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Tuomakselle Ilarilta

METSÄMÖRRI
Olipa kerran metsämörri nimeltä Mauri.
Hän asui pienessä ruohomökissä metsän
laidalla. Eräänä päivänä paikalle saapui ilkeä kettu,
joka rikkoi Maurin ruohomökin, mutta onneksi
Mauri pääsi pakoon. Seuraavana päivänä
Mauri rupesi rakentamaan uutta mökkiä,
mutta käyttikin tällä kertaa puun kaarnaa rakennukseen.
Parin viikon päästä tuli taas sama ilkeä kettu,
joka sai rikottua taas Maurin mökin,
mutta Mauri pääsi pakoon. Mauri ei luovuttanut.
Hän oli kekseliäs metsämörri,
jotenka hän teki suunnitelman.
Mauri teki itselleen taas ruohosta pesän ja pisti
sinne kananmunia ansaksi ketulle ja
meni itse puskaan piiloon odottamaan.

Hämärällä kettu tuli ja astui ruohomökin päälle,
jotta saisi sen rikottua ja
pystyisi syömään metsämörrin,
mutta kettu astuikin ällöttävän kananmunaliejun
päälle. Kettu vihasi raakaa valuvaa kananmunaa,
joten kettu juoksi pakoon häntä kolmantena jalkana
eikä enää koskaan kiusannut Mauria. Mauri asui omassa
rakkaassa metsässään onnellisena elämänsä loppuun asti!
Teksti Ilari Koivunen
Kuva Kuvaamo Sirpa Ryyppö

Valokuvaaja Sirpa Ryypön Leppäkertun Keinutuoli -näyttelyn kuvat innostivat Perttulan koulun kuudesluokkalaiset
Pirjo Mutkalan johdolla kirjoittamaan satuja ja tarinoita ekaluokkalaisille kummioppilailleen.
Tulevissa numeroissa pääsette tutustumaan muutamiin upeisiin kirjoituksiin kuvien kera.

Parturi-kampaamo Outi Perho

Rami Lehtinen

www.parturikampaamooutiperho.fi

Grilli kuumana
Ypäjän torilla
tiistaina 7.4. klo 15–16.30

Katinhännäntie 298, 32140 Ypäjä as.
Puh. 050 372 1172

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
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Tervetuloa
keskustelemaan
– LUOTTAMUS ANSAITAAN TEOILLA
Rami Lehtisen tukiryhmä

Kansallisen Veteraanipäivän 27.4.2015
valtakunnallinen pääjuhla järjestetään Hämeenlinnassa.

Koska ypäjäläisillekin veteraaneille järjestetään kuljetus Hämeenlinnaan,
pidetään Ypäjän oma juhla vasta seuraavana sunnuntaina.

Kansallisen Veteraanipäivän juhla Ypäjällä
sunnuntaina 3.5.2015

”Tämä maa ei koskaan sortua saa – eläköön Suomi!”
klo 09.30 	Seppeleen lasku Sotaanlähdön muistomerkille Pertunmäellä
klo 10.00 Kansallisen Veteraanipäivän messu Ypäjän kirkossa
Kirkkokahvit seurakuntakodissa,
juhlapuhujanaTuija Saura,
Sotaveteraaniliiton hallituksen jäsen

Tervetuloa!
Kunniamerkit

Äitienpäivälounas

su 10.5. kattaukset 12 ja 13.30
NYT MYÖS PITOPALVELUA
JA KYLPYLÄHOTELLIHUONEISTO
Varaukset 050 569 6945 www.paija.fi
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Ypäjän Apteekki
Tervetuloa maistamaan Nutridrink-proteiineja la 4.4. klo 9-14!

Haketusta sopivasti

Haketuspalvelu Laaksonen

puh. 0400 823 977

Hyödynnä kerääjäkasvipalkkio!
Suoritan heinänkylvöä,
ota yhteyttä ajoissa.
Petri Närvänen 040 7529 665

YPÄJÄN
TAKSI
Puh. (02) 727 1180

Ypäjällä 11.4.2015 klo 11.00,
os. Mannistentie 12. Myydään perikunnan irtaimistoa mm. arabiaa, vanhoja
kirjoja, huonekaluja ja
muuta kodin irtainta sekä
vanhoja ovia ja ikkunoita
ja kukkakaupan tarvikkeita, paperirirullia, vanhoja
patoja, videokasetteja ym.
Meklarina Markku Värjönen, Käteismaksu, buffetti. Tervetuloa.
Tiedustelut 040 511 1479

Suorakylvöä, kelajyrsintää
Ks-ruiskutuksia kerääjäkasvikylvöllä,
lisäojitusta auralla, puintia, ym.
0500 532 535 Hannu Paija

Ypäjän kunta tarjoaa tilaisuuteen ilmaisen kuljetuksen veteraaneille ja heidän puolisoilleen. Ilmoittautumiset kuljetukseen
puh. 050 562 6301 viimeistään torstaina 30.4.2015.
Ypäjän kunta ja seurakunta

Kansanedustaja

Sirkka-Liisa Anttila
Vahvaa vaikuttamista
päättyvällä vaalikaudella
ypäjäläisten ja Ypäjän
elinvoiman puolesta.

Nyt jos koskaan
tarvitaan kokemusta!
Sirkka-Liisa Anttilan tukiryhmä
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Ypäjän seurakunnan kirkkoherran vaali

Y päjän seurakunnan
Ypäjäläinen
Ypäjän kunnan ja Ypäjän seurakunnan julkaisema tiedotuslehti Ypäjän kunnan asukkaille.
43. 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 15–16.00
puh. 040 553 6362
PAINOPAIKKA
Pirkanmaan Lehtipaino Oy
Maaliskuun Ypäjäläinen ilmestyy
sunnuntaina 3.5.2015. Lehteen
tarkoitettu aineisto on toimitettava kunnantalolle 22.4.2015
klo 12.00 mennessä.
Kesäkuun Ypäjäläinen
ilmestyy 4.6.2015.

Seurakunnan asiat
vt. kirkkoherra
Juhani Routasalo

Kirkkoherran vaalissa
annettiin yhteensä
174 ääntä, 10,24 %
äänioikeutetuista
äänesti.

toimintaa huhtikuussa

Ke 1.4.

klo 10 Lasten Pääsiäisajan kirkkohetki kirkossa. Mukana päiväkerho ja päiväkoti.
klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla.
klo 13.30 Palvelukeskuksen ehtoollishartaus.
klo 18 Isoskoulutus srk-kodilla.
klo 18 hiljaisen viikon iltakirkko, Saukkola, Routasalo.
To 2.4.
klo 13.15 Pääsiäiskirkko Kartanon koululaisille Routasalo, Saukkola.
klo 18 Kiirastorstain ehtoolliskirkko Routasalo, Saukkola, mukana aikuisten kuoro.
Pe 3.4.
klo 10 Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus Routasalo, Saukkola, mukana aikuisten kuoro.
La 4.4.
klo 23.30 Pääsiäisyön messu Routasalo, Saukkola, luottamushenkilöitä ja työntekijöitä, mukana myös projektikuoro. Kahvit srk-kodissa.
Su 5.4.
klo 18 Pääsiäisjumalanpalvelus Routasalo ja Saukkola, mukana kuorolaisia.
Ma 6.4.	klo 12 2. Pääsiäispäivän jumalanpalvelus Ypäjänkylän rukoushuoneessa Routasalo
ja Saukkola.
Ke 8.4.
klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla.
klo 18.30 Kinkerit Satu ja Markku Leppälahti, os. Turuntie 891.
To 9.4.
klo 11 Kultaisen iän kerho srk-kodilla, Lapin Lumoa, Erkki Vappula, Terhi H-V.
klo 18.30 Kinkerit Arja ja Reijo Vuorentausta, os. Sorrintie 133.
Pe 10.4. klo 18 Nuortenilta srk-kodilla.
Su 12.4.	klo 10 Messu Routasalo ja Tapio Laurila. Rippikoulupyhä, opetus jatkuu srk-kodilla
messun jälkeen.
Ke 15.4. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla.
klo 13.30 Perhekahvila, muskarihetki srk-kodilla.
klo 18 Siionin Kannel -lauluilta srk-kodilla.
Su 19.4. klo 10 Messu Erkki Vappula ja Saukkola.
Ma 20.4. klo 15 Lauluiltapäivä kaikille srk-kodilla.
Ti 21.4.
klo 12 Ypäjänkylän Diakoniapiiri kirjastossa.
Ke 22.4. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla.
klo 13.30 Perhekahvila, muskarihetki srk-kodilla.
klo 17 Ypäjänkylän seuraintalolla kylvönsiunaus.
klo 18 Lauluiltapäivä kaikille srk-kodilla.
To 23.4. klo 11 Kultaisen iän kerho srk-kodilla.
klo 17 Lastenlauluryhmä srk-kodilla.
klo 18 Aikuisten kuoro srk-kodilla.
Pe 24.4. klo 18 Nuortenilta srk-kodilla.
Su 26.4.	klo 10 Messu saarnaa pastori Tom Säilä Sleystä, Routasalo, Saukkola, kirkkokahvit
ja lähetystilaisuus samburutyön merkeissä srk-kodilla.
Ke 29.4. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla.
klo 13 Palvelukeskuksen hartaus.
klo 13.30 Perhekahvila, muskarihetki srk-kodilla.
klo 18 Isoskoulutus.
To 31.4. klo 15–18 Vapputapahtuma koko perheelle srk-kodilla.
Su 3.5.
klo 10 Messu Routasalo ja Saukkola. Messun jälkeen Veteraanijuhla srk-kodilla.

Valittuja sanoja
Nämä neljä eivät koskaan palaa takaisin: 1. Puhuttu sana. 2.
Ammuttu nuoli. 3. Kulunut aika.
4. Laiminlyöty tilaisuus. Näin
olen kirjannut muistiini.
Sanassa ja sanoissa on voima. Tiedämme varsin hyvin, että
julkinen sana on suuri vaikuttaja
ja vallankäytön väline. Taas on
sanoja maailma täynnä. Missä
teonsanat? Joskus sanaton viesti
toimii paremmin, kuin se mitä
sanomme. Ilmeet ja eleet kertovat enemmän kuin sanat. Tiukan
paikan tullen, sanatkaan eivät
aina riitä tai loppuvat kokonaan.
Joitakin sanoja kadumme, emmekä pysty niitä enää millään
muuksi muuttamaan. Hyvä sana
kantaa meitä koko elämämme
ajan. Ammuttu nuoli taas on
sitten toinen juttu. Nuoliakin
on monenlaisia. Se, mitä olemme ampuneet, ei enää koskaan
palaa takaisin. Joskus joku voi
heittää sellaisiakin nuolia, joilla
ei ole mitään totuuspohjaa. Niitä
taas sanotaan valheen tai vihan
nuoliksi. Hyvä olisi myös hyvä
nukkua yhden yön ylitse, ennen
kuin lähetämme mitään viestiä
mihinkään suuntaan. Jossakin
tilanteessa poissaolo voi viestiä
enemmän kuin läsnäolo. Joku
nuoli siihenkin on kätketty. Ai-

ka aikaa kutakin!
Eräässä hengellisessä laulussa sanotaan: ”Aika kutoo
suurta salaisuutta, kivun kautta
Jumala luo uutta.” Kulunut aika
on mennyt menojaan, meillä on
elettävissä vain tämä hetki. Entäpä laiminlyöty tilaisuus? Usein
kadumme tekemisiämme, mutta
ehkä vielä useammin tekemättä jättämisiämme. Kipuakin on
monenlaista. ”Noidannuoli” se
vasta paha onkin! Aika ja kipu
ovat hyvin tuttuja toisillensa.
Kaikessa tässä voisi auttaa syvä nöyrtyminen ja anteeksianto.
Pääsiäisen vapauttava ilo voisi
olla uuden alku.
Elämme paastonaikaa. Paastonajan lyhyitä aamuhetkiä on
pidetty seitsemän viikon ajan aina perjantaisin Ypäjän kirkossa.
Ne ovat tuoneet rauhoittumisen
ja pyhän tuntua arjen keskelle.
Eräässä hetkessä kanttorimme,
Kaija Saukkolan johdattelema
rukous oli hyvin selkeä ja yksinkertainen. Se kuului näin:
”Herra auta meitä olemaan hyvä itsellemme ja hyvä toisille.”
Se oli armahtava sana, joka tuli
ihan suoraan kohti. Rakkaus on
sen ydinvoima!
Uusimmassa Valittujen Palojen maaliskuun numerossa oli

hyvin perusteellinen artikkeli
otsikolla. ”Kohti pääsiäistä –
Vanhimman kristillisen juhlan
perinteitä.” Artikkeli perustuu
kirjaan: Pääsiäinen – Juhlien
Juhla. toim. Marianna Flingenberg-Grusckoff ja Liisa Heikkilä-Palo, Maahenki 2013. Tekstissä sanottiin näin. ”Paastoa voi
verrata henkiseen ja ruumiilliseen suursiivoukseen.” Siivous
on päättymässä, on juhlan aika!
Myös tämän vuoden tammikuun Valituissa Paloissa oli ohjaaja Juha Hurmeelta seuraava
pohdinta, joka kuului näin: ” En
allekirjoita ajatusta, että taiteilijan pitäisi olla rikkinäinen ihminen. Tulee huonoa taidetta, jos
on rikki. Vain jos olet tasapainossa. Voit antaa toiselle jotakin.
Kaikki, mitä olet saanut aikaan,
on syntynyt iloisissa merkeissä.”
PS. Työkauteni ensimmäinen
jakso diakoniatyöntekijä Hanna
Rinteen viransijaisena on maaliskuun lopussa päättymässä.
Olen saanut kokea monenlaista
iloa Ypäjällä oloni aikana. Jatkan nyt vt. diakoniatyöntekijänä
siihen asti, kun vakituinen diakoniatyöntekijä on valittu.
Ilon merkkejä pääsiäiseesi!
Terhi Hakala-Vappula,
diakonissa

1. vaalisijalla ollut
Vesa Parikka sai
124 ääntä
2. vaalisijalla ollut
Juha Lankinen sai
49 ääntä.

Vesa Parikka

Hylättyjä 1 ääni.
Ypäjän seurakunnan
uudeksi kirkkoherraksi
tuli valituksi
Vesa Parikka.

Diakoniatoimistossa päivystys
ke klo 10.00–11.30
to klo 15.00–16.00
Diakoniatyöntekijää voit tavata
muulloinkin sovittuna aikana.
Diakonissa Terhi Hakala-Vappulan
yhteystiedot ovat:
puh. 040 553 6362
s-posti: terhi.hakala-vappula@evl.fi

PÄÄSIÄISYÖN MESSU
Ypäjän kirkossa pääsiäislauantaina
4.4. klo 23.30 alkaen

Toteutuksessa mukana mm. seurakunnan
luottamushenkilöitä ja työntekijöitä
Messun jälkeen kahvia, teetä ja
rahkapullia seurakuntakodissa
Tule kokemaan yhdessä
ylösnousemuksen riemua!
Ypäjän seurakunta järjestää perinteisen

VAPPUTAPAHTUMAN
torstaina 30.4.2015
klo 15.00–18.00 srk-kodilla.

