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KUTSU VARSINAISEEN
OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN
Ypäjän Osuuspankin jäsenet kutsutaan varsinaiseen
osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään torstaina 11.
päivänä huhtikuuta 2013 klo 18.30 Ypäjän Osuuspankin
kokoustiloissa, osoitteessa Kurjenmäentie 2, 32100 Ypäjä.
Kahvitarjoilu alkaa klo 18.00.
YPÄJÄN OSUUSPANKKI
Hallitus

Loimaan lukiolaisia
oli esiintymässä
palvelutalolla ja
Kartanon koululla
vanhojentanssipäivänä 15.2.2013.
Ohessa kuva
tapahtumasta.
Kuvassa
vasemmalta lukien
Karoliina Perho,
Johannes Erelä,
Anna-Stina Tuominen,
Oskari Nyman,
Beda Anttila,
Carlo Kupila,
Pinja Lilja ja
Matias Varhi.

Palvelukeskuksen asukkaat ja henkilökunta kiittävät
helmikuun tapahtumista, jotka toivat iloa ja
piristystä arkipäivään

Yhteisvastuumyyjäisten ja -lounaan tuotto kulujen jälkeen oli 677,92 € Kiitokset kaikille myyjäisiin
ja lounaaseen eri tavoin osallistuneille ja lahjoituksia
tuoneille! Kiitokset Kotinisulle, Paijan Ailille herneistä,
Parturi-kampaamo Ritva Kuusiselle, Perttulan Kukalle
ja Lahjalle, Pikku Annen Savelle, Salelle, Siwalle, Ypäjän
Apteekille, Ypäjän Osuuspankille ja Ypäjän Vehnämyllylle
lahjoituksista.
Vapunpäivänä 1.5. on tulossa Yhteisvastuun vapputapahtuma, johon uudet lahjoitukset on tervetulleita!
Yhteisvastuukeräys jatkuu
edelleen. Jos ovellasi ei
ole käynyt lipaskerääjää,
voit osallistua keräykseen
myös kirjastoissa tai
lahjoittamalla tilille:
FI95 5539 3320 0111 85.
Viitetieto: lahjoitukseni
Yhteisvastuulle.

Laskiaisajelu 12.2.2013.

Loimaan lukion wanhat 15.2.2013.

Parturi-kampaamo Outi Perho

KansallinenVeteraanipäivä

Katinhännäntie 298, 32140 Ypäjä as.
Puh. 050 372 1172
Avoinna: ma–pe 10–18 • Lauantai ja iltatyö sop. mukaan

27.4.2013

”Veljeä ei jätetä, nuoria ei unohdeta”
klo 09.30	Seppeleen lasku Sotaanlähdön muistomerkille Pertunmäellä
klo 10.00	Kansallisen Veteraanipäivän juhla Seurakuntakodilla

Tervetuloa!
Kunniamerkit

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

YPÄJÄN
TAKSI
Puh. (02) 727 1180

Ypäjän kunta tarjoaa ilmaisen kuljetuksen veteraaneille
ja heidän puolisoilleen kotoa tilaisuuteen.
Ilmoittautumiset kuljetukseen Keijo Leppäselle
puh. 050 363 6624 viimeistään perjantaina 26.4.2013 .
Ypäjän kunta ja seurakunta
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Diakoniatyö

Ypäjän seurakunnan
toimintaa huhtikuussa:
Ypäjäläinen
Ypäjän kunnan ja Ypäjän seurakunnan julkaisema tiedotuslehti Ypäjän kunnan asukkaille.
41. vuosikerta.
Lehden suurin vastuu ilmoituksen julkaisemisessa sattuneesta virheestä on ilmoituksen
hinta.
Päätoimittaja:
Tapani Rasila
Sivunvalmistus:
Pirkanmaan Lehtipaino Oy
Toimituksen osoite:
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5214
fax. (02) 767 7214
email: ypajalainen@ypaja.fi
ILMOITUSHINNAT
Etusivun alaosa
0,75 €/ pmm + alv
Takasivu
0,75 €/ pmm + alv
Muu osa lehteä
0,50 €/ pmm + alv
Etusivun yläosan
suuri ilmoitustila
(6 palstaa x 170 pmm)
500 € + alv
Määräpaikkakorotus
0,10 e / pmm + alv
Yhdistysten ilmoitukset
Maksutta
TILAUSHINNAT
Ypäjän kunnan alueen
osoitteisiin veloituksetta
Tilaukset kotimaahan ja
ulkomaille
30 e / vuosikerta + alv 10 %
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
Papalintie 1 B 13
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
ke klo 10–11.30, to klo 15–16
puh. 040 553 6362
PAINOPAIKKA
Pirkanmaan Lehtipaino Oy
Toukokuun Ypäjäläinen ilmestyy
sunnuntaina 5.5.2013. Lehteen
tarkoitettu aineisto on toimitettava kunnantalolle 26.4.2013
klo 12.00 mennessä.
Kesä–heinäkuun Ypäjäläinen
ilmestyy 2.6.2013.

Seurakunnan asiat
kirkkoherra
Vesa Rasta

ma 1.4.
klo 12.00 Sanajumalanpalvelus Ypäjänkylän Rukoushuoneella;
		
– Vesa Rasta ja Kauko Hyytiäinen
ti 2.4.
klo 18.00 Rukousta paikkakunnan puolesta seurakuntakodilla; Vesa Rasta
ke 3.4.
klo 10.00 – 11.30 Diakoniapäivystys
klo 11.30 Keskiviikkoruokailu
to 4.4.
klo 15.00 – 16.00 Diakoniapäivystys
pe 5.4.
klo 9.30 Perhekerho kerhon tiloissa
klo 18.00 Nuortenilta seurakuntakodilla; Isto
su 7.4.
klo 10.00 Sanajumalanpalvelus; Vesa Rasta ja Kaija Saukkola
klo 19.00 Sininen hetki; monipuolinen musiikki-ilta
		
– Tapio Laurila, Kaija Saukkola, Vesa Rasta…
ti 9.4.
klo 12.00 Diakoniapiiri Ypäjänkylän kirjastossa
klo 18.00 Nuorisotyön vastuuryhmä
ke 10.4. klo 10.00 EI diakoniapäivystystä
klo 11.30 Keskiviikkoruokailu
klo 18.00 – 20.00 Isoskoulutus Sumpussa; Isto
to 11.4.
klo 11.00 – 13.00 Kultaisen iän kerho
klo 15.00 EI diakoniapäivystystä
klo 17.00 Kaiken kansan lauluryhmä
klo 18.00 Kirkkokuoro
pe 12.4. klo 9.30 Perhekerho kerhon tiloissa
su 14.4. klo 10.00 Messu; Vesa Rasta ja Eeva Taneli
ti 16.4.
klo 18.00 Siionin kannel -lauluilta
ke 17.4. klo 10.00 – 11.30 Diakoniapäivystys
klo 11.30 Keskiviikkoruokailu
klo 13.00 Hartaudet palvelukeskuksessa
klo 13.00 Hoiva, klo 13.30 Ruustinna, klo 14.10 Keva-kerho
klo 17.00 Kirkkoneuvoston kokous
to 18.4.
klo 15.00 – 16.00 Diakoniapäivystys
klo 17.00 Kaiken kansan lauluryhmä
klo 18.00 Kirkkokuoro
pe 19.4. klo 9.30 Perhekerho kerhon tiloissa
klo 18.00 Rukousta paikkakunnan puolesta; Vesa Rasta ja Liisa Pura
la 20.4.
klo 18.00 – 22.00 Nuortenilta seurakuntakodilla; Isto
su 21.4. klo 10.00 Messu; Vesa Rasta ja Kaija Saukkola
ke 24.4. klo 10.00 – 11.30 Diakoniapäivystys
klo 11.30 Keskiviikkoruokailu
klo 18.00 – 20.00 Isoskoulutus Sumpussa; Isto
to 25.4.
klo 11.00 – 13.00 Kultaisen iän kerho
klo 15.00 – 16.00 Diakoniapäivystys
klo 17.00 Kaiken kansan lauluryhmä
klo 18.00 Kirkkokuoro
pe 26.4. klo 9.30 Perhekerho kerhon tiloissa; kevään viimeinen kerta
su 28.4. klo 10.00 Sana jumalanpalvelus; Vesa Rasta ja Kaija Saukkola
– Rippikoulun kanttoritunnit kirkossa klo 10.00 – 12.30
Tulossa 1.5. Vapputapahtuma seurakuntakodilla,
tarkempaa tietoa kirkollisissa!

Rukousta paikkakunnan puolesta
Monet ovat kyselleet mikä
se tällainen uutuus on kirkollisissa kummittelemassa.
Onko se jokin papin salainen
nurkkamessu tahi pienen porukan kerho?
EI OLE!
Idea uudentyyppiseen,
vapaamuotoiseen rukousiltaan on noussut seurakuntalaisten keskuudesta. Viime
lokakuussa oli kristillisten
järjestöjen yhteistapahtuma,
jossa tavoitteena oli rukoilla samaan kellonaikaan joka
paikkakunnalla, mieluiten
torilla / muulla julkisella
paikalla oman elinympäristön puolesta. Paikalla oli n.
25 henkilöä Ypäjän torilla,
hyisestä puhurista ja tihkusateesta huolimatta. Lauloimme ja rukouksessa toimme
Jumalalle kampanjassa ohjeistetut asiat: paikkakunnan hyvinvointi, koulut,
päättäjät, seurakunnan, jne.

Kokoontumisemme herätti
huomiota ja moni kyseli voisiko tällaista toimintaa jatkaa
myös siten että voisimme
rukoilla mahdollisten henkilökohtaisten asioidenkin
puolesta.
Tokihan rukousta maailmaan mahtuu eli toki suostuin innostuneesti jatkamaan.
Tilaisuuksia on järjestetty
aluksi syksyllä kirkossa,
mutta siirryimme seurakuntakodille, koska siellä pöytäryhmissä rukous ja keskustelu tuntuivat soljuvan luontevammin.
KAHVIA JA PULLAA tilaisuuksissa EI tarjoilla! Sen
sijaan pyrimme keskittymään mahdollisimman paljon rukoukseen ja hieman
keskusteluunkin. Myös Sanaakin lyhyehkösti voidaan
jakaa. Allekirjoittanut on toiminut tilaisuuksien vetäjänä.
Saamme myös perjantaina

19.4. vieraan Tammelasta,
jolloin emeritus kirkolliskokousedustaja, emäntä ja
evankelista Liisa Pura saapuu vieraaksemme seurakuntakodille klo18. Huhtikuun
ensimmäinen tilaisuus on
poikkeuksellisesti tiistaina
2.4. klo18 seurakuntakodilla.
Kokoontumisajat ilmoitetaan
kirkollisissa. Tilaisuus ei ole
tarkoitettu näännyttävän pitkäksi & siinä saa vapaasti
tulla ja mennä. Epämuodollisuus on pyritty säilyttämään.
Tilaisuudet on tarkoitettu
kaikenikäisille.
Tule ja tuo rukousaiheesi sekä ystäväsikin mukaan!
Kenenkään ei ole pakko rukoilla ääneen; voit tulla hiljentymään ja olemaan Herran lähellä!
Tervetuloa rukoilemaan!!!
Vesa Rasta

Diakoniatoimistossa päivystys
ke klo 10–11.30 ja to klo 15–16.
Huom! Päivystystä ei ke 10.4,
to 11.4, ke 1.5. eikä to 2.5.
Diakonia voit tulla tapaamaan sopimuksen mukaan muulloinkin tai
pyytää kotikäynnille, soitathan
niin tiedän tulla luoksesi.
Diakoni Hanna Hakala yhteystiedot puh. 040 553 6362,
s-posti: etunimi.sukunimi@evl.fi.
Diakonin kanssa voit keskustella luottamuksellisesti
mieltäsi painavista asioista, suruista ja murheista.

YPÄJÄN SEURAKUNNAN
NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT
Ypäjän hautausmaalle otetaan kesätyöntekijäksi
kaksi (2) nuorta; tyttö ja poika, kumpikin yhdeksi
(1) kuukaudeksi kesä-heinäkuun välisenä aikana.
Palkka on työehtosopimuksen mukainen.
Nuorten kesätyö on tarkoitettu vuosina 1992–1997 syntyneille
ypäjäläisille koululaisille, opiskelijoille ja muille työtä vailla oleville nuorille. Työpaikan saamisen ehtona on, että nuoren kotipaikka
on Ypäjän kunta.
Kirjalliset hakemukset 15.4.2013 klo 12.00 mennessä osoitteella
Ypäjän seurakunta, taloustoimisto, Papalintie 1 B 13, 32100 Ypäjä
tai sähköposti: jaana.hernberg@evl.fi
Valinta suoritetaan arpomalla. Valituille ilmoitetaan valinnasta
22.4.2013. Lisätietoja antaa vs. talouspäällikkö Jaana Hernberg,
p. 040 148 4092.

Partiotoimintaa Ypäjälle?

Partio on hauska ja hyödyllinen harrastus.
Se tarjoaa lapsille, nuorille ja aikuisille seikkailuja, elämyksiä, hauskanpitoa, ystäviä
ja hyödyllisiä taitoja. Partio antaa lapsille
ja nuorille mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä aktiivisiksi ja
vastuullisiksi yhteiskuntamme jäseniksi turvallisessa toimintaympäristössä.

Ypäjältä mahdollisuus partioharrastukseen on nyt parin vuoden ajan puuttunut. Haluaisimme kovasti muutosta siihen
tilanteeseen, mutta tarvitsemme sinun apuasi, partiosta kiinnostunut aikuinen. Ota rohkeasti haaste vastaan ja tule kuulemaan, miten paljon kaikkea kivaa partiolla olisi annettavana
myös sinulle aikuisena – puhumattakaan lapsista.
Järjestämme tiistaina 16.4. kello 18 alkaen illan partiosta
kiinnostuneille aikuisille Ypäjän Eränkävijöiden partiokololla (Jaakkolantie 19). Kaikki partiosta kiinnostuneet
ovat sydämellisesti tervetulleita mukaan!
Ypäjän seurakunta ja
Lounais-Suomen partiopiirin lippukuntajaosto

