
Kunnallinen ja seurakunnallinen tiedotuslehti
Jaetaan kaikkiin talouksiin Ypäjällä HUHTIKUU 2010

• Uudisrakentaminen
• Huoneistoremontit
• Rakennussaneeraus
• Kattorakenteiden
   muutos/korjaustyöt

Mika Suvanto/0500 448 106, Jukka Ilola/0400 871 095

Parturi-kampaamo Outi Perho
Katinhännäntie 298, 32140 Ypäjä as. 

Puh. 050 372 1172
Avoinna: ma–pe 10–18.

Lauantai ja iltatyö sop. mukaan

TSR-TEKNIIKKA OY 
Myynti – Asennus – Huolto –Varaosat       
Mitsubishi - Sanyo - Fujitsu - Panasonic   
                ilmalämpöpumput
Maalämpöpumput
Kylmäkoneet – kodinkoneet 
SAT / TV-antennit

Tapani Sirén
Puh. 02-7673903

GSM. 0500-594468
tsr.tekniikka.fi

Koskentie 652
32100 YPÄJÄ

Parturi-kampaamo-
Raija Pastell-Fält

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

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

Ba
lm

ai
n

PARIS

100% aito hiuspidennys/
tuuhennus/raidat sinetti-
ja kampakiinnityksellä

Loimaan Soittokunnan

Kevätsoitanta
Ypäjän Kartanon koululla

pe 9.4. klo 19.00

liput 12 € (sis. kahvitarjoilun)

Järjestää LC Ypäjä ja LC Ypäjä Kate

Kiitos ypäjäläisille osoittamastanne
osanotosta poikamme poismenon johdosta.

Liikkasen perhe

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 1989–1994 syntyneille ypäjäläisille 
koululaisille, opiskelijoille ja muille työtä vailla oleville 
nuorille. Työpaikan saamisen ehtona on, että nuoren 
kotipaikka on Ypäjän kunta.       

Kirjalliset hakemukset 14.4.2010 mennessä osoitteella 
Ypäjän seurakunta, taloustoimisto, Perttulantie 10, 
32100 YPÄJÄ. 

Valituille ilmoitetaan valinnasta 19.4.2010.  Lisätietoja 
antaa talouspäällikkö Katja Laine, puh. 0400 929 226.

LUOVUTA & OJENNA KÄTESI.
Verenluovutus Ypäjällä torstaina 8.4. klo 15–18, yläasteella, Varsaojantie. Tervetuloa!  Potilaat tarvitsevat joka arkipäivä 
yli 1000 verenluovuttajan apua. Maksuton luovuttajainfo 0800 0 5801. Ota virallinen henkilötodistus mukaan. 

Uneksitko usein tekeväsi 
jotain tärkeää?

Luovuta.

Mukana iltapäivässä 
Maa- ja kotitalousnaisten
Energian säästöllä euroja – tietoiskut!

LounaPlussa ry:n HANKENEUVOLA
Ypäjän kirjastossa keskiviikkona 21.4. klo 14–18.

Pistäydy kahvilla ja kertomassa kehittämisideastasi –
me kerromme rahoitusmahdollisuuksista!

Tuula Kallioinen p. 050 583 4715  / Elina Hujanen p. 050 379 1831.

Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Fysioterapeutti Satu Vaarula

p. 0400 430 088, Varsanojantie 8, YPÄJÄ    
www.hyvinvoi.net

Fysioterapia, hieronta, IPH, Rosen-menetelmä

Ypäjän kunnanvirasto pidetään suljettuna
keskiviikkona 14.4.2010

henkilöstön yhteisen kehittämispäivän johdosta.
Kunnanjohtaja

En juhli 
merkkipäivääni

Ilkka Teperi

Kolmen 
shampoon 
tai hoidon 
(á 400 ml, 
18,90 e) 

ostajalle...

IVANA HKI
pullokassi

kaupan
päälle

TEBOIL
-LÄMMITYS-

ÖLJYT
EDULLISESTI.
KESÄRENKAITA
Esim. Michelin 195/65-15

349 E/sarja

TEBOIL
VILUKSELA

0500 535 130 Kari

Päivän ohjelma:

klo 12.45       Seppeleen lasku sotaanlähdön 
muistomerkille Pertunmäellä

 Vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja 
Keijo Leppänen

klo 13.30 Kansallisen Veteraanipäivän juhla 
Seurakuntakodilla

 Tervehdyssanat kunnanvaltuuston 
puheenjohtaja Matti Alanko

 Musiikkia, Päiväkodin lapset
  Keväisiä lauluja
 Juhlapuhe, pankinjohtaja Pekka 

Moisander
 Musiikkia, Loimaan nuorisokuoro 

 Oolannin sota, Kotimaani   
 ompi Suomi, Garibaldi,

   On suuri sun rantas autius

klo 14.30 Kahvitarjoilu

  TERVETULOA 

Kunniamerkit!

Ypäjän kunta tarjoaa ilmaisen kuljetuksen 
veteraaneille ja heidän puolisoilleen kotoa 
tilaisuuteen. Ilmoittautumiset kuljetukseen kunnan 
yhteispalvelupisteeseen puh. 762 6500 perjantaihin 
23.4.2010 mennessä.

Ypäjän kunta ja seurakunta

Toivotamme Teidät puolisoinenne 
tervetulleiksi viettämään

Kansallista 
Veteraanipäivää 
27.4.2010 Seurakuntakodilla

Päiväkodin lapset ja aikuiset
kiittävät LC Ypäjä/Katea
saamastaan uudesta hienosta televisiosta!

MYYDÄÄN 
tarjousten perusteella
käytöstä poistettu polttohakkeen 
syöttölaitteisto ja hakepoltin
Myyjä: Ypäjän kunta.

Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä 
saadut tarjoukset.

Lisätiedot: tekninen johtaja Jouko Käkönen, 
puh. (02) 7626 5241.

janne.vihervirta@elisanet.fi

Teollisuuskatu 
8, Loimaa

KYSY ROHKEASTI LISÄÄ 
   0400-830 603 Janne

Tervetuloa nauttimaan
Lounaskahvila Justiinan 

antimista

Herkullinen ja runsas
lounaspöytä ma - pe klo 11–14.

Ammattitaitoista ja luotettavaa 
juhla- ja pitopalvelua kevään 

ja kesän juhliin.
Menut netissä www.lounasjustiina.fi
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Seurakunnan
asiat

kirkkoherra
Risto Ahti

Ypäjäläinen
Ypäjän kunnan ja Ypäjän seu-
rakunnan julkaisema tiedotus-
lehti Ypäjän kunnan asukkaille.

40. vuosikerta.

Lehden suurin vastuu ilmoituk-
sen julkaisemisessa sattunees-
ta virheestä on ilmoituksen 
hinta.

Päätoimittaja:
Tapani Rasila

Taitto ja oikoluku:
Newprint Oy

Toimituksen osoite:
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5214
fax. (02) 767 7214
email: ypajalainen@ypaja.fi

ILMOITUSHINNAT
Ilmoitukset
0,5 e / pmm + alv

Määräpaikkakorotus
0,1 e / pmm + alv

Toistuvaisilmoitus
joka numerossa
0,4 e / pmm + alv

Yhdistysten ilmoitukset
Maksutta

TILAUSHINNAT
Ypäjän kunnan alueen
osoitteisiin veloituksetta

Tilaukset kotimaahan
20 e / vuosikerta

Tilaukset ulkomaille
Muu Eurooppa
 25 e / vuosikerta
Muut maanosat
 30  e / vuosikerta

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

ISSN 1237-2528

Ypäjän kunta
Toimistot avoinna
ma–ke 9.00–15.00
to 9.00–17.00
pe 9.00–14.30
puh. vaihde (02) 762 6500
fax. (02) 767 7214

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

Kirkkoherranvirasto
avoinna
ma, ke, to klo 9.00–12.00
ti ja pe suljettu

Diakoniatoimisto avoinna
ti ja ke klo 9.30–11.00
puh. 0400 388 170

PAINOPAIKKA
Newprint Oy

Toukokuun 2010 Ypäjäläinen 
ilmestyy sunnuntaina 2.5. 
Lehteen tarkoitettu aineisto 
on toimitettava kunnantalolle 
23.4.2010  klo 12 mennessä.

Kesäkuun Ypäjäläinen ilmestyy 
30.5.2010.

Huhtikuun 2010  
jumalanpalvelus-

elämää
Kiirastorstaina 1.4. klo 19 messu kirkossa.

Pitkäperjantaina 2.4. klo 10 kirkossa Ris-
tin juhla pitkäperjantaiehtoona klo 19. Mu-
kana on myös taiteilija Kirsti Mäki. Näistä 
tarkemmat tiedot maaliskuun listassa.

Pääsiäisyön messu ja ehtoollinen lauan-
taina 3. 4. klo 23, ja messu päättyy klo 24 
kirkon kellojen iloisiin ääniin, ja kokoonnu-
taan portaille laulamaan virttä 90 ortodoksista 
pääsiäistroparia. Virret: 77, 85: 6, 94, 78, 329: 
1, 229 ehtoollisvirtenä, päätösvirsi 326: 9.

Pääsiäisaamuna 4.4. ollaan kirkossa kello 
10. Kellot soivat iloisesti ja kerrotaan että 
jopa aurinko tanssii pääsiäisaamuna. On ilon 
päivä. Kuolema on voitettu. Ja kirkkokuoro-
kin on kanssamme sitä todistamassa kirkossa. 
Virret: 84: 1-3, 126, 105, saarnavirtenä 104, 
kolehtivirtenä 339 ja ehtoollisvirsinä 85 ja 
228. Päätösvirsi 103: 5-7.

Toisena pääsiäispäivänä 5.4. ollaan klo 
10 Ypäjänkylän rukoushuoneella (pääkir-
kossa ei ole messua) Ainakin se kyläkunnan 
virsi 105 lauletaan, jossa on kaunis runo: ”Au-
rinkomme ylösnousi, paistaa voittovuorelta. 
Lämmin valo sieltä loistaa, surut, murheet 
hajottaa. Kokoon tulkaa taivaan linnut, suvi-
ilmaan puhtaaseen. Visertäkää pienet leivot, 
viinipuussa tuoreessa.” Virret: 498, 135, 84, 
105, 102: 1-, 88. Tuossa ihanassa lintuja si-
sältävässä virressä sanotaan edelleen: ”Kesä-
linnut taivaan alla iloisina lentävät. Sulaneella 
sydämellä laulaa toukomettiset.” Ja sehän 
tarkoittaa sepelkyyhkyä. Tervetuloa myös 
muualta mukavaan pääsiäiskirkkoon Ypäjän-
kylään. Siellähän suntioina ovat Arja ja Reijo 
Vuorentausta.

Sunnuntaina 11.4. on messu klo 10, ja ele-
tään pääsiäisen jälkeistä iloista aikaa. Ja Ris-
ton ollessa tunturipappina Ylläksellä on täällä 

Juho Vuorela pappina. Virret: 265, 89: 1 ja 
8, 513, 104: 1-, 419 ja 449. Kevään rakkaus-
runo: ”Rakastan tätä tunteitteni aarniometsää. 
Olen pulassa kun en löydä sieltä ulos. Tekee 
mieli vain kävellä ja katsella kevään ihmettä – 
vihreys tunkee läpi rautaisen maan. Keväällä 
taitaa olla helppoa uskoa Jumalaankin kuin 
syyspimeillä. Ne meidän tunteet vaihtelevat, 
mutta – kiitos Jumalalle – Jumalan armo ja 
rakkaus pysyvät samana, muuttumattomana.”

Sunnuntaina 18.4. ollaan kirkossa kello 10 
ja se on perinteisesti Hyvän paimenen sunnun-
tai. alkuvirsi 375 ja kiitosvirsi 317: 1 ja 4 sekä 
päivän virsi 169 (huom. evankeliumi ja saama 
yhteen), uhrivirtenä 378: 1- ja ehtoollisvirtenä 
on 177 ja ylistysvirtenä ennen Herran siunaus-
ta ja loppusoittoa 416: 2 ja 7.

Sunnuntai 25.4. klo 10. Ja nytkin on Juho 
kirkossa. Virret: 105, 619: 1-2, 365: 5-7, 355: 
1-, 623: 4 ja 7, 162. Ja kun viime vuonna 
Sari Lehtonen puhui hyvin ja kiitettäväs-
ti veteraanipäivän jutussa sotaan lähtevien 
muistomerkillä Pertunmäellä aamusella klo 
9, niin ehdotan nytkin Saria sinne 27.4. ve-
teraanipäivänä. Ja muistakaa hyvät ihmiset. 
Kun tulet kirkkoon, voit sytytellä kynttilöitä 
takana olevalle pöydälle. Samalla voi antaa 
kynttilöistä haluamasi maksun lähetykselle. 
Lukittu laatikko löytyy kynttiläpinon viereltä 
virsikirjojen yläpuolelta.

Vapunpäivä on nyt lauantai 1.5. Ei ole kir-
konmenoja, mutta hautajaiset Risto on valmis 
ottamaan.

Sanankirkko sunnuntaina 2.5. klo 10. 
Virret: 470, 332, 569, 484, 567: 1- ja 498.