Ohjelma:
• Vappuhartaus ja lasten kuoro esiintyy
• Munkkikahvila
• Lasten lelukirppis, kierrätä tarpeettomat lelusi ja tule
myymään yhdessä lapsesi kanssa. Oma viltti mukaan ja pientä vaihtorahaa! Paikkavuokra 3 euroa
oman srk:n lapsityölle.
• Keppihevosrata, kaikille osallistujille pieni palkinto,
oma heppa mukaan.
• Arpajaiset ja karkkikioski
• Kasvomaalausta ja pallomeri
Klo 17 lastenkonsertti, pallomerimies.
Lisätietoja tapahtumasta saa kirkkoherranvirastosta,
ma, ke, to klo 9-12, puh. (02) 767 3108, email: ypaja.
srk@evl.fi
Tervetuloa!
Ypäjän seurakunta

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 1994–1999
syntyneille ypäjäläisille koululaisille, opiskelijoille ja
muille työtä vailla oleville nuorille. Työpaikan saamisen
ehtona on, että nuoren kotipaikka on Ypäjän kunta.
Kirjalliset hakemukset 14.4.2015 klo 12.00 mennessä
osoitteella Ypäjän seurakunta, taloustoimisto,
Papalintie 1 B 13, 32100 Ypäjä tai
sähköposti: katja.makela@evl.fi
Valinta suoritetaan arpomalla.
Valituille ilmoitetaan valinnasta viikolla 17.
Lisätietoja antaa
talouspäällikkö Katja Mäkelä, p. 040 148 4092.
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Hartaita Hetkisiä Suuri tehtävä
Olipa kerran pieni leskenlehti.
Oikeastaan se oli vasta pieni siemen, mutta se tiesi, että
Jumala oli antanut sille suuren tehtävän. Sen piti nimittäin kasvaa kauniiksi ja voimakkaaksi ja kuuluttaa koko
luomakunnalle, että kevät oli
saapunut. Tuo tehtävä jännitti
pienen pientä siementä kovasti, mutta se tiesi, että Jumala
oli sen kanssa.
Kun aika oli, tuo pieni leskenlehden siemen alkoi kasvattaa itua. Ensin aivan pientä
silmua, joka päivien kuluessa
alkoi saada idun hentoa muotoa ja kasvaa pituutta. Joka
päivä leskenlehti ponnisteli ja
venytteli itseään yhä suuremmaksi ja hiljalleen se tunkeutui
kostean ja ruskean mullan läpi
kohti pintaa. Samalla se kasvatti juuria alaspäin, jotta se
saisi yhä enemmän ravinteita
ja kosteutta kasvuansa tukemaan. Milli milliltä ja sentti
sentiltä itu kasvoi pidemmäksi
ja jämäkämmäksi.
Eräänä päivänä leskenlehti
kuitenkin huomasi, että sen itu
alkoi taipua sivulle. Vastaan tuli jotakin niin kovaa, ettei siitä
kerta kaikkiaan päässyt eteenpäin. Se ponnisteli ja ponnisteli, yrittäen pitää kasvuansa
suorassa, mutta itu kääntyi
väkisin sivulle ja alkoi lopulta
kulkea suoraan sivulle päin.
Ei minusta ole tähän, les-

kenlehti ajatteli. En ikinä pysty
suorittamaan niin isoa tehtävää. Miten minä, pelkkä pieni
siemen voisin kantaa harteillani taakkaa koko luomakunnasta. Jumala on antanut tehtävän
aivan väärälle siemenelle. Se
aikoi jo luopua tehtävästään ja
kirota Jumalan, kun se huomasi, että idun kärki tarttui johonkin. Kovassa muurissa oli pieni roso, johon se oli tarrannut.
Tämän kerran vielä, se ajatteli.
Se ponnisteli kohti tuota pientä
rosoa ja kasvoi sen sisään. Itu
oli ahtaalla ja kasvaessaan puristui rakosen teräviin särmiin
kipeästi.
Leskenlehti vääntelehti ja
kiemurteli ja oli hankalasti kierossa, kun äkkiä kuului rapsahdus. Puristus helpotti hieman
ja leskenlehti ihmetteli mitä
oli tapahtunut. Se huomasi että
rakosen pohjalle oli ilmestynyt pieni halkeama. Se oli ensin aivan pieni, enemmänkin
hiuksenhieno särö. Mutta idun
kärjen tunkeutuessa sitkeästi
sen väliin, se hiljalleen muuttui yhä selkeämmäksi. Milli
milliltä se suureni ja leskenlehti sai työnnettyä ituaan yhä
ylemmäs ja ylemmäs. Halkeama oli ahdas, mutta antoi kokoajan periksi idun kasvaessa
pidemmälle ja pidemmälle sen
uumeniin.
Joka päivä leskenlehti käytti kaikki aikansa ja energiansa

kasvamiseen ja joka yö se lepäsi, jotta jaksoi seuraavana
päivänä taas kasvaa yhä suuremmaksi. Päivät kuluivat ja
leskenlehti sai yhä tukevamman muodon. Kunnes eräänä
iltana juuri ennen auringonlaskua se näki halkeaman yläpäästä pienen valonkajastuksen. Se ymmärsi, että hänen
suuri hetkensä oli lähellä. Se
ihasteli valoa hetken, mutta
heti illan hämärryttyä se asettui
levolle.
Kun aamu tuli, leskenlehti kurotti vartensa ulos aurinkoon. Se kasvatti vartensa
pitkäksi ja venytteli kukkansa
terälehtiä oikein pitkiksi. Sitten se avasi kauniin kukkansa
suoraan kohti aurinkoa. Se kylpi valossa ja lämmössä ja tunsi
itsensä onnellisemmaksi kuin
koskaan. Siinä paistatellessaan
se huomasi harakan keikkumassa puun oksalla. Silloin se
muisti tehtävänsä. ”Ohoi, herra Harakka, minulla on sinulle
ja koko luomakunnalle tärkeä
viesti: Kevät on tullut!”
Harakka heilutti pyrstöään oksalla ja katsoi alhaalla
olevaa leskenlehteä. Sitten se
sanoi iloisesti: ”Totisesti, se
on suuri uutinen koko luomakunnalle. Ja huomaan, että se
viesti on tuotu läpi harmaan kiven!” Vasta silloin leskenlehti
katsoi ympärilleen. Toden totta: Se kasvoi keskellä asfaltti-

YPÄJÄN SEURAKUNTA

pihaa, kurkottaen pienestä halkeamasta, jonka se oli saanut
aikaan kasvaessaan.
Toisinaan tuntuu siltä, että
homma ei ota onnistuakseen.
Silloin on helppo heittää pyyhe kehään ja todeta, että olen
jo valmiiksi epäonnistunut. Ei
minusta ole kantamaan tätä
taakkaa. Mutta Jumala kantaa meitä ja tietää tarkalleen
jo etukäteen mitkä vaikeudet
meitä kohtaavat. Silloinkin
kun ne tuntuvat aivan liian
isoilta meille pienille ihmisille.
Sen sijaan, että heittäisimme
pyyhettä kehään, voimmekin
heittää sen Jumalalle ja pyytää:
auta palvelijaasi, kanna minut.
Silloin saattaakin tapahtua ihme: huomaamme kulkeneemme läpi harmaan kiven.
Isto Iipola

PÄIVÄKERHOON ILMOITTAUTUMINEN
Syksyn 2015 kerhoryhmien järjestelyjen vuoksi tarvitsemme seuraavat tiedot lapsestanne 21.5.2015 mennessä.
Päiväkerhoon pääsevät 3-5-vuotiaat lapset. Tänä vuonna
3 vuotta täyttävät voivat aloittaa syksyllä kerhon. Jo kerhoa
käyviltä riittää sanallinen ilmoitus päiväkerhoon, elleivät
tiedot ole muuttuneet. 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 ______________________________________
Etunimet ______________________________________
Syntymäaika ________________________
Huoltajan nimi __________________________________
______________________________________________
Lähiosoite _____________________________________
______________________________________________
Postinro ___________ Postitoimipaikka ______________
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 ________

Muistot ja kokemukset yhdistävät

Saako lapsenne osallistua päiväkerhon järjestämiin retkiin,
joista ilmoitetaan erikseen kerhovihkossa?
Kyllä _________ Ei ________

Veteraanit kahvittelivat tuvallaan

Saako lapsenne nimen antaa kerhokuvan kerhokavereille?
Kyllä _________ Ei ________

Lions Club Ypäjä Kate halusi
muistaa talvisodan päättymispäivää ja sen rintamat kokeneiden panosta itsenäisyydelle ja
suomalaiselle yhteiskunnalle.
Klubi kutsui rintamatunnuksen
saaneet ypäjäläiset kahvittelemaan ja muistelemaan menneitä Veteraanituvalle 13. maaliskuuta, talvisodan päättymispäivänä. Sodan päättymisestä
tuli tänä vuonna 75 vuotta.
Kahvittelun lomassa kerrattiin menneitä, vaihdettiin kuulumisia ja pohdittiin koviakin
elon polkuja. Sodan kokemusten muisteleminen ei nostanut
iloa pintaan, mutta ystävien
kohtaaminen kyllä.
– Halusimme koota heidät
yhteen ja varmistaa, että he

myös paikalle pääsevät. Järjestimme kyydin sitä tarvitseville
ja myös saattajat olivat tervetulleita. Päivä sujui niin mukavasti, että saamme toistekin
kutsua kylään ja kaataa heille
kahvia, iloitsee klubin presidentti Päivi Laine.
LC Ypäjä Kate keskittyy
hyväntekeväisyydessään erityisesti ypäjäläisiin lapsiin,
nuoriin ja ikäihmisiin. Veteraanityö on yksi suomalaisten
Lions-klubien toimintavuoden
teemoista.

Mitä toivotte päiväkerhotoiminnalta? _________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Huoltajan allekirjoitus_____________________________
_____________________________________________

Ypäjäläiset rintamatunnuksen
saaneet muistelivat talvisodan
päättymistä Veteraanituvalla
Lions Club Ypäjä Katen
kutsusta. Kuva: Sari Airo

Kesäduuni nuorille OP Ypäjän piikkiin
Ensikosketus työelämään on nuorille tärkeää.
OP Ypäjä tarjoaa 15–17-vuotiaille nuorille
kesätyöpaikan kahdeksi viikoksi. Paikkakunnalla toimiva yleishyödyllinen yhdistys tarjoaa
nuorelle työpaikan ja osuuspankki maksaa
hänen palkkansa.
– Alle 18-vuotiaille nuorille ensimmäisen kesätyöpaikan saaminen voi olla hankalaa. Haluamme näin auttaa
15–17-vuotiaita nuoria saamaan työkokemusta. Tarkoituksena on, että paikallinen
yleishyödyllinen yhdistys työllistää nuoren ja osuuspankki
maksaa nuoren kahden viikon

palkan, 360 euroa, sanoo OP
Ypäjän toimitusjohtaja KirsiMarja Hiidensalo.
OP Ypäjä vastaa näin OP
Lounaismaan ja OP Valkeakosken OP Ryhmän kaikille
180 osuuspankille esittämään
haasteeseen työllistää nuoria.
Tavoitteena on tuhansia kesäpestejä Osuuspankin piikkiin

yleishyödyllisissä yhdistyksissä.
– Päätimme ottaa haasteen
vastaan ja tarjoamme näin
nuorille ensimmäisen kesätyöpaikan. Tämä on osa OP:n yhteiskuntavastuuta ja osuuspankin tapa jakaa tulostaan oman
paikkakunnan toimeliaisuuden
hyväksi, Kirsi-Marja Hiidensalo perustelee.

Yhdistykset, ottakaa
yhteyttä pankkiin

Käytännössä kesätyöt tehdään
yleishyödyllisissä yhdistyksissä, kuten urheiluseuroissa
tai kyläyhdistyksissä. Pankki
maksaa yhdistykselle 360 eu-

roa nuoren kahden viikon työstä ja yhdistys hoitaa palkanmaksun ja lakisääteiset kulut.
Pyydämme yhdistyksiä ilmoittautumaan hankkeeseen toimittamalla pankkiin vapaamuotoisen hakemuksen, josta käy
ilmi kesätyöntekijän toimenkuva ja tarjotun työn ajankohta.
Tämän jälkeen nuoret tulevat
saamaan tietoa avoimista työpaikoista yhdistyksiltä, pankin
konttorista ja op.fi:stä.
Toivottavasti mahdollisimman moni yhdistys innostuu
tarjoamaan työpaikkaa, jotta
nuoret saavat tilaisuuden päästä kiinni työelämään, KirsiMarja Hiidensalo kannustaa.

Jokioisten Tietotalolla
18.04.2015 klo 15.30

Tunnin konsertti, jonka jälkeen tunti tanssia.
Vapaa pääsy. Tervetuloa!
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Nurkkakuntalainen

Uskoa tulevaan
Kevät etenee ja säätelee lämmöllä tulemistaan. Näin taas
päästiin talvesta ja syksyn
pimeistä. Muuttolinnut ovat
tulleet etuajassa kertomaan kevään jo koittaneen.
Maassa kiirehditään vaalikampanjoissa ja tarjolla on jos
jonkinlaista rinikkaa ja purtavaa hyvien lupausten särpimiksi.
Demokratia toteutuu äänestämällä ja taas ollaan antamassa valtuuksia 200:lle kansanedustajalle hoitaa asioita mahdollisimman hyvällä tavalla.
En moiti viime hallitusta siitä,
etteivät saaneet montaakaan
lakia läpi. Suurempi vahinko
olisi tullut, jos nuo kiistanalaiset lait olisivat menneet
hosumalla eteenpäin meidän
kiusaksemme. Toisen asteen
koulutusuudistuskin meni nurin ja näin Hevosopistokin voi
kaikessa rauhassa rakentaa yhteistyöverkkojaan ilman holhoavaa lakiuudistusta. Sotekukkakin joutaa juurtua vielä
tovin; meidän kulmilla kun tuo
sote-uudistus on jo toteutettu.
Nyt vaan jännitetään joudummeko saamattomien alueiden
maksumiehiksi tulevissa uudistuksissa. Saa nähdä, miten
niitä uudistuksia vaalien jälkeen meille taas kaupataan.
Meidänkin kunnassamme
perätään tiedonsaantia ja haluttaisiin jopa kansanäänestystä.
Tahtoo olla, että tietoa on saatu
vasta siinä vaiheessa riittävästi, kun oma asia on mennyt läpi. Meillä on kuitenkin helppo
lähestyä päättäjiä ja virkamiehiä. Vaaleissa annetaan aina
suurimmat valtuudet hoitaa
asioita kuntalaisten mandaatilla ja seuraavissa vaaleissa
arvioidaan myös tehty työ. Minulle on kerrottu, että Helsingissä on kymmenientuhansien
asuinalue ilman valtuutettua.
Helsingissä on 85 valtuutettua, meillä 21. Jos Helsingis-

sä valtuutettuja olisi samassa
asukasmäärän suhteessa kuin
Ypäjällä, pitäisi heitä olla yli
5200. Eiköhän tuo suora vaikuttaminen ole täällä Ypäjällä
aika hyvällä mallilla…
Huhtikuun eduskuntavaalit
ovat tärkeät. Tulevat linjaukset
ohjaavat myös Ypäjän tulevaisuutta. Äänestäjät ovat paljon
vartijana tälläkin kertaa. Sipilästä on tehty jo nyt pääministeri ja Keskustasta voittaja,
vaikka vaalit ovat vielä edessä.
Nyt heikommin gallupeissa
pärjänneet puolueet yrittävät
kiinnittää huomiota keskinäiseen mittelyynsä toisesta
sijasta. Näin yritetään saada
ennakkosuosikin ääniä toisille kilpakumppaneille. Toivon,
että kansa antaa Sipilälle vahvan valtuuden tulevalle hallituskaudelle. Sipilä saa sitten
näyttää, miten Suomi laitetaan
kuntoon. En usko, että ypäjäläisiä näkyy Forssan kaupungintalon edustalla mieltään
osoittamassa itsenäisen Ypäjän
puolesta, kuten kokoomusministerin vierailulla maaliskuussa 2012.
Nuoruus ei ole ollut valttia tällä vaalikaudella. Vaikka
nuoret ovat lahjakkaita ja korkeasti koulutettuja, vuosien
tuoma kokemus pettymyksineen ja onnistumisineen tuo
kuitenkin näkemystä asioiden
syvällisempään osaamiseen ja
ymmärtämiseen. Monta kertaa
vahvaegoisten ja kokemattomien on vaikea antaa itselleen
aikaa. Sanotaan, että tyhjä
kattila kolisee kovimmin. Tässäkin asiassa se pitää paikkansa. Toisten odotetaan pitävän
kuulemaansa kovaa ääntä neuvona. Eri-ikäisiä tarvitaan rinta
rinnan, mutta Sipilän sanoin:
”Nyt jos koskaan tarvitaan kokemusta.”
Ei muuta kuin äänestämään
ja hyvää kevättä!
Markku Leppälahti

Ypäjänkylän Talviriehan
28.2.2015 tuloksia
Crocsinheitto

Lapset: 1. Emma Aaltonen
13,32. 2. Joonas Suonpää
11,52. 3. Tiina Rantanen 8,79.
4. Väinö Paloposki 8,27. 5.
Liina Perho 7,46. 6. Meeri
Perho 7,15. 7. Eeva Paloposki
6,29.
Naiset: 1. Heidi Suonpää
17,90. 2. Outi Kouva 14,44. 3.
Arja-Maria Röpelinen 13,65.
4. Sirkka Rinne 13,09. 5. Mirja
Heiskanen 11,85. 6. Anna Perho 11,74.
Miehet: 1. Antti Rantanen
14,08. 2. Juha Ilmanen 13,78.
3. Janne Suonpää 12,69. 4.
Heikki Perho 11,84. 5. Simo
Suonpää 11,03.