Vapputapahtuma
kaiken ikäisille

Srk-kodin piha-alueella
vapunpäivänä 1.5. klo 14 alkaen.
Myynnissä vastaleivottuja munkkeja
sekä kahvia ja simaa. Simaa ja munkkeja mahdollisuus ostaa myös mukaan.
Luvassa myös arpajaiset ja seurakunnan kirppispöytä.
Myyntipöydällä myydään myös listahuutokauppana
Nuorten valokuvakilpailun kilpailutyöt, sekä julkaistaan kilpailun voittaja. Klo 15 asti aikaa myös äänestää.
Lapsille Kasvomaalausta ja ongintaa.
Musiikkilavalla ohjelmaa kaikenikäisille. Alustavasti
ohjelmistossa:
• Forssan Adventtikirkon ryhmä esittää hengellisiä
lastenlauluja
• Martti Hård Someron vapaaseurakunnasta esittää
levymateriaaliaan Katja Karisukin säestyksellä
• Loimaan helluntaiseurakunnan Ylistysryhmä laulattaa yhteislauluja kaiken ikäisille
• Sisters Duo (Katja Karisukki ja Sanna Sukki)
esittää levytyksiään
• Susihavainto, punk-kokoonpano Lahden, Mäntsälän, Joutsan ja Forssan perukoilta ihastuttaa ja
vihastuttaa suorasukaisella ja villillä ilmaisullaan
Järjestäjänä Ypäjän seurakunnan
Lapsi-, Nuoriso- ja Diakoniatyö
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Kinkerit Ypäjällä
Tullessani Ypäjälle 1972 kyläkunnissa oli valmiiksi tehtynä
kinkerivuorolistat. Jokainen hieman isompi talo vuorollaan pitää
kinkerit. Jossakin listat olivat jopa vuoteen 2000 tehtynä. Vuosien aikana käytäntö meni siihen,
että kinkereillä sovittiin seuraavan talven paikka. Olivathan jopa jotkut talot kinkerivuorollaan
poistuneet pois kuvioista, autioituneet tai jopa muuttuneet kesämökeiksi. Kinkeripiirejä olivat
seuraavat: Perttula, Ypäjänkylä,
Varsanoja-Kartanonkylä, Manninen, Levä-Saarikko, Palikkala, Kuusjoki ja Hyrsy-Vähäsuo.
Lisäksi pidettiin kinkerit seurakuntakodilla ja usein jossakin
ylimääräisessä paikassa, tai ainakin keskustassa virsipitoiset
juonnetut kinkerit. Palvelutalolla
oli joskus myös kinkerit, joihin
tuli väkeä ulkopuolelta. Varsinkin 1970-luvulla ja myöhemmin
pidettiin muutamia päiväkinkereitä, mutta yleensä ne sijoittuivat iltaan. Olin antanut määräyksen, että tarjottava olisi yksinkertainen, ei paljoja sortteja,
mutta emännät eivät tätä yleensä
noudattaneet, vaan tarjottavaa
riitti. Jossakin vaiheessa kinkerit alkoivat klo 19 kahvituksella,
mutta varsin nopeasti muutin
systeemin sellaiseksi että ohjelma alkoi klo 18.30 ja vasta lopussa tarjoilut. Tämä johtui siitä
että joskus kahvitus keskusteluineen venyi niin pitkään, että itse
ohjelma menikin myöhäiseksi.
Niinpä vasta lopussa kahvi maistui, ja joka ei kiirettä pitänyt, sai
rauhassa jutella vaikka puoleen

yöhön isäntäväen kanssa. Joissakin kylissä pidettiin sunnuntaisin päiväkinkerit klo 12 alkaen.
Näin varsinkin Hyrsy-Vähäsuolla. Ja Varsanojalla oli kinkereillä
aina mukana Erkki Tuomonen,
joka käytti puheenvuoron ja
usein myös kertoili terveisiä jostakin hengellisestä tapahtumasta
tai tulevasta ohjelmistosta. Vuosittain kinkereille osallistui noin
250 ja jopa 300 henkeä.
Minulle jäivät mukavat muistot kinkereistä, joissa yleensä
oli aina kanttori mukana. Alkuhartauden jälkeen oli esillä
illan teema jostakin keskeisestä
kristinopin kohdasta vaikkapa
ehtoollinen, kaste, mitä on sovitus ja lunastus, kirkkovuoden
merkitys, millainen Jeesus oli
luonteeltaan tai Pyhän Hengen
tehtävä. Aiheita piisasi. Kanttori valitsi kyläkunnalle vuodeksi
virren, selitti sen taustan ja sitä harjoiteltiin. Ja tottahan toki
edellisen vuoden virsi laulettiin.
Monesti innostuttiin laulamaan
pitkäänkin. Kyläkunnan asioita myös tarkasteltiin ja tulevaa
toimintaa hahmoteltiin. Rippikoululaisia oli mukana ja he
toimivat lukijoina monisteista
joka olin tuonut mukanani. Näin
ollen poistui pelko aikuisilta, että joutuu lukemaan, vaikka näkö
olisi heikko. Joskus rippikoulun
vanhemmat olivat kinkereillä ja
tällä tavalla kenties tutustuivat
uuteen taloon.
Vuosien aikana syntyi myös
käytäntö, että taloon jätettiin
komea kinkeritaulu, ja tälläkin
hetkellä monen Ypäjän talon sei-

nällä on kehystettynä taulu: tässä talossa pidettiin silloin ja silloin kinkerit, ja alla kirkon kuva.
Olen jälkeenpäin ajatellut että
monesti tällainen muisto seinällä puhuttelee, sillä jotkut niistä
joinakin vuosina tulivat varsin
näyttäviksi kunniakirjoiksi.
Kinkereillä oli myös osanottajien ohjelmasuorituksia: soittoa, laulua tai pikku puheita.
Jännittäviä arvontoja innostuin
järjestämään, jos olin jostakin
saanut tai ostanut pikkutavaroita. Joskus keskustelut olivat
vilkkaita, jopa railakkaitakin,
ja naurua piisasi. Erään kerran
muistan ihmisten esittäneen niin
paljon kysymyksiä, että oikeastaan varsinaista papinsaarnaa ei
ollut. Niin eräs ulkopaikkainen
vanhus ihmetteli lopussa, että
miksei pappi pidä saarnaa ollenkaan. Sanoin että tässä olen
ollut jo pitkälti toista tuntia äänessä (vastailtu ihmisten mielipiteisiin ja kysymyksiin), että
eikö se käy jo saarnasta. Kyllä
käy, oli vastaus ja oli kuulemma
mukavat kinkerit.
Alkuvuosinani oli kinkereillä
jopa kastekin. Ja monesti jotkut
vanhukset tulivat kinkereille
saadakseen yksityisen ehtoollisen koska kirkkoon pääsy oli
hankalaa. Myöhemmin kyliltä
muutti väkeä vanhusten taloihin ja palvelutaloon joten yksin
eläviä vanhuksia väheni kyliltä.
Kinkerit olivat myös tiedotustilaisuus tulevasta ohjelmistosta,
vaikkakin Ypäjäläisen lehden
ilmestyminen jokaiseen kotiin
vähensi tätä tarvetta.

Huiskarin talon emäntä
Hämeen alueen varhaisimmat
veroluettelot ovat vuodelta
1539, ja niissä mainitaan nimeltä
useita Ypäjän taloja. Mannisten
kohdalla mainitaan seitsemän taloa, joista yksi on Huiskari. Sen
niminen tiekin löytyy, kun ajellaan ensin Kurjenmäkeä alas ja
sitten neljän tien risteyksestä kilometrin verran Loimaan suuntaan ja Loimaantieltä vasemmalle, Huiskarintielle. Siellä, Ketokylän aukeitten peltomaisemien
rajalla, on Mattilan talo. Siellä
oli mukava terassilla istuskella
ja tarkkailla lintuja takapihan
nurmikolla ja katsella Ketokylän
aukeille. Ja uskon että lintujen
kevät- ja syysmuuttojen aikaan
paikka oli ihanteellinen lintujen
bongailuun.
Maatilan emäntänä Mattilassa ehti Eeva Kaija Mattila olemaan 28 vuotta. Eeva oli joulun
lapsia, syntynyt 24.12.1937, ja
elämänkaaren toinen piste on
23.10.2012. Samana päivänä
sai Eeva nimipäivä- ja syntymäpäivä- ja joululahjat. Varsin
harvassa lienevät tällaiset ihmiset. Eevan isä tuli aikanaan Lappeenrannasta ratsuväen mukana
Ypäjälle, ja armeijan tulo oli
melkoinen muutos ypäjäläisessä
maisemassa. Ypäjän väkiluku
nousi, ja kanssakäymistä uusien tulokkaiden kanssa oli ehkä
paljonkin, vaikka armeijan alue
oli omaa suljettua elämäänsä
elävä yhdyskunta. Joen toisella
puolella oli Levän Hossin talo,
ja eikä aikaakaan niin Eevan isä
avioitui Hossin tyttären kanssa.
Avioliitto oli lyhyt sillä vaimo
sairastui vuonna 1946 Eevan ollessa yhdeksänvuotias, ja paria
vuotta myöhemmin oli jo hauta-

EEVA MATTILA
jaisten vuoro. Oman äidin poismeno oli tietysti nuorelle tytölle
koettelemus.
Tämän jälkeen Eeva elämässä seurasi Kuopion aika, vaikka kesät vietettiinkin Ypäjällä.
Eevan täti otti tytön perheensä
jäseneksi Kuopioon, ja Eeva sai
käydä koulua kahden serkkunsa
kanssa. Eevalla oli kaksi nuorempaa sisarusta, Anneli ja Sari,
jotka jäivät Ypäjälle. Kuopiossa
Eeva kävi tyttölyseota ja suoritti myös rippikoulun. Ja tottahan
toki kesää odoteltiin ja päästiin
sitä viettämään Loimijoen rantamille. Eevalla oli aikomus jatkaa
opintoja sairaanhoitokoulussa ja
sitä varten hän oli jo harjoitellutkin Loimaan sairaalassa. Mutta
sitten tuli kuvioihin nuori mies,
Matti nimeltään, joka muutti kuviot tyystin.
Vuonna 1957 Eeva vihittiin
Matti Mattilan kanssa, ja 55
vuoden avioliitossa olon aikana
syntyivät lapset Teija, Juha ja
Kaisu. Lastenlapsia on kahdeksan ja sitten vielä neljättä polvea
eli lastenlastenlapsia kolme tällä
hetkellä. Eevalle perhe ja kaikki
sen jäsenet olivat tärkeitä ja samanarvoisia. Harrastuksina olivat käsityöt sekä piha- ja puutarhatyöt. Muistan pitäneeni jopa
pihakirkkoja Mattilan idyllisessä
pihapiirissä, ja talvella oli aikakin kinkerit ja iloisten uutisten
ilta. Myös liikunta oli Eevalle
harrasteena ennen sairauksia.
Ja erityisesti on mainittava että
hän toimi myös syöpäpotilaitten
tukihenkilönä jo ennen kuin itse
sairastui.
Luonto oli hänelle läheinen:
kukat, eläimet ja linnut. Ja niinpä muistelenkin ihania pihakirk-

kohetkiä kesäisessä luonnossa
Eevan hoitamien kukkien keskellä. Myös seurakunnan hallinnossa hän oli mukana 1980-luvulla ja osittain myös1900-luvulla, valtuustossa ja kirkkoneuvostossa.
Muistan vuoden 2000 presidentin vaalit, jolloin Riitta Uosukainen oli myös ehdokkaana.
Erään kerran sanoin Eevalle,
että jollakin tavalla muistutat Uosukaista, josta tuli myös
eduskunnan puhemies. ”Sitä
ovat jotkut muutkin sanoneet”,
mainitsi Eeva. Eikä kestänyt
aikaakaan kun luin vaalien alla myös Uosukaisen elämän
vaiheita. Tyttö oli aktiivinen
Imatran yhteiskoulussa ja oli ensimmäisenä järjestämässä luokkajuhlia ja toimi niitten juhlien
kuuluttajana. Ja silloin minä hätkähdin ja muistin, että Someron
yhteiskoulusta tehtiin useamman
päivän leirikouluretki Imatralle.
Siellä koulussa meillä oli oppituntien lisäksi jopa luokkajuhla,
jonka juuri Riitan luokka järjesti. Juhlan jälkeen opettajamme
kehotti Someron poikia kohteliaasti saattamaan tyttöjä kotiin tai bussille. Minä sain tuon
reippaan kuuluttajan mukaani
ja olin jo ajatellut ehdottaa että nimen ja osoitteen otan, sillä
siihen aikaan minulla oli useita
kirjeenvaihtotovereita, tyttöjä ja
poikia Suomessa ja jopa Ruotsissa. Imatran voimalaitoksen
kohdalla nousi kova ukkonen,
salamat iskivät ja minä todella
pelästyin. Toivotin likalle hyvää
matkaa ja livahdin Valtiohotellin
takana jonnekin parakkiin asuntoomme. Muisteloni nauratti Eeva Mattilaa, ja vieläkään en ole

Seurakuntaan saatiin myös
matkaharmooni, ja usein kanttori soittopelinsä kanssa odotteli seurakuntakodin portailla tai
pappilan pihamaalla. Niin sitä
mentiin. Joskus jotkut halusivat
kirkolta tulla kyytiini, ja silloin
olin sanonut, että jos olet pihalla siihen aikaan kun lähden, niin
kyyti on varma. Mitään kommelluksia auton kanssa ei sattunut
kinkerimatkoilla, paitsi joskus
pelko lumihankeen jäämisestä.

Talon löytäminen pimeässä oli
joskus alkuvuosina vaikeaa mutta aina perille löydettiin.
Kinkerit ovat mukava talvinen kyläkunnan tapahtuma,
piristysruiske. Ja samalla se
on kontaktinotto myös kylätoimikuntaan, jollaista arvostan
suuresti. Ja näitä kylien puuhaihmisiä on mukavasti Ypäjällä
toimimassa alueen asukkaiden
parhaaksi.
Risto Ahti

Sininen hetki Ypäjän kirkossa
Jälleen soivat Ypäjän kirkon tähtitaivaan alla sävelet siniseen
hetkeen. Se tarkoittaa sitä, että yksi päivä elämässä on jälleen
painumassa mailleen. Ympärillä on himmenevää valoa.
Ypäjän kirkossa soivat illan hämyssä monipuoliset sävelmät,
joita esittävät Armi Haatanen, Kaija Saukkola, Sanna Vihervirta
ja Vesa Rasta laulusolisteina. Lisäksi Sanna Vihervirta soittaa
huilusoolot, Jukka Lahtonen kontrabassoa ja Vesa Rasta rumpuja. Pauli Hyrkäs on taustalaulaja, Tapio Laurila pianistina.
Ohjemassa esitetään letkeitä, svengaavia gospellauluja, negrospirituaalia, sooloja, duettoja ja kvinttilaulua, joista hehkuu
kevät ja sen äänet. Tilaisuudessa kannetaan kolehti oman
seurakunnan musiikkityölle.
Sininen hetki Ypäjän kirkossa sunnuntaina 7.4. kello 19

#

Neljänkymmenen vuoden aikana ehdin pitää noin 400 kinkeritilaisuutta Ypäjän seurakunnan
alueella. Yleensä nämä kinkerit eli lukuset pidettiin minun
aikanani tammi-helmikuussa.
Aikaisemmin edeltäjieni Aarne
Arjanheimon ja Toivo Roivaksen aikaan kinkerit sijoittuivat
usein maaliskuuhun, papinpyryjen aikaan, kuten kansa asian
ilmaisi. Kyllähän itsekin koin
muutaman pyryilman kinkeriaikaan. Muistan miten Palikkalaan
mennessä jo tuiskutti, mutta iltamyöhällä ilma oli jo kaoottinen. Millä konstilla sitä pääsee
kotiin? Talon isäntä otti ohjat
ja ohjeet tiukasti esille ja sanoi,
että autolliset lähtevät ensin ja
vasta viimeksi jalkaihmiset. Risto voisi nuorena miehenä lähteä
ensin ja varsin vauhdilla ajaa tuo
peltoaukea ja muut perässä jälkiä noudattaen. Tein työtä käskettyä, ja hyvin se meni, kunnes
huomasin keskellä tietä tumman
hahmon, tutun naisihmisen, joka tuntemukseni mukaan liikkui
hitaasti. ”Miten ihmeessä se on
jo tänne asti ehtinyt”, manasin
mielessäni, kun hetki sitten oli
isäntä antanut selvät ohjeet. Autoni heittelehti ja juuri naisen
kohdalla perä heitti kovasti vasemmalle ja onneksi naisihminen oli oikealla puolella. Pääsin
eteenpäin. Koskaan en tullut tietämään, miten muitten perässä
tulevien autojen kävi. Sillä hetkellä en nähnyt takanani ketään
ja naisella oli ainakin vielä kilometri peltoaukeata matkaa, ja tie
kovasti jo tukossa.