Terveisin 
Risto Ahti

Pääsiäisenä armon vuonna 2010
Suomen kielessä on paljon kauniita sanoja. 
Mutta miksi ne eivät huulille nouse silloin
kun me eniten kipeästi niitä tarvitsemme. 
Yksikin hyvä sana on kuin keltainen narsissi
joka piristää ihmeellisesti. 
Yksikin hyvä sana voi herättää kuolleen ihmisen
jolla vielä jalat toimii mutta mieli maassa 
kuin kuolleella nyt yleensä on. 
Vaikenemalla ihminen voi nujertaa toisen ihmisen kuolleeksi. 
Sana voi tappaa, mutta myös sanattomuus sen voi tehdä. 
Pääsiäinen on ilon ja elämän jatkumisen juhlaa. 
Jokainen voi elää niin, että tarjoaa toiselle virikkeitä: 
sittenkin elämä jatkuu. 
Sittenkin tie on auki ainakin ylöspäin 
vaikka ne sivuille päin tuntuisivat suljetuilta.
Iloista kevään heräämistä.

Toivottaa Risto Ahti

Kastesattumia
Jokainen päivä on erilainen. Jo-
kainen juhla on ainutkertainen. 
Kaikkea mukavaa voi sattua. 
Tässä poimintoja päiväkirjasta-
ni, jota olen pitänyt 40 vuotta. 
Nyt mennään kastejuhliin. To-
sitapahtumia sellaisia.

Aikanaan olin Salossa Kyp-
roksella YK:n joukoissa pal-
velleen nuoren miehen pojan 
kastejuhlassa. Juhla sujui ihan 
hyvin siihen asti, kunnes lapsen 
nimi julkistettiin juuri ennen 
kastetta. ”Minä kastan sinut” 
ja sitten nimi. Kun kumarruin 
alaspäin vauvan puoleen ja olin 
sanomassa vauvan nimeä sa-
malla kun olin laittamassa kät-
täni kastemaljaan, niin minulta 
pääsikin syvä huokaus, äänekäs 
sellainen: ”Voi kauhistus sen-
tään.” Vasenta jalkaani pitkin 
oli kiipeämässä suurikokoinen 
lisko ja todella pelästyin. Soti-
las oli tuonut sellaisen muistona 
ja otus oli päässyt laatikostaan 
karkuun ja sohvan alta rupesi 
kömpimään lahjettani ylös. Pie-
nen välikohtauksen jälkeen sain 
todeta lapsen oikean nimen ja 
salamavalojen välkkyessä kas-
toin lapsen. Kun toimitus oli 
ohi, niin muutaman minuutin 
hiljaisuuden jälkeen isoisä sa-

noi, että olinpa saada sydärin, 
kun eivät olleet vauvalle muuta 
nimeä keksineet kuin tuon kau-
histuksen. Ja kahvia juodessa 
kaikilla oli vapautuneesti iloi-
nen olo.

Mopolla nuorena pappina 
Salossa kävin kodeissa kaste-
juhlissa. Erään kerran osoite oli 
epäselvä ja kun pihalla oli vau-
vanpyykkiä, niin ajoinkin pi-
haan. Naisihminen tuli rappuja 
alas ja totesin, että onko kaste 
ylä- vai alakerrassa. Nainen oli 
pitkään hiljaa ja sanoi että ylä-
kerrassa, mutta nuoripari lähi 
justiinsa kauppaan. Ehkä hake-
vat papille kahvipullaa. Siinä 
olimme kumpikin hyvin hämil-
lämme ja naisihminen suoras-
taan loukkaantuneen näköinen. 
Halusin jatkaa keskustelua ja 
sanoin, että erikoinen on tämä 
kastekierros, sillä kaikki ovat 
poikavauvoja. Tällöin nainen 
selvästi vapautui, ja sanoi et-
tä tästä kolmas talo eteenpäin, 
niin siellä on poikavauva ja 
varmaankin se kaste on siellä. 
”Ihmettelinkin kovasti, kun mi-
nulle ei kasteesta puhuttu mi-
tään, sillä hyviä tuttuja olemme 
vuokralaisen kanssa ja minut 
on luvattu kutsua kastekahville. 

Ehdin jo miettiä, millä tavalla 
olen heitä loukannut.” Iloisesti 
hän toivotti hyvää kastejuhlaa 
minulle.

Elettiin Ypäjällä toista tai 
kolmatta vai olikos jo neljättä 
kesäajan alkamisen sunnuntai-
ta. Siihen aikaan kellojen siirto 
ei kaikkia miellyttänyt. Syntyi 
sekaannuksiakin. Kaste oli tal-
viaikana sovittu erääseen taloon 
klo 12, ja kun toimitus oli al-
kamassa, niin isoäiti puuttui. 
Lapsen isä selvästi hermostui, 
että mitä äidille on tapahtunut. 
Puhelin ei vastannut. Poika kä-
vi äitiänsä jopa etsimässä, sil-
lä matka oli lyhyt. Ja minulla 
odotti kaste seuraavassa pai-
kassa. Isoäiti ilmaantui hetken 
päästä ja sanoi, että hän on aina 
hyvissä ajoin paikalla. Itsekin 
sanoin, että minun olisi oltava 
seuraavassa paikassa jo tunnin 
kuluttua. Isoäiti piti päänsä, sil-
lä jos kelloja siirretään, niin 
samalla siirtyy myös kasteaika. 
Lapsen isä yritti myös selittää 
asiaa äidilleen, joka tomerasti 
totesi, että ”Poika on samanlai-
nen kuin pappikin”, joka ei osaa 
kelloaan siirtää ja laskea oikeaa 
kasteaikaa.

Risto Ahti

Kirkkojen kierros 2010 helatorstaina toukokuun 13. päivänä
Perinteinen kevätretki helators-
taina 13.5. Vuorisen bussi lähtee 
Loimaan torilta kello 7.30 ja 
ajaa Katinhännän kautta Ase-
man vanhalle kaupalle (noin klo 
7.40 tienoilla) ja Ypäjän kirkon 
parkkipaikka kello 8.00, josta 
Palikkalan Ojalan kaupan pihal-
le. Sitten ajellaan kymppitietä 
Marttilaan. Käydään kirkossa 

tutustumassa ja sitten klo 10 
Risto pitää jumalanpalveluksen 
Tarvasjoen kirkossa. Nyt siis jää 
lukemattomien vuosien jälkeen 
Muurla pois. Heti messun jäl-
keen lähdetään kohti Turkua ja 
aterioidaan noutopöydästä mau-
kas päivällinen kahveineen his-
toriallisessa rakennuksessa. Tu-
tustutaan Maarian kirkon ympä-

ristöön myös. Ihaillaan kevättä 
ja käydään sitten Merimaskussa 
kirkossa ja kahvilla ja sitten vie-
lä Naantali, jonka kirkko menee 
kesällä remonttiin. Ohjelmaa 
riittää koko päiväksi.

Varaa mukaan 26 euroa, iloi-
nen mieli, miksei virsikirja ja 
säänmukainen varustus. Läh-
demme katsomaan miten Ypä-

jää etelämpänä kevät ja kesä 
edistyvät.

Ilmoittautumiset kirkkoher-
ranvirastoon puhelin 767 3108. 
Paluu Ypäjälle hieman ennen 
klo 19, sillä illalla on sanan-
kirkko ja nyt on motoristikirk-
ko: parkkipaikalle saa tulla 
vain moottoripyörillä, mopoilla 
ja mönkijöillä ja miksei mo-

poautollakin, mutta itse autot 
jätettävä jonnekin kauemmas. 
Huom. erikoisruokavalio. Jos 
sinulla on erikoisruokavalio 
niin ilmoita siitä samalla kun 
ilmoittaudut. Laktoosi , keliakia 
tai muu sellainen riittää keittiöl-
le tiedoksi.

Terveisin 
Risto Ahti

KIITOKSET AILI PAIJALLE
Sinisen hetken konsertin esiintyjien kahvituksesta.

Avustajina Kirsti ja Pentti Laaksonen.

Varhaisnuoret
1-2 -luokan Liikkis Perttulan koululla 
maanantaisin klo 13.00–14.00. Maanantaina 
5.4. ei ole Liikkistä.
1-2 -luokan sekakerho ”Sarin kerho” 
Ypäjänkylän koululla keskiviikkoisin klo 13.00–
14.00. 

Nuoriso- ja rippikoulutyö:
Isoskoulutus torstaisin seuriksella klo 15.30.
Nuortenillat perjantaisin seuriksella klo 18.00. 
Perjantaina 2.4. ja 30.4. ei ole nuorteniltaa.
Nuorisotyö on nyt myös Facebookissa: Ypäjän 
seurakunnan nuorisotyö. Sieltä löytyy tietoa ja 
tapahtumia, mitä nuorisotyössä tapahtuu (esim. 
rippikoulu). Ei muuta kuin fanittamaan…

Diakoniatyö 
puh. 040 553 6362 
Diakoniatoimiston vastaanotot 
huhtikuussa 2010:
Pääsääntöisesti torstaisin ja perjantaisin. Diakonissa 
Arja Kullanmäki on toimistossa myös maanantaisin, 
ainakin aamupäivällä, jos ei ole ollut vkl-töitä.
Vastaanotto torstaisin kello 9.00 – 10.30 ja 
perjantaisin kello 9.00 – 10.00. 
EU-elintarvikkeita on vielä saatavilla. Uusi erä, jossa 
on kaurahiutaleita ja vähän erilaisia pastatuotteita kuin 
tämä edellinen satsi oli, tulee huhtikuun aikana meille. 
Muistakaa ottaa omat kassit mukaan!  Elintarvikkeita 
voidaan kuljettaa myös kotikäynneillä kotiin.
Hartaudet Palvelukeskuksessa pidetään joka toinen 
torstai Hoivalla kello 13.00 ja Ruustinnassa kello 13.30. 
Huhtikuussa hartaudet ovat 1.4., 15.4. ja 29.4.
KeVa-kerhon hartaus pidetään kerran kuussa 
torstaisin kello 12.30. Huom! aika. Seuraava 
kerhohartaus on 15.4.
Työttömien ruokailut seurakuntakodilla keskiviikkoisin 
kello 11.30. Maksu ruokailusta on 3 €. 
Kultaisen iän kerho kokoontuu huhtikuussa 
seurakuntakodilla kello 11.00:
– torstaina 8.4., jolloin vieraana on apteekkari Ira 
Vuoksio. 
– 22.4. lauletaan kevätlauluja ja järjestetään arpajaiset. 
Kerhossa tapahtuvan ruokailun hinta on edelleen 4 €.
Marianpäivän yhteisvastuulounaan puhdas tuotto oli 
326,48 €. Suurkiitos kaikille vapaaehtoisille, erityisesti 
pääemännillemme Kaijalle ja Eevalle lounaan 
onnistumisesta.
Korkeimman siunausta kaikille seurakuntalaisille!

 Toivoo diakonissa Arja
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Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys toimii edelleen:

Sotamies Niilo Isak Salo 
tunnistettu ja haudattu

Kesäretket
Pohjanmaan sydämeen ju-
hannuksen jälkeen 29.–30.6. 
ja erikoisuuksia ovat lounas 
erityispaikassa ja Kaskinen-
Kristiinankaupunki-Korsnäs-
Maalahti. Yöpyminen ruo-
kailuineen ja kylpemisineen 
hotelli ja kylpylä Kivitipussa 
Lappajärvellä. Toisena päivänä 
kierretään oikein perusteellises-
ti Lappajärvi (noin 70 km). Ja 
palataan lounaalle ennen mie-
lenkiintoista kotimatkaa Ala-
järvi-Kuortane-Alavus-Virrat. 
Hinta kaikkineen 190 euroa. 
Ja bussi kulkee Somero-Forssa 
-Jokioinen-Ypäjä-Loimaa 
-reittiä. Ilmoittautumiset 21.5. 
mennessä Matkapojat Turku, 
010 232 3970 ja matkan tunnus 
on Riston mukana Pohjanmaal-
le. Voit katsoa myös helmikuun 
Ypäjäläistä, jossa asiasta tar-
kemmin.

Saaristoretki heinäkuussa 
27.–28.7. ja nyt uutuutena on 
Suomenlahden itäinen saaristo. 
Yöpyminen päivällisineen ho-
telli Leikarissa lähellä Kotkaa. 
Siellä ovat myös saunat ja uin-
timahdollisuudet. Ensimmäise-
nä päivänä laivamatka Haapa-
saareen, josta komeat näkymät 
Suursaareen Venäjän puolelle. 
Ohjelmaan kuuluvat lohikeitot 
ja kahvit. Ja toki muutakin oh-
jelmaa Kotkan alueella opastuk-
sineen. Toisena päivänä Loviisa 
ja laivamatka Svartholmaan 
jossa paikallinen opas mukana 
ja ruokaillaan. Paikka on Ris-
tollekin aivan uusi. Ja sitten 
Porvoon aluetta joten saaristoa 
nähdään jos jonkinmoista. Hin-
ta 290 kaikkineen jossa myös 

pääsymaksut ja laivamatkat ja 
useampia ruokailuja. Voit lukea 
myös maaliskuun Ypäjäläistä 
tästä asiasta. Ilmoittautumiset 
pitää tehdä toukokuun aikana 
tai viimeistään ennen juhannus-
ta 21.6. Varaukset Matkapojat 
Turku, 010 2323970. Bussi 
kulkee reittiä Somero-Loimaa-
Ypäjä-Jokioinen-Forssa. Ja 
matkan nimenä on Riston mu-
kana Saaristoretkelle.
Moottoripyöräkirkko 
helatorstaina

Helatorstaina 13.5. pidetään 
iltakirkko Ypäjällä klo 19.00. 
Tähän kirkkoon odotetaan nyt 
tulijoita moottoripyörillä, mo-
pedeilla, miksei mopediautoilla 
ja mönkijöillä. Kirkon ja srk-
kodin parkkipaikka on vain 
heille. Autolliset jättäkööt värk-
kinsä vaikkapa kauppojen pi-
hoille (helatorstaina eivät kau-
pat ole auki). Risto johtaa tuon 
iltakirkon (ei ehtoollista), jossa 
luetaan myös erityinen moot-
toripyöräilijän psalmi. Myös 
tavallinen polkupyörä kelpaa 
moottoripyörien joukkoon.