Kevään kilpailukausi käynnistyi maaliskuussa hallikenttäkisalla, ja 17.–19. huhtikuuta jatketaan Animagi Dressage future cup -kouluratsastuskilpailulla. Toukokuun puolivälissä
nähdään kansainvälisyyttä,
kun eurooppalaisten hevosalan
oppilaitosten verkoston EEN:n
(Equestrian Educational Network) jäsenmaat lähettävät
Ypäjälle edustuksensa kolmipäiväiseen kilpailuun.

Finnderby on Ypäjän
kesän ykköstapahtuma

taruudet.
Finnderbyn yhteydessä
ratsastetaan myös lännenratsastuksen kansainvälinen Reining -kilpailu, jossa kotimaiset
ratsastajat pääsevät näyttämään taitonsa ja keräämään
tarvittavia kvaaleja muihin
kansainvälisiin kisoihin.
Tapahtumassa on koko perheelle suunnattua oheisohjelmaa, sekä EXPO-alue. Lippuja tapahtumaan saa ostettua jo
nyt Lippupalvelusta.

Kisaviikolla kattava
Ypäjän kesän ykkönen on tä- laji- ja luokkavalikoima
näkin vuonna Finnderby presented by Agrimarket, joka järjestetään nyt 42. kerran. Neljän
päivän tapahtuma 4.–7.6. tarjoaa hevoselämyksiä ja ratsastusurheilua kaikille. Kilpailukutsu
on lähetetty kymmeneen maahan ja mukana kansainvälisten
kisaajien joukossa on myös
Suomen huippuja.
Finnderbyssä nähdään esteratsastuksen kansainvälisiä
luokkia sekä kansallisia luokkia myös suomenhevosille ja
poniratsastajille. Kisan kruunaa joka vuosi ratsastettava,
hevosen ja ratsastajan kuntoa
mittaava Finnderby-luokka erikoisesteineen. Viime vuonna
käynnistetty Golf & Ride -kilpailu saa jatkoa uudistettuna.
Kouluratsastuksessa kilpaillaan kansainvälisellä tasolla.
Luokkia järjestetään poniratsukoille, lapsiratsastajille, junioreille, nuorille sekä senioreille. Myös nuorille hevosille on
omia luokkia.
Perinteisen Mannerheimin
kenttäratsastuskilpailun yhteydessä ratkotaan tänä vuonna
myös kenttäratsastuksen senioreiden ja nuorten Suomen mes-

Heti Finnderbyn jälkeen alkaa
Kisaviikko, jossa 9.–14.6. lajeina nähdään este- koulu- ja
kenttäratsastusta. Kisaviikon
ohjelmaan kuuluvat perinteisesti poni-, mini-, juniori- ja
senioriderbyt, sekä ratsastuksenopettajien mestaruudet. Uutuutena tänä vuonna kisaviikon
ohjelmassa on vammaisratsastuksen SM.
Senioreiden, nuorten, junioreiden ja poniratsastajien esteratsastuksen SM ratkaistaan
Ypäjällä heinä-elokuun vaihteessa 30.7.–2.8. Mestaruuksista kisataan nyt viidettä kertaa peräkkäin Ypäjällä.
Hevosopisto järjestää samalla ensimmäistä kertaa
Power Cup Finaalin 1.–2.8.
Kilpailu on tarkoitettu kilpauraansa aloittaville poni- ja junioriratsastajille. Kilpailussa
on sekä koulu- että esteosuus.
Osakilpailuja järjestetään ympäri maata ennen Ypäjän finaaleita. Tapahtumassa kohtaavat
sekä vanhat konkarit että uudet
kilparatsastajat.
Kesäiset avoimien ovien
päivät Hevosopistolla ja ponien kuninkuusravit 8.–9.8.

Hevosopisto pitää ovensa
auki 8.8. klo 10 alkaen, jolloin
Hevosopistolla voi käydä tutustumassa mm. talleihin, valjasverstaaseen ja kengityspajaan. Hevosen laidunelämään
voi tutustua jokivarren kauniissa maisemissa ja nauttia
vaikka piknikin kartanon puistossa, jossa voi tutustua myös
hevosurheilumuseoon.
Päivän kohokohtana nähdään klo 13 alkavat jännittävät
Ponikuninkuusravit Hevosopiston raviradalla. Näihin tapahtumiin on vapaa pääsy.

Nuoret hevoset esillä
elokuun lopussa

Nuorten Hevosten Festivaali järjestetään 21.–23.8. yhteistyössä Ratsujalostusliiton
kanssa. Viikonlopun aikana
3–7-vuotiaat nuoret hevoset kilpailevat koulu-, este- ja
maastoesteratsastuksessa. Kaikissa lajeissa esiintyy ikäluokkiensa parhaimmistoa.
Koulu- ja esteratsastuksen
tähtihetkiä ovat 6-vuotiaiden
hevosten Breeders’ Prize ja
5-vuotisderbyt. Ypäjällä ratsastetaan myös 5–7-vuotiaiden Racing-sarjojen finaalit.
Ensimmäistä kertaa mukana
Nuorten hevosten Festivaalissa on myös PoniBreedrs
5–6-vuotiaille poneille. Maastoesteratsastuksessa 4–6 -vuotiaat hyppäävät derbykentälle
rakennettavan maastoradan.

Kotimaista
Kuninkaallisissa

Suomenratsujen Kuninkaalliset yhteistyössä K-Maatalouden kanssa järjestetään tuttuun
tapaan syyskuussa 3.–6.9. Kuninkaallisissa kilpaillaan kouluratsastuksessa, esteratsas-

Wäärin käsityksiä

110. 6. Emma Aaltonen 100. 7.
Sirkka Kouva 70.
Miehet: 1. Heikki Perho 300.
2. Veijo Lähteenmäki 100.

Yllätyksen lätkäjoukkue ei
yllättänyt maakuntasarjassa 1967

Lapset 2007 syntyneet: 1.
Joonas Suonpää 1.18,83. 2.
Liina Perho 1.18,84.
2008 syntyneet: 1. Väinö Paloposki 1.14.25.
2009 syntyneet: 1. Meeri Perho 1.38,68.
2010 syntyneet: 1. Eeva Paloposki 1,48,64. 2. Jenny Rantanen 2.07,54. 3. Miro Souli
2.44,16.
2011 syntyneet: 1. Eetu Kouva
2.36,59. 2. Meri Souli 3.24,96.

Loimijoen muhkuraisella jäällä oli oppinsa saanut Ypäjän
Yllätyksen kahdeksanmiehinen jääkiekkoiskuryhmä. Nurmekset eli vanhoihin monoihin ruuveilla ruuvatut terät oli
vaihdettu hokkareihin. Myöhemmin nuorukaiset olivat
siirtyneet pitäjän keskustassa
kunnan ylläpitämään kaukaloon. Loikka piirisarjaan otettiin tammikuussa 1967. Taisipa
loikka olla liian optimistinen.
Varusteet oli jostakin jäämistöstä hankittuja. Kiekkovarusteiden näköisiä toki. Päässä
oli VM-munankuorikypärät.
Suoralapaisina mailoina joko
Kema, Titan, Torspo tai peräti
forssalaisen mailatehtailija Kari Aron Koho. Hanskat muistuttivat kevennettyjä nyrkkeilyhansikkaita. Maalivahdilla
oli pään suojana kypärän sijaan
karvalakki. Valmennuksesta
vastasi Ypäjällä asuva entinen

Sauvakävelykisa

Kettinginheitto

Lapset: 1. Joonas Suonpää
190. 2. Väinö Paloposki 150.
3. Eetu Kouva 100, Meeri Perho 100. 4. Eeva Paloposki 70.
5. Antti Paloposki 40.
Naiset: 1. Anne Kolinkanta 260. 2. Outi Kouva 200. 3.
Mirja Heiskanen 180, Tuula
Aaltonen 180. 4. Arja-Maria
Röpelinen 130. 5. Anna Perho

Ypäjän kesä on täynnä
hevosia ja urheilua

V. 2010 syntyneiden palkintojen jakoa.

mestaruussarjan koripalloilija Niki Krjukoff (oli pelannut
takavuosina Torpan Pojissa),
joka samalla pelasi Loimaan
Korikonkareissa ” vanhasta
muistista ” koripalloa.
Yllätyksen permanenttiyhdistelmään kuuluivat: Kari
Mäkeläinen (maalivahti), puolustajat Harri Niemelä, Tauno (Tani) Tamminen ja Osmo
Jaakkola sekä hyökkääjät Matti Tehi, Jouko Tuura (kuuluisia
juoksijaveljeksiä), Ahti Kukkonen, Arto Lahtinen, Kari
Helander (Hellu) ja Ville Pietiäinen.
Ensimmäisessä piirisarjan
ottelussa ypäjäläiset kiekkoilijat saivatkin kylmää kyytiä Forssan Alulta. Talsoilan
jäällä Alun junioreista koottu
joukkue löi Yllätyksen selvin numeroin 12–3 (2–2, 8–1,
2–0), vaikkakin Yllätys pelasi
kaunista, mutta toistaiseksi ai-

nakin liian kesyä peliä. Ypäjän
pojilla oli kyllä syöttöpelissäkin aivan oikeaoppinen käsitys, mutta nopeudessa ja koko
ketjun tehokkaassa käytössä
ypäjäläiset olivat luokkaa Alun
pelaajia huonompia, mistä johtuen hyökkäykset jäivät enemmän tai vähemmän kesken.
Ei käynyt ypäjäläisillä
munkki. Ei onnistunut ilmaveivi, ei ylämummo. Ei käynyt
edes joulu.
Ei auttanut kova vastakarvaus, ei ”Hamlet”. Laukauksetkin pelkkiä lepakoita.
Selityksiä löytyi kyllä. Puolueelliset tuomarit, sairastapaukset, tylsät luistimet, parhaamme yritimme, mutta se ei
ihan riittänyt, ym.
Alun Wesmannin Seppo
vei Pietiäisen Villeä kahville
ainakin kolmen maalin verran
ja loput maalit imaisi Ypäjän
”Hooveri” karvalakki päässä.

tuksessa sekä valjakkoajossa.
Luokat ovat avoimia vain suomenhevosille. Hienossa orikavalkadissa esitellään suomenhevosratsuoriita jälkeläisineen.
Esteratsastuksen kärkenä
on suomenhevosten mestaruuskilpailu. Kisa ratsastetaan
kahtena päivänä ja kahden
osakilpailun yhteen laskettu
pistemäärä ratkaisee voittajan.
Ensimmäisessä osakilpailussa
hypätään 110 cm:n rata ja toisessa osakilpailussa radassa on
kaksi kierrosta, ensimmäinen
110 cm:n, ja toinen 120 cm:n
tasolla. Ohjelmassa on myös
6-vuotiaiden kasvattajakilpailu.
Kouluratsastuksen 6-vuotiaiden kasvattajakilpailun
lisäksi pääluokkiin kuuluu
Kelmi-Kür, johon odotetaan
tänäkin vuonna maan parhaita
suomenhevosratsukoita. Joka toinen vuosi järjestettävä
muistokilpailu ratsastetaan
Kür-luokkana, jossa teknisen
suorituksen lisäksi arvioidaan
taiteellista vaikutelmaa. Kelmi-Cup on tulevaisuuden tähdille tarkoitettu kilpailu, jota
jatketaan myös vuonna 2015.
Positiivisen vastaanoton saanut
ryhmäratsastusluokka 4-vuotiaille suomenhevosille jatkuu
myös tänä vuonna.
Suomenratsujen Kuninkaallisissa nähdään lisäksi 3–5
-vuotiaiden laatuarvostelun
finaali, johon 3- ja 4-vuotiaat
hakeutuvat eri puolilla Suomea järjestettävien karsintojen
kautta. 5-vuotiaat karsiutuvat
finaaliin kilpailusuoritusten
perusteella. Lisäksi nähdään
vielä suomenpienhevoscupin
finaalit sekä koulu- että esteratsastuksessa.

Piirisarjan lopputaulukko
oli seuraavanlainen: Forssan
Alku 8 ottelua, 7 voittoa, 0 tasapeliä, 1 tappio. Maalisuhde
68–18. Pisteet 14, Lempäälän
Kisa 8 ottelua, 6 voittoa, 1 tasapeli, 1 tappio. Maalisuhde
68–26. Pisteet 13, Viialan Pyry
8 ottelua, 3 voittoa, 1 tasapeli,
4 tappiota. Maalisuhde 51–59.
Pisteet 7, Vanajan Jyry 8 ottelua, 3 voittoa, 0 tasapeliä, 5
tappiota. Maalisuhde 39–46.
Pisteet 6, Ypäjän Yllätys 8 ottelua, 0 voittoa, 0 tasapeliä, 8
tappiota. Maalisuhde 16–93.
Pisteet 0.
Viimeisessä piirisarjan ottelussa kunnan johtaja Svante
Tehi luovutti sarjan parhaalle
ypäjäläiselle pelaajalle Ypäjän vaakunan. Palkinnon sai
karvalakkipäinen maalivahti
Kari Mäkeläinen. Mutta onhan
Ypäjän jääkiekosta hyviäkin
muistoja. Ypäjältä syntyisin
oli Rauman Lukossa 50-luvulla puolustajana vuosikaudet
palannut Sakari Sillankorva.
Myöhemmin Sakari toimi tuomarina ja oli tuomitsemassa
viidet MM-kisat. Tosin Sillankorva oli muuttanut vanhempiensa kanssa kolmen vuoden
ikäisenä Ypäjältä Sortavalaan.
Keijo Wääri
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Hevosterapia avuksi keskittymisvaikeuksista kärsiville
Hevostallilla saatiin kannustavia kokemuksia hevosavusteisen toiminnan vaikuttavuudesta. Keskittymis- ja
tarkkaavuusoireet lientyvät,
kun toiminnan keskiössä on
lapsen lisäksi myös hevonen.
”Hevonen kuntoutustyössä on todella vaikuttava
kumppani ammatti-ihmisen
rinnalla”, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän perhepalveluiden palvelualuejohtaja Margit Rajahalme
sanoo. ”Tämä tuorein pilotti
on siitä taas hyvä esimerkki.
Hevosavusteinen toiminta on
hyvin tehokasta.”
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä toteutti
Hippoliksen Hevoset ja yhteiskunta -hankkeen kanssa
yhteistyössä kokeilun, jossa
tutkittiin hevosavusteisen
toiminnan vaikuttavuutta
keskittymis- ja tarkkaavuusoireisiin. ”Mukaan valikoitui
viisi 9-11 -vuotiasta poikaa
alueen kunnista. Heille järjestettiin sosiaalipedagogista
hevostoimintaa Jokioisissa
Anun Arkin tallilla. Tapaamiskerroilla keskusteltiin,
mutta myös hoidettiin hevosia, ratsastettiin ja tehtiin talliaskareita” koulupsykologi
Satu Valkas kertoo.