Ypäjän seurakunta

Päiväkerhoon ilmoittautuminen
Syksyn 2013 kerhoryhmien järjestelyjen vuoksi tarvitsemme seuraavat tiedot lapsestanne 23.5.2013 mennessä. päiväkerhoon pääsevät 3–5-vuotiaat lapset. tänä
vuonna 3 vuotta täyttävät voivat aloittaa syksyllä kerhon.
Jo kerhoa käyviltä riittää sanallinen ilmoitus päiväkerhoon.
Kerhomaksu 3-v. 15 e ja 4–5-v 30 e/vuosi, sisaralennus 5 e.
Lisätietoja saa päiväkerhosta puh: 040 804 9252 / Laila
Moisander maanantai-torstai klo 9 – 15 välisenä aikana.
Sukunimi ______________________________________

päässyt tapaamaan Riitta Uosukaista ja kysymään, että onko
kertomuksessani mitään hänelle
tuttua. Iloista sydämellistä olemusta tunsin olevan kummallakin niin Eevalla kuin Riitalla.
Eeva Mattila oli tavoitteen
ihminen. Niihin tavoitteisiin
tähdättiin. Ne piti saavuttaa ja
nähdä ja kokea. Tällaisia olivat
tietysti ristiäiset, rippijuhlat,
lakkiaiset, häät ja muut sukutapaamiset. Viimeiseksi jäi sitten
kesällä Ennin ristiäiset. Emännyyden jälkeen vuonna 1995
tapahtui Huiskarintien alku- ja
loppupäässä suuri vaihto: nimittäin kotien vaihto. Juhan ja Päivin perheen kanssa vaihdettiin
koteja niin että Eeva ja Matti
muuttivat Huiskarintien alkupäähän ja nuoret itse Mattilan
päärakennukseen. Muistaakseni
taisi olla jokin hartaustilaisuus
myös uudessa kodissa ja ainakin
useamman kerran siellä poikkesin juttelemassa.
Eevalla oli aina elämänmyönteinen asenne esillä vaikka pyörätuoli tuli aika ajoin käyttöön,
ja viimeinen kesä vietettiin
kokonaan pyörätuolissa. Lukuharrastukset olivat myös Eeva
puuhana, ja uskon että aika kului
paremmin, kun oli luettavaa. Parin viimeisen vuoden Matti oli
itse asiassa omaishoitajana. Syksyllä muuttolintujen aikaan tuli
Eevalle myös muutto, sillä itse
asiassahan me ihmiset olemme
verrattavissa muuttolintuihin.
Syntymän aikaan teemme kevätmuuttoa ja aikanaan edessä on
myös syysmuutto. Kesä on eletty ja elämä koettu.
Risto Ahti

Etunimet ______________________________________
Syntymäaika ________________________
Huoltajan nimi __________________________________
______________________________________________
Lähiosoite _____________________________________
______________________________________________
Postinro ___________ Paikka _____________________
Puh _______________________
Lastasi kerhosta hakevan henkilön/hoitajan nimi
______________________________________________
________________________ Puh__________________
Onko lapsellanne allergia tai jokin sairaus, joka pitää ottaa
huomioon kerhoaikana
______________________________________________
______________________________________________
Saako lastanne kuvata/videokuvata kerhossa ja käyttää kuvia esim. lehdissä ja srk:n tilaisuuksissa, esim. perhekirkot /
juhlat?
Kyllä _________ Ei ________
Saako lapsenne kuvia käyttää seurakunnan internet kotisivuilla?
Kyllä _________ Ei ________
Saako lapsenne osallistua päiväkerhon järjestämiin retkiin,
joista ilmoitetaan erikseen kerhovihkossa?
Kyllä _________ Ei ________
Saako lapsenne nimen antaa kerhokuvan kerhokavereille?
Kyllä _________ Ei ________
Mitä toivotte päiväkerhotoiminnalta __________________

_____________________________________________
_____________________________________________
Huoltajan allekirjoitus_____________________________

_____________________________________________
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Kanta-Hämeen
poliisilaitos

Turvallisuusnurkka
Mökkivarkaan viisiottelu
Hyvät lukijat seuraatte Tosi-TV
esitystä ”Mökkivarkaan viisiottelusta”, ottelija Benjamin Perä-Häpeä on juuri aloittamassa
ottelu-urakkansa.

Uinti

Benjamin saapuu toivorikkaana, voimansa tunnossa, kauniin hämäläisen järven rannalle,
jossa uintiosuus on edessä. Voitonhimoisin silmin hän katsoo
ensimmäistä suorituspaikkaa.
Mitä ihmettä järvi onkin jäässä? ”Lavastajan munaus”, sanoo
näytelmän ohjaaja. Benjamin
pääseekin lahden ylitse ihokkaankaan kastumatta, tallustellen suoraan kauniin kesämökin
pihaan. Uintiosuus hylätään
liikoihin laukkoihin, ei uintia
kävellen saa suorittaa, vain käsipohja olisi sallittu – puupäät saa
kellua. Menestymis- ja saalistusvietti saa Benjamin kuitenkin
jatkamaan ottelua.

Miekkailu

Benjamin kaivaa povestaan
ruuvimeisselin, jolla ryhtyy
miekkailemaan mökin ulko-ovea
auki. Mökin ovi on kuitenkin
takalukossa ja muutenkin murtosuojattu kunnolla, eikä edes
toiseksi astaloksi mukaan otettu sorkkarautakalpa avaa ovea,
joten hylkyyn menee myös
miekkailuosuus. Tulisieluinen
urheilijamme päästelee ilmoille
sanansäilää ja kiivastuksissaan
heittää kivellä ikkunan rikki ja
ryömii sisään mökkiin.

Ammunta

Tarkoitus olisi ammuskellakin, kuten lajin luonteeseen
kuuluu. Mutta… Tästä mökistä
aseet onkin viety kotiin asekaapin kätköihin. Ei tule Linnosvuon kaltaisia onnistumisen
riemuvoittoja ammunnastakaan,

pisteet jäävät alle euroviisupisteidenkin. Eikä mökistä löydy
muutakaan arvokasta palkinnoksi, sillä nekin omistaja on korjannut parempaan talteen. Onkin siirryttävä seuraavaan lajiin,
sillä kiireellisen vaurastumisen
tarve sitä vaatii.

Maastojuoksu.

Maastojuoksun lähtölaukauksen kajauttaa ilmoille mökissä
olevat hälytinlaitteet, jotka myös
ilmoittavat omistajalle mökissä
olevan kutsumattomia vieraita. Omistaja soittaa poliisille ja
maastojuoksu voi alkaa. Benjamilla on Gundersen-järjestelmän
mukaisesti etumatkaa, mutta
takaa-ajavien poliisien kunnonajoitus on täydellinen. Benjamin kirmailua kestää vain tovin, kun poliisit juoksevat miehen kiinni. Benjamille tuloksena
hopea, häpeä ja tuomio. Kaiken
lisäksi Benjamin kärähtää dopingista, sillä veressä on kemiallisia tajunnanlaajentajia, muttei
plasmanlaajentajia.
Kilpailu on päättynyt Benjamin tappioon. Jaa, että mihinkä
unohtui ratsastus. Ei se unohtunut, sillä Benjamin nappasi
mökiltä lähtiessään mukaansa
isoisän pojanpojalleen käsinveistämän puuhevosen. Maastojuoksun alkaessa Benjamin
hylkäsi keinuhevosen liiterin
taakse, josta poliisit palauttivat
sen mökille. Pojanpoika saa kesäillan auringonlaskua katsellessaan keinutella terassilla ja
leikkiä lännen nopeinta sheriffiä
tähti rinnassaan.
Sheriffiin ohjeet: murtosuojaukset kuntoon, arvotavarat
turvalliseen säilöön, aseet kotiin asekaappeihin ja hälyttimet
kruunaa kaiken. Näin turvataan
nautinnollinen mökkeily luonnonhelmassa.

P.S. Nykyaikainen viisiottelu – yksi hienoimmista olympiaurheilulajeista – koostuu viidestä lajista: uinti, miekkailu, ammunta, ratsastus ja maastojuoksu. Historian ensimmäisen 5-ottelun voitti vuonna
708 Ekr Lampis of Sparta. Poliisi on ennenkin menestynyt lajissa,
sillä Helsingin ratsupoliisin komisario Olavi Mannonen sai hopeaa
Melbournen olympialaisissa 1956 ja Hämeenlinnan olympialaisissa 1952 joukkuepronssia. Aivan oikein viisiottelussa voidaan puhua
Hämeenlinnan olympialaisista, sillä viisiottelu käytiin Hämeenlinnan Ahvenistolla.

Ilkka Iivari komisario Kanta-Hämeen poliisilaitos

Jokiläänin kansalaisopisto
40 vuotta
Juhlaviikonloppu 34.–14.4.2013
Jokioisten Tietotalolla

Juhlakevätnäyttely 19.–21.4.2013
Jokioisten Tietotalolla
Avoinna
pe klo 11–17• la klo 11–15• su klo 11–17
Lauantaina 20.4.
Viihdeorkesterin konsertti klo 15
Sunnuntaina 21.4.
Musiikkiesityksiä klo 12 alkaen
Lukuvuoden päättäjäiset klo 16.15
Opistolaisyhdistys tarjoaa kahvia ja
järjestää kädentaitoarpajaiset!
Tervetuloa!

Halutaan vuokrata

Talli / laidunpaikka
hevoselle osaksi kesää
läheltä Hevosopistoa.
P. 040 727 5611 / Minna

Mitä tavoitteita on maankäytölle
Palikkalassa? – osallistu nyt

Ypäjä on päättänyt suunnitella
Palikkalan aluetta ja se on mainio päätös, sillä Jokioisiin ja
Someroon rajautuva suunnittelualue on yksi kunnan tärkeimmistä tulevaisuuden solmukohdista.
Kuntarajat ylittävissä suunnitelmissa nyt kaavoitettava
alue on osoitettu Maaseudun
kehittämisen kohdealueeksi.
Samassa Hämeen liiton maakuntakaavassa on näytetty
seudullisesti arvokkaat yhtenäiset peltoalueet, merkittävä
työpaikka-alue ja muun muassa kalliokiviaineksenottoalue.
Tämä seututasoinen maakuntakaava antaa ohjeet kunnan
omalle maankäytönsuunnittelulle. Nyt on ypäjäläisistä kiinni mistä tarkemmin se
hevosten vaellusreitti alueella
kulkee, kuinka Murska huomioidaan virkistysalueena ja miten yhdystarve seututien (213)
ja kantatien (52) välillä hoidetaan. Tekeillä on siis Palikkalan
osayleiskaava – maankäytön
suunnitelma joka tähtää vuoteen 2035. Osayleiskaavalla ei
osoiteta yksittäisiä rakennuspaikkoja vaan nimensä mukaisesti yleisemmin alueen pääkäyttötarkoitus.
Laatimisvaihe on parhaillaan käynnissä ja kaavaluonnos
on tarkoitus valmistua tämän
kevään aikana. Valtakunnalli-

set alueidenkäyttötavoitteet
määrittelevät, että kaavan lähtökohtana on oltava perusteltu
väestönkehitysarvio ja että asutusta sekä matkailu- ja muita
vapaa-ajan toimintoja on suunnattava tukemaan maaseudun
taajamia ja kyläverkostoa sekä
infrastruktuuria. Suunnitelman
tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien energialähteiden käyttöedellytyksiä

ja on turvattava terveellisen
ja hyvälaatuisen veden riittävä saanti ja se, että taajamien
alueelliset vesihuoltoratkaisut
voidaan toteuttaa. Kaavalla on
varmistettava, että kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Eikä hyviä
ja yhtenäisiä peltoalueita tule
ottaa taajamatoimintojen käyttöön eikä hyviä ja laajoja metsätalousalueita pirstoa muulla
maankäytöllä. Alueen luonto- ja liikenneselvitykset ovat
käynnissä, joten voit nähdä
asiantuntijoita kulkemassa alueella.
Kaavanlaatijana toivon
maanomistajilta, yrittäjiltä ja
alueen muilta aktiiveilta lisää
sisältöä suunnittelutyöhön eli
tietooni teidän paikallisia tavoitteita. Miten sinun yritystoimintasi voisi mahdollisesti
laajentua? Kuinka itse näet
Loimijoen virkistyskäyttömahdollisuudet? Mitä teidän
maille ehkä joskus rakennettaisiin? On siis aika esittää
toiveita maankäytölle. Yleis-

kaava ei toimi rakennuslupien
perusteena, eikä siksi vaikuta
esimerkiksi verotukseen. On
kaavan vahvistumisenkin jälkeen täysin kiinni maanomistajasta lähteekö hän toteuttamaan
kaavassa suunniteltua maankäyttöä vai jatkaako eloa entiseen malliin. Kaavanlaadinta
on vireillä ja kuntakaavoitus
antaa mahdollisuuden turvata
tulevaisuus, varmistaa yhteiseen suunnitelmaan yleisesti se
mihin suuntaa Palikkalaa kehitetään, mitä suojellaan ja vaalitaan. Kaavoittajana en osaa
arvata salaisia odotuksianne ja
tulevaisuuden haaveitanne. Nyt
olisi mahdollisuus osallistua ja
osaltaan hallita paremmin alueen väistämätöntä ja jatkuvaa
muutosta. Vain osallistumalla
voit vaikuttaa, joten laitahan
tavoitteitasi tulemaan vaikka
sähköpostitse tai kirjeenä joko
suoraan minulle tai kuntaan.
Kaavoitusarkkitehti SAFA
Sanukka Lehtiö
sanukka.lehtio@fmcgroup.fi
tai PL 669, 20701 TURKU

Vanhat oppilaat muistojen äärellä
Papat seisovat muistojen äärellä Kartanon Koulun 50-vuotisjuhlissa. Vasemmalla Taimilan
Risto, keskellä joku Wäärin Keijo, oikealla Riston veli Juhani.
Taimilan Risto oli minun
kouluaikanani (50 vuotta sitten)
paras kaverini. Silloin elettiin
Beatles-aikaa ja tietysti piti perustaa yhtye. Yhtyeen nimi oli
muistaakseni Snake Charmers.
Kumppaneiksi saatiin Grönholmin Aki ja Pekka, joiden
vanhemmat omistivat Loimaan
Seurahuoneen ja Somerhovin
Somerolla. Niinpä Grönholmin
veljeksillä oli Suomen parhaat
soittopelit ja vehkeet. Harjoitussessiot pidettiin Seurahuoneella.
Minä sain kunnan olla ns. kiertuemanageri. Pojat vetivät All My
Lovingia silmät kiinni ja tukka
takana. Risto paukutti rumpuja,
Paso ja Ponse soittivat kitaraa
ja lauloivat ja taisipa Akilla olla
Hammondikin. Poikien Helmiäidiltä paloivat liinat siinä metelissä ja hän huusi pää punaisena
lopetuksen. Keikkoja saimme
tasan kaksi. Toisen Loimaalla

konvassa ja toisen Pertun Lavalla. Seura jäi lyhyeksi ja ehkä
parempi näin. Risto muutti Tikkakoskelle titaajaksi ja minä en-

sin Forssaan ja sieltä Helsinkiin
maalausurakoitsijaksi.
Kartanon Koulun (silloin
Ypäjän Yhteiskoulu) muistot säi-

lyvät kirkkaina mielessä. Juttua
riitti papoilta nyt 50 vuoden jälkeenkin.
Keijo Wääri
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Nuorten valokuvakilpailu on päättynyt, äänestämällä voit vaikuttaa!
Ypäjän seurakunnan nuoriso- ja diakoniatyö järjestivät
valokuvakilpailun nuorille
11.2.–11.3.2013. Yhteisvastuun
teeman mukaisesti kilpailun aiheena oli Vanhuus. Nyt kun kilpailutyöt on saatu kasattua, on
äänestyksen aika.
Kuvia on mahdollista äänestää 23.3.–1.5. kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina tai suoraan nuorisotyöntekijä Istolle tai diakoni Hannalle.
Äänestys tapahtuu lahjoittamalla rahaa Yhteisvastuu
keräykseen. Äänestäessäsi mai-
nitse mitä kuvaa haluat äänes-

tää, ja paljonko lahjoitat. Äänestyksen päättyessä 1.5. klo
15.00 eniten rahaa kerännyt
työ voittaa, ja kuvan ottaja
palkitaan. Alkuperäiset kuvat
on nähtävillä Seurakuntakodin
pääovien vieressä ikkunoilla
24.3.–26.4.
Alkuperäiset kuvat on mahdollista ostaa Seurakunnan
Vapputapahtumassa 1.5. Kuvista järjestetään listahuutokauppa, jonka tuotto ohjataan
lyhentämättömänä Yhteisvastuukeräykseen. Huutokaupan
tuottoa ei kuitenkaan lasketa
mukaan äänestystulokseen.