Tervetuloa noin kolmen var-
tin iltakirkkoon, jossa lopuksi 
kokoonnutaan portaille laula-
maan tuttua virttä 265 ja sen 
jälkeen Risto johdattaa ristikul-
kueessa ihmiset moottoripyöril-
leen srk-kodin parkkipaikalle. 
Ja tarkoitus on että srk-kodin 
katoksessa juodaan kahvit. Lii-
sa Hietamäki ne keittää ja Risto 
tuo pahvimukit ja muut lisuk-
keet ja nautitaan kupillinen tai 
parikin, jos mahdollista.

Tiedot kokosi 
Risto Ahti

Keskellä joulunodotusta ja ki-
reitä pakkasia Tuomaan päivän 
aattona 20.12.2009 oli keräänty-
nyt väkeä jumalanpalvelukseen 
Ypäjän kirkkoon. Joulu oli jo 
ihan ovella. Takana oli kovan-
lainen pakkasviikko ja maa hie-
noisessa 1umivaipassaan. Heti 
kirkon jälkeen oli vaikuttava ja 
hiljainen kentältä löydetyn so-
tamiehen hautaan laskeminen, 
siunaustilaisuus. Mutta varmas-
ti jo aikanaan tämäkin sotamies 
oli saanut siunauksensa koska 
hänellä on hautakivi talvisodan 
sankarien rivistössä.

Kyseessä oli Karjalan kan-
naksella Äyräpään Vuosalmella 
9.3.1940 kaatunut sotamies Nii-
lo lisak Salo. Kirjassa Ypäjäläi-
set talvi- ja jatkosodassa hänet 
mainitaan. Valokuvaa hänestä ei 
ole tuossa kirjassa, mutta tiedot 
lyhyesti: Salo, Niilo lisak syn-
tynyt 20.12.1912 Ypäjä. Stm, 6/
JR 61. Kaatunut 9.3.1940 Äy-
räpää, Vuosalmi. Muuta tietoa 
ei ole tuossa kirjassa. Kuvitel-
kaapas: jo neljä päivää myö-
hemmin tuli rauha ja talviso-
ta päättyi. Ilmeisesti tuonakin 
Niilo Salon kaatumispäivänä 
käytiin rauhanneuvotteluja, ja 
Stalin halusi hyökkäyksillään 
saada mahdollisimman hyvän 
neuvotteluaseman itselleen.

Syksyllä 20.10.2009 oli 
saapunut kirje Sotavainajien 
muiston vaalimisyhdistykseltä 
omaisille ja sitten myös tieto 
seurakuntaan. Siinä kirjeessä to-
dettiin että vuosien 1939–1945 
sodissa kentälle jääneiden san-
karivainajien maastoetsinnöissä 
löytyi vuonna 2007 Vuosalmel-

ta suomalaisen sotilaan jäänteet 
ja tuntolevy, jonka perusteella 
oli oletettavissa, että kyseessä 
voisi olla justiinsa Niilo Salo. 
Helsingin yliopiston oikeus-
lääketieteen laitos oli saanut 
tutkimustuloksiin ja DNA:n 
periytymissääntöihin tukeutuen 
selville, että löydetty sotilas oli-
si siis Niilo Salo. Niinpä näitten 
tapahtumien jälkeen tuli seura-
kuntaan tieto, että tällainen ar-
vokas tilaisuus olisi järjestettävä 
ja vainaja haudattava kotiseura-
kuntansa sankarihautaan oman 
nimikkokivensä alle. Ja asiaa 
mietittyäni ehdotin juuri tätä 
päivää, neljättä adventtia ennen 
joulua. Tämä hautaamispäivä 
on sama kuin Niilon syntymä-
päivä 20.12. Niinpä päivälleen 
tasan 97 vuotta myöhemmin 
saatamme Niilo Salon hänen 
viimeiseen lepopaikkaansa.

Minä tunnen useita Niilo Sa-
lo nimisiä. Sellainen on mm. 
eräs sääennustaja paimiolainen 
Niilo ”Nipa” Salo, joka Turun 
sanomissa ennusti, että joulu 
2009 on valkoinen. Kun tulin 
Ypäjälle 1972 niin opin heti tun-
temaan Palikkalasta seppä Niilo 
Ferdinand Salon, joka hänkin 
oli syntynyt samassa kuussa ja 
samana vuonna eli 1.12.1912. 
Hänen vaimonsa Helvi Salon 
kanssa järjestettiin monet har-
taushetket Palikka1assa. Erään 
kerran 1970-1uvulla katselin 
talvisodan sankarihautarivejä ja 
huomasin että ihan päässä on 
myös Niilo Salon sankarihauta. 
Sanoin että löysin samannimi-
sen Niilon. En muista, mitä Pa-
likkalan Niilo siihen vastasi, vai 

oliko hän asiasta ollenkaan tie-
toinen. Ilmeisesti oli. Joten nyt 
haudatun sankarivainajan hauta 
oli minulla tiedossa jo varsin 
varhain. Palikkalan seppä Salo 
kuoli jo 16.11.1985 ja vaimo 
Helvi hieman ennen 26.5.1984.

Tämänkertainen sankari-
vainaja Niilo Salo oli kotoisin 
Perttulasta, tarkemmin sanot-
tuna Ypäjänkyläntie 352:n tie-
noilta vastapäätä entistä Syr-
jälän Sirkan taloa. Eli varsin 
tutun juoksulenkkini varrelta 
hän oli, eli hieman ennen val-
koista muuntajaa ja Rajalahden 
tietä ja heti riistamiesten ma-
jalle metsän keskelle menevän 
tien jälkeen. Siinä on nykyisin 
kesämökki Niilon sukulaisilla. 
Näin kertoi Turussa asuva Ei-
ra Vatola, jonka kanssa juttelin 
asiasta puhelimitse.

On hienoa että Ypäjän vete-
raanijärjestö puheenjohtajansa 
Harri Juvan johdolla on mukana 
näissä järjestelyissä ja veteraa-
nien havuseppele lasketaan Nii-
lo Salon haudalle. Periaatteessa 
jossakin vaiheessa Niilo Salo 
on saanut myös siunauksensa, 
koska hänet tiedettiin jääneen 
kentälle kaatuneena ja koska 
hän on saanut aikanaan hautaki-
ven. Nyt oli kyseessä jäämistön 
hiljainen ja juhlallinen hautaan 
lasku rukouksineen. Veteraa-
nit ja reserviläiset edustajiensa 
kautta tekivät kunniaa ja olivat 
vartiossa siunauksen aikana. 
Ypäjän kunta tarjosi paikalla 
oleville omaisille ja veteraaneil-
le ja muutamille ystäville hyvät 
kahvit srk-kodilla. Jouluinen 
maisena juhlisti tuota vuoden 

pimeintä viikonloppua. 
Jossakin vaiheessa juttelin 

puhelimitse Sotavainajien muis-
ton vaalimisyhdistyksen asia-
miehen Markku Kiikan kanssa. 
Tämä Kiikka oli aikanaan kirk-
kohallituksessa virkamiehenä 
ja tuli tutuksi aikanaan, kun 
Ypäjälle monien vaiheiden jäl-
keen saatiin uusi seurakunta-
koti 1984–1985. Kiikka kertoi 
minulle että toistakymmentä-
tuhatta suomalaista kaatunutta 
jäi kentälle ja katosi monella 
eri tavalla. Yhteensähän kaatu-
neitten nimiä löytyy Suomen 
sankarihaudoista noin 93000. 
Muistaakseni Kiikka kertoi että 
toista tuhatta sotilasta on tähän 
mennessä löytynyt ja heidät on 
tuotu kotiseurakuntansa multiin 
tai Lappeenrannan sotilashau-
tausmaalle. Ja äkkiä ajateltuna 
siis noin 10 % on löydetty ja 
tunnistettu. Suurinta osaa tuskin 
koskaan löydetään. Uskon että 
Ypäjälläkin on vielä sankari-
hautakiviä, joiden alle ei ole 
voitu kaatunutta haudata. Pal-
jonko niitä on, en tiedä. Tuskin 
moni muukaan tietää. Heidät 
on kuitenkin jossakin vaiheessa 
poissaolevina siunattu haudan 
lepoon. Nyt meillä oli siis toiset 
sankarihautajaiset. Edelliset oli-
vat joskus kymmenkunta vuotta 
sitten, kun Martti Olavi Lehti-
mäki eräänä syksyisenä päivä-
nä saatettiin juhlallisesti haudan 
lepoon jatkosodan rivistöön ai-
van kirkon alttarin päätyseinän 
pieneen rivistöön.

Risto Ahti

Seurakuntakodin piha-alueella 
torstaina 15.4.2010 klo 17.30 alkaen.

Mukana puuhaillassa mm. 
ambulanssi, paloauto ja poliisi.

Lapsille kasvomaalausta. 
Myytävänä mehua ja lettuja. 
(Myynnin tuotto käytetään 

päiväkerhon lasten kevätretkeen.)

Tapahtuman järjestää 
seurakunnan lapsi- ja nuorisotyö.

Koko perheen puuhailta.
Ypäjän seurakunta

Päiväkerhoon ilmoittautuminen
Syksyn 2010 kerhoryhmien järjestelyjen vuoksi tar-
vitsemme seuraavat tiedot lapsestanne 19.5.2010 
mennessä. Päiväkerhoon pääsevät 3-5 -vuotiaat lapset. 
Tänä vuonna 3 vuotta täyttävät voivat aloittaa syksyllä 
kerhon. Jo kerhoa käyviltä riittää sanallinen ilmoitus 
päiväkerhoon. Kerhomaksu 3 v. 15 e ja 4-5 v. 30 e / 
vuosi, sisaralennus 5 e. Lisätietoja saa päiväkerhosta 
puh. 050 304 3926/ Laila Moisander maanantai-torstai 
klo 9 - 15 välisenä aikana.

Sukunimi __________________________________

Etunimet ___________________________________

Syntymäaika _____________________

Huoltajan nimi ______________________________

__________________________________________

Lähiosoite _________________________________

__________________________________________

Postinro ___________ Paikka __________________ 

Puh __________________  ___

Lastasi kerhosta hakevan henkilön/hoitajan nimi 

__________________________________________

 ____________________ Puh__________________

Onko lapsellanne allergia tai jokin sairaus, joka pitää 
ottaa huomioon kerhoaikana

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Saako lastanne kuvata kerhossa ja käyttää kuvia 
esim. lehdissä?

Kyllä   _______ Ei _______ 
 
Saako lapsenne kuvia käyttää seurakunnan 
Internet-sivuilla

Kyllä ______ Ei ________

Saako lapsenne osallistua päiväkerhon järjestämiin 
retkiin, joista ilmoitetaan erikseen kerhovihkossa?

Kyllä ________ Ei ______

Mitä toivotte päiväkerhotoiminnalta ______________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Huoltajan allekirjoitus _________________________

__________________________________________

#

Uudet sudenpennut kokoontuvat 
maanantaisin 12.4. (ilmoittautuminen) alkaen
partiomajalla kello 17.00–18.00. 

Uutta Sudenpentu-laumaa vetää Isa Qvist, 
puh. 0400 703 111, jolta saat myös lisäinfoa.

Tervetuloa!

Nyt se alkaa jälleen, nimittäin 
PARTIOTOIMINTA

MANNERHEIMIN
LASTENSUOJELULIITTO

17.4.2010 klo 10–14 Jokioisten tietotalolla, os. 
Humppilantie 9 A, Jokioinen.
Pöytävaraukset 040 832 7425 / Mervi. 
Pöytävuokra 10 €, 5 € jäsenille.
Vaatteita  – leluja – tarvikkeita.
* kirppis
* kahvio
* lapsiparkki
* kasvomaalausta
* ongintaa
Mahdollisuus lahjoittaa vaatteita Viron päiväkoteihin.
Tervetuloa hyville ostoksille!
Yhteistyössä

MLL:n paikallisyhdistykset Forssa, Humppila, 
Jokioinen, Koijärvi, Tammela, Ypäjä

Koko perheen 
SUURKIRPPIS
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Kunnanjohtajan 
kammarissa 

huhtikuulla 2010
Päällimmäisenä asiana työpöydällä-
ni pyörii viime vuoden tilinpäätös. 
Näyttää, että tulos on ”hieman vä-
hemmän huono” kuin odotettiin; ali-
jäämää kuitenkin kertyy reilut kak-
sisataatuhatta. Kohennettavaa talou-
dessamme siis on, kun hankalimmat 
vuodet lienevät vielä edessä. No, tälle 
vuodelle nostettiin veroprosenttia, ja 
se auttaa tietenkin, mutta vastaavasti 
asukasluku putosi radikaalisti, mikä 
tuntuu ensi vuoden valtionosuuksien 
määrässä melko tavalla. Mietittävää 
siis on, ja näissä merkeissä kunnan-
valtuusto tutkaileekin toimintamme 
kustannustehokkuutta, tehokkuutta 
ja hintaa suhteessa muihin seminaa-
rissaan 17.4. Tuolloin on tarkoitus 
jo luoda suuntia seuraavien vuosien 
suunnittelulle ohjeeksi lautakunnille. 
Eihän taloutemme onneksi vielä ole 
kriisissä, mutta sinne se ajautuu, el-
lemme korjaa suuntaa rohkeasti. Ta-
seeseemme jää vielä aiempien vuosi-

en ylijäämiä asukasta kohti laskettu-
na seudulla ylivertainen summa.