Tapaamiskerroilla keskusteltiin, mutta myös hoidettiin hevosia,
ratsastettiin ja tehtiin talliaskareita. Kuva: Satu Valkas

Osa pojista oli jo entuudestaan tottunut toimimaan
hevosten kanssa, toisille tallikäynnit olivat ensimmäisiä
kosketuksia isoon eläimeen.
Psykologi Valkas sanoo, että hevosen läsnäolo esimerkiksi keskittymiskykyyn on
merkittävä. ”Lapsi rauhoittuu tekemisen äärelle aivan
toisella tavalla, kun mukana
on hevonen. Hevonen kuin
magneetin lailla imaisee lapsen lähelleen ja vaatii tältä
jatkuvaa läsnäoloa ja keskittymistä. Palaute on ollut
lasten vanhempien suunnalta
positiivista. Myös kouluilta
eli lasten opettajilta on tullut
viestiä, että keskittymisvaikeudet koulussa ova vähentyneet. Hyvien kokemusten
kannustamana sama poika-

ryhmä saa jatkaa hevosavusteista toimintaa myös tänä
keväänä” Satu Valkas iloitsee.
Kokeilu osoittaa, että hevostoiminta voi olla hyödyllinen ryhmäkuntoutusmuoto
lapsille, joilla on keskittymis- ja tarkkaavuusongelmia.
Perhepalveluiden palvelualuejohtaja Margit Rajahalme
uskoo hevosavusteisen toiminnan saavan yhä enemmän
jalansijaa julkisen sektorin
palveluissa. ”Asiakasryhmiä
on vaikka kuinka vanhuksista
ja lapsista mielenterveys- ja
päihdekuntoutujiin. Etenkin
täällä Kanta-Hämeen alueella
hevosala on vahva ja palveluntarjoajia paljon. Julkinen
sektori ja kunnat voivat toteuttaa hevosavusteista toi-

mintaa ostopalveluina, kun
alan osaajia ja ammattilaisia
on. Toivoisinkin, että tarjolla olisi entistäkin erikoistuneempia kuntoutus-, hoivaja terapia-alan ammattilaisia,
jotka voisivat liittää hevostoiminnan osaksi omia vahvuuksiaan.”
Hevoset ja yhteiskunta
-hankkeen projektipäällikkö
Anne Laitinen kertoo, että
kokeilusta saatiin myös arvokasta tietoa yleisemmin
hevosavusteisen toiminnan
kehittämiseen. ”Lisäksi kokeilu herätti meidät hevosalalla huomaamaan julkisen
palvelun ostajan kilpailutuksen asettamat vaatimukset”
Laitinen sanoo.
Hankkeen rahoittivat Hämeen ja Uudenmaan ELY
-keskukset, EU-osarahoitteinen Manner
-Suomen maaseudun kehittämisohjelma
sekä Forssan Seudun Kehittämiskeskus.
Vesa Ketola
Lisätietoja:
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän perhepalveluiden palvelualuejohtaja Margit
Rajahalme p. 0400 825 792
Hevoset ja yhteiskunta -hankkeen projektipäällikkö Anne
Laitinen p. 040 766 0830

Tiedustelu Ypäjäläisille!

Oheisena on kuva Maurits Hietamäen kirjasta ”Ypäjä kuvina
kautta aikojen” sivulta 119.
Kuvassa rakenteilla oleva talo
on nykyisin meidän kesämökkimme ”Meklarinkuja” Päivöläntiellä.
Varsinainen kysymys heräsi, kun puhdistimme pihakiviä
sammaleista ja jäkälistä, ja
kivistä löytyi erikoinen pinta.
Ensin tällainen kivi löytyi läheltä kuvan vanhaa rakennus-

ta, ja myöhemmin löytyi lähistöltä myös toinen vastaavanlainen kivi.
Otin valokuvia kivistä ja
laitoin tulitikkurasian kiven
päälle mittasuhteen merkiksi.
Kysymys kuuluu: onko lähialueelta löytynyt samantyyppisiä kiviä?

sosiaalilautakunnan jäsenenä.
Hän oli kätevä käsistään ja
monipuolinen tekemisissään.
Niinpä hän leikkasi kylän
miesväen hiuksia sekä täytti
henkikirjoituskaavakkeita ja
veroilmoituksia. Meillä kävi
usein kyläläisiä asioimassa.
Jos sattui olemaan ruoka-aika, vieraille tarjottiin sen ajan
tavan mukaan sitä ruokaa,
mitä oma perhe kulloinkin
söi.
Isän sairaus paheni ja kerran hänet sitten vuonna 1972
alle 60-vuotiaana vietiin suoraan työmaalta sairaalaan,
jossa hän yöllä menehtyi. Sydän ei kestänyt.
Noin kaksi vuotta isän
kuoleman jälkeen karja oli
laitettu pois ja pellot vuokralle. Äiti oli muuttunut jotenkin oudoksi. Sairauden
laatua ei aluksi saatu selville,
vaan lääkärit arvelivat kysymyksessä olevan varhaisen
ja äkillisen dementian. Äiti
sai paikan Metsämaan kunnalliskodista. Onnekkaiden
sattumien kautta hän pääsi
tutkimuksia varten Sastamalan sairaalaan. Siitä alkoi paranemisen tie. Kun menimme
häntä 60-vuotispäivänä onnittelemaan, oli jo tiedossa,
että kysymyksessä oli hyvänlaatuinen kasvain päässä ja
että se leikataan Turussa.
Helluntaina 1975 äiti palasi sairaalakierrokselta kotiin
Varsanojalle. Se oli iloinen
paluu. Veljen kanssa siivot-

tiin sitä ennen koti puhtaaksi
ja äiti nautti olostaan silmin
nähden. Alkoi uusi elämä ja
uudet ahkeroinnit. Mukaan
tuli myös yhdistystoiminta.
Käsityöt tulivat aikaisempien maatalon töiden tilalle.
Syntyi mattoa varmaan satoja metrejä sekä poppanaa,
villasukkia ja kintaita. Sitten
äiti ryhtyi virkkaamaan. Tuli
sängynpeitteitä, pöytäliinoja,
ikkunaverhoja ynnä muuta.
Kotoa oli kirkolle matkaa
neljä kilometriä. Äiti kulki
kesät ja talvet tämän matkan
polkupyörällä. Vain kerran
hän kaatui ja sai lievän aivotärähdyksen. Lopulta tuli
eteen niin paljon vaikeuksia,
lähinnä kuluneiden polvinivelten takia, että ryhdyttiin
etsimään äidille asuntoa Ypäjän kirkolta. Mukava rivitalokaksio löytyikin ja äiti muutti
sinne vuonna 1997. Hän sai
asua omassa kodissaan kirkolla lähes loppuun saakka.
Vain muutaman kuukauden
hän joutui olemaan kunnan
palvelukeskuksessa ja sairaalassa, kunnes nukkui pois
91½-vuotiaana vuonna 2006.
Muistelen vanhempiani
usein. Heidän arvostuksensa
kasvaa oman iän karttuessa.
Olen heille kiitollinen monesta asiasta; turvallisesta
lapsuudesta, huolenpidosta,
kasvatuksesta ja koulutuksesta. Kaikesta hyvästä kiittäen
tytär Hellevi Marjatta
Komonen

Lukuterveisin

Raimo Mäntylä
Helsinki

Eräs sankaritarina
Viime aikoina on viestimissä kerrottu 100 vuotta sitten
syntyneiden Tapio Rautavaaran ja Olavi Virran saavutuksista ja elämästä. Hienoja ja
lahjakkaita taiteilijoita molemmat. Heidän sankaritarinaansa, kuten kaikkien muidenkin, vaikuttavat kyseinen
aikakausi, ulkoiset olosuhteet
ja yksilökohtaiset asiat.
Minulle eräänlaisia arjen
sankareita ovat olleet omat
vanhempani. Sain ajatuksen
tähän kirjoittamiseen siitä,
että myös äitini Aune Aura
Aleksandra Leino, syntyi sata vuotta sitten, eli 10.3.1915
Ypäjän Mannisissa Emma
Vilhelmiina ja Kalle Kankareen toiseksi nuorimpana
tyttärenä. Lapsia syntyi perheeseen yhteensä kymmenen.
Nuorena äiti osallistui kotitalon töihin, mutta aikuistuttuaan lähti kioskiyrittäjäksi
Mannisten kioskiin. Se sijaitsi lähellä Loimaan maantietä.
Äiti piti siitä työstä. Kävi sitten niin, että kioskille poikkesi polkupyöränsä kanssa
liikkunut nuori mies, Eero
Olavi Leino Varsanojalta, s.
13.11.1912. Hän kävi jossain
Loimaan suunnalla muuraustöissä. Ja kun aikaa kului, oli
nuorella miehellä yhä useammin asioita, jotka vaativat
kioskille poikkeamista.
Avioliittohan siitä seurasi. Äiti ja isä ostivat vuonna
1941 Varsanojalta Uusitalonimisen pienen maatilan ra-

kennuksineen. Tilan omisti
aikaisemmin isän setä Vihtori Uusitalo. Kaupasta aiheutui velkaa, mutta olihan
koti oma. Minä olin silloin
kaksivuotias. Kuulopuheiden
mukaan Hermanni-pappani
kuskasi minut uuteen kotiin käsirattailla. Matkaa oli
mummolasta pari kilometriä.
Vanhempani keskittyivät
aluksi tilan ostosta aiheutuneen velan maksamiseen. Se
edellytti tulojen kasvattamista. Lisättiin karjaa ja rakennettiin viljamakasiini. Myöhemmin salaojitettiin pellot
ja rakennettiin työkaluvaja.
Meillä oli tilan kokoon nähden melko suuri karja; 5-7
lehmää, hevonen, sika tai
kaksi, vasikoita, kanoja, lampaita ja kesällä kaneja. Pelto
ja karja mahdollistivat elämisen tilalla ja ruokkivat meidän perheen, johon vuonna
1946 syntyi myös Harri-veli.
Kaikki oli kuitenkin kiinni
vanhempien yrittämisestä ja
ahkeruudesta. Melkein kaikki
tarvittava tehtiin kotona, kuten maltaat, talkkunajauhot,
perunajauhot, sianmakkarat
ja paljon muuta. Muistan lapsuuden ajan herkkuina juuri sianmakkaran sekä äidin
leipoman ruisleivän, kotona
kirnutun voin ja kirnupiimän.
Oli pula-aika eikä saanut
esimerkiksi kankaita, paitsi
hyvällä onnella ja pitkän jonottamisen palkkana sirosäkin Finlaysonin tehtaanmyy-

Eero ja Aune Leino.

mälästä. Niinpä vanhempani
ryhtyivät viljelemään pellavaa, josta monivaiheisen
prosessin kautta saatiin pellavalankaa. Siitä äiti kutoi
kangaspuilla kankaita kodin
tarpeisiin. Lampaita pidettiin
lähinnä villan takia. En muista, että meillä koskaan olisi
syöty lampaanlihaa.
Koska rahaakin tarvittiin,
äiti ryhtyi torikauppiaaksi.
Hän lähti aamuviideltä polkupyörällä Loimaan tai Forssan torille. Myytävänä oli
oman tilan tuotteita; kuten
omenoita, luumuja, marjoja,
perunoita, juureksia, kananmunia ja leipää. Vain mielikuvitus oli rajana sille, mitä
torille kulloinkin vietiin. Toisinaan isä lähti polkupyörällä
saattamaan, mutta palasi sitten kotiin tekemään aamuaskareita.

Isän terveys ei ollut hyvä.
Kuulin aikuisten sanovan, että hänellä oli synnynnäinen
sydänvika. Hän sai herkästi
kuumeen ilman, että oli mitenkään vilustunut. Vuodepotilaana olo saattoi kestää viikon tai useampia. Tietenkin
isän sairausjaksot vaikuttivat
perheen jokapäiväiseen elämään ja aiheuttivat huolta.
Äiti otti tarvittaessa vastuun
asioiden sujumisesta ja kulki entistä vauhdikkaammin
askareissaan. Jotenkin sitä
aina selvittiin siihen saakka,
kunnes isä taas toipui työkuntoon.
Ahertamisen ohella elämään kuului myös sosiaalinen puoli ja ystäviä. Isä
oli ulospäin suuntautunut
henkilö. Hän toimi useissa
kunnallisissa luottamustehtävissä, muun muassa pitkään
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Ypäjän musiikkiteatterin
lipunmyynti uudistui

Täällä Pohjantähden alla
liput nyt saatavilla
Tulevana kesänä kolmekymmenvuotias Ypäjän Musiikkiteatteri tarjoaa ainutlaatuisen
elämyksen tuomalla lavalle
kantaesityksenä Väinö Linnan klassikkotrilogiasta Täällä
Pohjantähden alla tehdyn musiikillisen näyttämöteoksen.
Ryhmät ovat jo voineet varata lippuja näytöksiin ja ennakkovarauksia onkin tehty
hyvin vilkkaasti. Nyt myös
yksittäisten lippujen myynti on
alkanut.
Ypäjän Musiikkiteatteri on
uusinut netin välityksellä tapahtuvan lipunmyyntinsä. Asiakas voi nyt maksaa ostamansa
liput verkkomaksuna ja tulostaa liput saman tien itselleen.
Uudistus paitsi selkeyttää lipunostotapahtumaa asiakkaalle

myös nopeuttaa palvelua teatterin lippukassoilla ennen esityksen alkua. Lippuja pääsee
ostamaan teatterin kotisivujen
kautta www.ypajanmusiikkiteatteri.fi tai suoraan lippuvarauspalvelun sivuilla www.
ideaticket.fi.
Ypäjän Musiikkiteatteri palvelee lipunnälkäisiä toki myös
tuttuun tapaan puhelimitse p.
040 842 8610 (ma-pe klo 14–
18).
Täällä Pohjantähden alla
esitetään Ypäjän Musiikkiteatterilla 12.6.–4.7.2015. Teoksen
on Ypäjälle dramatisoinut Seppo Parkkinen. Kari Mäkiranta
on säveltänyt teoksen. Ohjaajana Ypäjällä debytoi musiikin
ja teatterin moniottelija Anu
Hälvä Sallinen.

Valkovuokon harjannostajais
Ypäjän Palvelukeskuksen osasto Valkovuokon saneeraus- ja
muutostöiden harjannostajaisia vietettiin
13.3.2015. Työ on
edennyt sovittua aikataulua nopeammin
ja valmistuu sisäpuolisten töiden osalta jo
maaliskuun lopussa.
Ulkopuoliset työt valmistuvat toukokuussa.
Hankkeen pääurakoitsija on Rakennusliike
Laaksokunnas Oy, LVIurakoitsija Loimaan
HT-Asennus Oy ja säh- Käyttäjäystävälliseksi uudistettu
palveluasunnon pesuhuone.
köurakoitsija Sallilan
Sähkörakennus Oy.
Hankkeen pääsuunnittelija on Heimo Paukkunen
Arkkitehtitoimisto Paukkunen Oy:stä.

Kunnan, FSHKY:n, suunnittelijoiden ja rakentajien edustajat tarkast
toimitusjohtaja Matti Laakso ja toinen vasemmalta työmaan vastaa

Tervetuloa Kuusniemen
kuntaan kesällä 2015!
Heikki Luoman unohtumattomat hahmot heräävät henkiin
Jokioisten vanhassa Höyläämössä touko- kesäkuussa.
Olemme perustaneet alkuvuonna 2014 Jokioisille uuden teatteriyhdistyksen; Tuntematon ry:n. Viime vuonna
toteutimme Kaihon sävelet
-konsertin, joka pohjautui Väinö Linnan Tuntemattoman sotilaan hahmoihin ja sota-ajan
musiikkiin, sekä Slaavilaisen
musiikin konsertin.
Kesäkuussa 2015 esitämme
ensimmäisen kesäteatteriesityksemme, ratkiriemukkaan
maalaiskomedian Vain muutaman huijarin tähden, joka
on ensimmäinen osa Heikki
Luoman Maalaiskomedia -sarjaa. Se oli ilmestyessään televisioon valtava menestys ja on
valloittanut ihmisiä eri puolilla
Suomea myös teatteriversiona.
Kuka olisi unohtanut Kuusniemen kunnan ja sen värikkäät asukkaat; kanttori-urkuri
Piiparisen, kunnallispoliitikko
Hakkaraisen, bensa-aseman
omistajan Turpeisen ja hänen

Viola-vaimonsa, kulttuurisihteeri Suvin, pappi Pohdon ja
monet muut?
Nyt ensimmäistä kertaa
se esitetään Heikki Luoman
omalla seudulla, Jokioisilla.
Teatteriyhdistys Tuntematon
ry:n version on dramatisoinut
Sari Ojala. Tule ja koe viihdyttävä musiikillinen teatterielämys idyllisessä jokimiljöössä,
tehtaan ja kartanon katveessa.
Jokioisten vanhassa Höyläämössä (Myllytie 3) yhdistyvät
kesäteatterin ainutlaatuinen
tunnelma ja sisäteatterin mukavuus. Olemme suojassa sekä
sateelta että paahteelta.
Esitykset: 31..5 klo 17.00
(ensi-ilta), 2.6. klo 18.30, 3.6.
klo 18.30, 5.6. klo 18.30, 6.6.
klo 18.00, 7.6. klo 16.00, 9.6.
klo 18.30, 10.6. klo 18.30,
12.6. klo 18.30, 14.6. klo
16.00. Lippujen hinta: aikuiset
15 e, (alle 15v 5 e), ryhmät 20
hlöä / 13 e. Varaa lippusi ajoissa ettet jää ilman! Lipunmyynti: p. 046 576 4801 (klo 16–18)
sekä sähköpostitse tuntematon.
teatteri@outlook.com.