3. Ronja Salo 13 v.

1. Maria Einola 16 v.

5. Linnéa Kumpulainen 16 v.

2. Helmiina Ryödi 15 v.

7. Karita Pakarinen 15 v.

4. Jessika Pakarinen 14 v.

6. Eveliina Kauranen 15 v.

Opinnäytetyö:

Kotimaisten ratsastuskilpailujen kehittäminen
Kotimaan kilpailutoiminta rakentuu Suomen Ratsastajainliitto ry:n kilpailujärjestelmän
sääntöjen ja käytäntöjen mukaisesti. Ratsastuskilpailun
voidaan tapahtumana sanoa onnistuneen silloin, kun eri osapuolet voivat olla siihen tyytyväisiä. Tämä tarkoittaa hyvässä
hengessä tapahtuvaa, hyvin
suunniteltua, turvallista ja järjestelyiltään sujuvaa kilpailua.
Jenny Siren selvitti opinnäytetyössään onnistuneen kilpailun
edellytyksiä ratsastuksessa kilpailevien henkilöiden, heidän
tukijoukkojensa, kilpailun järjestäjien sekä kilpailutoimihenkilöiden näkökulmasta. Työssä
selvitettiin myös toimijoiden
tyytyväisyyttä kilpailujärjestelmään nykyisellään sekä ajatuksia

järjestelmän kehittämiskohdista
ratsastuskilpailujärjestelmän kehittämistyön tueksi. Siren valmistuu Hämeen ammattikorkeakoulusta maaseutuelinkeinojen
koulutusohjelmasta agrologiksi
(AMK).

Kiinnostusta kilpailumäärän kasvattamiseen

Keväällä 2012 tehtyyn kyselyyn tuli 1214 vastausta. Tulosten perusteella kilpailujärjestelmän eri osa-alueisiin ollaan kaikissa kohderyhmissä kohtalaisen
tyytyväisiä. Noin puolet kilpailijoista toivoo kilpailuja järjestettävän nykyistä enemmän, mutta
valtaosa heistä on tyytyväisiä
niin kilpailuista tiedottamiseen,
tuomareihin ja ratamestareihin
kuin kilpailuihin ilmoittautumi-

sen sujuvuuteen. Kilpailunjärjestämiseen osallistuvat henkilöt
kokevat tulleensa melko hyvin
huomioiduiksi ja ovat suurilta
osin tyytyväisiä Suomen Ratsastajainliiton tarjoamiin kilpailunjärjestäjien tukipalveluihin.
Noin puolet kilpailunjärjestäjistä ilmaiseekin kiinnostuksensa
järjestää kisoja tulevaisuudessa
nykyistä korkeammalla kilpailutasolla.

Toimihenkilöpula ja
taloudellisuus kalvavat

Vastaajien mielipiteet ovat
yhtenäisiä kilpailujärjestelmän
heikkouksista ja kehittämispaikoista. Erityisesti kaivataan ratkaisumallia kilpailunjärjestäjiä
kiusaavaan toimihenkilöpulaan,
samoin keinoja saada kilpailu-

toiminta taloudelliselta kannalta
kestävälle tasolle. Myös kilpailusääntöjä toivotaan paikoin selkeytettävän sekä luokkien rajaamista helpotettavan. Kilpailujen
turvallisuuteen ja sujuvuuteen
toivotaan panostettavan, minkä
nähdään vaativan lisää opastusta
järjestelyihin. Seurojen välisen
yhteistyön lisäämisen uskotaan
myös luovan uusia ja laadukkaampia kilpailumahdollisuuksia. Näiden lisäksi myös sponsoreiden hankinnan tukeminen
ja medianäkyvyyden lisääminen
nähdään merkittävinä kehityskohtina. Opinnäytetyö löytyy
kokonaisuudessaan ammattikorkeakoulujen theseus.fi -verkkokirjastosta. Opinnäytetyön
toimeksiantajana toimi Suomen
Ratsastajainliitto ry.

TYÖTÄ,TIETOA JA TUTKIMUSTA
Karttoja, kuvia ja kirjallisuutta salaojituksesta
Suomen Salaojitusyhdistys ry
perustettiin joulukuussa 1917,
josta lähtien katsotaan järjestelmällisen salaojituksen Suomessa alkaneen. Järjestelmällisyys
tarkoittaa sitä, että suunnitelmat
laadittiin tiettyjen ohjeiden mukaan ja että suunnitelma-asiakirjat arkistoitiin huolellisesti
siten, että kullekin tilalle annettiin oma toimitusnumeronsa.
Ensimmäisten 60 vuoden aikana
karttojen kenttämittaukset tehtiin
käyttäen mittanauhaa, harppaa,
kulmaprismaa ja vaaituskonetta.
1980-luvun lopulta lähtien käyttöön saatiin takymetrikalustoa,
jolla mitaten maaston vaaka- ja
korkeussuhteen saatiin tallennettua suoraan tietokoneen muistiin.
Ennen takymetrikautta kartat
puhtaaksipiirrettiin salaojaver-

koston suunnittelun ja mitoituksen jälkeen tussipiirtimillä ensin
vahatuille kankaille, myöhemmin piirustusmuoville. Aivan
alkuaikoina käytettiin erivärisiä
tusseja ja lopputulos saattoi ollakin melkoinen taideteos. Takymetrien tulon jälkeen suunnittelu
tapahtui tietokoneavusteisesti ja
karttakin syntyi automaattisesti
tietokoneen piirturilla.
Työtä, tietoa ja tutkimusta
-näyttelyssä Suomen maatalousmuseo Sarassa esillä on salaojakarttoja 1920-luvulta 2000-luvulle. Lisäksi nähtävillä on alan
kirjallisuutta sekä valokuvia lähinnä salaojakursseilta 1950- ja
1960-luvuilta.
Näyttely on esillä Suomen
maatalousmuseon seminaaritila
Riihessä 26.3.–26.5.2013.
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Mannerheimin Lastensuojeluliiton toiminta
vuonna 2012 Ypäjällä
Yhdistyksen jäsenmäärä 31.12. 2012 oli 132 kpl ja jäsenmaksu oli
20 €. Yhdistys tiedotti tapahtumistaan Ypäjäläisessä, internetissä
ja paikallisten liikkeiden ilmoitustauluilla. Vuoden aikana yhdistys
piti kevät- ja syyskokouksen sekä neljä hallituksen kokousta. Vuoden 2012 aikana yhdistys oli mukana seuraavissa tapahtumissa:
– Lasten retkisängyn vuokrausta jatkettiin.
– Yhdistys jatkoi vauvankantorinkan lainaamista panttia vastaan.
– Vastasyntyneille ypäjäläisille on lahjoitettu MLL kangaskassi.
Lahjan mukana on ollut esitteitä MLL:sta. Nämä lahjat on jaettu
neuvolan kautta.
– Jäsenet saivat käydä kaksi kertaa vuoden aikana ilmaiseksi uimassa Loimaan Vesihovissa.
– Keväällä jäsenet saivat alennuksen Forssan teatterin Fedja-setä,
kissa ja koira -näytelmästä.
– Yhdistys osallistui ekaluokkalaisten polkupyöräkypärien hankkimiseen. Ne jaettiin ekaluokkalaisille huhtikuussa.
– Yhdistys tarjosi Liiku-leirin ypäjäläisille lapsille jäätelöt leirillä.
– 17.5. järjestettiin seutukunnallinen retki Korkesaareen Helsinkiin.
– Syyskuussa osallistuttiin nuorisotoimen kanssa Elämä Lapselle
-konsertin bussin kustannuksiin.
– Lokakuussa yhdistys osallistui Askeleittain-materiaalin hankintaan päivähoidolle yhdessä Lions Club Ypäjän ja Lions Club
Ypäjä/Katen kanssa.
– Marraskuussa yhdistys osallistui 5–6 -vuotiaiden luistelukoulun
kustannuksiin Loimaan jäähallilla.
– 2.11. yhdistyksen toimintaa esiteltiin Avoimessa päiväkerhossa
piirin työntekijän toimesta. Paikalla olleille perheille tarjottiin
lounas.
– 29.11. yhdistys osallistui Ypäjän joulunavaukseen omalla kojulla. Yhdistyksen teltassa oli tarjolla myös lämmintä mehua ja
pipareita, jotka tarjosivat Ypäjän Yrittäjät ry. Paikalla järjestetyt
arpajaiset osoittautuivat suosituksi.
– Joulukuussa yhdistys jakoi lasten neuvolan ja sosiaalitoimen
kautta Hyvä Joulumieli -lahjakortteja 10 kpl, 5 kpl kummankin
tahon kautta.
– Joulukuussa yhdistys osallistui sosiaalitoimen joululahjakeräykseen lapsille.
Tänä vuonna toiminta tulee valitettavasti entisestään hiljenemään, koska vapaaehtoisista tekijöistä on pulaa. Tällä hetkellä
tiedossa on ainoastaan seutukunnallinen retki Korkeasaareen helatorstaina 9.5. Tarkemmat tiedot löydät ilmoituksesta. Syksylle
on myös suunnitteilla kirpputori Pertunkaareen, mutta aikataulu
on vielä avoinna ja riippuu osittain Pertunkaaren remontista. Tänä vuonna yhdistyksen hallituksessa on myös useita erovuoroisia
jäseniä ja kaipaisimme kovasti uusia kasvoja ja ideoita hallituksen
toimintaan.
Mukaan voi tulla ilman aiempaa kokemusta, kunhan tulet avoimin mielin ja haluat vaikuttaa lasten ja nuorten asioihin Ypäjällä,
se riittää! Jokainen osallistuu toimintaan myös oman osaamisensa
ja mahdollisuuksien mukaan, tule mukaan katsomaan! Vapaaehtoistoiminta myös antaa tekijöilleen paljon kokemuksia ja mahdollisuuksia. Jos olisit kiinnostunut tällaisesta toiminnasta tai haluaisit osallistua joskus esim. kirpputorin järjestelyihin, ota rohkeasti
yhteyttä sähköpostilla tai puhelimitse:
heidi.moilanen@pp1.inet.fi tai 040 822 7881. Yhdistyksellä on
nyt myös omat Facebook-sivut. Käy tykkäämässä ja katsomassa
uusimmat kuulumiset!
Yhdistyksen sihteeri
Heidi Moilanen

K

oululaiset kirjallisuuden

Maaliskuun toisella viikolla
Perttulan koulussa vietettiin
kirjallisuusviikkoa. Luvassa
oli paljon ohjelmaa.
Aloitimme viikon yhteisesti salissa, jossa opettaja luki
meille kappaleen Ella -kirjasta.
Joka päivä ruokalassa opettajat
ja ohjaajat lukivat meille yhden runon ruokailun aikana.
Maanantaina aloitimme kirjallisuuden tutkimisen luokissa. Me, eli 5. – 6. luokka tutkimme Harry Potteria. Ensimmäinen luokka vietti viikkoa
merirosvo-teeman merkeissä.
Tiistaina oppilaat etsivät kirjastossa merirosvokirjoja ja
kätkettyä aarretta. Jokainen
oppilas luki yhden merirosvoista kertovan lastenkirjan
ja yhdessä kuunneltiin Mauri
Kunnaksen ”Aarresaari”. Viikon aikana tehtiin myös oma
kirja vapaavalintaisesta aiheesta.
Toinen luokka teki ensimmäiset kirjaesitelmät ja lukivat
kirjoja lukupiireissä. Kolmas
luokka muuttui Kardemumman kaupungiksi Kolmen iloisen rosvon, Kasperin, JespeWilson Kirwa vieraili myös Levän ja Ypäjänkylän kouluilla. Kuvassa Wilson Levän tyttöjen ympäröimänä.
rin ja Joonatanin seikkailujen
myötä. Neljännellä luokalla
uppouduttiin Iso Kiltti Jätin Saimme esim. keksiä hänen kanssa. Hän esitteli ja kertoi
Olimme viikon aikana lukeluolaan ja tutustuttiin jättiläis- uudelle kirjalleen nimen. Yksi fantasia-aiheisesta kirjallisuu- neet kappaleita ensimmäisestä
ten huisin jännittävään maail- oppilaista sai hänen kirjansa desta. Hän esitteli myös Han- Harry Potter kirjasta. Tutusmaan.
lahjaksi.
nan tekemää fantasiakirjaa. tuimme kirjan paikkoihin ja
Keskiviikkona Wilson KirTorstaina koulullemme tuli Teimme pienen tekstin siitä henkilöihin. Perjantaina meitä
wa (tarinankertoja ja satusetä) kirjailijavieraita. Läänintai- erikoiskyvystä minkä haluai- odotti Harry Potter -seikkailu
tuli kouluumme kertomaan teilija Päivi Haanpää tuli pi- simme saada. Saimme myös kirjastossa. Joillain muillakin
tarinoita hänen elämästään ja tämään fantasia-aiheista sana- keksiä oman fantasiamaail- luokilla oli kirjastossa satukirjallisuudesta. Hän esitteli taidepajaa 4. -6. luokkalaisille. man. Keksimme sinne henki- seikkailu. Kirjastossa meistä
meille kirjoittamiaan kirjoja. Kirjailija Hanna van der Steen löitä, paikkoja, kasveja, ruokia muodostettiin ryhmät TylypahHäntä oli hauska kuunnella. vieraili luokilla 1. – 3. Teim- ja eläimiä. Kirjoitimme posti- kan tupien mukaan: RohkelikKaikki me pidimme hänestä. me paljon kaikenlaista Päivin kortit paikasta.
ko, Luihuinen, Korpinkynsi ja
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I YLEISKATSAUS

Kunnanvaltuuston kokouksen 5.3.2013 alussa luovutettiin
Tasavallan Presidentin 6.12.2012 myöntämät kunniamerkit
valtuuston II varapuheenjohtaja Veijo Simolalle, vanhustyönjohtaja Taina Haavistolle ja perhepäivähoitaja Merja Fabritiukselle.
Kuva: Ville Rämö
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Ypäjän yhteiskoulun ensimmäisen lukuvuoden päättyessä
on syytä luoda katsaus niihin
vaiheisiin, jotka edelsivät koulumme syntymistä.
Aloitteen oppikoulun perustamiseksi Ypäjälle tekivät agronomi Osmo Aalto ja
kunnansihteeri U. Simström.
Ajatus koulun perustamisesta
esitettiin ensimmäisen kerran
julkisesti Ypäjän yhteiskoulun
kannatusyhdistyksen perustavassa kokouksessa 19.10.1960.
Perustamislupaa anottiin sitten tammikuussa 1961, mutta vasta toinen anomus johti
myönteiseen päätökseen koulun saadessa perustamisluvan
10.5.1962.
Vuoden 1962 kesän ja syksyn kuluessa kunnostutti kannatusyhdistys koulutaloksi
vuokraamansa entisen kasarmirakennuksen viisi luokkahuonetta, opettajainhuoneen,

kanslian ja vahtimestarin asunnon. Vaikka rakennusta ei alun
perin olekaan suunniteltu kouluksi, saatiin peruskorjauksella
siihen tämän hetkistä tarvetta
silmällä pitäen riittävät ja nykyajan vaatimuksia vastaavat
opetustilat. Lisäksi olemme
saaneet käyttää Ypäjän kansalaiskoulun poikien käsityönopetustiloja.
Ensi lukuvuonna nykyiset
tilat ovat jo kokonaisuudessaan käytössä, ja lukuvuonna
1964 – 1965 on turvauduttava
jo vuorolukuun, ellei koululle
saada siihen mennessä lisätiloja. Lisärakennus, johon tulevat
kaikki tarvittavat lisätilat on
kuitenkin jo suunnitteilla, sillä
Arkkitehtuuritoimisto Aarne
Ehojoki valmistaa parhaillaan
pääpiirustuksia, ja rakennustyö on tarkoitus aloittaa jo ensi
syksynä, jos rakentamiseen tarvittavat lainavarat saadaan siihen mennessä hankittua. Poikien käsityötilojen rakentaminen
nykyisen koulurakennuksen
pohjakerrokseen aloitettaneen
kuitenkin jo kesäkuussa. Kou-

lu vetoaa lähiseudun liikkeisiin ja yhteisöihin, että nämä
tukisivat kouluamme rakennustyössä hinnanalennuksin ja
suoranaisin lahjoituksin.
Valtioneuvosto on myöntänyt koululle valtionavun joulukuun 7 päivänä 1962 ajaksi
1.7.1962 – 30.6.1964. Ypäjän
kunta on lahjoittanut koulun
perustamisrahastoon 10.000
nykymarkkaa ja lisäksi antanut kuluneena lukuvuonna
6.000 nykymarkan suuruisen
avustuksen. Yksityiseltä taholta ovat tulleet seuraavat lahjoitukset: Ypäjän Osuuskassa
2.5oo mk, Ypäjän Osuuskassa pulpettirahastoon 750 mk,
Ypäjän Säästöpankki 2.000
mk, Ypäjän Osuusmeijeri
1.250 mk, Ypäjän Marttayhdistys 1.000 mk, Johtaja Niilo Erkkilä stipendirahastoksi
3.000 mk, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Ypäjän osasto
nojapuut. Lisäksi ovat lukuisat
yksityiset tehneet rahalahjoituksia pulpettirahastoon.
Ypäjän yhteiskoulun naistoimikunta on lukuvuoden ai-

kana toiminut erikoisen ripeästi ja uutterasti koulun hyväksi.
Se on järjestänyt myyjäisiä, arvontaa, ketjukahveja ym. Heidän innokkaana puheenjohtajanaan on toiminut rouva Telma
Jaakkola. Heidän toimintansa
rahallinen tulos on jo nyt huomattavasti ylittänyt 1.000 nykymarkan rajan.
Ensimmäisen työvuotensa
päättyessä Ypäjän yhteiskoulu pyytää kiittää kaikkia niitä,
jotka tavalla tai toisella ovat
olleet auttamassa koulua sen
alkuvaikeuksissa.

