypäjän Naisvoimistelijat

Maanantai-jumppa
Järj. Ypäjän Naisvoimistelijat