Bablo kitaroineen vastasi tilaisuuden musiikkiosuudesta.

Kunnahallituksen puheenjohtaja Mar

NuVan koulutuspäivä
Eetu Niemi
saa oppia
kädestä pitäen.

Suuri musiikkinäytelmä

IHMISEN VAELLUS
Maailman ensi-ilta 8.8.2015
Kertunmäen kesäteatterissa
John Bunyanin Kristityn vaellus on länsimaisen modernin
kaunokirjallisuuden kulmakivi. Se on Raamatun jälkeen
maailman toiseksi käännetyin
kirja, jonka ensipainos ilmestyi
Englannissa vuonna 1678. Teatteriväki päättää esittää John
Bunyanin brittiklassikon kristityn vaelluksen tarinan. Teatteriesityksestä tuleekin heidän
oma tarinansa…
Näytelmä yhdistää vanhaa
ja uutta, autenttista epookkidraama 1600-luvun Britanniasta ja tarinaa tämän ajan ihmi-

sistä, jotka etsivät omaa tietään
ja päämääräänsä. Näytelmä
sisältää kepeyttä ja syvyyttä.
Vauhdikasta ja tunnelmallista
musiikkia ja tanssia brittiläisestä kansanmusiikista lattarisävelmiin ja suomalaisiin
lauluihin. Näytelmän esittää
Syvä Laulu Teatteri. Ohjaaja
Arto Myllärinen, sävellykset
ja musiikki Pekka Simojoki,
Jouko Kantola, käsikirjoittaja
Merja Issa, tuottaja Katja T.
Ärling. Lipunmyynti ja esityspäivät: https://www.nettilippu.
fi/event/view?id=676. Lisätiedot ja yhteydenotot: Katja T.
Ärling, katja.arling@loimaa.fi.

Tiukkaa pohdintaa,
Pinja Fält ja
Antero Kallio.

Ypäjällä pidettiin keskiviikkona 25.2.2015 koulutuspäivä, johon osallistuivat Ypäjän,
Kosken ja Marttilan nuorisovaltuustot. Kaikki koulutukseen osallistujat saivat siis
koko päivän koulusta vapaaksi. Koulutuspäivä alkoi maittavalla aamupalalla Kartanon
koululla, jonka jälkeen kävimme tutustumassa Suomen
Hevosurheilumuseoon. Museo
sijaitsi Kartanon koulun läheisyydessä Hevosopiston alueel-

la. Museoon meidät tutustutti
Päivi Laine kertoen Suomen
hevosurheilun huippuhetkistä.
Tämän jälkeen meidät jaettiin
ryhmiin, joissa jokaisessa oli
eri kuntien nuorisovaltuutettuja. Suunnistimme tutustuttaen muiden kuntien nuvalaisia
Ypäjän kuntaan. Suunnistusrasteja oli muun muassa
nuorisotila Haavissa, Karrinpuomissa, Veteraanituvalla ja
huipennuksena kirjastolla, josta pääsimme taksikyydillä ta-

kaisin Kartanon koululle syömään. Ruokailun jälkeen alkoi
varsinainen teoriaosuus. Kouluttajanamme toimi hurmaava
NuVa ry:n koulutusvastaava
Robin Korhonen. Robin oli
erittäin innostava, ja nauraakin
sai enemmän kuin tarpeeksi!
Koulutuksen aiheina olivat
kolmen tunnin ajan kunnallinen vaikuttaminen, nuorisovaltuutettuna toimiminen, motivaatio, ryhmädynamiikka ja
kokoustekniikka. Ypäjän enti-

sen nuorisovaltuuston puheenjohtaja Antti Alanko kävi myös
tsemppaamassa meitä kaikkia.
Päivä oli erittäin mukava ja
hyödyllinen, ja toivomme, että
niitä tulisi jatkossa enemmänkin! Koulutuspäivä antoi meille upean kokemuksen uusien
ystävien seurassa.
Nuvalaiset Anni,
Jenni ja Roosa-Maria
sekä muut mukana olleet
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tuskierroksella. Kolmas vasemmalta Rakennusliike Laaksokunnas Oy:n
ava työnjohtaja Jukka Kunnas.

Puheenjohtajana jatkaa Risto Rantanen, sihteerinä Helga
Tuura. Johtokuntaan valittiin
Markku Salmi, Erkki Fabritius,
Jyrki Uutela ja Erkki Heikkilä.
Tilintarkastajiksi valittiin Pauli
Perho ja Martti Perho.
Kylänvalvojiksi valittiin:
Ypäjänkylään Jouni Mäkilä ja
Simo Kankare, Perttulaan Tero Reiman, Kartanonkylään
Markku Nummela, Varsanojalle Markku Nummela, Mannisiin Raimo Alkki ja Jyrki
Uutela, Kuusjoelle Janne Hakamäki ja Paavo Hakamäki,
Levälle Jussi Pietilä ja Juhani
Leppälahti, Palikkalaan Kalevi Korpela ja Tomi Tuura sekä
Saarikkoon Markku Mäkelä ja
Markku Salmi.
Toimikuntien vetäjiksi valittiin: Kenneltoimikunta:
Sisko Nurminen, ampumatoimikunta/kivääri: Kari Tuura,

KarrinPuomista
Kajahtaa!!
To 2.4. Monktown plays Jazz
To 9.4. Stand Up -ilta
La 18.4. Unigue (Ypäjä)
La 25.4. Be Flat (Ypäjä)
To 30.4. WappuNaamiaiset
Pe 8.5. Harmi
La 16.5. Strong (Helsinki)
Pe 22.5. Kake Randelin
Lisäksi Karaoke joka perjantai!!

(perjantain esiintyjät siirtävät Karaoken
aina automaattisesti lauantaille)

Lisätietoja www.karrinpuomi.fi
sekä Facebook-sivuilta

rkku Leppälahti piti kiitospuheen rakentajille.

Tervetuloa Viihtymään!!!

Edu Kettusen Näyttelystä ja vähän vierestä
Edu Kettusen Näyttelyn Avajaisia vietettiin lauantaina 21.3.
Ypäjän Veteraanituvalla. Avajaispäivänä paikalla vierailleiden ihmisen määrä yllätti
meidät tapahtuman järjestät positiivisesti. Alkuun maisteltiin
kuohuviiniä ja Arctic Milkin
valmistamia herkullisia juustoja. Vieraskirjaan tuli monta uutta sivua nimiä, ja yhdistyksen
hyväksi järjestetyllä kannatusbuffettilla ja arpajaisilla saatiin
kassaan vilahtelevan pojan peitoksi vähän peitettä lehtimainoksiin ”tuhlattujen” tilalle.
Arpajaisten pääpalkintona oli
Loimijoki Golfin lahjoittama
golf-alkeiskurssi. Muina palkintoina oli mm vapaalippuja
Kulttuuri Puomi ryn järjestämiin tapahtumiin, Karrinpuomin lahjakortti, loimaalaisen
Artemiinan lahjoittamia koruja, Ypäjän Apteekin lahjakassi,
suklaata ja kahvia Siwasta ja
Salesta. Ypäjän Osuuspankki
ja Satulakorjaamo lahjoittivat
myös tavaraa(huomaan, että tuli taas sorruttua nimien luetteluun, toivottavasti kovin mon-

OMAAN KOTIIN
EDULLISESTI

Ypäjän Riistamiehet ry:n
vuosikokous 8.3.2015

taa ei unohtunut listasta). Joka
arpa voittaa -systeemillä saatiin
balansoitua viime arpajaisissa
käynyt ”kömmähdys”. Kokemuksesta voin nimittäin kertoa,
että jos ”vaan” joka toinen arpa
voittaa, niin huonolla tuurilla
ihmiset ostavat ne tyhjät arvat
ja palkinnot jäävät järjestäjän
keittiön nurkkaan odottamaan
seuraavia arpajaisia.
No onneksi kuitenkin loppu
hyvin, kaikki hyvin. Arvat on
siis myyty ja palkinnot annettu
uusille omistajilleen. Näyttely
on saatettu kunnialla loppuun
ja seuraavia tapahtumia suunnitellaan. Aurinko paistaa ja
ihmisillä on kevättä rinnassa.
Seuraavista tapahtumista suurin lienee sunnuntaina 10.5.
järjestettävä Äitienpäivä-Konsertti Ypäjän kirkossa. Konsertilla kerätään varoja Ypäjällä
elokuussa järjestettävään Bändiklinikkaan sekä ypäjäläisille
nuorille jaettaviin, harrastuksiin kannustaviin stipendeihin.
Taphtumaa on toivottu Kulttuuri Puomilta, ja jotenkin huomasimme tarttuneemme haastee-

seen. Kyllä elämässä haastetta
olla pitää, ja mieluummin tietenkin paljon kuin vähän, vai
miten se nyt menikään. Tänä
vuonna on siis mahdollisuus
viettää laatuaikaa äidin kanssa
tunnelmallista musiikkia kuunnellen. Huippua!
Paljon kaikkea ihan nurkan
takana, mm. Jazz-musiikkia,
Koko Perheen Ulkoilupäivä,
Stand Uppia ja HyvinvointiPäivä. Pysykäähän kuulolla.
Ja jos vielä lopuksi sanoisi
jotain lyhyesti taiteilijasta, niin
tiedättekö sellaisen ihmistyypin, joka osaa vähän kaikkea
mihin tarttuu? Sellaisen, joka
vetää salit täyteen esiintyessään. Sellaisen, joka on lahjakas ja monipuolinen. Ja joka
kirjoittaa tai säveltää, piirtää,
maalaa tai rakentaa. Aina kun
toimeen tarttuu, niin hyvä tulee. Sellainen ihmistyyppi asuu
Edu Kettusessa, ehdottomasti!
Kesä on jo melkein täällä ja
pääsiäisen tienoilla hmisillä pitkät vapaat. Fanfaarit niille näille ja noille!
Virve Saarikoski

ampumatoimikunta/haulikko:
Martti Perho. Riistanhoito:
Sauli Salmi. Riistakolmion
laskenta: Erkki Fabritius. Riistapäällikkö: Juho Rantanen.
Ampumaradan hoitajat: Juho
Rantanen, Aleksi Niinimaa ja
Jaakko Ruponen. Kotisivutoimikunta: Sisko Nurminen.
Riistatilanteesta mainittakoon, että hirviä on alueella
enemmän kuin vuosi takaperin, ja peurakannat noudattavat
viimevuotista tasoa. Kanalinnuista: metsopoikueista on tehty havaintoja, kun taas teeripoikueista ei ole tehty havaintoja. Suurpedoista: ilveksistä
on jälkihavaintoja koko pitäjän
alueella, ja susihavaintoja on
myös tehty. Pienpetoja on vuodesta toiseen runsaasti vaikka
niitä on aika hyvin verotettu.
Sihteeri

HAMKin
opiskelijat
tekevät
hevosalaa
tunnetuksi
Hevostalouden opiskelijat
Hämeen ammattikorkeakoulussa (HAMK) ovat
opintojensa osana haastatelleet alansa yrittäjiä
ja toteuttaneet 11-osaisen
juttusarjan Hevosyrittäjätarinoiden vuosi 2015.
Hevosyrittäjätarinat 2015
-projekti on opiskelijoille
käytännönläheinen keino
yrittäjyyteen tutustumiseen, ja samalla se myös
tekee hevosalaa yleisesti paremmin tunnetuksi.
Projektilla halutaankin
nostaa esille erityisesti hevosalan ammattilaisia sekä heidän osaamistaan ja
taustojaan.
Hevosalan yrittäjät tarjoavat harrastamisen ja virkistyksen mahdollisuuksia sadoilletuhansille eriikäisille ihmisille. Yrittäjäksi ryhdytään useimmiten harrastuksen kautta, ja yleensä taustalla on
myös halu työskennellä
unelmiensa ammatissa.
Polkuja yrittäjyyteen on
kuitenkin yhtä monta kuin
yrittäjiä. Mikä on heidän
tarinansa?
Yrittäjätarinat julkaistaan www.hevosyrittaja.
fi -sivuilla, Facebookissa
ja kumppaneiden kanavilla. Juttusarjan ensimmäinen osa on julkaistu
helmikuussa: esittelyssä
on Vaellustalli Toreson
Vierumäeltä.

Ypäjän kunta tarjoaa vuokraasumisen vaihtoehtona myös
suosittua osaomistusmallia
jossa pienellä alkupääomalla
voit hankkia oman asunnon.
Alkupääomaksi riittää jopa 10
% asunnon hinnasta, loppuosa
asunnon hinnasta rahoitetaan
taloyhtiön lainalla.
Osaomistusasunnon etuna
on monipuolinen rahoitusmalli. Asukas voi valita pienen
aloituspääoman vuoksi heti jo
tulevaisuuden tarpeitansa vastaavan asunnon. Asunnon voit
ostaa myös velattomana. Joustava lainoituskäytäntö mahdollistaa tulotason ja elämäntilanteen vaihteluiden huomioimisen asumisen kustannuksissa.
Tulemalla mukaan hankkee-

seen jo sen suunnitteluvaiheessa asukas pääsee vaikuttamaan
oman asuntonsa huonejakoon,
kalustukseen, varustetasoon ja
pinnoitteisiin.
Hankkeen lopulliset kustannukset määräytyvätkin asuntojen varustetason perusteella.
Hankkeen suunnittelijaksi on valittu Arkkitehti Päivi
Pylkkönen-Palm, Forssasta.
Ohessa pohjapiirros ja asemapiirros asemapiirros osaomistuskohteesta, joka sijoittuu,
Pappilanmäki-Rauhalan asemakaava-alueen Eveliinanpolulle.
Hankkeesta lisätietoja antaa
tekninen johtaja Jouko Käkönen, (02) 7626 5241.
Ypäjän kunta