Koulujuhlat ja muut
yhteiset tilaisuudet

Lukuvuoden alkajaisjumalanpalvelus oli 3.9. Ypäjän
kirkossa. Muista syyslukukauden tilaisuuksista mainittakoon
kunnan raittiuslautakunnan
järjestämä raittiustilaisuus, itsenäisyysjuhla, luokkajuhlat,
pikkujoulujuhla sekä syyslukukauden päätöstilaisuus joulukuun 20. päivänä.
Kevätlukukaudella vieraili
koulussamme Suomen Opis-
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Nurkkakuntalainen 1.4.2013

n lumoissa

Latovainiosta Lahteen…

lun kesken. 4. -6. luokka esitteli omat fantasiamaailmansa,
jotka oli tehty Päivi Haanpään
kanssa. Ennen koulun päättymistä Tarja luki meille keväisen runon. Siihen oli mukava
lopettaa mielenkiintoinen kirjallisuusviikko.
Ida Leskinen ja
Rosaliina Virtanen 6.lk

Läänintaitelija Päivi Haanpää
piti fantasia-aiheista sanataidepajaa 4.- 6. -luokkalaisille.
Kuvassa Christa Heinonen ja
Nea Vanhanen.

Puuskupuh. Teimme erilaisia
Harry Potteriin ja kirjastoon
liittyviä tehtäviä. Meidän piti
esim. laittaa kirjoja aakkosjärjestykseen ja etsiä kirjoja vihjeiden avulla. Lopuksi saimme
suklaamunat.
Jokainen luokka teki viikon
aikana omat tarinat, mutta kaikilla alkutarina oli sama. Viikon päätteeksi luimme luokkien keksimät tarinat koko kou-

Kirjailija Hanna van der Steen luki ja esitteli kirjoittamiaan fantasiakirjoja.

LUKUVUONNA 1962–1963
kelevan Nuorison Raittiusliiton järjestösihteeri, maisteri
Leevi Junkala. Lisäksi saatiin
nähdä elokuvaesityksiä, joiden
järjestäjinä toimivat Opistorahastoyhdistyksen Tuki r.y. sekä
Suomen Punainen Risti. Maaliskuussa naistoimikunta ja
opettajat yhteisvoimin järjestivät vanhempien ja opettajien
ohjelmallisen kahvi- ja keskustelutilaisuuden.
Osoituksena koulun vilkkaasta urheilutoiminnasta ovat
monet lukuvuoden aikana järjestetyt urheilutilaisuudet ja
kilpailut. Koulun yleisurheilukilpailut pidettiin 20.9. ja hiihtokilpailut 21.2. Koko koulua
käsittävä massahiihto suoritettiin 12.2. Talven kuluessa otteli
yhteiskoulun jääkiekkojoukkue kaksi kertaa kansalaiskoulun joukkuetta vastaan korjaten
molemmilla kerroilla voiton
nimiinsä. Toukokuun 27. päivänä pidetyissä Ypäjän koulujenvälilisissä liikennekilpailuissa sijoittuivat Yhteiskoulun
joukkueet myös hyvin, saaden
kaksi ensimmäistä, kolme kol-

matta, kaksi neljättä, yhden
viidennen, yhden kuudennen,
kaksi seitsemättä ja yhden kahdeksannen sijan.
Lukuvuoden aikana ovat
koulun laulua harrastavat lapset osallistuneet eri juhlatilaisuuksiin ohjelmansuorittajina
sekä koulussa että sen ulkopuolella.

Oppilashuolto

Oppilaiden terveydentila
on yleensä ollut hyvä ja poissaoloja on ollut melko vähän.
Koulun lääkärinä toiminut lääket. lis. Erkki Nissilä tarkasti
syyslukukauden alussa kaikkien oppilaiden terveydentilan.
Kouluruokailuun on osallistunut noin 90 oppilasta ja ruokailumaksu on ollut 8 markkaa
kuukaudessa. Ruokalana on
ollut entinen, sotilaskoti, missä
uutterien ja taitavien emäntien
ansiosta, vanhanaikaisesta ja
vajavaisesta keittiökalustosta
huolimatta, on saatu nauttia
maukkaita ja ravitsevia aterioita.

II TARKASTUKSET

Tarkastaja, rehtori Kurt Enkola suoritti 15. – 17.10. KJ:n
72 §:n mukaisen yleistarkastuksen.

III VANHEMPAINNEUVOSTO

Maanviljelijä Reino Toukola, puheenjohtaja, autoilija
Pentti Hannula, seppä Heikki
Huhtanen, maanviljelijä Roiner Seppänen, kunnansihteeri
Svante Tehi

IV JOHTOKUNTA

Agronomi Osmo Aalto, puheenjohtaja, agronomi Oiva
Jaakkola, varapuheenjohtaja,
terveyssisar Alma Pietiäinen,
kunnansihteeri Uuno Simström, taloudenhoitaja, myymälänhoitaja Aimo Takala,
maanviljelijä Vesa Vainio, rehtori Matti Kuivamäki, sihteeri,
varajäsenet maanviljelijä Niilo
Halme, maanviljelijä Jorma
Hannula, autoilija Toivo Heikkilä

XV MUITA TIETOJA

Lukukausimaksu oli syyslukukaudella 100 mk ja sisaralennukset 25 % ja 50 %. Kevätlukukaudella oli lukukausimaksu 85 mk ja sisaralennuksia on myönnetty siten, että
kaksi ensimmäistä sisarusta
maksaa 62 mk kumpikin sekä
seuraavat 44 mk. Vapaaoppilaspaikkoja myönnettiin syyslukukaudella 11,0 % ja kevätlukukaudella 13,1 %. Kirjoittautumismaksu on 5 mk.
Ehtojen suorituspäivät ovat
1.7. ja 1.8. Kuulustelut kumpanakin päivänä: klo 8.30 ruotsi
ja saksa, klo 10.00 suomenkieli ja klo 12.00 matematiikka.
Uusi lukuvuosi alkaa syyskuun 2 päivänä 1963 klo
10.00. Ne oppilaat, jotka syytä
ilmoittamatta ovat poissa avajaisista ja neljänä seuraavana
arkipäivänä, katsotaan eronneiksi.
Ypäjällä toukokuun 31 päivänä 1963. Matti Kuivamäki

Tätä kirjoittaessani ulkona on
heleä auringonpaiste, pieni
pakkanen ja metri lunta. Ei tämä lumi viikossa pelloilta lähde, joten olen vetoni hävinnyt
ja maksan Hacklinin Jorman
pihvit nöyrästi. Kun näimme viikko sitten Humppilassa
kunnan tulevaisuusesittelyssä,
uskoin vielä loppuun saakka
ilmaston nopeaan muutokseen.
Turhaan. Ehdotin Jormalle
alustavasti kaiken varalta ruokapaikaksi jo silloin Jokioisten
Ferrariaa, jossa on todella tasokasta ruokaa ja annokset ovat
isoja. Paikka on lisäksi Jormaa
lähellä. En missään tapauksessa ehdottanut jokioislaista ruokapaikkaa siksi, että pakoilisin
häviötäni vieraalle paikkakunnalle etteivät kaikki tutut olisi
häviötäni todistamassa.
Olen ollut nyt vuoden eläkkeellä ja aika on mennyt siivillä. Jokioinen ehti olla toimipaikkani 15 vuotta. Tuona
aikana kunnan väki ehti tulla
tutuksi. Poliisin, verotoimiston
ja muiden virastojen kanssa
vuorovaikutus kävi mutkattomasti. Monesti Jormakin poikkesi poliisiasemalle milloin
asian kanssa ja milloin ilman.
Kun vuonna 1981 tulin Turusta Jokioisten nimismiespiiriin,
sain oman vastuualueen Latovainiosta ja radan itäpuolisen
osan Humppilaa. Piiriin kuului
Humppila, Jokioinen ja Ypäjä.
Poliiseja oli seitsemän. Loppuvaiheessa saimme yhden lisää.
Muutoksen myötä siirryimme Forssaan ja vuoden 2009
alusta koko Forssan seutu
siirtyi Kanta-Hämeeseen. Nyt
pääpaikaksi on valittu Lahti.
Saa nähdä tiivistyykö yhteistyö vielä Pietariin saakka rajojen menettäessä yhä enemmän
merkitystään.
Muutoksia on aina perusteltu sillä, että palvelut voidaan
turvata, kun on riittävän suuri

alue. Näin voimavaroja voidaan tasata ja liikutella tehokkaasti. Vähenevien resurssien
myötä tapahtuu kuitenkin epätoivottua keskittymistä. Poliisin tehtäviä halutaan karsia ja
niitä ollaan sysäämässä muille. Tiedän kokemuksesta, että
kyliltä löytyy paljon innokkaita apulaisia, mutta samalla
ihmisten oikeusturva saattaa
kärsiä. Pidän tärkeänä, että
yhteiskunta satsaa ammattilaisiin ja takaa ihmisille ansaitun
turvallisuuden tunteen. Olen
komisario Ilkka Iivarille kiitollinen, että hän on tullut meitä
lähelle omilla kirjoituksillaan.
Tiedottaminen ja pehmeämpi
yhteydenpito on poliisin nykyaikaista yhteisöllisyyttä. Samasta syystä toivon hartaasti,
että poliisissa säilyy seudullisuus. Poliisin pitää tulla tutuksi
ja palvelut pitää pyrkiä pitämään lähellä. Forssan poliisiaseman tulee olla voimavaroiltaan aito poliisiasema, jossa
asiakkaita pystytään oikeasti
palvelemaan.
Samoin toivon, että valtiovalta lakkaa ajamasta jättikuntia tähän maahan. Mitkään nykyaikaiset konstit eivät korvaa
sitä edullista lähipalvelujen
verkkoa, mikä meillä kunnissa
nyt on. Maaseudun asuttamista
pitää kehittää ja siellä pitää olla asialliset palvelut. Nyt pitää
hajauttaa eikä keskittää.
Hallituksen puolivälin riihi
ei tuonut toivottua leutoa keliä,
vaan pakkasia näyttää riittävän
seuraaviin eduskuntavaaleihin
saakka. Meidän pitää tällä seudulla puhaltaa yhteen hiileen
entistä voimakkaammin. Me
olemme yhdessä enemmän,
mutta todellakin yhtenä vähemmän.
Tästä tulee hieno kevät,
nautitaan siitä!
Markku Leppälahti

Ypäjän Riistamiehet ry:n
vuosikokous 15.3.2013
Puheenjohtajana jatkaa Risto
Rantanen sihteerinä Helga
Tuura. Johtokuntaan valittiin
erovuoroisten tilalle Markku
Salmi, Erkki Fabritius, Jyrki
Uutela ja Erkki Heikkilä. Tilintarkastajiksi valittiin: Pauli Perho ja Martti Perho.
Kylänvalvojiksi valittiin:
Ypäjänkylä: Jouni Mäkilä
ja Simo Kankare, Perttula:
Tero Reiman, Kartanonkylä:
Markku Nummela, Varsanoja: Markku Nummela, Manninen: Raimo Alkki ja Jyrki
Uutela, Kuusjoki: Janne Hakamäki ja Paavo Hakamäki,
Levä: Jussi Pietilä ja Juhani
Leppälahti, Palikkala: Kalevi Korpela ja Tomi Tuura,
Saarikko : Markku Mäkelä ja
Markku Salmi.
Toimikuntien vetäjiksi
valittiin: Kenneltoimikunta: Sisko Nurminen, ampumatoimikunta/kivääri: Kari
Tuura, ampumatoimikunta/
haulikko: Martti Perho. Riistanhoito: Markku Mäkelä.
Riistakolmion laskenta: Erk-

ki Fabritius. Riistapäälliköt:
Erkki Fabritius ja Juho Rantanen.
Riistatilanteesta mainittakoon, että metsäjäniksien
kanta on elpymään päin. Rusakkokannat kyllä kestävät
metsästyksen, hirvi ja peurakannat noudattaa viimevuotista tasoa. Kauris: Köllinkylässä on yksi 17 yksilön
lauma, ja joitain yksittäisiä
on ympäri pitäjää. Kanalinnuista: teerikanta ja pyykannat ovat kohtalaiset.
Suurpedoista ilveksistä on
jälkihavaintoja koko pitäjän
alueella. Pienpetoja on vuodesta toiseen runsaasti vaikka niitä on aika hyvin verotettukin.
Hirvieläinten metsästykseen aikovien paperit tarkastetaan hirvieläinkokouksessa,
jossa henkilökohtainen edustus tai valtakirja on pakollinen. Kesän aikana on käytävä vähintään kerran harjoituksissa ampumaradalla.
Sihteeri
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Linja-autovuorot Forssaan ja Loimaalle
lähtö – perillä

Ypäjä – Loimaa
klo 06.10 – 06.30 ma–pe kouluvuoden aikana
klo 07.30 – 07.50 koulupäivinä ma–pe
klo 08.25 – 08.45 koulupäivinä ma–pe
klo 11.05 – 11.50 ma–pe kouluvuoden aikana
klo 13.05 – 13.25 ma–pe kouluvuoden aikana
klo 13.25 – 14.10 ma–pe kouluvuoden aikana
klo 14.30 – 15.00 koulupäivinä ma–pe
klo 15.30 – 16.00 koulupäivinä ma–pe
klo 16.05 – 16.25 ma–pe kouluvuoden aikana
klo 16.30 – 17.05 koulupäivinä ma–pe

(Manninen – Loimaa)
(Manninen – Loimaa)
(Manninen – Loimaa)
(Ypäjänkylä – Loimaa)
(Manninen – Loimaa)
(Ypäjänkylä – Loimaa)
(Ypäjänkylä – Loimaa)
(Ypäjänkylä – Loimaa)
(Manninen – Loimaa)
(Ypäjänkylä – Loimaa)