Kaavoitus asemakaavoina ja Ypä-
jänkylän laajana yleiskaavana ovat 
nekin lähes päivittäin jonkinmoisessa 
käsittelyssä. Nyt ollaan perehtymäs-
sä luonnoksista saatuihin komment-
teihin, ja muovaamassa asemakaavo-
ja entistä ehommiksi ehdotuksiksi, 
jotka jälleen tulevat nähtäväksi ja 
huomautusten ja lausuntojen poh-
jiksi touko-kesäkuulla. Ypäjänkylän 
osayleiskaava on niin mittava, että 
sen ehdotukseksi työstäminen ottaa 
varmasti koko kesän, nähtäväksi se 
saataneen vasta syyskuussa. Kova 
tavoite on kuitenkin saada nämä kaa-
vat tänä vuonna valmiiksi.

Huhtikuulla tulevat vastaan myös 
monet hallinnon ja palveluiden uu-
delleen järjestelyt; lomituspalvelut 
laajenevat ensi vuoden alusta, seu-
dullista maaseutuhallintoa koetetaan 
muodostaa vuoteen 2012 mennessä, 

oma vapaa-aikatoimemme on lau-
takunnan esityksestä pohdittavana, 
jatkaako hyvää nuorisotyön asian-
tuntemukseen keskittyvää yhteistyö-
tä Humppilan kanssa vai koettaako 
löytää liikunnan ja nuorisotyön yh-
distävä vain ypäjäläisiä palveleva 
malli…    

Seudun palvelurakennetta alettiin 
nyt todenteolla työstää, ja sen poh-
jaksi pitää vauhdittaa myös omaa 
pohdintaamme vaikkapa vanhuspal-
veluiden tulevaisuudesta.

Kylämatkailuhanke toimii monel-
la saralla, toivoakseni ensi kesänä 
jo koemme ja näemme jotakin uutta 
Ypäjällä. 

Tällaisin näkymin huhtikuun kyn-
nyksellä kannustan kaikkia nautti-
maan keväästä, laduille pääsee vielä, 
kuntosalit odottavat ja kohta jo pyö-
räilyreitit kuivahtavat!

Sinikka Malin

Kylämatkailun uudet 
markkinointi- 

avaukset
Ypäjäläiset matkailutahot li-
säävät verkostomaisesti yh-
teistyötään sekä markkinoin-
tiaan Hämeen Matkailu Oy:n 
ja MTV3 GoFinlandin kanssa. 
Alustavasti on sovittu, että täs-
tä keväästä alkaen kärkituottei-
den kuten kokouspakettien ja 
tapahtumien myynnistä vastaa 
osaltaan myös Hämeen Mat-
kailu. Päämarkkina-alueiksi 
on valittu Varsinais-Suomi, 
Pirkanmaa sekä pääkaupunki-
seutu.  

Tavoitteena on, että ammat-
titaitoisella ja pitkäjänteisellä 
myyntityöllä Ypäjän matkailu-
palvelut löytävät entistä pa-
remmin paikkansa yritysten, 
järjestöjen ja muiden kiinnos-
tuneiden matkakohteina. Pyr-
kimyksenä on myös pidentää 
aikaa, jonka asiakkaat viettävät 
kunnassa. Siten erityisesti ta-
pahtumien yhteydessä tarvitaan 
yöpyjiä varten edelleen lisää 
mm. yksityismajoitustiloja.

MTV3:n matkailun nettipor-
taali GoFinland.fi puolestaan 

tavoittaa hyvin kuluttaja-asi-
akkaita: viikossa www-sivuil-
la on kävijöitä noin 800 000. 
Ypäjäläiset yritykset ja yhdis-
tykset, joilla on matkailullista 
toimintaa, voivat palveluineen 
näkyä sivustolla korostetun 
kampanjaluonteisesti touko-
kuusta elokuun alkuun. Ja  sen 
jälkeenkin vielä kymmenen 
kuukautta.

Toimijakohtaiset kustannuk-
set jäävät vuoden aikana varsin 
kohtuullisiksi, sillä Lomalaidun 
tukee kylämatkailun markki-
noinnin kehittämistä merkittä-
vällä panostuksella. Yhteistyö-
kumppani GoFinland.fi tarjoaa 
tuote- ja karttatietojen lisäksi 
varaustoiminnallisuuden, eli 
majoitus- ja muut kylien palve-
lut ovat myytävissä asiakkaille 
sivuston kautta.

Ypäjän kylämatkailuhank-
keen vetäjä Olavi Paavilainen 
vastaa matkailua koskeviin ky-
symyksiin sekä sähköpostitse 
olavi.paavilainen@ypaja.fi että 
puhelimitse 050 574 7333.

Ypäjän kirjastossa seikkailuhenkinen maaliskuu

Yhteishenkeä Happomeren ylityksessä.

Kirjastossa on järjestetty 
maaliskuun aikana useita erilai-
sia kirjastoseikkailuja Perttulan 
koulun oppilaille. Maaliskuun 
alkupuolella järjestettiin nelos-
luokkalaisille Ronja-seikkailu, 
joka pohjautuu Astrid Lindgre-
nin kirjaan Ronja Ryövärintytär. 
Ronja-seikkailussa oppilaat 
jaettiin Kalju-Pietun ja Ronjan 
noppapelin avulla Ajattariin, 
Kakkiaisiin, Menninkäisiin, 
Männiäisiin ja Pönthiittisiin. 
Ronja-seikkailussa harjoiteltiin 
pääasiassa tiedonhakua kirjas-
ton aineistotietokannasta sekä 
kirjojen etsimistä hyllystä. Kun 
oppilaat löysivät ensimmäisen 
kirjan hyllystä, oli kirjan välissä 
uusi tehtävä, jonka ratkaistu-
aan pääsi taas eteenpäin. Kai-
ken kaikkiaan etsittäviä kirjoja 
oli 12, ja tehtäväkuorien sisällä 
oli myös muunlaisia tehtäviä, 
kuten R-tarinan kirjoittaminen, 
sarjakuvien tekstittäminen, kes-
kiaikaan liittyvä tietokilpailu 
sekä palapelin kokoaminen. 
Palapelin koottuaan ja tehtävät 
suoritettuaan oppilaat pääsivät 
etsimään hopea-aarretta Ho-
peavuorelta, mutta sitä ennen 
piti selviytyä Helvetinkuilusta. 
Ronja-seikkailun on kehitellyt 
Vampulan kirjaston kirjaston-
hoitaja Piia Sundman.

Maaliskuun puolivälissä kir-
jastossa järjestettiin Harry Potter 

-seikkailu viitos – kuutosluok-
kalaisille sekä sanajalkaseikkai-
lu kolmosluokkalaisille. Harry 
Potter -seikkailussa oppilaat 
tulivat Tylypahkan oppilaiksi, 
ja heidät jaettiin lajitteluhatun 
avulla Rohkelikkoihin, Puusku-
puheihin, Korpinkynsiin ja Lui-
huisiin. Oppilaiden piti suorittaa 
pääsykoe, minkä jälkeen heidät 
hyväksyttiin Tylypahkan oppi-
laiksi. Pääsykokeessa oli seu-
raavanlaisia tehtäviä: Rakkaus-
kirjeen kirjoittaminen Hagridin 
puolesta Madame Maximelle, 
anagrammien ratkaiseminen 
ja huispauspallojen etsiminen, 
tiedonhakutehtävien ja kirjojen 
etsiminen Hämähäkin seittei-
hin sidottuina, Likusterintielle 
ilmiintyminen ja sieltä löydet-
tyjen kirjakasojen aakkosta-
minen. Lopulta oppilaat olivat 
saaneet aarrekartan kokoon ja 
pääsivät etsimään aarretta, joka 
löytyi kirjaston vintiltä, mutta 
ensin piti läpäistä Hämäkäkin 
seitti, jotta pääsi aarrearkkuun 
käsiksi. Harry Potter -seik-
kailu pohjautuu luonnollisesti 
J.K. Rowlingin Harry Potter 
-aiheisiin kirjoihin, ja kehys-
kertomuksen tarinaan keksi 
TET-harjoittelija Viljami Laine. 
Seikkailu suunniteltiin hänen 
ja Satu Soppelan yhteistyönä. 
Kolmosten sanajalkaseikkailus-
sa oli kehyskertomuksena Iidan 

uni, jossa lapset seikkailivat ja 
yrittivät pitää unen poissa pai-
najaisosastolta. Aluksi piti rat-
kaista avaruuskielen arvoitus ja 
osallistua avaruuskielisen kirjan 
suomentamiseen. Seuraavak-
si oppilaat ylittivät vaarallisen 
happomeren käyttäen apunaan 
pahvilaatikoita. Happomerestä 
onnistuneesti selvittyään kir-
joitettiin yhdessä DADA-runo, 
mihin oppilaat keksivät mie-
likuvituksellisia verbejä, sub-
stantiiveja ja adjektiiveja. Ru-
non aihe oli Yön yksinäiset ja 
siitä tuli kyllä aika pelottava 
runo. Runon jälkeen Iidan unen 
hirviö sieppasi oppilaat van-
geikseen monimadoiksi, joissa 
3-4 oppilasta oli sidottu toisiin-
sa kiinni. Oppilaat vapautuivat, 
kun osasivat aakkostaa kasan 
kirjoja oikein. Lopuksi kuun-
neltiin runo ja väritettiin sa-
malla runosta muodostuneiden 
mielikuvien avulla runoräsy-
matto. Sanajalkaseikkailu poh-
jautuu Seinäjoen kirjastonhoi-
tajan, Marja-Leena Mäkelän, 
kehittämään seikkailutyyppiin, 
missä vuorottelevat sekä sanal-
liset että toiminnalliset osiot. 
Iidan uni -kehyskertomus on 
Hannele Alangon käsialaa ja 
seikkailu laadittu yhdessä Satu 
Soppelan kanssa.

Teksti: Satu Soppela

Kalju-Pietun ja Ronjan noppapeli.

Hankaluuksia Hämäkäkin 
seitissä.

Rohkelikot taitavat rakkauskirjeen salat.
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Kanta Hämeen poliisilaitos
Turvallisuusnurkka Kehittämisideoita 

Ypäjän liikuntapalveluihin
Liikunnan terveysvaikutuk-
set ovat osoittautuneet usei-
den tutkimustulosten valossa 
kiistattomiksi, ja muun muassa 
Yhdysvaltojen terveysviraston 
(U.S. Department of Health & 
Human Services, 1996) mu-
kaan jo kevyellä kuormituksel-
la ja säännöllisyydellä voidaan 
saavuttaa edullisia vaikutuksia 
terveyteen. 

Liikunnan terveydelliset 
sekä taloudelliset vaikutukset 
ovat herättäneet päättäjiä poh-
timaan liikunnan merkitystä eri 
toimialoilla, ja liikunta miel-
letään yhä olennaisempana 
osana terveyden edistämistä. 
Yhteiskunnan tasolla liikun-
nan lähtökohtia luovat valtio ja 
kunnat, joita ohjaavat lainsää-
däntö sekä Sosiaali- ja terveys-
ministeriön julkaisemat suosi-
tukset terveysliikunnan edistä-
miseksi. (Fogelholm & Vuori 
2005, 236; Holopainen 2004, 
16–17.) Millä tavoin näitä oh-
jenuoria pystytään seuraamaan 
pienessä kunnassa, Ypäjällä, 
jossa resurssit ovat rajalliset ja 
liikunnan päätoiminen henkilö 
puuttuu? Opinnäytetyömme ta-
voitteena oli luoda konkreetti-
sia, lähtökohdat ja kuntalaisten 
mielipiteet huomioivia kehit-
tämisideoita Ypäjän aikuisten 
ohjattuihin liikuntapalveluihin.

2630 asukkaan Ypäjä si-
jaitsee Etelä-Suomen läänissä 
Kanta-Hämeen maakunnassa 
(Tilastokeskus 2009). Ypäjältä 
löytyy liikuntapaikat tavalli-
simpien lajien harrastamiseen. 
Ohjattua liikuntaa järjestävät 
Ypäjän kunta, Ypäjän Naisvoi-
mistelijat, Ypäjän Yllätys sekä 
Jokiläänin kansalaisopisto. Lo-
kakuussa 2009 aikuisten ohjat-
tuun liikuntatarjontaan sisältyi 
kolme erilaista jumppaa sekä 
kaksi palloiluvuoroa. (Ypäjä-
läinen 2009, 6-7; Jokiläänin 
kansalaisopisto 2009.) 

Ypäjän kunnassa liikunnas-
ta vastaa hallintojohtaja Erkki 
Virolainen muiden tehtävien-
sä ohessa. Pienten resurssien 
vuoksi kunnassa ei ole aina-
kaan toistaiseksi liikuntasih-
teeriä tai liikunnanohjaajaa. 
Virolaisen mukaan hänen oma 
työaikansa ei riitä liikuntapal-
veluiden suunnitteluun muun 
työn ohessa, vaan siihen tarvit-
taisiin oma tekijänsä. Kunnan-
hallitukseen on mennyt esitys 
puolipäiväisestä liikunnanoh-
jaajasta. (Virolainen 2009.)