ON MUKAVAN ASUMISEN PAIKKA
KESKUSTATONTTEJA JOKIMAISEMIN, METSÄN
SIIMEKSESSÄ TAI UUDELLA OK-TALOALUEELLA
HINNAT ALKAEN 2250 €
SIJOITTAJALLE RIVITALO- JA
PARITALOTONTTEJA
HEVOSTILATONTTEJA
YRITYSTONTTEJA
Kysy lisää
02-7626 5241
Käkönen

www.ypaja.fi
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YPÄJÄN KIRJASTON UUTUUSLUETTELO
0 Yleisteokset
Mitä missä milloin 2015
Sosiaalinen kirjasto: lukema ttomien mahdollisuuksien maailma
Haasio, Ari: Löydä!: opas helppoon tiedonhakuun
1 Filosofia. Psykologia.
Rajatieto
Helkama, Klaus: Suomalaisten
arvot: mikä meille on oikeasti
tärkeää?
Kuisma, Juha: Kylien tulevaisuus
Likidemokratiaa!: kirjoituksia
hämäläisestä kyläelämästä
Mattila, Antti S.: Näkökulman
vaihtamisen taito
Siltala, Pirkko: Vanhuus: elämä
haluaa tulla eletyksi
Paloheimo, Matti: Liian nuori
vanhaksi?: 52 tapaa sopeutua ja
panna kampoihin
2 Uskonto
Kettunen, Paavo: Häpeästä hyväksyntään
Laakso, Seppo: On surun aika:
tueksi läheisen kuoleman kohdatessa
3 Yhteiskunta
Hätönen, Heljä: Osaamiskartoituksesta kehittämiseen
Ikä!: Moninainen ikäosaaminen
Kiljunen, Kimmo: Eläkeläisten
taitettu itsetunto: seniorikansalaisena nyky-Suomessa
Kuisma, Markku: Yksinkertaisuuden ylistys: rahan, vallan ja
johtamisen merkillinen maailma
Ruonala, Marko: EU-perusteos.
Salomaa, Markku: Puhutaan Natosta
Törrönen, Maritta: Onni on joka
päivä: lapsiperheen arki ja hyvinvointi
Huoneentaulun maailma: kasvatus ja koulutus Suomessa keskiajalta 1860-luvulle
Valistus ja koulunpenkki: kasvatus ja koulutus Suomessa
1860-luvulta 1960-luvulle
4 Maantiede. Matkat.
Kansatiede
Korhonen, Teppo: Aita: perinteiset aidat ja portit
5 Luonnontieteet.
Matematiikka. Lääketiede
Laurinsalo, Tommi: Kuu taivaalta
Ylikarjula, Simo: Värillä on väliä: värien symboliikkaa ja merkityksiä
Aho, Janne: Orkideat: sateenkaaren värejä ja petkutuksen lumoa
Laaksonen, Mervi: Susi
Irti paniikista
Rentola, Annika: Pystytkö sanomaan perkele?: 15 tarinaa aivohalvauksesta
Ruokaa ja puhtautta
Tavi, Varpu: Koko naisen terveys
Työikäisten unettomuuden hoito
6 Tekniikka. Talous. Käsityö.
Maa- ja metsätalous.
Kotitalous. Liiketalous.
Harper: Tee itse saippuaa: 20
ihanaa saippuaa kotiin ja lahjaksi
Räisänen, Riikka: Luonnonväriaineet
Suomen kauneimmat puutarhat
Suuri junakirja: visuaalinen historia
Varjo, Markku: Akvaariokalat
Vuorenpää, Joona: Prätkämies:
moottoripyörät menopeleinä ja
intohimona
Örnberg, Anna: Rouhea maalaistyyli: ideoi ja sisusta: vintage,
rustiikki, tehdastyyli, tee itse
Moilala, Outi: Tappajafarkut ja
muita vastuuttomia vaatteita
Bombardier, Jodi: Hienoimmat
metallilankakorut: opi klassinen

filigraanitekniikka
Holmes, Jacqui: Kauneimmat lasityöt
Ruusuvuori, Anssi: Puukon historia : 2
Henriksson, Saara: Leppoisa
opas huusholliin
Myllyneva, Mika: Huikeat hylyt
Pönkä, Harto: Sosiaalisen median käsikirja
Kouri, Raija: Sata Sallilan vuotta: 1914-2014
Hevoset ja kunta – rajapintoja
7 Taiteet. Liikunta
Konttinen, Riitta: Onnellista
asua maalla: Tuusulanjärven taiteilijayhteisö
Helkama, Iris: Arkkitehdin pöydässä: miljöitä ja makuja
Koskinen, Riitta: Suomalainen
kartano: kustavilaisen ajan säätyläiselämää
Koivisto, Kaisa: Suomalaisen
taidelasin kultakausi
Halmeaho, Matti: Kun suksi ei
luista: Veikko Lavin nuoruusvuodet 1912-1949
Halmeaho, Matti: Laulajan testamentti: Veikko Lavin taiteilijavuodet 1950-1996
Nyman, Jake: Rakas vanha vinyyli
Ojanen, Simo-Viljami: Kehity
hiihtäjänä: tekniikka, ympärivuotinen harjoittelu, välineet
Sainio, Ari: Suomalaisia urheilijoita (selkokirja)
Sippola, Petra: Vartin tehotreenit: HIIT-harjoittelulla ripeästi
kuntoon
Suomenhevonen: arjen sankari
86 – 89 Kirjallisuustiede.
Kielitiede. Kielet
Ahola, Suvi: Lukupiirien aika:
yhteisöllistä lukemista suomalaisissa lukupiireissä
Kirstinä, Leena: Kirsi Kunnas:
sateessa ja tuulessa
Lastenkirja. Nyt
Leppälahti, Merja: Vahvaa väkeä: kotimaisia uskomus- ja fantasiaolentoja
Kieli verkossa: näkökulmia digitaaliseen vuorovaikutukseen
9 Historia
Mansala, Arto: Kohti kaaoksen
pitkää yötä: kolme kautta Moskovassa
Perho, Anna: Pientä säätöä
Vesikallio, Johanna: Lillan: Elisabet Rehnin epätavallinen elämä
Viinanen, Iiro: Vaaran vuodet
1991–1995: muistelmia ja päiväkirjamerkintöjä
Kivimäki, Ville: Murtuneet mielet: taistelu suomalaissotilaiden
hermoista 1939-1945
Kulju, Mika: Lapin sota 19441945
Visuri, Pekka: Mannerheimin
ja Rytin vaikeat valinnat: Suomen johdon ratkaisut jatkosodan
käännekohdassa
Ylikangas, Heikki: Rata Rautuun: ratkaisutaistelu Karjalan
Kannaksella1918
Al-Maadidi, Hussein: 361 päivää
helvetissä: irakilaistoimittajan
tie läpi Abu Ghraibin ja muiden
vankiloiden
Klinge, Matti: Kadonnutta aikaa
löytämässä: muistelmia 19361960
Klinge, Matti: Sirkka ja muurahainen: päiväkirjastani 20112012
Lappalainen, Mirkka: Pohjolan
leijona: Kustaa II Aadolf ja Suomi
Satamo, Seppo: Taisteluista tammenlehvään: Muistomerkki sotiimme 1939-1945 osallistuneen
sukupolven työlle
Tuuri, Antti: Mannerheim-ristin

ritarit
Welin, Ulla: Isoisän tarina
Worth, Jennifer: Hakekaa kätilö!
: 3 :Jäähyväiset nunnille
80 – 83 Kaunokirjalliset
sekasisältöiset teokset. Runot.
Näytelmät
Neruda, Pablo: Maremoto
Sandström, Tuula: Vimmainen
voikukka: arkirunoja
Tavi, Henriikka: Heinäkuu
84 Kertomakirjallisuus
(D=dekkari, E= eräkirjat,
SF=fantasia/scifi, R=rakkaus,
S=sota, NOV=novellit)
Ahava, Seija: Taivaalta tippuvat
asiat
Ahnhem, Stefan: Pimeään jäänyt
(D)
Arhippa, Pirkko: Parhain sä oot
(D)
Cussler, Clive: Rajumyrsky (D)
Didierlaurent, Paul: Lukija aamujunassa
Evans, Erin M.: Vastustaja (SF)
Hayes, Terry: Vaeltaja (D)
Heino, Marja-Liisa: Älä tähti putoa (D)
Hietikko-Hautala, Tiina: Aaveiden Pohjanmaa: kummitustarinoita mailta ja meriltä
Huilaja, Janne: Hevonen (NOV)
Härkönen, Anna-Leena: Ihana
nähä! : ja muita kirjoituksia
James, Peter: Kuolema leikkii
tulella (D)
Jungstedt, Mari: Viimeinen näytös (D)
Kaivosoja-Jukkola, Leena: Ensimmäinen murhani (selkokirja)
Kanto, Anneli: Pyöveli
Kartio, Johanna: Häräntappoase
(selkokirja)
Kaunisto, Milja: Piispansormus
King, Stephen: Herääminen (D)
Köngäs, Heidi: Dora, Dora
Leino, Marko: Syntymättömät
Lemaitre, Pierre: Näkemiin taivaassa
Mankell, Henning: Juoksuhiekka
Marttinen, Annamari: Vapaa
Matintupa, Tuula T. :Pelitalo (D)
Mikkonen, Minna: Kivenkerääjät
Moyes, Jojo: Kerro minulle jotain hyvää (R)
Mäkinen, Esa: Totuuskuutio (SF)
Mälkiä, Niina: Liian pieni äidiksi
(selkokirja)
Nicholls, David: Yhtä matkaa
Nissinen, Jari: Paha mieli
Novellikirjailija Luusalmi: Siivellä eläjä: kohtaamisia enkeleiden kanssa
Nuotio, Eppu: Mutta minä rakastan sinua
Ojala, Aku: Antelias kaupunki
Olsson, Linda: Kun mustarastas
laulaa
Puikkonen, Emma: Matkamusiikkia
Päivinen, Maaria: On nälkä, on
jano
Päätalo. Kalle: Semmonen savotta: talvi- ja jatkosota Kalle
Päätalon silmin
Rinne, Liisa: Odotus
Roberts, Nora: Varjojen saalistaja (R)
Ropponen, Markku: Kuhala ja
vapaa pudotus (D)
Salonen, Timo: Noppo Blues
Sandberg, Timo: Häränsilmä (D)
Shamsie, Kamila: Jumala joka
kivessä
Steampunk!: höyryä ja helvetinkoneita (SF)
Suikki , Merja: On ilta meitä varten: kertomuksia (selkokirja)
Sund, Erik Axl: Lasiruumiiit (D)
Supernyrkki: Novelli palaa! -kirjoituskilpailun parhaat (NOV)
Tamminen, Petri: Meriromaani:
eräitä valoisia hetkiä merikapteeni Vilhelm Huurnan synkässä
elämässä

Vaahtera, Veera: Sattumalta sinun
Vallgren, Carl-Johan: Varjopoika
(D)
Valtonen, Jussi: He eivät tiedä
mitä tekevät
Viljanen, Taneli: Kaikki tilat
ovat täynnä aaveita
Williams, John: Stoner
85 Sarjakuvat
Barks, Carl: Carl Barksin parhaat sarjat 2: Aku Ankka ja merikäärme
Fiske, Anna: Bingo ja muita
seikkailuja mummon kanssa
Happonen, Sirke: Muumiopas
Hypén, Tuuli: Nanna: ketun koko kuva
Kallio, Pauli: Kramppeja & nyrjähdyksiä: Viidakon vaarat
Make: Korppeja ja äijiä: sarjakuvia ja sananparsikuvituksia
Mäkelä, Timo: William Shakespearen Romeo & Julia Timo
Mäkelän sarjakuvana
Närhi, Kati: Mustasuon mysteeri
Lasten ja nuorten
tietokirjallisuus
Gylling, Emanuel: Kiinnostavaa
tietoa nopeista autoista
Haapsalo, Tiina: Molli: hyvällä
mielellä vai pahalla päällä: tunteet taidoiksi
Hiittu, Matti: Uusi kuorma-autokirja
Issakainen, Tytti: Atte ja Anna
viettävät pääsiäistä
Valtaoja, Esko: Tähdenlento
pöytälaatikossa ja muita taivaan
tarinoita
Dinosaurukset
Vuento, Matti: Ilpo, vaari ja
Vappu-koira luonnonilmiöitä tutkimassa
Vehmanen, Suvi: Lapsen oma
talvikirja
Koljonen, Sinikka: Oma puukirja
Uutela, Venla-Maria: Keppihevosten varusteet
Latostenmaa, Virva: Mennään
onkimaan!: lapsen oma kalakirja
Mikkanen, Raili: Mennään sirkukseen
Nissinaho, Aino: Muinaishaudan
salaisuus ja kuinka se paljastetaan: arkeologian opaskirja nuorille
Lasten ja nuorten
kaunokirjallisuus
(H=hevoskirja, SF=scifi
ja fantasia, K=kauhu,
NA=nuorille aikuisille)
Salonen, Merja: Lorulaari
Soita, soita sinikello: Suomen
lasten kesärunot
Kuuluvainen, Vappu: Käärmeihmiset
Tiainen, Ilona: Tehdäänkö esitys:
käytössä kulumattomia lastennäytelmiä kouluille ja teatteriryhmille
Andersson, Henrika: Sirpale sielua (NA)
Bryant, Ann: Taitava pikku marsu
Clare, Cassandra: Varjojen kaupungit: IV: Taivallisen tulen kaupunki (SF)
Collins, Suzanne: Gregor ja Alismaan vitsaus (SF)
Dale, Elizabeth: Peetu sirkuksessa
Evinsalo, Kari: Etsivä Vertti ja
varastettu veistos
Finnemore, John: Robin Hood
Forde, Patricia: Noidat eivät pidä
polkupyöristä
Goodhart, Pippa: Eräänä tuulisena päivänä
Green, John: Kaikki viimeiset
sanat (NA)
Guillain, Adam: Peräkylän piraatit lomalla
Gutman, Dan: Höperöt pöperöt
Gutman, Dan: Mieletön musamaikka

Gutman, Dan: Sähäkkää siivousta
Gutman, Dan: Tyrmäävä terkkari
Hagmar, Pia: Klara ja Jonte (H)
Hallava, Anna: Sammakkoprinsessa
Hallberg, Lin: Eppu menee kouluun (H)
Heimonen, Satu: Suokaislan suloinen Cecilia
Hulkko, Johanna: Geoetsivät ja
vesiseikkailu
Hunter, Erin: Sinitähden tarina
(SF)
Hunter, Erin: Yllättävä vihollinen (SF)
Itkonen, Jukka: Sirkusjuna saapuu
Jalo, Merja: Hurjapää Oliver (H)
Jalo, Merja: Salaisuuksien torni
(H)
Kallioniemi, Tuula: Ensiluokkaiset jälkien etsijät
Kallioniemi, Tuula: Karoliina eskarissa
Kallioniemi, Tuula: Konstan
kootut: 2
Kuitunen, Marja-Liisa: Yökoulu
Kuronen, Kirsti: Paha puuska
Lehtinen, Jussa: Pakkolasku
Marco, Clare De: Tärähtänyt tiedemies
McKay, Hilary: Milla ja lohikäärme
North, Laura: Juuson toteutunut
toive

Oldfield, Jenny: Kadonnut riipus (H)
Parvela, Timo: Ella ja kaverit
lapsenvahteina
Remphry, Martin: Merirosvot
lehmävarkaissa
Sandelin, Annika: Yokon yökirja
Schiefauer, Jessica: Pojat
St. John, Lauren: Yhden dollarin
hevonen (H)
Heimonen, Satu: Satuhiutaleita:
seitsemän talvista tarinaa
Kirwa, Wilson: Amani-aasi ja
viisas kilpikonna
Lerche, Pauliina: Mimmit ja veden väki
Roth, Veronica: Uskollinen (SF)
Sainio, Ari: Kul-ta-kut-ri ja kolme kar-hu-a (selkokirja)
Sainio, Ari: Prin-ses-sa Ruu-sunen (selkokirja)
Sainio, Ari: Pu-na-hilk-ka (selkokirja)
THiLO: Varkaat kiinni
Veirto, Kalle: Jyrsijöiden haaste
Walldén, Netta: Ruben ja kadonneet karaatit
Walliams, David: Poika ja mekko
Wieslander, Jujja: Mimmi Lehmä uimahallissa
Paljon uusia DVD-levyjä ja äänikirjoja.
Koko uutuusluettelo
www.lounakirjastot.fi/aineistot/
uutuusluettelot

KEVÄTTORI
Ypäjänkylän Seuraintalolla
sunnuntaina 19.4.2015 klo 13–15.
Voit tulla myymään käsitöitäsi, leivonnaisia tai vaikkapa kirppistavaraa. Myyntipöydät ovat sisätiloissa.
Varaathan pöytäsi viimeistään 17.4. mennessä,
pöytävuokra 3 €, pöytävaraukset
Pirkolta puh. 050 468 2588.
Puffetista makoisat
kahvit ja kastettavat.
Arpaonneasikin voit kokeilla.
Kevättorilla voit tehdä onnistuneita ostoksia ja nauttia
hyvästä seurasta.
Kevättorin yhteydessä kaikilla on mahdollisuus tutustua Seuraintalon uusiin kerho- ja saunatiloihin.
Tervetuloa!
Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry.
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-LIIKUNTA- ja HYVINVOINTITAPAHTUMA

sunnuntaina 12.4. klo 12–17, Jokioinen, Paanan koulu
Tapahtumassa mm. muisti- ja ravitsemusasiaa, liikuntatuokioita
(jumppa, tanssi, jooga) sekä musiikki- ja tanssiesityksiä. Liikuntatuokioihin ilmoittautuminen osoitteessa: https://www.opistopalvelut.fi/jokilaani/index.asp (voit osallistua myös ilmoittautumatta, jos ryhmissä on tilaa). Kävijöiden kesken arvotaan ilmainen
osallistuminen ensi kauden kurssille sekä tuotepalkintoja.
Tapahtumaan on VAPAA PÄÄSY!

KASVISKURSSI

Kartanon koulun kotitalousluokassa 22.4. klo 18.00.
Opettajana kokki Inga Eklund. Teemme ruokaa ja
syömme sen. Kurssimateriaalin hinta 5 e.
Kaikki halukkaat tervetuloa!
Ilmoittautuminen 15.4. mennessä: Ulla Salmi 050 491 2164.
Järj. TSL:n Lounais-Hämeen Opintojärjestö

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO

Jo perinteeksi muodostunut

Jokiläänin opistolaisyhdistys ry
40 vuotta

Lauantaina 18.4. Jokioisten Tietotalolla
(Humppilantie 9)
klo 10–15
Kädentaitokirpputori, Ravintolasali
klo 15–15.30	Opistolaisyhdistyksen
40 -vuotisjuhlallisuudet
klo 15.30–16.30	Viihdeorkesteri JoViaalin konsertti
Väliajalla
Opistolaisyhdistyksen kakkukahvit ja
lasten tanssiryhmä Tuikkeen esitys
klo 17–18
Tanssiaiset
Opistolaisyhdistys tarjoaa koko kevätnäyttelyn ajan
(17.–19.4.) kahvit 40-vuotisjuhlan kunniaksi ja järjestää
perinteiset kädentaitoarpajaiset.