Loimaa – Ypäjä
klo 06.50 – 07.10 ma–pe kouluvuoden aikana
klo 06.50 – 07.30 koulupäivinä ma–pe
klo 08.00 – 08.25 koulupäivinä ma–pe
klo 10.45 – 11.05 ma–pe kouluvuoden aikana
klo 13.10 – 13.25 ma–pe kouluvuoden aikana
klo 13.45 – 14.05 ma–pe kouluvuoden aikana
klo 14.10 – 14.30 koulupäivinä ma–pe
klo 15.10 – 15.30 koulupäivinä ma–pe
klo 16.10 – 16.30 koulupäivinä ma–pe
klo 17.20 – 17.40 ma–pe kouluvuoden aikana

(Manninen – Ypäjä)
(Ypäjänkylä – Ypäjä)
(Ypäjänkylä – Ypäjä)
(Manninen – Ypäjä)
(Manninen – Ypäjä)
(Manninen – Ypäjä)
(Manninen – Ypäjä)
(Manninen – Ypäjä)
(Manninen – Ypäjä)
(Manninen – Ypäjä)

Ypäjä – Forssa
klo 07.10 – 07.50 ma–pe kouluvuoden aikana
klo 14.05 – 14.40 ma–pe kouluvuoden aikana
klo 17.40 – 18.15 ma–pe kouluvuoden aikana

Forssa – Ypäjä
klo 05.45 – 06.10 ma–pe kouluvuoden aikana
klo 12.30 – 13.05 ma–pe kouluvuoden aikana
klo 15.30 – 16.05 ma–pe kouluvuoden aikana

Tiedustelut linja-autovuoroista ja asiointimatkoista koulutoimensihteeri Auli Hossi puh. (02) 76 265 261 tai 050 574 7739

Ypäjän Karjalaisseuran toiminnasta
Ypäjän Karjalaisseuran vuosikokous pidettiin 20.3. Lahja Ahvolla. Kokouksessa käsiteltiin
toimintavuoden 2012 toimintaa
ja taloutta. Seuran hallitus oli
kokoontunut edellisellä viikolla
valmistelemaan yleisessä kokouksessa käsiteltäviä asioita, mm.
tuloslaskelmaa ja toimintakertomusta. Samassa kokouksessa
hallitus valitsi seuralle sihteeriksi Merja Rautiaisen vuodelle
2013.
Vuosikokoukseen saapui
21 seuran jäsentä, kokouksen
puheenjohtajana toimi Lassi
Velling, sihteerinä Merja Rautiainen. Seuran hallituksessa
vuonna 2012 olivat Pekka Moisander, pj., Aino Tuura varapj.,
Airi Ikonen, Veikko Mäkeläinen,
Lasse Paljakka, Urho Puukka,
Matti Pyykkö, Erkki Rautiainen,
Tuire Romu, Ilkka Teperi, Mirja Tuomisto ja Erkki Tuomonen
(7.6.2012 saakka). Vuodelle
2013 uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Jouni Paloposki.
Seuran sihteerinä toimi Merja
Rautiainen ja toiminnantarkastajina Kalevi Moisander ja Tuomo
Mäkeläinen, varalla Tapani Siren ja Valto Raaska.
Hallituksen kokouksia on ollut kaksi kertaa, yleisiä kokouksia kaksi kertaa, lisäksi lähialueen karjalaisseurojen yhteistoimintakokouksia myös kaksi ker-

Virpaoksien tekijöitä Veteraanituvalla: Aino Tuura, Sirkka Reittonen, Kaija Laakso ja Airi Ikonen.

taa. Tupailtoja ollut viisi kertaa.
Vuonna 2012 seuran toiminnassa on ollut juhlapyhinä lippuvartiot, laivaristeily, saunailta
Caissaniemessä, pikkujoulu Oppilasruokalassa ja runsaasti yhteistoimintaa lähialueen seurojen
kanssa mm. Karjalan Liiton kesäjuhlat lahdessa, Evakkovaellus
Somerolla, Erkin kyykkä Forssassa, konserttimatkoja Helsinkiin, Virpolauantai Forssassa.

Seura on myöntänyt kolme stipendiä yläasteen oppilaille.
Vuosikokous hyväksyi vuoden 2012 toimintakertomuksen,
tilit ja tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallitukselle
ja toimihenkilöille. Ypäjän Karjalaisseura on tilannut monen
vuoden ajan Hoivakodille Karjala-lehden mutta kokouksessa
päätettiin hallituksen esityksestä
siirtää lehti tulemaan kirjastoon,

jossa se tavoittaa suuremman
lukijamäärän. Kokouksessa sovittiin virpaoksien teosta Veteraanituvalla sekä sovittiin piirakanpaistajat Forssan K-Citymarketin tilaisuuteen, jossa oli seitsemän Karjalaisseuran yhteinen
myynti- ja virpomistilaisuus.
Ypäjän Karjalaisseura kiittää
kaikkia toimintaansa osallistuneita.

YPÄJÄN KIRJASTON UUTUUSLUETTELO
1 Filosofia. Psykologia.
Rajatieto
Byrne, Rhonda; Taikavoima
ET- lehden rakkaimmat värssyt
ilon ja lohdun hetkiin
Laajasalo, Taina; Kun kolmesta tulee neljä: opas toisen lapsen saaville perheille
Pruuki, Heli; Parisuhteessa:
tunne itsesi, uskalla rakastaa
Järn, Sari; Hiirestä puumaksi
Perho, Anna; Superarkea!:
käytännön opas helpompaan
elämään
3 Yhteiskunta
O`Byrne, Robert; Herrasmiehen tyyliopas
Limnèll, Jarno; Maailma ja
Suomi 9/11 jälkeen
Haastavat tilanteet esimiestyössä
Järvilehto, Lauri; Upeaa työtä!: näin teet itsellesi unelmiesi
työpaikan
5 Luonnontieteet.
Matematiikka. Lääketiede
Eklund, Kari; Nivelreuma
Huovinen, Pentti; Tanssii bakteerien kanssa: pidä bakteereistasi huolta
Jokiniva, Mia; Hengähdyshetkiä: opas stressittömään elämään
Kun lapsi kuolee: Käpy – Lapsikuolemaperheet ry 20 vuotta
Saarnia, Pirjo; Terveellistä ruokaa vartissa
Uittomäki, Susanna; Miten tukea lasta kun läheinen on kuollut
Laine, Lasse J; Suomen luonto: tunnistusopas
Jensen, Hanna 940 päivää isän
muistina
6 Tekniikka. Talous. Käsityö.
Maa- ja metsätalous.
Kotitalous. Liiketalous.
Tuuma; Rakennusperinteen ystävien lehti
Keinänen, Minna; Kissojen
Suomi: katit historian poluilla
Steenbergen, Menke; Hevos-

havaintoja: katso, mieti ja toimi
Rosoa ja patinaa – metalli vanhassa talossa
Gullichsen, Alexander; Safkaa:
parempaa arkiruokaa

7 Taiteet. Liikunta
Erola, Juha; Presidenttien hevoset Ypäjällä
Valasti, Kirsi; Lentoa juoksuun: harjoittele oikein, kehity
ja nauti
Virkki, Juha; Sohvaperunan
leffaraamattu

9 Historia
Euroopan historia l; Valta ja
asema
Euroopan historia ll; Henki ja
elämä
Lounais-Hämeen kotiseutu- ja
museoyhdistys; Vuosikirja 81
Huhtanen, Hannes, Leimattu
matkalippu
Rämö, Lassi; Takaisin Karjalaan
Sarjanen, Petri; Rokka; Antti
Rokan esikuvan Viljam Pylkkään vaiheet talvi- ja jatkosodassa
Worth, Jennifer; Hakekaa kätilö
Roselius, Aapo; Isänmaallinen
kevät: vapaussotamyytin alkulähteillä
Feldt, Felica; Näkymätön tytär: kasvatusguru Anna Wahlgrenin varjossa
86- 89 Kirjallisuustiede.
Kielitiede. Kielet
Auster, Paul, Tässä ja nyt: kirjeitä ystävyydestä
Särmä: suomen kieli ja kirjallisuus: Luova kirjoittaminen

80 – 83 Kaunokirjalliset
sekasisältöiset teokset. Runot
Huotarinen, Vilja-Tuulia; Seitsemän enoa
Pää auki: säkeitä nuorille(N)
84 Kertomakirjallisuus
(D=dekkari, SF=fantasia/
scifi, R=rakkaus, S=sota,

NOV=novellit)
Adler, Elizabeth; Barcelonan
katujen kuiske (D)
Bergstrand, Mikael; Delhin
kauneimmat kädet (R)
Cussler, Clive; Paholaisen
portti (D)
Delacourt, Grégoire; Onnen
koukkuja
Donner, Jörn; Mammutti, tai
Jörn Donnerin jälkeenjääneet
teokset
Gideon, Melanie; Vaimo 22
Hall, Tarquin; Vish Puri& kadonneen palvelijan tapaus (D)
Harris, Joanne; Persikoiden aikaan
Heikkinen, Mikko-Pekka; Terveiset Kutturasta
Hemingway, Ernest; Nick
Adamsin tarina
Härkönen, Anna-Leena; Laskeva neitsyt ja muita kirjoituksia
Kangas, Päiviö; Kalavetten
vietävänä
Karila, Juhani; Gorilla (NOV)
Kaunisto, Milja; Synnintekijä
Kelly, Cathy; Uusia alkuja (R)
King, Stephen; 22.11.1963
Konstig, Joonas, Totuus naisista
Lantz, Åsa; Miehemme Shanghaissa (D)
Linna, Väinö; Tuntematon sotilas (S)
Lupton, Rosamund, Mitä jäljelle jää (D)
McEwan, Ian; Makeannälkä
Mäki, Reijo; Sahanpururevolveri: kauneimmat kertomukset
(D)
Netti ei vaan toimi; parhaat Facebook –mokat
Ollikainen, Aki, Nälkävuosi
Porma, Maija; Kuvajainen peilissä (D)
Rajaniemi, Hannu; Fraktaaliruhtinas (SF)
Roberts, Nora; Rakkauden
kynnyksellä (R)
Ropponen, Markku; Kuhala &
jokimurhat( D)
Sten, Viveca; Sisäpiirissä (D)

Tuomaa, Erkki, Sadonkorjaaja
(D)
Vaahtera, Veera; Rakkautta,
vahingossa (R)
Ward, J.R.; Halu (SF)
Waris, Helena; Talviverinen
(SF)
Verronen, Maarit; Varjonainen
Väisänen, Hannu; Taivaanvartijat

85 Sadut. Kuvakirjat.
Sarjakuvat
Luhtanen, Sari; Rakastaa, ei
rakasta
Tanaka, Masashi; Gon (MANGA)
Tofield, Simon; Simonin kissa:
Vs.maailma
Pelliccioni, Sanna; Sokerileipuri Mata-Mii seikkailee
Stark, Ulf; Kaikki tämä
Voipio, Myry; Ylipainoinen
yksisarvinen ja muita kertomuksia
Vuosi Puhin kanssa
Lasten ja nuorten tietokirjallisuus
Alameri, Mikko; Pieni kapearaidekirja
Parvela, Timo; Maukan ja
Väykän pieni kirja ystävyydestä
Reinikainen, Satu; Ihme pääsiäinen
Liansana, Jordi; Fysiikka ja
kemia
Windham, Ryder; Star Wars:
Tähtien sodan kuvitettu opas
Lasten ja nuorten kaunokirjallisuus (H=hevoskirja,
SF=scifi ja fantasia, K=kauhu,
NA=nuorille aikuisille)
Arden, William; 3 etsivää ja
huokaavan luolan arvoitus
Arthur, Robert; 3 etsivää ja tulinen silmä
Cast, P. C; Kahlittu (NA)
Daugherty, C.J; Night school:
Yön valitut (NA)
Delikouras, Aleksi, Nörtti;
2:Next level (NA)
Dibben, Damian; Circus Maximus (SF)

Dieckmann, Maijaliisa, Ville
Romunen ja mummo Tallinnassa
Hagmar, Pia; Klara ja ratsastusretki (H)
Halme, Antti; Metalliveljet ristiretkellä (NA)
Jalo, Merja; Jesse etsijäkoira
Jalo, Merja; Noiduttu huone
(H)
Kallioniemi, Tuula; Karoliina ja nokkela Neema Onkeli,
Kreetta; Selityspakki Riordan,
Rick; Pedon varjo (SF)
Salminen, Hellevi; Hello, I love you (NA)
Shan, Darren; Varjojen vangit
(K)

Siirilä, Jussi; Barrikadikesä
(NA)
Simukka, Salla; Punainen kuin
veri (NA)
Stephens, John; Tulikronikka
(SF)
Strandberg, Mats; Piiri (SF)
Tuomola, Johanna, Jäätelökioskin arvoitus
Valente, Catherynne; Tyttö joka purjehti Satumaan ympäri
itse rakentamallaan laivalla
Wallace, Karen, Munavarkaita
Paljon uusia lasten kuvakirjoja, äänikirjoja ja
dvd-levyjä!
www.lounakirjastot.fi

Ypäjän koulujen ja päiväkodin
ruokalista viikoilla 15 – 17

Viikko 15
Maanantai: nakkikeitto, juusto, pehmeä leipä
Tiistai: uunibroileri, perunat, salaatti
Keskiviikko: kasvisruoka, perunat, tuoresalaatti
Torstai: makaronilaatikko, tuoresalaatti
Perjantai: jauhelihakastike/spagetti, perunat, tuoresalaatti

Viikko 16
Maanantai: pyttipannu, salaatti
Tiistai: palapaisti, perunat, tuoresalaatti
Keskiviikko: broilerikeitto, pehmeä leipä
Torstai: italianpata, tuoresalaatti
Perjantai: kalaleike, perunat, tuoresalaatti

Viikko 17
Maanantai: kirjolohikiusaus, salaatti
Tiistai: pinaattiohukaiset, salaatti, hillo
Keskiviikko: jauhelihapihvit, perunat, tuoresalaatti
Torstai: balkaninkeitto, pehmeä leipä
Perjantai: kaalilaatikko
Ruokaan sisältyy p äivittäin leipä, leipärasva, ruokajuoma
sekä tuore- tai muu lisäke.
Ruokalistassa ovat muutokset mahdollisia.
Viikoittainen ruokalistamme on katsottavissa myös
Ypäjän nettisivuilta osoitteessa:
www.ypaja.fi/kuntalainen/kouluruoka
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Mummon muisteluja
Esi-isiä kiittää saamme paljosta
itsenäisen kuntamme puolesta.
Paljon evääksi annoitte meille
ja ohjasitte asiat oikeille teille.
Opin tielle lapset ohjattiin varhain,
siitä monella on muisto mitä parhain.
Komea on keskus Ypäjän,
sadat valot valaisee yössä hämärän.
Esi-isämme ei tuntea vois näkymää,
jos uudelleen palata voisivat elämään.
Opasteet johtaa oikeille teille,
hyötyä tästä on meille jokaiselle.
Kaunis kirkkomme paljon kertoa vois,
jos puheenlahjat sillä ois.
Kellot soimaan kun kumahtaa,
ne kansalle monta asiaa ilmoittaa.
Ilosanomaa tai surua viestittää,
ne poskille kyynelvirrat vierittää.
”On pohjolan hangilla meill’ isänmaa”
lauloivat marssien Ratsukoulun sotilaat.
Ajat taakse on jääneet elämään,
monet muistot ne kuitenkin herättää.
Hevosopisto paikalla jatkaa nousuaan,
se kunnalle tuo mainetta ja kunniaa.
On kuntamme itsenäisyyden arvoinen,
sitä yhdessä kaikki nyt toivomme.
Huolet vanhuksiltakin poissa on,
hoivakoti on paikka verraton.
Jumala siunaustaan kaikille suokoon,
tämä viesti kunnalle onnea tuokoon.
Eini Rämö