Liikunnan edellytykset ovat 
osa kansalaisten sivistyksel-
lisiä perusoikeuksia. Suomen 
perustuslain mukaan julkisen 
vallan tulee edistää yksilön 
mahdollisuuksia myös liikun-
nan ja muun ruumiin kulttuurin 
harjoittamiseen sekä ylläpitää 
ja tukea liikunnanlaitoksia ja 
avustaa liikunnan harjoitta-
mista (Suomen perustuslaki 
731/199, 16 §). Liikuntalain 
toisen pykälän mukaan valtion 
ja kuntien tehtävä on luoda 
edellytykset liikunnalle, mikä 
tarkoittaa yhteistyön ja terve-
yttä edistävän liikunnan ke-
hittämistä, kansalaistoiminnan 
tukemista, liikuntapaikkojen 
tarjoamista sekä liikunnan jär-
jestämistä huomioiden myös 
erityisryhmät. Paikallistasolla 
vastuu liikuntatoimen yleises-
tä johdosta, kehittämisestä ja 
yhteensovittamisesta on kun-
nilla. (Liikuntalaki 1054/1998, 
2 §.) Myös Sosiaali- ja terveys-

ministeriön mukaan liikunta-
palvelujen tehtävä on edistää 
kuntalaisten terveyttä ja hy-
vinvointia sekä yhteisöllisyyttä 
(Sosiaali- ja terveysministeriö 
2006, 28).

Teetimme keväällä 2009 In-
ternet-kyselyn 18–65-vuotiail-
le ypäjäläisille saadaksemme 
lainsäädännön ja suositusten li-
säksi tukea ideoille myös kun-
talaisilta. Kyselyssä selvitimme 
heidän mielipiteitään senhetki-
seen tilanteeseen sekä toiveita 
tulevalle liikuntatarjonnalle. 
Kyselyyn vastanneista 59 % ei 
ollut tyytyväisiä kevään 2009 
liikuntatarjontaan. Vastaajista 
62 % koki tarjonnan melko yk-
sipuoliseksi tai yksipuoliseksi. 
Liikuntapalveluiden ajankoh-
tiin ja varsinkin hintaan oltiin 
tyytyväisempiä. (KUVIO 1.) 

Kokemukset eri ryhmien huo-
mioimisesta liikuntapalveluis-
sa jakautuivat melko tasaisesti. 
Vastaajista 25 % oli kuitenkin 
sitä mieltä, että erilaiset ryh-
mät oli huomioitu huonosti. 
Halutuimmiksi lajitoiveiksi 
nousivat lihaskuntotunnit ja 
kuntosalitoiminta. Myös ohjat-
tua ulkoliikuntaa kesälle ja ke-
honhallintaa toivottiin paljon. 
Lisäksi selvitimme kyselyssä 
muun muassa toiveita liikun-
tapalveluiden ajankohdasta, 
hinnasta sekä sopivimmasta 
informaatiolähteestä. 

Lähdimme kehittämiside-
oissamme liikkeelle yhteistyön 
kehittämisestä. Sosiaali- ja 
terveysministeriön mukaan 
terveysliikunnan edistämi-
nen vaatii yhteistyötä muun 
muassa kuntien, järjestöjen ja 
yritysten välillä (Sosiaali- ja 
terveysministeriö 2006, 48). 
Resurssien ollessa rajalliset 
yhteistyön merkitys korostuu 
Ypäjällä. Käytännössä tehok-
kaampi yhteistyö pitäisi saada 
alulle kunnan, seurojen ja yh-
distysten yhteisten tapaamisten 
sekä selkeiden käytäntöjen ja 
pelisääntöjen avulla. Jokaisen 
tahon tulisi sitoutua hoitamaan 
tehtävänsä yhteisten liikun-
tapalveluiden edistämiseksi. 
Kootessamme Ypäjän liikun-
nanjärjestäjät yhteen marras-
kuussa 2009 kävi ilmi, että yh-
teistyötä on jo lisätty kuluneen 
vuoden aikana.

Seuraavana puutuimme 
tiedottamisen tärkeyteen. 
Kunnallisen terveysliikunnan 
edistämisen keskeisimpiä pal-
veluja ovat tiedotus, neuvonta, 
liikunnan ohjaus sekä liikunta-
paikkojen kunnossapito (Sosi-
aali- ja terveysministeriö 2006, 
47–49). Terveysliikunnan pai-
kallisten suositusten (Sosiaa-
li- ja terveysministeriö 2000, 
13) mukaan kattavan tiedos-
ton ylläpitäminen terveyslii-

kuntapalveluista yhteistyössä 
muiden toimijoiden kanssa on 
liikunta- ja vapaa-aikatoimien 
tehtävä. Ehdotimmekin liikun-
tatarjottimen kokoamista kun-
nan Internet-sivuille. Koska 
77 % kyselyyn vastanneista 
ilmoitti saavansa tiedon liikun-
tapalveluista parhaiten Ypäjä-
läinen -lehdestä, tulisi tarjotin 
julkaista myös paikallisleh-
dessä mieluiten kuukausittain. 
Sosiaali- ja terveysministeriön 
(2000, 17) mukaan tarjottimen 
on hyvä sisältää paitsi aika-
taulut ja sijainnit myös tuntien 
sisällöt, sillä tällöin osallistu-
miskynnys todennäköisesti 
madaltuu. Paitsi että tiedon 
liikuntapalveluista tulee olla 
mahdollisimman helposti kun-
talaisten saatavilla, tulisi myös 
liikunnanjärjestäjien tiedottaa 

toinen toisiaan tarjoamistaan 
palveluista monipuolisuuden 
saavuttamiseksi sekä päällek-
käisyyksien välttämiseksi. Lii-
kuntatarjottimen ollessa myös 
terveydenhuollon saatavilla 
pystyisivät myös he suosittele-
maan tunteja kuntalaisille.

Liikuntatarjonnan moni-
puolistamiseksi ehdotimme 
liikuntatarjontaan lisättäväksi 
muun muassa kuntosalicircui-
tia ja -ohjausta sekä kehon-
huoltotuntia. Näiden ideoiden 
pohjana pidimme kuntalaisten 
toiveita sekä UKK-instituutin 
viikoittaista liikuntapiirakkaa 
(UKK-instituutti, 2009). Kes-
kustelimme tuntien käytännön-
toteutuksesta liikunnanjärjes-
täjien kanssa, ja ideat koettiin 
käyttökelpoisiksi ja realistisik-
si.

Terveyttä ja hyvinvointia 
tukevan toimintapolitiikan ra-
kentamiseksi on tärkeätä, et-
tä kunnanhallitus on hyväk-
synyt terveyden edistämisen 
johtamisjärjestelmän. Tällöin 
liikunnan suunnittelussa, seu-
rannassa ja arvioinnissa tulee 
olla vastuuhenkilö, jotta eri 
hallinnonalojen välinen työn-
jako on mahdollista. (Sosiaali- 
ja terveysministeriö 2006, 20.) 
Parhaiten liikuntapalveluja 
pystyttäisiin kehittämään palk-
kaamalla liikunnan ammattilai-
nen, jolla olisi kokonaiskuva 
koko Ypäjän liikuntatarjonnas-
ta. Hän pystyisi huolehtimaan 
tiedottamisesta ja palveluiden 
monipuolisuudesta tekemällä 
aktiivista yhteistyötä muiden 
tahojen kanssa. Sosiaali- ja 
terveysministeriön mukaan 
terveyden edistämisen paino-
arvo on lisääntynyt, sillä sitä 
arvostetaan ja halutaan kehit-
tää. Kunnissa ongelmia tuot-
tavat kuitenkin toimivien toi-
mintamallien, työmenetelmien 
ja rakenteiden puute. Lisäksi 
johtamisen kehittämiseen tar-

vitaan tukea. (Sosiaali- ja ter-
veysministeriö 2006, 11.) Näh-
täväksi jää, kuinka tehokkaasti 
ideoituja toimintamallejamme 
tullaan kunnassa toteuttamaan 
ja miten ne sitten käytännössä 
toimivat.

Johanna Kojonen ja 
Satu Mononen

Kehittämisideoita Ypäjän 
aikuisten ohjattuihin 

liikuntapalveluihin
LAMK / Liikunnan laitos

Liikunnan ja vapaa-ajan 
koulutusohjelma
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KUVIO 1. Ypäjän aikuisten ohjattujen liikuntapalveluiden arviointia keväällä 2009.

Saimme kunnon talven ja lun-
takin on ollut yli oman tarpeen. 
Samaan tulokseen ovat tulleet 
ne, jotka ovat valittaneet polii-
sille naapurin lumitöistä. Omal-
le tontille ilmestynyt lumi sulaa 
kesäksi, mutta naapuruuskiista 
ei. Tonttien pitäisi olla riittävän 
suuria, jotta katolta pudonnut 
lumi pysyisi omalla tontilla. 
Naapurilta pitäisi pyytää lupa 
sen lumen kasaamisen, joka 
ei enää omaan pihaan mahdu. 
Näillä lumimäärillä katoille 
asennettuja lumiesteitäkin on 
tullut alas lumen mukana, ku-
ten myös katolla olleita lumen 
pudottajia. Vaaratilanteet jat-
kuvat vielä, sillä katoille on 
kertynyt paksuja jääkerroksia, 
jotka sitkeästi pitävät räystääs-
tä kiinni. Maaliskuun loppu-
puolella pitäisi lumien lähteä 
katoilta, jotta lunta ei olisi 
maassa vappuna. En tiedä, on-
ko vanhoihin merkkeihin enää 
uskomista, mutta ainakin jos 
vappuna on lunta katolla, on 
sitä myös maassa.

Poliisikoirallekin lumen 
määrä on ollut elämys ja ko-
ettelemus. Koirapoliisi kertoi, 
kuinka hän joutui tuuppimaan 
koiraansa persuksista ylämä-
essä, kun sen jalat eivät ylet-
tyneet lumessa maahan. Yhtä 
ankeaa oli varmaankin sillä 
huonosti suomea puhuvalla, 
joka oli edellä jälkiä tekemäs-
sä. Teollisuusalueen kaapeli-
kela jäi kuitenkin rauhaan ja 
varkautta yrittäneen vaatteet 
ehtivät mainiosti kuivua polii-
sin lämpimissä suojissa.

Varma keväänmerkki ovat 
mökkimurrot. Kun lumet su-
lavat, tiet aukeavat syrjäisil-
lekin paikoille. Oman värinsä 
ongelmaan tuovat ulkomaalai-
set, joiden toiminta on osin 
järjestäytynyttä.  Kannattaa 
kiinnittää huomiota vieraisiin 
kulkijoihin, jotta poliisi pääsee 
tarvittaessa mahdollisimman 
nopeasti pahantekijöiden jäl-
jille.

Omista henkilöpapereistaan 
kannattaa pitää myös huoli. 
Jos on päässyt vahinko käy-
mään, kannattaa ottaa yhteyttä 
pankkiin. Poliisille pitää myös 
tehdä ilmoitus pian, jotta asia 
saadaan tiedostoihin.

Toisen henkilötiedoilla voi-
daan aiheuttaa paljon harmia. 
Tekoihin syyllistyvät yleen-
sä henkilöt, jotka ovat epä-
toivoisia elämässään, eivätkä 
he piittaa teosta mahdollisesti 
tulevasta rangaistuksesta. Net-
timaailma on tuonut uusia hie-
noja mahdollisuuksia, mutta 
sillä on myös varjopuolensa. 
Jos on kadottanut vaikkapa 
ajokorttinsa, kannattaa olla 
jonkin aikaa varpaillaan. Uh-
kina ovat nettiostot ja lainat, 
joiden selvittämiseen on men-
nyt meidänkin poliisilaitoksen 
voimavaroja tasaiseen tahtiin.

Nautitaan keväästä ja huo-
lehditaan, että ei tule lunta 
tupaan! Toivotaan myös, että 
epärehelliset vetävät vesipe-
rän.

Markku Leppälahti
rikosylikonstaapeli

Elegia-ilta 
kirjastossa

Ypäjän kirjaston tunnelmal-
lisessa miljöössä esiintyivät 
torstaina 4.3. Räsäsen veljekset 
Erkki ja Henry. Vuoden 2001 
tangokuninkaana tutuksi tullut 
Erkki Räsänen tulkitsi vahvas-
ti Eino Leinon runoja laulul-

laan. Myös Henryn lausunta 
oli vaikuttavaa. Väkeä oli kol-
misenkymmentä, ja tilaisuuden 
aluksi oli kahvitarjoilu. Elegia-
ilta oli Ypäjän kulttuuritoimen 
järjestämä.
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Ypäjän Hevosystäväinseu-
ra piti vuosikokouksensa ja 
suuntasi katseet alkaneen 
kauden ravikilpailuihin ja 
muuhun toimintaan. Kulu-
nut vuosi oli mielenkiintoi-
nen ja tapahtumarikas, hui-
pentumana Lappeenrannan 
menestyksekäs kuningatar-
kilpailu. Toimeliaan kauden 
myötä seura sai myös ennä-
tykselliset 16 uutta jäsentä.  

Perinteiseen tapaan seura 
palkitsi kunniakirjalla Vuoden 
2009 hevosen, joka itsestään 
selvästi on Taisto Nurmion ja 
Lauri Malisen omistama Ok-
taavia, Kuningartarkilpailun 2. 
ja 3100 metrin tammojen Suo-
menennätyksen haltija. Seuran 
jäsenistön viime vuonna syn-
tyneitä varsoja muistettiin He-
vosopiston opiskelijoiden kä-
sinompelemilla nahkariimuil-
la. Huomioidut suomenhevos-
kasvattajat ovat Marja-Leena 
Paavilainen (kaksi varsaa), 
Erkki Rautiainen sekä Anni-
ka ja Simo Kallio ja lämmin-
verivarsojen kasvattajat Lassi 
Lehmusto, Seija Nieminen 
sekä Ari Myllymäki.