VAPPULOUNAS

Ypäjänkylän Seuraintalolla
perjantaina 1.5.2015 klo 14–16.
Aikuiset 15 €,
lapset (4 v – 12 v) 7 €.
Lounaslippujen ennakkomyynti alkaa tiistaina 7.4.
Soita Satulle 050 363 0508 tai
Pirkolle 050 468 2588.
Varaathan lippusi viimeistään
perjantaina 24.4.
Tervetuloa!
Järj. Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry

Tervetuloa!

Jokiläänin kansalaisopiston

KEVÄTNÄYTTELY
Avaruutta etsimässä
pe-su 17.-19.4. Jokioisten Tietotalolla

Näyttely avoinna:

pe 11 – 17
la 10 – 15
su 11 – 17

Taas saatavilla,
kotimaista tuotantoa

Perjantaina 17.4.
klo 20
Pop Rock –bändi Humbles
Lauantaina 18.4.
klo 10-15
Kädentaitokirpputori, Ravintolasali
klo 15-15.30
Opistolaisyhdistyksen 40-vuotisjuhlat
klo 15.30-16.30 Viihdeorkesteri JoViaalin konsertti
väliajalla
Opistolaisyhdistyksen kakkukahvit ja
lasten tanssiryhmä Tuikkeen esitys
klo 17-18
Tanssiaiset
Sunnuntaina 19.4.
klo 12
Harmonikka- ja lauluryhmä
klo 14
Oppilaskonsertti
klo 16.15
Lukuvuoden päätöstilaisuus
- päätöspuhe ja musiikkiesitys
- opistolaisyhdistyksen arpajaiset
Taidekurssilaisten näyttely on avoinna
joka päivä Galleria Pehkosessa.
Opistolaisyhdistys tarjoaa kävijöille 40-vuotiskahvit
ja järjestää perinteiset kädentaitoarpajaiset.
Kaikkiin tilaisuuksiin on VAPAA

PÄÄSY!




Hinta 50 €



Myynti: Perttulan kukka ja lahja

Aloita Kulttuurien löytöretki näyttelystämme
ja pääset Harmaan Rouvan jäljille!

Lions Club Ypäjä
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VAALITILAISUUS
Ypäjänkylän Seuraintalolla
maanantaina 6.4.2015 klo 16.30–18.00.

Paikalla eduskuntavaaliehdokkaista ovat ainakin
Sirkka-Liisa Anttila ja Rami Lehtinen.
Kahvitarjoilu.		

Tervetuloa!

Keskustan kunnallisjärjestö ry

Ypäjän Metallityöväen ao 158 ry:n

KEVÄTKOKOUS

tiistaina 7.4.2015 klo18.00 Veteraanituvalla.
Toimikunta kokoontuu klo 17.30.
Tervetuloa.

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

Huhtikuun toimintaa

Muistellaan aprillipiloja ja pääsiäistaikoja Veteraanituvalla tiistaina 7.4. klo 13.
Naistenpiiri tiistaina 14.4. klo 14 Veteraanituvalla.

Kansanedustajaehdokas Kaisa Lepola

on tavattavissa Ypäjällä Veteraanituvalla 9.4. klo 18.00.
Konsta Lepola soittaa ja laulaa.

Kahvitarjoilu ja suolaista ja makeaa.

Ypäjän Kirkonkylän Työväenyhdistys

KOKOUSKUTSU
Leppäkorven yksityistien tiekunnan
pidetään maanantaina 13.4.2015 klo 19.00 Saara ja
Turkka Rantasella osoitteessa Leppäkorventie 60.

Vuosikokouksessa käsitellään yksityistielain 64 §:ssä
lueteltuja asioita.

Maksuunpanoluettelo on nähtävänä Turkka Rantasen
luona osoitteessa Leppäkorventie 60, puh 044 355
2312, huhtikuun 2. päivästä lukien.
Hoitokunta

Ypäjän Nuorisoseura ry:n

KEVÄTKOKOUS

Ypäjänkylän Seuraintalolla maanantaina 13.4.2015
klo 18.00.
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

KESÄRETKI 16.6. Poriin ja Harjavaltaan. Lähtö aamulla klo 8.00 Seurakuntakodin edestä.
Porissa Porilaisten marssi -nimeä kantava kaupunkikiertoajelu. Käppärän hautausmaalla sijaitseva Juseliuksen mausoleumi, jonka vuorineuvos F. A. Juselius
rakennutti 11-vuotiaana kuolleen tyttärensä muistoksi.
Lounas ravintola Sinisessä lounashuoneessa.
Harjavallassa tutustumiskohteena Emil Cedecreutzin
museo ja taiteilijakoti Harjula. Kahvin jälkeen kotimatkalle n. klo 16.30. Retken hinta 60 € kerätään autossa. Ilmoittautumiset Mirjalle 0400 797 739.

Johtokunta

Keskustan Eteläisen py:n
sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS
pidetään sunnuntaina 12.4.2015 klo 18.00 Ravintola
Karrinpuomin yläkerrassa.
Esillä sääntömääräiset asiat sekä eduskuntavaalit.
Tervetuloa!
Johtokunta

Lehtimäenkulmantien yksityistien

VUOSIKOKOUS

pidetään velj. Kajanderilla (Lehtimäenkulmantie 43)
keskiviikkona 15.4.2015 klo 18.30.
Käsitellään mm. tien uudelleen yksiköinti.

Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry

KEVÄTKOKOUS

Ypäjänkylän Seuraintalolla maanantaina 13.4.2015
alkaen klo 19.00.
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
Johtokunta
Kokouksen yhteydessä kaikilla on mahdollisuus tutustua Seuraintalon uusiin kerho- ja saunatiloihin.

MANNISTEN KYLÄKERHO

kokoontuu tiistaina 14.4. klo 18.00 Eeva ja Matti
Heikkilässä, Käpälintie 31.
Tervetuloa!

Ypäjän Pienviljelijäyhdistys ry:n

VUOSIKOKOUS

Pidetään tiistaina 14.4.2015 klo 19.00 Ypäjänkylän
Seuraintalon takkahuoneella.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Johtokunta

Toimitsijamies

Levänmäen yksityistien

VUOSIKOKOUS

pidetään torstaina 16.4.2015 klo 18.00 Päivi ja Ari
Pajulla, Levänmäentie 120. maksuunpanoluettelo
nähtävillä.
Hoitokunta

Isonveräjäntien yksityistien

VUOSIKOKOUS

Mäkilässä lauantaina 18.4.2015 klo 13.00.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa.

Kolin metsätien

OSAKASKUNNAN KOKOUS

pidetään keskiviikkona 22.4.2015 klo 18.00 Veteraanituvalla.
Toimitsijamies

Uusi historiateos on
myynnissä hintaan 50 e/kpl.
Ypäjän Kotiseutuyhdistys ry
M. Hietamäki
p. 040 550 9856.

Ypäjän Kotiseutuyhdistys ry.

VUOSIKOKOUS

Tarinatupa perjantaina 17.4. klo 13 Veteraanituvalla.
Aiheena Ypäjänkylä.

Kirjoittajapiiri kokoontuu perjantaina 17.4. klo 13
Lea Reunasella.

YPÄJÄN
VARSANOJAN
KYLÄHISTORIA

MTK Lounais-Häme ja
MTK Tammela
yhteinen KEVÄTKOKOUS
keskiviikkona 8.4.2015 klo 18 alkaen
osoitteessa Valkeaniemen Pirtti Valkeaniementie
1, Tammela. Iltaamme sponsoroi Viljelijän Berner ja
sieltä alueen vastuuhenkilö Pertti Tamminen. Ministeritason vierailun tarjoaa ympäristöministeri Sanni
Grahn-Laasonen. Mukana myös liiton edustajan puheenvuoro ja tämän jälkeen varsinaiset yhdistyksien
kokoukset! Tervetuloa paikalle kaikki jäsenet!
••••••

Vesijumppa viljelijöille 2015
perjantaisin kello 11.45 alkaen

Erittäin suosittu jäsenetu, vesijumppa viljelijöille Forssan Vesihelmessä jatkuu vakiovuorona perjantaisin kello 11.45. Jäljellä olevat päivät ovat seuraavat:
10.4., 17.4. ja 24.4. 1 kertalippu MTK jäsenille 6 euroa, 1 kertalippu ei MTK jäsenille 7,5 euroa. Tervetuloa!
Lue lisää www.farmariapu.net. Katso sieltä myös kuinka kävi kahdelle Ypäjäläiselle MTK-sählyturnaukseen
osallistuneille joukkueille !

Käsityöpaja Kierrätysmateriaalista
Ypäjänkylän seuraintalolla
Ohjaajana toimii Henna Mäkilä.

pe 17.4. ja pe 24.4. klo 18 alkaen
materiaalina pienet pitsiliinat

la 11.4. ja la 18.4. klo 13 alkaen materiaalina betoni mukaan tarvitaan esim. kauha sekoitusvälineeksi
ja ämpäri, lisäksi voit tuoda mukana muotiksi sopivia
pieniä astioita tai vuokia.
Lauantain käsityöpaja sopii myös lapsille!

Käsityöpajatoiminta jatkuu myös toukokuussa ma 4.5.
ja 11.5. klo 18 sekä la 9.5. ja 16.5. klo 13. Toukokuun
materiaaleista sovitaan myöhemmin yhdessä osallistujien kanssa.

Ilmoittautumiset suoraan ohjaajalle Henna Mäkilälle puh 044 505 0311, hän vastaa myös kysymyksiin
käsityöpajasta. Osallistujilta peritään ainoastaan ohjaajan tuomista tarvikkeista tarvikemaksu, ei muuta
veloitusta.
MUKAAN MAHTUU 10 NOPEINTA
Yhteistyössä LounaPlussa ry ja
Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry

Ypäjän Yrittäjät ry:n sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS

maanantaina 20.4.2015 klo 18.00 Veteraanituvalla.
Kokous ja katsaus ajankohtaisiin yrittäjäasioihin.
Hallitus
Suomen Keskusta r.p:n
Ypäjänkylän paikallisyhdistys ry.

VUOSIKOKOUS

Ypäjänkylän Seuraintalolla
sunnuntaina 19.4.2015 klo 19.00
Esillä sääntöjen määräämät asiat

Tervetuloa.

Johtokunta

Kartanonkylän yksityistien

VUOSIKOKOUS

pidetään Ypäjän Osuuspankin kerhohuoneessa tiistaina 21.4.2015 klo 19.00 alkaen.
Esillä sääntöjen määräämät asiat. Maksuunpanoluettelo on nähtävillä Ypäjän Osuuspankissa 6.–21.4.2015
välisenä aikana
Hoitokunta

Ypäjän Karjalaisseura ry tiedottaa

TUPAILTAPÄIVÄ

keskiviikkona 22.4.2015 kello 14.00 Veteraanituvalla osoitteessa Perttulantie 7, Ypäjä.

Tervetuloa haastelemaan joukolla mukaan!
Huom. aika klo 14.
Lähialueen karjalaisseurojen yhteinen liikuntatapahtuma keskiviikkona 15.4.2015 Urjalassa Väinö Linnan
reitillä. Kokoontuminen Honkolan Pentinkulmalla Palokunnantalon pihalla, lähtö reitille klo 18.30.
Juuret Muolaassa -tilaisuus Helsingissä ma 13.4. Kyläkirjan tekoprosessi – mitä tehtiin ja miten MMT Lauri
Pölkki. Kuljetusten järjestämiseksi yhteys viikkoa ennen 0400 260 949 / Pekka.
Ypäjän Karjalaisseura ry

Huhtikuu / 2015
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Ypäjänkylän Maa- ja
kotitalousnaiset

Hyrsynseudun Kyläyhdistys ry
Sääntömääräinen

HUHTIKUUN TOIMINTAA

TUPAILTA torstaina 23.4. klo 18.30 Seuraintalolla. Kutsumme vierailulle Kirkonkylän naiset tutustumaan remontoituun
Seuraintaloon. Tervetuloa.
VAPPUMEKKALOINTI Kallerinmäellä 1.5. klo 13.00.
Tervetuloa.

KEVÄTKOKOUS
sunnuntaina 26.4.2015 klo 13.00 Veteraanituvalla.
Tervetuloa.

Varsanojan-Uiton yksityistiekunnan

TIEKOKOUS

sunnuntaina 26.4.2015 klo 13.00 Eeva-Liisa ja Kauko Lindholmilla.
Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä uuden tieyksiköinnin eteneminen.
Hoitokunta

Ypäjän Kokoomus ry:n

VUOSIKOKOUS

pidetään torstaina 23.4.2015 klo 19.00 Veteraanituvalla (hallitus klo 18.30).
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus
P.S. Lauantaina 11.4.2015 klo 10.00–12.00 Ypäjän torilla Kokoomuksen luottamushenkilöitä paikalla. Tervetuloa keskustelemaan paikallisista ja valtakunnallisista asioista! Kahvi- ja makkaratarjoilu.

Jokioisten-Ypäjän 4H-yhdistys ry:n kotisivuilla

jokioinen-ypaja.4h.fi
tietoa mm. toiminnasta, Ruusu-hevosesta,
yhdistyksen sääntömääräisestä kokouksesta sekä
kesätyöpaikoista (haku pe 10.04. asti).
Lannoitesäkkien- ja metallin keräystä
aloitellaan kevään edetessä.
Seuraa tilannetta kotisivuilta,
jonne päivitetään Pääsiäisen paikkeilla
mm. keräyspaikat, -ajat ja -ohjeet.

Sotainvalidien Veljesliiton
Ypäjän osasto ry:n

TUPAILTAPÄIVÄ

pidetään perjantaina 24.4.2015 klo 14.00 Veteraanituvalla.
TERVETULOA !

Puhelimitse 050 433 9002 varmimman yhteyden saa
ma–ke klo 10–14 välisenä aikana.

Kohdennettua elämäntapavalmennusta maksutta!

Ypäjän kunta tarjoaa BMI 30+ asukkailleen (laskukaava alla) liikuntaneuvontaa toistaiseksi maksutta. Valmennuksessa pohditaan asiantuntijan tukemana tavoitteita sekä niihin etenemistä.
Etenemisen pohjana toimii arkeen ja
paikallisiin mahdollisuuksiin keskittyvä,
kokeilujen kautta etenevä suunnitelma. Palvelu ei velvoita mihinkään ja valmennussuhteen voi päättää kun se oikealta tuntuu. Pisimmillään
yhteistyötä jatketaan kuusi kuukautta.

Harkitsetko muutoksen tekemistä? Ota yhteyttä ja sovi valmennuskeskustelu tai kysy lisätietoja: Jarno Heino, jarno.heino@ypaja.fi. Puhelimitse 050 433 9002
tavoittaminen onnistuu varmimmin ma-ke klo 10–14
välisenä aikana.

Naisten kuntoryhmä

”Sylvit” kokoontuvat torstaisin klo 18–19 Kartanon
koulun liikuntasalissa. Ryhmä on tarkoitettu vähän liikuntaa harrastaville naisille. Toiminta on rauhallista ja
kunkin kunnolle sopivaa. Tervetuloa mukaan kuntoilemaan rennolla mielellä ja samanhenkisellä seuralla.

24.4.2015 klo 19.00 Feenix-halli, Forssa.
Lähtö Ypäjältä ent. Matkahuolto klo 16.45. Ruokailu
ennen esitystä.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 10.4.2015 mennessä
(varattu 25 paikkaa) 040 840 3411 Aulikki.

Hinta: 35 € / 13 kertaa.
Ilmaannu paikalle tai soita ja kysy lisää: Soile Peltonen,
040 864 9835

Miesten kuntoryhmä

Mielikki toimii Ypäjällä!