Wäärin käsityksiä
Uusi elämä epilepsian kanssa
Sinä päivänä elämäni muuttui. Se tuli kuin puun takaa –
epilepsiakohtaus. Venäläinen
klassikkokirjailija Dostojevski
kuvaa romaanissaan”Idiootti”
kohtausta seuraavasti: ”Sitten
jokin ikäänkuin avautui hänen
edessään: outo sisäinen valo kirkasti hänen sielunsa. Tuo hetki
kesti ehkä vain puoli sekuntia,
mutta hän muisti ja tajusi selvästi sen alun, ensimmäisen
äännähdyksen hirvittävästä kiljaisustaan, joka purkautui hänen
rinnastaan kuin itsestään ja jota
mikään mahti ei kyennyt hallitsemaan. Sen jälkeen hänen tajuntansa sammui silmänräpäyksessä
ja seurasi täydellinen pimeys.”
Näin minä sen koin n. 3 vuotta sitten. Kuolema kolkutti ovella, mutta ei vielä ottanut omaksi. Näin varmaankin on käynyt
meille itse kullekin tautia sairastavalle. Olemme saaneet yhtäkkiä ikäänkuin hämärtymiskohtauksia. Olemme saattaneet puhua
viisaasti ihan niinkuin olisimme
toisessa maailmassa. Jälkeenpäin
emme aina muista sanomisiamme. Ja niinkuin Dostojevskikin
sanoi, sairaudestamme huolimatta tai juuri sen takia pystymme
säilyttämään aitoutemme ja itsenäisyytemme sekä hyvyytemme.
Tutkimusten mukaan myös
Dostojevski itse sairasti epilepsiaa. Riippumatta Dostojevskin
kohtausten syy-seurauksista ne
ovat usein vaikuttaneet hänen
tuotantoonsa. Hänen romaaneissaan epilepsiaa sairastavilla on
usein keskeinen rooli, kuten tuo
Idiootti, Riivaajat, Sorrettuja ja
Solvattuja, Karamazovin veljekset. Epilepsiahan on aivojen
toimintahäiriö, toisen väittämän
mukaan se on sairaus ja toisen
mukaan oire sairaudesta. Aivoissamme saattaa tapahtua ns. ”déjà
vu” -ilmiö. Deja vu tarkoittaa
ennakkotietämistä tai selvänäkemistä. Deja vu on aistien ulkopuolista havaitsemista, joka
johtuu aivojen hetkellisesti men-

neestä muistiosiosta. Nykyisyys
ja menneisyys menevät sekaisin
ja nähty asia kuvitellaan nähdyksi aiemmin.
Deja vun vastakohta taas on
”jamais vu”. Henkilö ei muista
ihmisen nimeä, jotakin sanaa tai
paikkaa, joka on hänelle ennestään tuttu.
Epilepsian ensioireita ovat:
ymmärryksen häiriö, pelko, ahdistus, hyvän olon tunne, harhat
tai puheen häiriö. Kohtausta voi
edeltää ennakkotunne eli aura,
esim. pahan hajun tai maun elämys. Usein se kuitenkin on pahan olon tunne.
Epilepsiaa sairastavia laivattiin Nauvon saarelle Seilin hospitaaliin eristyksiin spitaalisten
joukkoon peräti vuoteen 1962
asti. Avioitumisen esteenäkin
sairaus oli vuoteen 1969 saakka. Onneksi nykyään kaikki on
jo toisin, ja meidät hyväksytään
tavallisten kuolevaisten joukkoon tasavertaisina. Useimmat
uskaltavat puhua suoraan epilepsiastaan ja jotkut käyttävät myös
ranneketta.
Tieto kertoo myös, että ruotsalainen mäenlaskija Jan Boklöv
(”Jällivaaran leija”), joka kehitti
V-tyylin, sairasti myös epilepsiaa. Hän voitti mäenlaskun maailmancupin kokonaiskilpailun
vuonna 1985. Hän sai kohtauksen aina kilpailun jälkeen ja joskus hypyn aikanakin, eikä silloin
muistanut hypystä mitään.
Kanta-Hämeen epilepsiayhdistyksellä on jäseniä 350. Juuri
kukaan ei kehtaa tai uskalla tulla vähäisiin tapaamisiin. Yhdistyksellä ei ole edes omia tiloja.
Mitä te pelkäätte? Olen niissä
vähissä tapaamisissa ottanut puheeksi vertaistuen. Se on parasta
auttamista. Se ei kuitenkaan ole
ottanut tuulta. En voi ymmärtää,
mikä mättää.
Muuten olen sitä mieltä, että
epilepsia ei ole sairaus, vaan oire
jostakin.
Keijo Wääri

KEVÄTKOKOUS

TERVETULOA LOUNAALLE
Vappuna 1.5. klo 14:00
Ypäjänkylän seuraintalolle,
Ypäjänkyläntie 842, Ypäjä as

torstaina 11.4.2013 klo 18.00 Ypäjän Veteraanituvalla.

TERVETULOA LOUNAALLE

Toimikunta kokoontuu klo 17.30.
Kahvitarjoilu, Tervetuloa.

Lounaslippujen ennakkovaraukset:
Pirkko Lipponen, 050 468 2588
Satu Leppälahti, 050 363 0508
Vappulounaan järjestää:
Ypäjänkylän kyläyhdistys ry
T ulossa U LLAK OIDEN AART E ET P or taa n ky lätalolla s u 1 9 .5 .

Ypäjänkylän Seuraintalolla su 28.4. klo 14–16
Varaa pöytäsi viimeistään pe 26.4.
(3 €/pöytä) Pirkolle 050 468 2588.
Tervetuloa!

Kahvikeittimet 2 kpl 40–100 hengelle
Kahvikalusto 100 hengelle
Kahvikalusto 20–60 hengelle
Ruokailukalusto 100 hengelle
Ruokailukalusto 20–60 hengelle
Hintoihin sisältyy alv 24 %.

25,00 €/kpl
30,00 €
20,00 €
30,00 €
20,00 €

Hyrsynseudun Kyläyhdistys ry:n
sääntömääräinen

Järj. Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry

Vappulounas

Ypäjänkylän Seuraintalolla keskiviikkona 1.5. klo 14.00
Ennakkoon ilmoittautuminen viimeistään pe 26.4.
Satulle 050 363 0508 tai Pirkolle 050 468 2588.
Lapset 4–12 v 5 €, aikuiset 10 €.
Tervetuloa!

Järj. Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry

KEVÄTMYYJÄISET

Veteraanituvalla
sunnuntaina 5.5. kello 11 alkaen
Herkkuja helatorstaiksi tai vaikkapa äitienpäiväpöytään, yläkerrassa kirppisosasto ja kahvila.
Tuotto paikalliseen toimintaan!
SPR Ypäjän osasto

Ypäjän Pienviljelijäyhdistys ry:n

VUOSIKOKOUS

pidetään maanantaina 8.4.2013 klo 19.00
Markku Mäkeläisellä.
Johtokunta

Ypäjän Eteläinen Maamiesseura tarjoaa
jäsenilleen seuraavia palveluja
vuonna 2013
Kesantomurskain
20 €/ha Simo Vali
0400 459 081
Kultivaattori
16 €/ha Simo Vali
0400 459 081
Lautasmuokkain, Multiva 20 €/ha Samu Heikkilä 045 633 9847
Lannan tarkkuuslevitin, 10 €/kuorma Samu Heikkilä 045 633 9847
Fliegl, täyttää EN 13080 vaatimukset
050 347 9045
Lietekärry
6 €/kuorma Matti Alanko
Mikäli kone palautuksen jälkeen vaatii erityistä siivousta (esim. paalinaruja kelassa), pidätämme oikeuden laskuttaa 100 euroa (+ ALV 24
%) jälkisiivouksesta.
Lajittelu
Lajittelu, erikoiskasvit
Peittaus
Maanäytekaira
Ruuhkien välttämiseksi
vissä ajoin.

Vuokrattavana:

Tiedustelut Saara Rantanen, Leppäkorventie 60,
puh. 044 355 2312 (iltaisin).

Kevätkirppis

Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Pidätkö juhlia,
poistamme astiahuolesi!

15 €/tonni Raimo Suonpää
18€/tonni Raimo Suonpää
60 €/tonni Raimo Suonpää
maksuton
toivomme jäsenten varaavan

041 432 3954
041 432 3954
041 432 3954
lajittelunsa hy-

Kaikkiin yllä mainittuihin hintoihin lisätään ALV 24 %.
Klapikone, PilkeMaster 45 € / päivä Matti Alanko
050 347 9045
Klapikone, SuperPilke 40 € / päivä Matti Alanko
050 347 9045
Klapikonehintoihin sisältyy ALV 24 %.

KEVÄTKOKOUS

pidetään maanantaina 29.4.2013 kello 18.00 Tasalassa, osoitteessa Isoniituntie 743, 32100 Ypäjä.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa.
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Ypäjän Sotainvalidit,
puolisojäsenet ja tukijäsenet

TUPAILTAPÄIVÄ

Veteraanituvalla maanantaina 22.4.2013 klo 14.00.
TERVETULOA

ILMAISET UINNIT VESIHOVISSA
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Ypäjän yhdistys
tarjoaa jäsenilleen 2 ilmaista uintikertaa vuoden
aikana Loimaan Vesihovissa. Edun saat esittämällä
jäsenkortin kassalla ja etu koskee vain jäseniä.
Nyt kokeilemaan remontoitua uimahallia!

MLL Ypäjän yhdistys

Keskustan Ypäjän
kunnallisjärjestö ry:n
sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS

pidetään Kunnantalolla torstaina 25.4.2013 klo
18.00.
Tervetuloa!				
Johtokunta

Mannisten kyläkerho

kokoontuu tiistaina 9.4. klo 18.00 Eeva ja Matti Heikkilässä, Käpälintie 31.
Tervetuloa!

MTK Lounais-Häme tiedote
MTK Lounais-Häme ja MTK Tammela yhteinen

Levänmäentien

VUOSIKOKOUS
pidetään Heikki Tourulla keskiviikkona 24.4.2013 klo
19.00.
Hoitokunta

Ypäjän Eteläiset
Maa- ja kotitalousnaiset

Kolin metsätien

VUOSIKOKOUS
pidetään Veteraanituvalla maanantaina 22.4.2013
klo 19.00.
Hoitokunta

Ypäjän Reserviläiset ry:n

KEVÄTKOKOUS

KEVÄTKOKOUS

tiistaina 16.4.2013 klo 19.00 Veteraanituvalla.

Tervetuloa kaikki jäsenemme!

Ypäjän kunnan kalastuskuntien

torstaina 4.4.2013 kello 18.00 alkaen osoitteessa
Boreal Kasvinjalostus Jokioinen, Myllytie 10, 31600
Jokioinen.
MTK Lounais-Hämeen johtokunta

Keskustan Perttulan py:n
sääntömääräinen

Tervetuloa!

Johtokunta

Ypäjänkylän Seuraintalolla, Ypäjänkyläntie 842,
maanantaina 22.4.2013 klo 18.45.

Esillä sääntömääräiset asiat.
Kokouksen jälkeen jatkamme iltaa yhdessä kehonhallinnan ja tasapainon merkeissä Satu Monosen
ohjauksella klo 19.45.
Mennään kimppakyydein. Lähtö OP:n parkkipaikalta
klo 18.30.
Tervetuloa.			
Johtokunta

Puheenjohtaja

VUOSIKOKOUS

sunnuntaina 7.4.2013 klo 18.00
Eero Laineella, Levänmäentie 104.

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Toimitsijamies

VUOSIKOKOUS

pidetään Kunnantalon kahviossa
keskiviikkona 10.4.2013 klo 19.00.
Johtokunta kokoontuu klo 18.30.

KEVÄTKOKOUS

Kartanonkylän yksityistien

VUOSIKOKOUS

pidetään Ypäjän Osuuspankin kerhohuoneessa perjantaina 26.4.2013 klo 19.00 alkaen. Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Maksuunpanoluettelo on nähtävillä Ypäjän Osuuspankissa 11.–25.4. 2013 välisenä aikana.
Hoitokunta

Taas saatavilla,
kotimaista tuotantoa

Lehtimäenkulmantien

VUOSIKOKOUS

pidetään Raimo Alkilla torstaina 18. huhtikuuta 2013
klo 18.00.
Tervetuloa!

Toimitsijamies

Ypäjän Sotaveteraanien jäsenet
ja kannattajajäsenet
Huhtikuun

ILTAPÄIVÄTILAISUUS

Seurakuntakodilla keskiviikkona 17.4.2013 klo
14.00–16.00.
Tilaisuudessa kerrotaan kevään ja alkukesän toiminnasta.
Tervetuloa.







Myynti: Perttulan kukka ja lahja
Lions Club Ypäjä

Metsänhoitokausi lähestyy.Ota yhteyttä
omaan metsäasiantuntijaasi.
Yhteystiedot:
Toimisto
Jari Neero		
Heimo Aaltonen
Antti Koskinen		
Jaakko Kuorilehto

02-763 6740
040-584 2145
0400-534 571
0400-122 912
040-546 3767

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@mhy.fi

Huhtikuu / 2013
Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

SAARISTORETKI

Rymättylään ja Kustaviin 17.6.2013

Henkeä salpaavia saaristolaismaisemia ja historian
havinaa.
Retken hinta 60 euroa/henkilö. Hintaan sisältyy:
– bussimatka – kohdeopastukset ja pääsymaksut
– merellinen lossimatka
– lounas, saaristolaishenkinen noutopöytä
– iltapäiväkahvit ja pulla
– matkanjohtajan palvelut retkialueella.
Ilmoittautumiset huhtikuun aikana: Mirjami 040 079
7739 tai Aune 040 573 9367. Retkimaksu 30.5. mennessä yhdistyksen tilille 553902-41072.
Retkelle mahtuu 50 henkilöä.
Tarkemmat tiedot retkiaikataulusta myöhemmin
Ypäjäläisessä.

Ypäjänkylän Maa- ja kotitalousnaiset

HUHTIKUUN TOIMINTAA

TASAPAINOA JA KEHONHALLINTAA
Satu Monosen opastuksella maanantaina 22.4. klo 19.45, yhdessä Eteläisten
Maa- ja kotitalousnaisten kanssa. Varaudu pieneen
maksuun. Tervetuloa.
TUPAILTA Seuraintalolla keskiviikkona 24.4. klo 18.00.
Sirkka opastaa kahvipussin saloihin. Tervetuloa.

VAPUNPÄIVÄNÄ kokoonnutaan Kallerinmäelle mekkaloimaan klo 13.00. Omat simat mukaan. Tervetuloa.

Suomelan yksityistien

VUOSIKOKOUS

torstaina 18.4.2013 klo 19.00 Mäenpäällä, Suo
melantie 165.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Hoitokunta

Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry

KEVÄTKOKOUS

Ypäjänkylän Seuraintalolla maanantaina 15.4. klo
19.00. Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa!
Johtokunta
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Kehonhallintaa ja
tasapainoa

Ypäjän Karjalaisseura ry tiedottaa

TUPAILTA

torstaina 18.4.2013 klo 18 Veteraanituvalla. Tervetuloa!

Karjalainen liikuntaviikko 22.–28.4.2013. Seurojen yhteistilaisuus Torronsuolla keskiviikkona 24.4.2013,
alkujumppa klo 18. Omat eväät, kimppakyyti, yhteys
Pekka 0400 260949.
Karjalaisten paluu kotiseudulleen 1942–1943, sotahistorioitsija Ilmari Hakala Juuret Muolaassa -seminaarissa tiistaina 9.4.2013 Helsingissä, yhteiskuljetus
Forssasta.

ohjaajana Satu Mononen
22.4.2013 klo 19.45 Ypäjänkylän Seuraintalolla
Tule mukaan kokeilemaan!

Rauhallisella Kehonhallinta-tunnilla vahvistamme keskivartaloa, haastamme tasapainoamme sekä rentoudumme pitkiin venytyksiin. Tunti sopii kaikille.
Ota mukaan jumppamatto ja viileän illan varalta ylle
mukavaa mutta lämmintä.
Järj. Ypäjän Maa- ja kotitalousnaiset yhdessä
Ypäjän Eteläisten Maa- ja kotitalousnaisten kanssa

Suomen Keskusta r.p:n
Ypäjänkylän paikallisyhdistys ry.