Seuran alkaneen kauden toi-
mintaan kuuluu totutun tavan 
mukaan Ypäjän ravikilpailu-
jen järjestäminen yhteistyössä 
Hevosopiston kanssa. Paikal-
lisravit ajetaan 25. huhtikuuta 
ja harjoitusravit 19. syyskuu-
ta. Syyskuun raveissa yhteis-
työkumppanina on myös LC 
Ypäjä/Kate. Lisänä Ypäjän 

ravikalenteriin suunnitellaan 
poniravien järjestämistä syk-
syllä. Hevosystäväinseuran 
jäsenet toimivat myös Hevo-
sopiston ratsastuskilpailuissa 
ja hevosnäyttelyissä monissa 
tehtävissä. Yhteistyötä tehdään 
nyt myös Suomen Hevosur-
heilumuseon kanssa kesän ku-
ninkuusraviaiheisen näyttelyn 
tiimoilta. 

Kuninkuusravit ovat näky-
västi esillä Ypäjällä 14. hei-
näkuuta Hevosurheilumuseolla 
järjestettävässä kuninkuus- ja 
kuningatarkilpailun finaalihe-
vosten julkistamistilaisuudes-
sa. Itse kuninkuusravit ajetaan 
tänä vuonna heinäkuun 24.–25. 
-viikonloppuna. Hevosystä-
väinseura valmistautuu Oulun 
Kuninkuusraveihin muun mu-
assa seurapaidalla, joka tulee 
myyntiin kesäkuussa. Seuran 
edustajista on useammal-
la hevosella tänäkin vuonna 
mahdollisuudet päästä vuo-
den huippukilpailun finaaliin. 
Myös ravivuodesta 2010 on 
siis tulossa ypäjäläisittäin erit-
täin jännittävä.

Tänä vuonna 65 vuotta täyt-
tävä Ypäjän Hevosystäväin-
seura on lähitulevaisuudessa 
hankkimassa nettisivut. Siihen 
asti tietoa seuran toiminnas-
ta antavat mm. puheenjohtaja 
Päivi Laine, sihteeri Päivö Hir-
vonen sekä ”puuhamies” Jari 
Ansio.  

PL  

Hevosystäväinseura 
avasi kesäkauden

Heporannan tenaville 
uusi televisio

Lions Club Ypäjä Kate tuli hä-
tiin, kun Heporannan päivä-
kodin televisio rikkoutui arjen 
tuoksinassa. Yhdistys lahjoitti 
päiväkotiin uuden 32-tuumai-
sen television.

– Olimme valmiit hankki-
maan television, kun tiesimme 
monien lapsien siitä hyötyvän 
ja iloitsevan, toteaa klubin pre-
sidentti Outi Heikkilä.

Klubin hyväntekeväisyys-
periaatteisiin kuuluu etenkin 
lasten, nuorten ja vammaisten 
avustaminen. 

 – Pääasiassa olemme hank-
kineet jotain sellaisia tavaroita, 
joista monet ihmiset hyötyvät, 
mutta jotka ovat liian kalliita 
esimerkiksi laitosten hankitta-
viksi. Sellaisia ovat olleet te-
levisioiden lisäksi esimerkiksi 
akvaario ja pyörätuoli, Heikki-
lä kertoo.

Myös sairaaloiden toimin-
taa LC Ypäjä Kate on avusta-
nut laite- ja välinehankinnoin. 
Näitä isompia hankintoja on 
tehty yhdessä muiden lionsklu-
bien kanssa.

Suut messingillä. Uusi televisio on ilon aihe esikoululaisille 
ja päiväkodin lapsille. Ilossa mukana klubin presidentti Outi 
Heikkilä ja päivähoidon johtaja Marketta Heikkilä.

Vuoden  
hevosen  

kunniakirja. 

TAPAHTUMAKALENTERI
HUHTIKUU
8.4. klo15-18 Verenluovutus Kartanon koululla. 
 Järj. Punainen Risti, Veripalvelu.
3.4. klo 14 Huhtikuussa virran suussa – konsertti ja 
 vanhanajan tanssit Ypäjänkylän Seuraintalolla. 
 Musiikista vastaa Solistiyhtye Jermut. 
 Järj. Eläkeliiton Ypäjän yhdistys. 
9.4. klo 19 Loimaan Soittokunnan Kevätsoitanta Kartanon
 koululla. Järj. LC Ypäjä ja LC Ypäjä Kate.
13.4. klo 17 Mielikki ry:n suunnitteluilta Veteraanituvalla.
13.–14.4. Richard Whiten kouluklinikka Hevosopistolla.
14.4. 
klo 10.30–11.30 Verenpaineenmittaus Ypäjän Osuuspankin ala-
 kerrassa. Järj. Ypäjän kunnan kotisairaanhoito. 
14.4. klo 19 Maataloustukien hakuilta Hevosopiston 
 auditoriossa (kahvitarjoilu 18.30 alkaen).
15.4. klo 17.30 Koko perheen puuhailta Seurakuntakodin 
 pihalla. Järj. srk:n lapsi- ja nuorisotyö.
17.4 klo 10-14 Koko perheen Suurkirppis Jokioisten 
 Tietotalolla. Järj. MLL.
21.4. 
klo 10.30–11.30 Verenpaineen mittaus Ypäjänkylän lainaus-
 asemalla. Järj. Ypäjän kunnan kotisairaanhoito. 
21.4. klo 14–18 LounaPlussa ry:n Hankeilta Ypäjän kirjastossa. 
24.4. Paikallisravit Ypäjän raviradalla. 
 Järj. Hevosopisto.
24.–25.4. 
klo 11–17 Jokiläänin kansalaisopiston kevätnäyttely
 Humppilassa Kirkonkulman koululla. 
 Lukuvuoden päättäjäiset sunnuntaina 
 25.4. klo 16.15.
24.–25.4. Ypäjä Spring Show hevosopistolla. Järj. Teho. 
24.–25.4. Perinnekurssi Hevosopistolla: Peltotyöt – kevät. 
27.4. klo 13.30 Kansallisen Veteraanipäivän juhla Seurakunta-
 kodilla (seppeleenlasku sotaanlähdön muisto-
 merkille Pertunmäellä klo 12.45). 
 Järj. Ypäjän kunta ja Ypäjän srk. 
27.4. klo 18.30 Mediailta Kartanon koululla aiheena lasten ja
 nuorten Internetin käyttö. 

Marja-Leena Paavilainen täyttää 60 vuotta 8.4.2010
Urjalassa syntynyt ja Ypäjällä 
asuva ravivalmentaja Marja-
Leena Paavilainen täyttää 60 
vuotta 8.4.2010. Hän valmis-
tui Ypäjän hevostalouskoulus-
ta vuonna 1969. Heti valmis-
tumisensa jälkeen hän aloitti 
1.1.1970 valmentajana Valtion 
hevosjalostuslaitoksessa myö-
hemmin Hevostalouden Tutki-
musasemalla aina vuoden 2003 
loppuun saakka. Vuodesta 2004 
alkaen hän on toiminut yksityi-
senä ravihevosten valmentaja-
na. Hän on myös kasvattanut 
kuusitoista hevosta.

Työtehtäviin Siittolanmäellä 
kuului nuorten hevosten kou-
luttamista, valmentamista ja 
kilpailuttamista raveissa. Hän 
on esittänyt varsoja näyttelyissä 
sekä esittänyt työ- ja juoksi-
jahevosia Suomen Hippoksen 
kantakirjanäyttelyissä. Marja-
Leena Paavilainen on perehdyt-
tänyt hevostalouskoulun opis-
kelijoita työ- ja ravihevosten 
opettamiseen, valmentamiseen 
ja niillä kilpailemiseen. Yksityi-
senä valmentajana ja hevosten 
kasvattajana hän on jatkanut 
tätä toimintaa.  Moni nuori ja 
vähän vanhempikin raviharras-
taja on saanut häneltä korvaa-
matonta apua.

Marja-Leena on esittänyt 
suomenhevosia messuilla ja eri-
laisissa tilaisuuksissa. Vuonna 
1985 Valtion hevosjalostuslai-
tos, Maatilahallitus ja Maa- ja 
metsätalousministeriö toteut-
tivat yhdessä suomenhevosen 
esittelymatkan Equitana-mes-
suille Saksaan. Marja-Leena 
Paavilainen oli suunnittelemas-
sa ja toteuttamassa messuilla 
suomenhevosen monipuolisuut-
ta esittävää näytöstä. Hän oli 
myös yksi esiintyjä messujen 
näytöksissä. Marja-Leena Paa-
vilainen esiintyi näytöksissä ra-
vihevosen rattailla. Toinen esit-
telymatka Equitana-messuille 
toteutettiin vuonna 1987.  

Hän on ollut Ypäjän Hevos-
ystäväinseuran johtokunnan 
jäsen vuodesta 1985 lähtien. 
Hän on mm. toiminut seuran 
asiantuntijana suunniteltaessa 

ja toteutettaessa Valtion hevos-
jalostuslaitoksen uudisraken-
nus- ja peruskorjausprojektia 
1985–1988 sekä MTT hevosta-
louden tutkimusaseman hevos-
urheilualueen perusparannusta.  
Paavilainen osallistui erityisesti 
Ypäjän raviradan korjaustöiden 
suunnitteluun sekä ravihevosil-
le tarkoitetun 2,4 km pitkän 
hiittiradan suunnitteluun ja to-
teutukseen.  

Marja-Leena Paavilainen on 
ohjastanut raveissa vuodesta 
1971 lähtien. Suomen Hippok-
sen Heppa-järjestelmän tietojen 
mukaan hän on ajanut vuodesta 
1977 alkaen 1620 starttia ja 
voittoprosentti on 17 %.  Var-
haisempiin menestyshevosiin 
ovat kuuluneet suomenhevoso-
riit Uski, Hoiteri ja Posteri. 

Marja-Leena Paavilainen 

valittiin vuonna 1979 vuoden 
parhaaksi urheilijaksi Ypäjällä. 
Ansioiksi liikuntalautakunta 
katsoi menestymisen raviurhei-
lussa kyseisenä vuonna. 

Hän on myös saavuttanut 
pikkuprinssin tittelin oriilla Piet-
ro Forssan kuninkuusraveissa 
vuonna 1988. Hän on voittanut 
naisten ajajamestaruuden useana 
vuonna 1980-luvulla ja osallistui 
Tukholmassa Solvallassa naisten 
kansainväliseen ajajakilpailuun 
vuosina 1982 ja 1988. 

Paavilainen on kasvattanut 
huomattavan joukon kanta-
tamma Kevan linjaan kuuluvia 
menestyneitä suomenhevosia. 
Paavilaisen ”elämän hevonen” 
onkin Kevan tytär Okeva, joka 
tuotti omistajalleen kymmenen 
hienoa varsaa, mm. oriit Tai-
kova ja Kokeva sekä ori Hul-

lumiehen emän Tuntevan. Paa-
vilainen jatkaa nyt Keva-linjan 
kasvatusta kahdella Okevan 
tyttärellä. 

Marja-Leena viljelee kotiti-
lansa Urjalassa ja hallitsee koko 
tuotantoketjun aina kotitilalta 
voittajakehään. Hän soveltaa 
myös perinteisiä suomalaisia 
työmenetelmiä nykyaikaisessa 
urheiluhevosen valmennukses-
sa. Paavilainen on tunnettu he-
vosten hyvästä ja rehdistä koh-
telusta sekä hyvästä hoidosta. 
Hän opastaa mielellään uusia 
raviurheilun piiriin aikovia ja 
alalla jo toimivia, sekä nuorem-
pia että vanhempia harrastajia. 
Toiminnallaan Marja-Leena 
Paavilainen on hyvänä esimerk-
kinä ja innostajana myös hevos-
alan opiskelijoille.

HJ

Mallu ja  
Taikova.

Kartanon koulun  
9. -luokkalaiset  

hakivat jatko-opintoihin
Haku toisen asteen koulutuk-
seen oli tänä keväänä 1.-19. 
3.2010. Yhteishaussa haettiin 
lukioon, ammatilliseen koulu-
tukseen tai molempiin koulu-
tuksiin. Myös tanssi-, musiik-
ki- ja liikunta-alan koulutukset 
olivat mukana ensimmäistä 
kertaa sähköisessä haussa.  Op-
pilaat merkitsivät lomakkeelle 
vähintään kolme ja enintään 
viisi hakutoivetta toiveitten 
mukaisessa järjestyksessä. 

Kartanon koulun 9. luokan 
oppilaat hakivat pääasiassa lä-
hiseudun oppilaitoksiin. Loi-
maan lukioon haki 12, Kosken 
lukioon 6 ja Forssan Yhteis-
lyseoon 4 oppilasta. Amma-
tillisiin oppilaitoksiin haettiin 
Loimaalle ja Forssaan eniten. 
Loimaan ammatti- ja aikuis-
opistoon haki viisi ja Forssan 
ammatti-instituuttiin kolme 
oppilasta. Neljä oppilasta haki 
muualle lukioihin ja ammatilli-
siin oppilaitoksiin. 

Koulua on jäljellä noin 

kaksi kuukautta ja peruskou-
lu on päättymässä yhdeksän-
nen luokalta osalta. Kevään 
aikana jokainen oppilas ehtii 
vielä opiskelemaan ja korot-
tamaan numeroitaan. Lopulli-
nen opiskelijavalinta lukioihin 
ja ammatillisiin oppilaitoksiin 
tapahtuu peruskoulun päättö-
todistuksen arvosanojen perus-
teella. Jokaiselle varmaan löy-
tyy opiskelupaikka, kun jaksaa 
vain ”tsempata” loppukevään 
ajan. 