”Urhot” kokoontuvat torstaisin klo 19–20 Kartanon
koulun liikuntasalissa. Ryhmä on tarkoitettu kaikenikäisille ja -kokoisille miehille. Toiminta on rauhallista
ja kunkin kunnolle sopivaa. Tervetuloa mukaan kuntoilemaan rennolla mielellä ja samanhenkisellä seuralla.

Hevikit kokoontuu torstaisin
Veteraanituvalla klo 13-15.
n!

umaa
Tule tutust

Hinta: 35 € / 13 kertaa.
Ilmaannu paikalle tai soita ja kysy lisää: Soile Peltonen,
040 864 9835

✁

Tervetuloa mukaan toimintaan, kahvitarjoilu!

Tiistaiaamuisin kuntoillaan jälleen!

Kiitettävään suosioon aiemmin
yltänyt kuntoryhmä aloittaa taas
toimintansa 7.4. Kartanon koulun
salissa. Yhteen kokoonnutaan aina tiistaisin toukokuun loppuun asti klo 9.30–10.45 välisenä aikana.
Toivotan kaikki uudet ja vanhat liikkujat tervetulleiksi viettämään mukavaa aikaa yhdessä kuntoillen!

Ypäjän Eteläinen Maamiesseura tarjoaa
jäsenilleen seuraavia palveluja
vuonna 2015
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		
Lietekärry
6 €/kuorma Matti Alanko 050 347 9045
Mikäli kone palautuksen jälkeen vaatii erityistä siivousta (esim. paalinaruja kelassa), pidätämme oikeuden laskuttaa 100 euroa (+alv 24 %)
jälkisiivouksesta.
----------------------------------------------------------------------------Lajittelu
15 €/tonni Raimo Suonpää, 041 432 3954
Lajittelu, erikoiskasvit
18 €/tonni Raimo Suonpää, 041 432 3954
Peittaus
60 €/tonni Raimo Suonpää, 041 432 3954
Maanäytekaira
maksuton
Ruuhkien välttämiseksi toivomme jäsenten varaavan lajittelunsa
hyvissä ajoin.
----------------------------------------------------------------------------Kaikkiin yllä mainittuihin hintoihin lisätään ALV 24 %.
45 € / päivä Matti Alanko 050 347 9045
40 € / päivä Matti Alanko 050 347 9045

Klapikonehinnat sisältävät ALV 24 %

Ilmoittautumiset ja kysymykset: liikunnanohjaaja Jarno Heino, jarno.heino@ypaja.fi.

Sylvit ja Urhot

MATTI & TEPPO 45-VUOTISJUHLAKIERTUE

Klapikone,
PALAX KS 35 S TR
Klapikone, SuperPilke

Kesän 2015 uimakoulu järjestetään
edellisvuosien tapaan Loimaan Vesihovissa 1.6.–5.6.2015. Uimakoulu on
tarkoitettu -09 syntyneille ja sitä vanhemmille uimataidottomille tai heikon
uimataidon omaaville lapsille. Hinta on
50 €/lapsi, sisältäen kuljetukset, uimaliput sekä opetuksen kyseisten viiden päivän aikana.

BMI:n laskukaava: paino kiloina /(pituus metreinä * pituus
metreinä). Esimerkiksi: 92 kg / (1,75 m * 1,75 m) = 30,04.

JHL-729
Ypäjän osaston jäsenet

www. mielenterveysyhdistysmielikki.com

Ilmoittautuminen Ypäjän kunnan uimakouluun 2015 on avautunut!

Liikunnanohjaajana Jarno Heino, 050 433 9002
Osallistumismaksu 25 € / 8 kertaa

Liikuntatapahtumia
Talviliikuntavälineiden keräys

Kartanon koulun oppilailla olisi käyttöä erilaisille talviliikuntavälineille. Toivoisimme teitä lahjoittamaan
koululle pieneksi jääneitä tai ylimääräisiä välineitä.
Yläkouluikäiset (13–16-vuotiaat) oppilaat tarvitsisivat
monoja sekä luistimia kokoa 37–50, suksia, sauvoja
sekä molemman puoleisia (left ja right) jääkiekkomailoja. Kiitos lahjoittajille!
Kartanon koulun oppilaskunta ja vanhempainyhdistys
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Yksityistieavustushakemukset

Haavin huhtikuu
to 2.4. vanut 14.30–17, K-13 Haavi 17–23
ti 7.4. K-13 Haavi 17–20
to 9.4. K-13 Haavi 17–20
pe 10.4. 67-Haavi 14–17 , K-13 Haavi 17–22
ti 14.4. K-13 Haavi 17–20
to 16.4. vanut 14.30–17, K-13 Haavi 17–20
pe 17.4. 67-Haavi 14–17, K-13 Haavi 17–22
ti 21.4. K-13 Haavi 17–20
to 23.4. 14.30–17 vanut, K-13 Haavi 17–20
pe 24.4. 67-Haavi 14–17, K-13 Haavi 17–22
ti 28.4. K-13 Haavi 17–20
to 30.4. K-13 Wappuhulinat 17–23, jonka jälkeen alkaa Haavin
kesäaika!
ke 13.5. yönuokkari K-13, seuratkaa ilmoittelua facessa ja
koulun ilmoitustaululla!
Nuorisotoimi

Koululaisten iltapäivätoimintaan hakeminen
lukuvuonna 2015–2016
Toiminta on tarkoitettu vuosiluokkien 1-2 oppilaille, sekä erityisopetuksessa oleville oppilaille. Toimintaa järjestetään
Perttulan koululla jokaisena koulupäivänä (ma–pe) klo 13.00–
16.30, jos osallistujia on vähintään 5/ryhmä.

kunnossapitoa ja perusparantamista varten on toimitettava tekniselle osastolle maanantaihin 18.5.2015
mennessä. Samalla tulee toimittaa tiedot muutoksista tiekunnan toimielimissä, yhteystiedoissa yms. sekä
tarvittavat liitteet.
Hakemuslomakkeita on saatavana kunnanviraston
yhteispalvelupisteestä ja internetistä osoitteesta www.
ypaja.fi (> Palvelut > Tekniset palvelut > Tekniset palvelut > Liikenneväylät > Hakemuslomake).

Tiedustelut varhaiskasvatusjohtajalta
(02) 7626 5224 / 050 574 7744.

Sivistyslautakunta

Perus- ja kohdeavustukset
liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimintaan vuodelle 2015
Sivistyslautakunta julistaa haettavaksi avustuksia seuraavasti:
Perusavustukset
Perusavustuksia myönnetään varsinaisen toiminnan tukemiseen.
Perusavustushakemukseen tulee liittää toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä toimintavuodelta, toimintasuunnitelma ja selvitys siitä, mikä on perustoimintaa, johon
avustusta haetaan, sekä talousarvio vuodelle 2015.
Mikäli kyseessä on uusi hakija, tulee hakemukseen liittää yhdistyksen säännöt.
Nuorisotoimen avustuksia voidaan myöntää ypäjäläisille yhdistyksille ja yhteisöille, lapsille ja nuorille suunnatun toiminnan tukemiseen.
Liikuntatoimen avustuksia voidaan myöntää urheiluseuroille.
Kulttuuritoimen avustuksia voidaan myöntää ypäjäläisille yhdistyksille ja yhteisöille sekä yksityisille henkilöille kulttuuripalvelujen tuottamiseen ypäjäläisille.
Perusavustukset on haettava kunnan kotisivulta (www.ypaja.fi)
tai kunnanviraston palvelupisteestä saatavalla lomakkeella.
Sivistyslautakunnalle osoitetut hakemukset liitteineen tulee jättää 20.4.2015 mennessä osoitteella Ypäjän kunta, sivistyslautakunta, Perttulantie 20, 32100 YPÄJÄ.

Kohdeavustukset
Kohdeavustuksia myönnetään erilliseen, varsinaisen perustoiminnan ulkopuoliseen toimintaan, esim. kertaluontoisten tapahtumien järjestämiseen, projekteihin tai kalustohankintoihin.
Kohdeavustushakemukseen tulee liittää toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä toimintavuodelta, mikäli niitä ei ole toimitettu perusavustushakemuksen yhteydessä,
sekä suunnitelma avustuksen käytöstä.
Kohdeavustukset maksetaan kuitteja vastaan.
Kohdeavustukset on haettava kunnan kotisivulta (www.ypaja.fi)
tai kunnanviraston palvelupisteestä saatavalla lomakkeella (sama lomake kuin perusavustuksissa).
Kohdeavustushakemuksia voi jättää pitkin toiminta
v uotta
25.11.2015 saakka osoitteella Ypäjän kunta, sivistyslautakunta,
Perttulantie 20, 32100 YPÄJÄ.
Lisätietoja antaa Heikki Vainio puh. 050 574 7740
tai heikki.vainio@ypaja.fi
Sivistyslautakunta

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

Kirjastolla perjantaisin klo 9.30 – 11.30
(ei Pitkäperjantaina)
Osallistumismaksu 2 € / perhe
Avoimessa on leikkiä, askartelua,
laululeikkejä, loruja ja yhdessä oloa.
Huhtikuussa mm. suunnitellaan kevätretkeä
ja istutellaan loppukuusta auringonkukan siemeniä.

Tervetuloa!

Lisätietoja teknisestä toimesta, p. (02) 7626 5241.
Ypäjällä 26.3.2015

Tekninen lautakunta

Ypäjän kunta järjestää

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
torstaina 16.4.2015

Lähtö Ypäjän torilta 16.4.2015 klo 10.00 ja
paluu Forssasta noin klo 12.30.
Matkan hinta on 11 euroa/henkilö. Forssassa taksi
ajaa kauppakeskuksiin (Prisma, Citymarket) ja
tarpeen mukaan Forssan keskustaan.
Ilmoittautuminen asiointimatkalle
Taksi Tuomas Sirénille puh. 040 757 5833.

Osallistumismaksuna peritään 60 €/kk. Jos lapsi käyttää palvelua säännöllisesti enintään 10 päivänä kuukaudessa, osallistumismaksuna peritään 30 €/kk. Osallistumismaksuun sisältyy välipala.
Hakuaika päättyy 24.4.2015 Hakulomakkeita saa päivähoitotoimistosta (Perttulantie 24) tai Perttulan koululta iltapäivätoiminnasta. Lomakkeen voi palauttaa päivähoitotoimistoon tai
iltapäivätoimintaan.

AVOIN PÄIVÄKOTI KIRJASTOLLA
HUHTIKUUSSA 2014

Ypäjän kunnan vapaa-aikatoimi hakee
16 vuotta täyttäneitä nuoria (3-4 hlöä)

LEIRIOHJAAJIKSI

Kesis-leirille, joka järjestetään Sauvon Ahtelassa 8.–
12.6.2015. Työhön sisältyy myös ohjaajakoulutusviikonloppu 15.–16.5.2015 Ahtelassa, sekä muuta lasten ja nuorten toiminnan ohjausta kesäkuun aikana.
Työn kesto 1kk ja palkka Kvtes:n mukaan.
Työ on haastaavaa ja vastuullista, mutta myös palkitsevaa ja siitä saa arvokasta työkokemusta.
Toivomme sinun tekevän vapaamuotoisen hakemuksen ja liittämään siihen myös CV:n.
Lähetä hakemuksesi 23.4.2015 mennessä osoitteella:
riina.levander@ypaja.fi

KIRJASTO
EDUSKUNTAVAALIT 2015

Ypäjän kunnassa toimitetaan eduskuntavaalit sunnuntaina
19.4.2015.
Vaalitoimitus alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 20.00. Äänestysalueena Ypäjän kunnassa on koko kunta ja äänestyspaikkana Ypäjän kunnanvirasto, Perttulantie 20.
ENNAKKOÄÄN ESTYS
Ennakkoäänestys järjestetään 8.4.–14.4.2015, ennakkoäänestyspaikkana on Ypäjän kunnanvirasto, Perttulantie 20.
Eduskuntavaalien ennakkoäänestyspaikka on avoinna
seuraavasti:
keskiviikko
klo 9.00–15.00
torstai
klo 9.00–17.00
perjantai
klo 9.00–14.30
lauantai ja sunnuntai
klo 10.00–15.00
maanantai
klo 9.00–15.00
tiistai
klo 9.00–18.00
HENKILÖLLISYYDEN TODISTAMINEN
Äänestäjän tulee todistaa henkilöllisyytensä äänestäessään ennakkoon tai varsinaisena vaalipäivänä. Äänestykseen tulee ottaa mukaan henkilöllisyystodistus, josta
näkyy koko henkilötunnus. Väliaikaisen henkilökortin saa
poliisilta veloituksetta äänestystä varten, jos henkilöllä ei
ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa.
KOTIÄÄNESTYS
Kotiäänestykseen on oikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse
äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestykseen oikeutetun kanssa
samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Omaishoitajan äänestämisestä
tehdään ilmoitus samalla kun ilmoittaudutaan kotiäänestykseen.
Kotiäänestykseen ilmoittautuminen
Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan Ypäjän kunnan keskusvaalilautakunnalle. Ilmoittautuminen tehdään joko kirjallisesti kunnanvirastolta saatavalla lomakkeella tai puhelimitse. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä myös toinen
henkilö. Lomakkeita saa myös oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi. Kotiäänestykseen ilmoittautumisen
on oltava perillä keskusvaalilautakunnassa viimeistään
tiistaina 7.4.2015 ennen klo 16.00, osoite Perttulantie 20,
32100 Ypäjä. Puhelimitse ilmoituksia ottaa vastaan kunnanviraston puhelinkeskus puh. (02) 762 6500.
Kotiäänestyksen toimittaminen
Eduskuntavaalien kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana 8.–14.4.2015. Äänestäjälle ilmoitetaan etukäteen kirjeitse tai puhelimitse kahden tunnin tarkkuudella
se ajankohta, jolloin vaalitoimitsija saapuu toimittamaan
äänestyksen.
Lisätietoja vaaleihin liittyvistä asioista antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Hanna Sulantola, puhelin (02) 7626
5204 tai 050 574 7731, s-posti hanna.sulantola@ypaja.
fi. Lisätietoja vaaleista saa myös oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi.
Ypäjällä 12.3.2015
Ypäjän kunnan keskusvaalilautakunta

YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO

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

Aukioloajat

ma klo 13–19
ti
klo 13–19
ke klo 13–16
to
klo 13–19
pe klo 13–16
kuukauden toinen lauantai kello 11–14, huhtikuussa
11.4.
Pääsiäisen aikaan poikkeuksia aukioloissa:
Avoinna kiirastorstaina 2.4. kello 11–14,
pitkäperjantaista pääsiäismaanantaihin suljettu.

YPÄJÄNKYLÄN LAINAUSASEMA
Ypäjänkyläntie 951, 32140 Ypäjä as
puh. 050 562 6301

Aukioloajat

ti
klo 17–19
ke klo 10–12
kerran kuukaudessa lauantaina kello 10–13, huhtikuussa 11.4. jolloin satutunti klo 10.30.

PERTUN PÄIVIEN SUUNNITTELUPALAVERI

Pertun päivien (21.–23.8.2015) suunnittelua jatketaan
kirjastossa keskiviikkona 15.4. kello 19.00. Tule
mukaan!

HUHTIKUUN NÄYTTELYT

Taidenäyttelyssä Edu Kettusen teoksia 1.–11.4.
Animalian karhunäyttely 13.–30.4.

AVOIN PÄIVÄKOTI

Avoin päiväkoti kirjastossa perjantaisin kello 9.30–
11.30. Tervetuloa mukaan!

SATUTUNNIT

Pääkirjastossa satuja luetaan perjantaiaamuisin
avoimen päiväkodin aikaan klo 9.30. Tervetuloa
myös muut kuin avoimeen päiväkotiin osallistuvat!
Lainausasemalla seuraava satutunti lauantaina 11.4.
klo 10.30.

LUKUPIIRI

Seuraava lukupiiri kokoontuu sunnuntaina 19.4. kello
17–19 pääkirjaston näyttelytilassa, luetaan Roope Lipastin teoksia.

TEATTERIMATKA

Lähdemme vapunaattona 30.4. Tampereelle uuteen
Teatteri Stateen nauttimaan musiikkinäytelmästä ”Lasilliset Juicea”. Esitys alkaa kello 19.30, matkaan
lähdetään hyvissä ajoin kello 17.15 Pysäkin paikalta.
Ilmoittautuneet saavat postitse lisätietoja ja laskun
huhtikuun alkupuolella.

Hyvää pääsiäistä!