VUOSIKOKOUS
Ypäjänkylän Seuraintalolla
perjantaina 12.4.2013 klo 18.00

Esillä sääntöjen määräämät asiat
Tervetuloa		

Johtokunta

Tule tekemään
k o r u j a
Nuorisotila Haaviin!
ke 10.04. ja 24.04.2013
klo 18.00 – 20.00
(Kurssin kokonaiskesto 2x 2h)
Tehdään yksilöllisiä koruja helmistä.
Illan ohjaajana toimii Elina TuuElistä!
Kaikille näppäräsormisille.
Kurssi jäsenille maksuton, 6 – 28 -vuotiaat ei jäsenet 7 e/henkilö
ja sitä vanhemmat ei jäsenet 10 e/henkilö (hinta sis. tarvikkeet).
Maksu ensimmäisellä kerralla paikan päällä. Varaa tasaraha!

Liikuntatapahtumia
HUHTIKUUN KUNTOJUMPAT
KARTANON KOULULLA
MAANANTAISIN KLO 18.15-19.15
JA TORSTAISIN KLO 19.30-20.30
MA 1.4.
TO 4.4.

ZUMBA
STEP-MUOKKAUS

MA 8.4.
TO 11.4.

ZUMBA
STEP-MUOKKAUS

MA 15.4.
TO 18.4.

CORE + VENYTTELY
RYHTIJUMPPA

MA 22.4.
TO 25.4.

CORE + VENYTTELY
RYHTIJUMPPA

Tule rohkeasti mukaan mille tunnille tahansa!
Ei ennakkoilmoittautumisia. Ota mukaan sisätossut ja
juomapullo! Kertamaksu 6€.
Järj. Satun Liikuntapalvelut ja Ypäjän Naisvoimistelijat
Seuraa Satun Liikuntapalveluiden ilmoittelua myös
Facebookissa!

Ilmoittaudu Satulle p. 050 400 1113
viimeistään ti 09.04.2013
(mukaan mahtuu 16 ensimmäistä).

Tervetuloa!
Jokioisten-Ypäjän 4H-yhdistys ry

Toimintaa

Nuorisotila Haavissa

UINNIT
tiistaina 16.4.2014 Vesihovi Loimaa.
Lähtö Ypäjältä klo 10.
Paluu n. klo 13.
Yhteiskuljetus!
Ilmoittautuminen ja tiedustelut liikunnanohjaaja
merja.kivimaki@ypaja puh. ma – ke 050 433 9002
tai kunnan palvelupiste (02) 762 6500.

keväällä joka kuun 4. keskiviikko eli
vielä 24.04. ja 22.05.

Lähde mukaan

iloiselle retkelle Helsinkiin Korkeasaaren eläintarhaan
helatorstaina 9.5.2013.
Lähtö: Ypäjä,keskustan pysäkki klo 9.00. Paluumatka
Korkeasaaresta alkaa klo 15.30.
Sitovat ilmoittautumiset: puh. 044 257 0509 / Mervi.

Kuljetuksen hinta: 11 €/MLL-jäsen tai 16 €/ei-jäsen.
Bussissa wc ja turvavyöt.
MLL Ypäjän yhdistys

Askartelukerho klo 16.00 – 17.45
Kerho on tarkoitettu n. 7 – 12 -vuotiaille.

-kahvila
klo 18.00 – 21.00!
Kahvilassa nyt kaiken ikäisille kiireetöntä yhdessäoloa.
Kahvilassa pätee Haavin säännöt.
Myytävänä pikkurahalla ”kahvia ja pullaa”.

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry.

Huhtikuun toimintaa

Kuukausikokoontuminen Veteraanituvalla tiistaina
9.4. klo 13. Apteekkari kertoo ajankohtaisista asioista.
Tarinatupa kokoontuu Veteraanituvalla tiistaina 16.4.
klo 13.
Kirjoittajapiiri kokoontuu Veteraanituvalla perjantaina 19.4.klo 14.
Naistenpiiri kokoontuu Veteraanituvalla tiistaina
23.4. klo 14.
Saaristoretki maanantaina 17.6 2013 Rymättylään ja
Kustaviin. Ks. erillinen ilmoitus.
Eläkeliiton Ypäjän yhdistys

(Huom. 24.04. klo 18.00 – 20.00 tiloissa tehdään
myös koruja. > Katso tarkemmin toinen ilmoitus.)

Tervetuloa!
Jokioisten-Ypäjän 4H-yhdistys ry
P. 050 400 1113 /Satu

YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSET

kunnossapitoa ja perusparantamista varten on toimitettava tekniselle osastolle keskiviikkoon 15.5.2013
klo 15.30 mennessä. Samalla tulee toimittaa tiedot
muutoksista tiekunnan toimielimissä, yhteystiedoissa
yms. sekä tarvittavat liitteet.
Hakemuslomakkeita on saatavana kunnanviraston
palvelupisteestä ja internetistä osoitteesta www.ypaja.
fi - palvelut – tekniset palvelu – tekniset palvelut – liikenneväylät – hakemuslomake (tekstissä).
Lisätietoja teknisestä toimesta, p. (02) 7626 5241.
Ypäjällä 26.3.2012

Tekninen lautakunta

Ypäjän kunta järjestää

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
Ypäjän Nuorisoseura ry

KEVÄTKOKOUS
Ypäjänkylän Seuraintalolla maanantaina 15.4.2013
klo. 18.00. Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa!
Johtokunta

perjantaina 19.4.2013

Lähtö Ypäjän torilta 19.4.2013 klo 10.00 ja
paluu Forssasta noin klo 12.30.
Matkan hinta on 11 euroa/henkilö. Forssassa taksi ajaa
kauppakeskuksiin (Prisma, Citymarket) ja tarpeen mukaan
Forssan keskustaan.
Ilmoittautumiset asiointimatkalle
Taksi Tuomas Sirénille puh. 040 757 5833.
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KESÄLEIRIT 2013
Lasten Seikkailuleiri
24.6. – 27.6.2013
Oletko valmis seikkailuun? Nyt se on tulossa,
Caissaniemen Amazing Race tuleville 4–6 -luokkalaisille!!
Leirin hinta on 40 € (sisaralennuksella 30 €).
Leirillä yöpyminen tapahtuu omissa teltoissa!
Luvassa siis ratkiriemukasta ja ehkä vähän jännittävääkin
seikkailua. Leirille mahtuu ensimmäiset 30, joten varaa
paikkasi ajoissa!! Ilmoittautuminen 17.5. mennessä.

Nuorten Seikkailuleiri
1.7. – 4.7.2013
Viikingit, suuri seikkailu,
amazing race…
Jos alkaa tuntua kiinnostavalta, niin sinä tuleva
7– 9 -luokkalainen, tule mukaan seikkailemaan
Caissaniemeen!! Leirin hinta on 35 € (sisaralennuksella
30 €). Yöpyminen leirillä tapahtuu yhteismajoituksena!
Luvassa siis hauskaa yhdessäoloa, toimintaa ja
yöllisiä seikkailuja… kannattaa kokeilla!!
Ilmoittaudu siis mukaan 14.6. mennessä.
Caissaniemen leirikeskuksesta saa lisätietoja
www.ypäjä.fi sivuston kautta.
Leirit järjestää yhdessä seurakunta ja Ypäjän nuorisotoimi.
Ilmoittautumiset Isto Iipolalle sähköpostitse isto.
iipola(at)evl.fi. Ilmoittautuessa muista ilmoittaa lapsen nimi,
huoltajan yhteystiedot (puh. nro/osoite), allergiat, ja
muuta huomioitavaa jos sellaista on.
Lisätietoja leireistä antaa Isto Iipola 040 148 4108 (srk) ja
Silja Haavisto 050 574 7732 (nuorisotoimi).

Verenpaineenmittaus
ilman ajanvarausta
Ypäjän Osuuspankin alakerrassa

keskiviikkona 10.4.2013 klo 10.30–11.30
keskiviikkona 15.5.2013 klo 10.30–11.30
Tervetuloa!

Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

Verenpaineenmittaus

Avoin päiväkoti / perhekerho
Seurakuntakodilla

Huhti-toukokuun ohjelma:
pe 12.4. Lauluhetki
pe 19.4. Perttulan koululla
TEMPPURATA klo 9.30–11.30
pe 26.4. Naamiaiset srk-kodilla
pe 24.5. Kevätretki Särkänniemen Koiramäkeen. Lähtö Pysäkin paikalta (vanha matkahuolto) klo 10. Perillä n. 2 tuntia, lähtö takaisin n. klo 13. Hinta 10 € / yli
3-vuotiaat, bussi ilmainen. Ilmoittautumiset Tiinalle viimeistään 26.4. mennessä. Jos tilaa on, retki on avoin
myös ei-kerholaisille.
Tapaamisiin!
Tiina p. (02) 7626 5255 (esikoulu)
Hanna p. 040 553 6362

Asiakasmaksu 2 € / perhe.
Perusturvalautakunta & srk

Koululaisten iltapäivätoimintaan
hakeminen lv. 2013 – 2014

Toiminta on tarkoitettu vuosiluokkien 1-2 oppilaille
sekä erityisopetuksessa oleville oppilaille. Toimintaa järjestetään Perttulan koululla, jos osallistujia on
vähintään 5 / ryhmä klo 13.00–16.30 välisenä aikana
jokaisena koulupäivänä (ma-pe).

Osallistumismaksuna peritään 60 €/kk, jos lapsi käyttää palvelua säännöllisesti enintään 10 päivänä kalenterikuukaudessa, osallistumismaksuna peritään 30 €/
kk. Osallistumismaksuun sisältyy välipala. Päivähoidon johtaja voi anomuksesta alentaa maksun puoleen
päätetystä maksusta tai jättää kokonaan perimättä,
jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioonottaen siihen
on syytä.
Hakuaika päättyy 12.4.2013. Hakulomakkeita saa
Toimintakeskuksesta päivähoitotoimistosta, Perttulantie 24, jonne ne myös palautetaan.
Tiedustelut päivähoidon johtajalta puh
5224 / 050 574 7744.
Ypäjä 21.3.2013

ilman ajanvarausta

Ypäjänkylän lainausasemalla
keskiviikkona 17.4.2013 klo 10.30–11.30
keskiviikkona 22.5.2013 klo 10.30–11.30
Tervetuloa!

Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

(02) 7626

Perusturvalautakunta

-suunnittelupalaveri

Kokoonnutaan kirjastoon kahville
maanantaina 15.4. kello 15.00.
Jos et pääse paikalle, voit laittaa kirjeen
(Ypäjän kirjasto, Hossintie 2, 32100 Ypäjä)
tai sähköpostia (ypajan.kirjasto@ypaja.fi)
tai soittaa puh. 050 562 6301!
Tervetuloa!
Kulttuuritoimi

Ypäjäläisten maaseutupalvelut hoitaa vuoden alusta Loimaan kaupunki.
Yhteystiedot:
Jouni Mäkelä, maaseutuasiamies
(02) 761 1156
Markku Paija, johtava maaseutuasiamies (02) 761 1150
Paula Pellonperä, maaseutuasiamies
(02) 761 1154
Eeva Sirkkilä, maaseutuasiamies
(02) 761 1155
Samuli Suvila, maaseutuasiamies
(02) 761 1153
Heli Varpula, maaseutuasiamies
(02) 761 1152
Sähköposti maaseutupalvelut@loimaa.fi
tai etunimi.sukunimi@loimaa.fi
Postiosoite: PL 129, 32201 Loimaa
Käyntiosoite: Kanta-Loimaantie 7, Hirvikoski

Tarjouspyyntö Murskan
kioskin vuokraamisesta
kesäkaudesta 2013 alkaen

Ypäjän kunta pyytää tarjousta kesäaikaiseen käyttöön
tarkoitetun MURSKAN KIOSKIN vuokraamisesta kesäkaudesta 2013 alkaen. Kioski sijaitsee 10-tien varrella, Murskan uimalan yhteydessä.

Tekniselle johtajalle osoitetut kirjalliset tarjoukset,
joissa tulee olla mainittuna vuosivuokran suuruus
sekä ehdotus vuokra-ajan kestosta, tulee toimittaa
15.5.2013 mennessä osoitteeseen Ypäjän kunta,
tekninen johtaja, Perttulantie 20, 32100 Ypäjä.
Lisätietoja: (02) 7626 5241 / tekninen johtaja
Jouko Käkönen.
Tekninen johtaja

KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT
LUKUVUONNA 2013–2014
SYYSLUKUKAUSI
syysloma vko 42
lauantaityöpäivä

ma 12.8. – la 21.12.2013
ma 14.10. – su 20.10.2013
la 14.9.2013

KEVÄTLUKUKAUSI
talviloma vko 8
pääsiäisloma

ti 7.1. – la 31.5.2014
ma 17.2. – su 23.2.2014
pe 18.4. – ma 21.4.2014

KIRJASTO

YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO

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

Aukioloajat

ma klo 13–19
ti
klo 13–19
ke klo 13–16
to
klo 13–19
pe klo 13–16
Joka kuukauden 2. lauantaina klo 11–14, huhtikuun lauantai 13.4. Poikkeavat aukioloajat: vappuaattona 30.4.
avoinna kello 11–14, vappupäivänä 1.5. suljettu

YPÄJÄNKYLÄN LAINAUSASEMA

Ypäjänkyläntie 951, 32140 Ypäjä as
puh. 050 363 0508

Aukioloajat

Lähipalvelu

ti
klo 17–19
ke klo 10–12
Kerran kuukaudessa lauantaina klo 10–13, huhtikuun
lauantai 6.4.

Ajanvaraukset:
Humppilan kunnanvirasto, Jouni Mäkelä
Jokioisten kunnanvirasto, Eeva Sirkkilä

Lukupiiri kokoontuu sunnuntaina 21.4. klo 17–19 pääkirjaston näyttelytilassa. Luemme Leena Lehtolaisen
jännitysromaaneja.

Maaseutuasiamiehet päivystävät Humppilan, Jokioisten
ja Pöytyän kunnantaloilla tiistaisin sopimuksen mukaan.
Palveluaika tulee sopia etukäteen.

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

Ypäjän kuntaan on perusteilla nuorisovaltuusto, johon
sivistyslautakunta valitsee jäsenet. Nuorisovaltuustoon
valitaan 10 vapaaehtoisesti ilmoittautunutta jäsentä. Jäsenten tulee olla tänä vuonna 14–17-vuotiaita ypäjäläisiä nuoria.
Hakuaika Ypäjän nuorisovaltuuston ensimmäiselle toimikaudelle päättyy 26.4.2013. Täytetyt lomakkeet palautetaan Ypäjän sivistyslautakunnalle, os. Perttulantie
20, 32100 YPÄJÄ. Hakulomakkeita saa kunnantalon neuvontapisteestä tai sähköpostin liitteenä pyytämällä hakemuslomaketta osoitteesta heikki.vainio@ypaja.fi.
Hyvää alkavaa kevättä Ypäjän nuorille!
Sivistyslautakunta

Pertun päivät ja Ypäjän yö

Maaseutupalvelut Ypäjäläisille

Nuohous Ypäjällä

Nuorisovaltuusto

(02) 761 1156
(02) 761 1155

Kevään viljelijäkoulutus pidetään Hevosopiston auditoriossa torstaina 11.4. klo 18.00 alkaen. Kahvitarjoilu alkaa 17.30. Kouluttajana toimii MMM Anna Setälä Tuulihaukka Oy:stä ja maaseutuasiamies.
Tukihakemusten vastaanottoYpäjällä lomituspalveluyksikössä torstaina 18.4.klo 9.00 alkaen.

LUKUPIIRI

NÄYTTELY

Leena Parviaisen maalauksia.

PERTUN PÄIVÄ -PALAVERI

Pääkirjastossa maanantaina 15.4. kello 15.00. Tervetuloa mukaan suunnittelemaan vuoden 2013 Pertun
päiviä!