Yhteishaun tulokset ilmoi-
tetaan kesäkuun puolivälin jäl-
keen. Jokainen yhteishakuun 
osallistunut hakija saa kirjalli-
sen ilmoituksen tiedoksi kotiin 
opiskelupaikasta. Ilman opis-
kelupaikkaa jääneille järjeste-
tään 12.–23. heinäkuuta 2010 
sähköinen täydennyshaku. Li-
säksi elokuun alussa voi ky-
sellä vapaita opiskelupaikkoja 
suoraan oppilaitoksista. 

 Mukavaa kesän odotusta 
kaikille! 
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Taekwondoa, tanssia ja päihdevalistusta

Näyttää helpolta…  
six step.

Tehkäähän perässä!

Ja kaikki jaksaa, jaksaa…

Perjantaina 12.3. Kartanon 
koululaisilla oli tapahtumarikas 
iltapäivä. Vanhempainyhdistys 
järjesti laskettelumatkan Sap-
peelle, jonne osa koululaisista 
lähti. Loput jäivät koululle, jon-
ne kunnan vapaa-aikatoimi ja 
seurakunnan nuorisotyö olivat 
järjestäneet tanssia ja taekwon-
doa.  Tanssittamassa poruk-
kaa oli Unique-tanssiryhmästä 
Henna Toivonen, ja taekwon-
doa opetti Jukka Moisander 
apureinaan Nestori Hjelm ja 
Markus Siren. Ja kaikilla oli 
niin mukavaa…oi jospa oisitte 
saaneet olla mukana:

Torstaina 18.3. Kartanon 
koululla vieraili Asennetta-
päihdetietobussi. Se on val-
takunnallinen ehkäisevää 
päihdetyötä tekevä yksikkö, 
jonka missiona on herättää 
keskustelua päihdekysymyk-
sistä, saada nuoret miettimään 
suhtautumistaan päihdeasioi-
hin ja ottamaan niihin kan-
taa. Bussin ideana on tarjota 
kaikkea muuta kuin perinteistä 
”infotauluja seinällä” tyyppis-
tä valistusta. Bussissa kumo-
taan päihdemyyttejä ja opitaan 
oman oivalluksen kautta. Bus-
sissa voi mm. kokeilla myös 
”kännilaseja”, jotka päähän 
laitettaessa vääristävät maail-
man humalatilaa vastaavaksi. 
Asennetta-päihdetietobussin 
viesti on, että päihteet ovat 
vain todellisen elämän tylsä 
korvike. Infopläjäys bussissa 
kesti 45 min, minkä jokainen 
luokka kävi läpi.

Asennetta-
päihdekasvatusbussi ulkoa...

 ...ja sisältä.

Aurinkoista kevättä 
toivotteleepi 

Sari ja Hissu

Up kohti korkeuksia.

Ypäjän Karjalaisseura ry
VALOKUVANÄYTTELY 

Kirjastossa 15.4–7.5.2010 
”Valokuvia Kannakselta”.
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Maailmankuulun kouluratsas-
tajan ja -valmentajan Richard 
Whiten klinikka järjestetään 
Ypäjällä 13.–14. huhtikuuta. 
Klinikka on suunnattu ennen 
kaikkea alan ammattilaisille, 
mutta katsomoon pääsee myös 
rajattu määrä asiasta innostu-
nutta yleisöä. Tapahtuma on 
lajissaan toinen: ensimmäisen 
kerran White valmensi Ypäjäl-
lä helmikuussa 2009.

White valmentaa sekä 
Englannissa että muualla eri 
vaiheessa olevia ja eri-ikäisiä 
kouluratsastajia ja ratsuja. 
Joukossa on useita maailman 
kärkisijoilla kilpailevia, mm. 
puoliso Kyra Kyrklund.

Ypäjällä White valmentaa 
tilaisuuteen kutsuttuja ratsu-
koita. Yleisön edessä esiintyy 
klinikan jokaisena päivänä 8-9 
kouluratsua. Yleisön joukkoon 
odotetaan etenkin alan ammat-
tilaisia: ratsastuksenohjaajia 
ja opettajia sekä valmentajia. 
Klinikkaa seuraa myös jouk-
ko Hevosopiston opiskelijoita 
ainakin ratsastuksenohjaajalin-
joilta, nuorten ratsujen koulu-
tukseen suuntaavalta hevosten-
hoitajalinjalta sekä aikuisten 
hevostenhoitaja koulutuksesta 
(hevosharrasteohjaaja). Klinik-
kaa seuraamaan pääsevät nyt 
myös muut kouluratsastuksesta 
kiinnostuneet, jotka haluavat 
kokea tuhdin paketin kansain-
välisen tason valmennusosaa-
mista.

Whiten klinikan järjestää 
Hevosopisto.

– Richard Whiten valmen-
nus on tärkeä osa kansainvä-
listä valmennusten sarjaamme. 
Uskon, että tämä vie suoma-

laista osaamista ja opetusta 
taas huiman askeleen eteen-
päin. Klinikka palvelee ko-
konaisvaltaisesti koulutusta, 
opetusta, valmennusta ja rat-
sastustaitoa, ja antaa samalla 
harrastajille mahdollisuuden 
nähdä maailman kärkivalmen-
nusta kotimaassa. Yhdistämäl-
lä kaikki kohderyhmät saamme 
kokoon yleisölle edullisen pa-
ketin maailmanluokan opetus-
ta, kertoo toimitusjohtaja Petri 
Meller.

– Hevosopistolle ehkä tär-
kein pointti on kuitenkin se 
hyöty, jonka opiskelijamme 
saavat osallistuessaan niin 
Whiten klinikkaan kuin mui-
hinkin kansainvälisiin tapahtu-
miimme, muistuttaa Meller.

Yhden päivän lipun hinta 
on yleisöltä vain 30 €, koko 
kolmen päivän paketin saa 70 
eurolla. Lippuvaraukset teh-
dään etukäteen sähköpostilla 
os. kurssisihteeri@hevosopis-
to.fi tai puh. (02) 7602 220. 
Ilmoittautumisen jälkeen mak-
su suoritetaan 9.4. mennessä 
Hevosopiston tilille 553902-
27180, viitteeksi Richard Whi-
te ja osallistumispäivä(t). Kuit-
ti maksusta tarkastetaan ovella. 
Huom! Sisäänpääsyn voi var-
mistaa vain varaamalla lipun 
etukäteen.

Klinikat alkavat molempina 
päivinä klo 8.30 ja jatkuvat 
illansuuhun noin klo 16:een 
asti. Osallistuvia ratsukoita on 
molempina päivinä yhdeksän. 
Ratsukkokohtaiset aikataulut 
varmistuvat 9.4. mennessä ja 
ne julkaistaan Hevosopiston 
nettisivuilla.

1 Filosofia. Psykologia.  
Rajatieto 
Paavilainen, Maija: Eläkeiloa 
Paavilainen, Maija: Paljon kii-
toksia 
Josefsson, Dan: Kestävän suh-
teen salaisuus 
Rose, Joanna: Ylitunnollisuus : 
eroon suorittamisen pakosta 
 
3 Yhteiskunta 
Kyrönlampi-Kylmänen, Taina: 
Lapsen hyvä arki 
Mattila, Kati-Pupita: Asiakkaa-
na ihminen : työnä huolenpito ja 
auttaminen 
Sosiaalityö, tieto ja teknologia 
Cantell, Hannele: Ratkaiseva 
vuorovaikutus 
Pleshette Murphy, Ann: Lasten-
leikkiä  
 
4 Maantiede. Matkat. 
Kansatiede 
Tuuri, Hanna: Vihreän saaren 
puutarhoissa 
Rämö, Martti: Polkupyörällä 
Intiassa 
 
5 Luonnontieteet. 
Matematiikka. Lääketiede 
O’Shea, Mark: Matelijat ja sam-
makkoeläimet 
Hultén, Kerstin, Suojaa ruoasta 
: syöpää ja muita sairauksia 
vastaan 
Kiistala, Minna: Minä en sitten 
muutu : odottavan äidin tunnus-
tuksia 
Narsisti keskellämme? 
Rautaparta, Malla: Raskaus, 
synnytys, äitiys : äidiksi omaa 
kehoa kuunnellen 
Wirén, Ulvi: Koko kehon vyö-
hyketerapia : apua vaivoihin 
heijastehoidolla 
 
6. Tekniikka. Talous. Käsityö. 
Maa- ja metsätalous. 
Kotitalous. Liiketalous 
Saramäki, Rinna: Pitsikirja 
Sugiwaka, Toyoko: Käsitöitä 
hymysuille 
Youngs, Clare: Ihanat itsetehdyt 
laukut 
Westerstål, Ulla-Märta: Ikivih-
reät puutarhakasvit 
Abbott, Gail: Sinisiä ja valkoi-
sia tiloja ja tunnelmia 
Rigg, Annie: Satumaiset synt-
tärikakut 
 
7 Taiteet. Liikunta 
Cowan, Finlay: Piirrä ja maalaa 
fantasiahahmot 
Puth, Klaus: Lehmäjoogaa 
Koivisto, Kaisa: Keräilijän aar-
teet: suomalaisia juomalaseja 
Suomipopin helmiä 7 : Nais-
energiaa ja hittejä Annikki täh-
destä Anna Puuhun 
Harris, Moira C.: Ratsastus : 
ensyklopedia, cop.

9 Historia 
Harinen, Olli: Talvisodan Ässä-
rykmentti 
Ingström, Pia: Äitiä ikävä 
Kallio, Kaisa: Uskon, että paik-
kasi on siellä  : Kaisa ja Kyösti 
Kallion kirjeenvaihtoa vuosilta 
1904-1917 
Kertomuksia lapsuutemme 
ajalta : Evakkolapset-ryhmän 
muistelmia 
Latiseva, Inna: Ryssänä Suo-
messa 
Mosander, Marja: Kun onni 
muuttaa suuntaa 
Salonen, Satu: Sumutettu suku-
polvi 
Sander, Gordon F: Pelastuneet : 
Frankin perhe, joka selvisi 
 
84 Aikuisten 
kertomakirjallisuus 
Aslam, Nadeem: Elävältä hau-
datut 
Dahl, Arne: Kuolinmessu 
Frimansson, Inger: Rotanpyy-
täjä 
Genova, Lisa: Edelleen Alice 
Gómez-Jurado, Juan: Petturin 

merkki 
Iivari, Anna-Kaisa: Juhannus 
italialaiseen tapaan 
Ingemarsson, Kajsa: Vettä vain 
Jaatinen, Heidi: Ei saa katsoa 
aurinkoon 
Juokslahti, Osmo: Olof Palme 
ja pimeät huoneet 
Michaels, Anne: Routaholvi 
Nopola, Sinikka: Teepussit 
Nuotio, Eppu: Paine 
Nyholm, Tuomas: Sinun edestä-
si vuodatettu 
Rissanen, Pirjo: Muistot 
Schenkel, Andrea Maria: Tapaus 
Kalteis 
Seppälä, Juha: Takla Makan  
Tekstareita Pyhälle Pietarille 
Toro, Guillermo del: Vitsaus : 
ensimmäinen kirja 
Tyler, Anne: Nooan kompassi 
Väisänen, Hannu: Kuperat ja 
koverat  
 
85 Sarjakuvat 
Luhtanen, Sari: Aina vaan pak-
sumpi

Lasten ja nuorten 
tietokirjallisuus 
Rydahl, Pia Beck: Nuorten voi-
makirja 
Karmel, Annabel: Kokataan 
yhdessä

84 Lasten ja nuorten 
kertomakirjallisuus 
(N=nuoret, L=lapset) 
Bedford, William: Kiiltomato, 
joka kadotti kiiltonsa (L) 
Bradman, Tony: Kanerva Kei-
jun taikaloitsu (L) 
Goodhart, Pippa: Puhku ja Pu-
hina (L) 
Haahti, Taina: Gladiaattorikout-
si (N) 
Hallberg, Lin: Aprillia, Sinttu 
(L) 
Impey, Rose: Piraatti-Pete ja 
pullopostin arvoitus (L) 
Impey, Rose: Piraatti-Pete ja 
yllätys arkussa (L) 
Layton, Neal: Mammuttikoulu 
lomalla (L) 
Lehtineva, Tiina: Unelmien sinä 
(N) 
Llewellyn, Claire: Miisun torkut 
(L) 
Marttinen, Tittamari: Hurja 
hamsteri (L) 
McElroy, Laurie: Yllätysvieraita 
(N) 
Nadin, Loanna: Haku päällä, 
Rachel Riley (N) 
Nathan, Sarah: Taikuutta ilmas-
sa (N) 
Saarinen Teemu: Mummoni on 
pankkirosvo (L) 
Wallace, Karen: Kipinäinen mu-
sisoi; Kipinäisen uusi koti (L)
Uusia lasten kuvakirjoja ilmes-
tynyt runsaasti!

www.lounakirjastot.fi

YPÄJÄN KIRJASTO
UUTUUSLUETTELO

3/2010

Esteratsastuksen 
Nations’ Cup Ypäjällä –

Finnderbyn 
palkintopotti lähes 

kaksinkertainen 
Hevosopiston kilpailukauteen 
2010 mahtuu jokaiselle jota-
kin. Urheilullisesti merkittä-
vin ja samalla Hevosopiston 
vuotuisista tapahtumista suurin 
on perinteinen kansainvälinen 
Finnderby presented by Ag-
rimarket 17.–20. kesäkuuta. 
Tapahtuma järjestetään jo 37. 
kerran, ja ohjelmassa on kan-
sainvälisen esteratsastuksen 
lisäksi myös kenttä- ja koulu-
ratsastusta. 

Finnderbyn esteradalla on 
luvassa kovan tason suorituk-
sia: kisan luokitus on kolme 
tähteä. Tapahtuma on kotimai-
sille maajoukkuetason ratsasta-
jille kauden merkittävin.  

Esteratsastuksen Nations’ 
Cupiin tavoitellaan yhdeksää 
joukkuetta. Tavoite on haas-
tava, mutta sen saavuttamista 
edesauttaa huimasti kohon-
nut palkintopotti. Finnderby-
tapahtuman palkintotaso on 
kova, suurempi kuin koskaan 
ennen sen 37 vuoden historian 
aikana.

Yhteensä palkintoja makse-
taan ulos lähes 100.000 euroa. 
Nations Cupissa jaossa on 35 
000€, Finnderbyssä 20 000 € 
ja GP-luokassa 21 000 €.

– Summa kasvaa viime vuo-
desta lähes kaksinkertaiseksi, 
nousu on noin 50.000 euroa. 
Kysymys on siitä, että Kan-
sainvälinen Ratsastajainliitto 
FEI sanelee uusissa vaatimuk-
sissaan palkintosummat. Halu-
amme kuitenkin, että Suomessa 
on yksi tämän tason kesäkisa, 
josta ratsastajat voivat kerä-
tä arvokkaita ranking-pisteitä, 
kertoo Hevosopiston toimitus-
johtaja ja samalla tapahtuman 
johtaja Petri Meller.

– Tässä taloustilanteessa ra-
han kokoaminen ei todellakaan 
ole helppoa. Suhtaudumme 
tilanteeseen silti positiivisin 
odotuksin. Finnderbyn pääs-
ponsori on edelleen Agrimar-
ket, ja käymme parhaillaan 
neuvotteluja muiden yhteistyö-
kumppaneidemme kanssa.

Ohjelman kohokohtina es-
teradalla ovat mm. perjantaina 
Grand Prix -luokka 150 cm, 
lauantaina perinteinen Finn-
derby-luokka erikoisesteineen 
ja sunnuntaina kansainvälinen 
joukkuekilpailu Nations’ Cup. 
Kisassa on luokkia myös nuo-
rille ratsastajille ja junioreille, 
joten osallistuvia ratsastajia on 
noin 120.

Esteratsastuksen Nations’ 
Cupiin tavoitellaan yhdeksää 
joukkuetta. Tavoite on haas-
tava, mutta sen saavuttamista 
edesauttaa huimasti kohon-
nut palkintopotti. Finnderby-
tapahtuman palkintotaso on 
kova, suurempi kuin koskaan 
ennen sen 37 vuoden historian 
aikana, itse asiassa suurempi 
kuin Suomessa koskaan ennen. 
Yhteensä palkintoja maksetaan 
ulos noin 98.500 euroa. Na-
tions Cupissa jaossa on 35 000 
€, Finnderbyssä 20 000 € ja 
GP-luokassa 21 000 €.

Kenttäratsastus toteutetaan 
tällä kertaa kansallisena kil-
pailuna, jossa ratkaistaan myös 
nuorten ja senioreiden Suomen 
mestaruudet. Nuorten SM-
kilpailu ratsastetaan vaativa 
B -tasolla, ja senioreiden kisa 
vaativana A:na. 

Perinteinen Mannerheim-
kenttäratsastuskilpailu on 

avoin kaikille ja se ratsastetaan 
vaativa A -luokan yhteydessä. 
Luokkaan voivat siis osallistua 
myös nuoret ratsastajat, ja li-
säksi kisaan odotetaan joitakin 
ruotsalais- ja virolaisratsukoi-
ta. Kenttäkilpailun kouluosuus 
ratsastetaan torstaina, esteosuus 
perjantaina ja näyttävä maasto-
koe lauantaina. Kenttäluokkiin 
odotetaan yhteensä noin 30:a 
osallistujaa.

Finnderbyssä nähdään myös 
korkealuokkaista kouluratsas-
tusta. Tavoitteena on koota 
paikalle maan ehdotonta kär-
keä: luokkavalinnat ja kisan 
toteuttamistapa ratkeavat lähi-
viikkoina.

Kisakaudella jokaiselle 
jotakin

Ypäjän kesään mahtuu ta-
pahtumia myös nuorille hevo-
sille ja harrastajille, joilla kisa-
kokemusta on vähemmän.  

Perinteinen Kisaviikko 
27.7.–1.8. on suunnattu lähin-
nä kilpauraansa aloitteleville 
ratsastajille ja kokematto-
mammille hevosille – kuuden 
päivän aikana Hevosopiston 
urheilualueella nähdään arvi-
olta noin 1500 suoritusta este-, 
kenttä- ja kouluratsastuksessa. 
Nuorten hevosten festivaali 
20.- 22.8. taas kokoaa Ypäjälle 
yli sata nuorta hevosta, kisan 
uutuutena on nuorille kenttähe-
vosille suunnattu standardirata 
derbykentällä. 

Suomenratsujen kuninkaal-
liset järjestetään 3.-5.syyskuu-
ta. Tämä tapahtuma tuo Ypäjäl-
le yli 300 suomenhevosta. Ki-
sakauteen mahtuvat myös kah-
det ravit: paikallisravit ajetaan 
25.4. ja harjoitusravit 19.9.

Toistuvat tapahtumat 
ovat hyviä mittareita

– Leimallista Hevosopiston 
kisatapahtumille on jatkuvuus. 
Tapahtumat toistuvat pienin 
variaatioin vuodesta ja Finn-
derby vuosikymmenestä toi-
seen, joten ne toimivat myös 
mittareina suomalaisen ratsas-
tusurheilun kehityksestä. Kisat 
kertovat olemassa olevasta ta-
sosta, mutta myös ratsastajien 
ja hevosten määristä, sanoo 
Petri Meller.

– Kisamme ovat näyteikku-
noita, joissa näkee katsauksen 
tilanteeseen ratsastuksen eri 
lajeissa. Niistä on myös tullut 
kohtauspaikkoja, joissa kilpa-
ratsastajat, hevosten kasvattajat 
ja omistajat sekä harrastajat ta-
paavat. Kun omaa tarjontaam-
me täydentävät vielä muiden 
organisaatioiden järjestämät 
kisat, esim. islanninhevosten 
PM ja lännenratsastajien SM, 
Ypäjän lajivalikoima on jok-
seenkin kattava, jatkaa Meller.   

Kaikissa edellä mainituis-
sa kilpailuissa järjestäjänä on 
Hevosopisto, mutta ei sentään 
aivan yksin.  Yhteistyössä ovat 
mukana mm. Ypäjän Ratsasta-
jat, Ypäjän Hevosystäväinseu-
ra, Suomen Ratsastajainliitto, 
Ratsujalostusliitto, Suomen 
Hippos ja Suomenratsut.

Lisää yksityiskohtaisem-
paa tietoa tapahtumista tulee 
kevään mittaan Hevosopiston 
nettisivuille osoitteeseen 

www.hevosopisto.fi.

Richard White valmentaa 
kouluratsastajia Ypäjällä 

Kunnanhallitus
Perttulantie 20
32100 Ypäjä

YPÄJÄN KUNNAN-
VALTUUSTON 
kokous pidetään 
torstaina 17.4.2010 klo 9.00 
Hevosopiston auditoriossa. 
Kokouksen asialista on 
nähtävänä kunnanviraston 
ilmoitustaululla ja Ypäjän 
kunnan www-sivuilla 
4.4.2009 alkaen. 
Tarkastettu pöytäkirja pi-
detään nähtävänä kunnan-
virastossa 26.4.2009 
klo 9 – 15. 

Ypäjällä 30.3.2010

Matti Alanko
kunnanvaltuuston 
puheenjohtaja

Jalostuspäivien luentojen 
videoleikkeet Internetissä

– Hippoliksen 
hevosklusterihanke testaa 

virtuaaliluentoja
Hippoliksen hevosklusteri-
hanke on yhteistyössä Suomen 
Hippoksen kanssa tuottanut 
osan helmikuisten hevosten 
Jalostuspäivien luennoista vi-
deoiksi internettiin. Kotimaisia 
hevosaiheisia virtuaaliluentoja 
on ollut alan hyödynnettävissä 
vähän, vaikka osaamista löy-
tyy niin eläinlääkinnän, tutki-
muksen kuin valmennuksenkin 
osalta.

– Hevosklusteri-hankkeen 
tavoitteina ovat muun muassa 
yhteistyön lisääminen ja hy-
vien käytäntöjen levittäminen, 
joten Jalostuspäivien videoesi-
tykset toimivat erittäin hyvänä 
tapana levittää hevos harrastajia 
ja -ammattilaisia palvelevaa 
tietoa, projektikoordinaattori 
Anne Laitinen taustoittaa.

Videot on tuottanut ylivies-
kalainen Streamteam, joka 
tuottaa myös livelähetyksiä 
ravitapahtumista. Hankkeen 
aikana tullaan tuottamaan vi-
deoluentoja verkkoon myös 
jatkossa. Jalostuspäivillä käsi-
teltiin ajankohtaisia aiheita ja 
katsottavissa ovat mm. eläin-
lääkäri Henrik Wickströmin 
varsojen jalka-asentoja käsit-
televä luento, läänineläinlää-
käri Hanna Lounelan alustus 
tallinpidon vaatimuksista sekä 
ruotsalaisten jalostusasiantun-
tijoiden Christina Olssonin ja 
Anders Järnerotin luennot.

Sivuilta www.hippolis.fi/vi-
deot löydät sekä videomateri-

aalit että ko. luentojen Power-
Point-esitykset pdf-muodossa. 
Myös Suomen Hippoksen ko-
tisivuilta löydät linkin vide-
oihin.

Nähtävissä ovat seuraavat 
luennot:

– Hyvän jalostushevosen 
ominaisuudet eri roduissa, 
avelschef Christina Olsson, 
STC. Kesto noin 90 min.

– Hevosten rakennevikojen 
korjaus, eläinlääkäri Henrik 
Wickström, Oulun hevoskli-
nikka. Kesto noin 60 min.

– Hingsturval i Sverige/ 
Orivalinta Ruotsissa, avels-
värderingsnämdens ordförande 
Anders Järnerot, ASVT. Kesto 
noin 75 min.

– Ratsuhevosten ja ponien 
näyttelykausi 2009 & Näytte-
lytoiminnan visiot (kyselytu-
lokset), jalostusagronomi Min-
na Mäenpää, Hippos. Kesto n. 
60 min.

– Suomenhevosten ja läm-
minveristen ravihevosten näyt-
telyt 2009 (varsat & oriit ja 
tammat), piiriagronomi Eero 
Perttunen. Kesto noin 75 min.  

– Tallinpidon vaatimukset 
2014, läänineläinlääkäri Han-
na Lounela, Pohjois-Suomen 
aluehallintovirasto. Kesto noin 
30 min.

– Tuettavan rakentamisen 
vaatimukset, rakennussuunni-
telmien asiantuntija Jari Lehto, 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-kes-
kus. Kesto noin 30 min.
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Verenpaineenmittaus
ilman ajanvarausta

Ypäjänkylän lainausasemalla
keskiviikkona 21.4.2010 klo 10.30–11.30
Tervetuloa!

Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

Humppilan Kirkonkulman koululla 
24.–25.4.2010
Näyttely avoinna la–su klo 11–17.
Esillä ”Retro on pop” -teemavuoden 
käsityötaidon töitä
Musiikkiesityksiä sunnuntaina
Lukuvuoden päättäjäiset su klo 16.15
– rehtorin puhe
Opistolaisyhdistyksen kahvila ja arpajaiset!

TERVETULOA!

Jokiläänin kansalaisopiston

KEVÄTNÄYTTELY

Tulkaa koko perheen voimin
”HUHTIKUUSSA 

VIRRAN SUUSSA”
-konserttiin ja vanhanajan tansseihin Ypäjänkylän 
Seuraintalolla lankalauantaina 3.4.2010 kello 14.00. 
Musiikin tahdeista vastaa Solistiyhtye Jermut.
Puhvetissa konsertin väliajalla sekä tanssien lomassa 
huolehtivat Ypäjänkylän kyläyhdistyksen ehtoisat 
emännät, jotka ovat loihtineet suuhunpantavaa kahvin 
ja muiden juomien keralla nautittavaksi.
Sisäänpääsyn piletti on hinnaltaan 12 euroa 
(alaikäiset ilmaiseksi), johon sisältyy konsertti ja 
tassit.
Tapahtuman järjestää Eläkeliiton Ypäjän yhdistys

Verenpaineenmittausta
 keväällä 2010

ilman ajanvarausta
Ypäjän Osuuspankin alakerrassa

 ke 14.4.2010 klo 10.30–11.30
 ke 12.5.2010 klo 10.30–11.30
 ke   9.6.2010 klo 10.30–11.30
Tervetuloa!

Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

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

Ypäjän Yllätys ry.

Tarvitsemme apuanne, hyvät ypäjäläiset!
TERVETULOA 

SUUNNITTELUILTAAN
Mielenterveysyhdistys Mielikki ry. on järjestö, 
joka tarjoaa vertaistukea mielenterveys-
kuntoutujille Forssan talousalueella.
Mielikissä toimivan Ray:n rahoittaman Holja-
projektin yhtenä tavoitteena on perustaa omia 
vertaisryhmiä Forssan ympäristökuntiin. Vuoden 
2010 aikana on tarkoitus aloittaa ryhmätoiminta 
Humppilassa ja Ypäjällä. 
Kutsumme mielenterveyskuntoutujat sekä 
heidän läheisensä, alan ammattilaiset, 
yhdistysväen ja kaikki muut kiinnostuneet 
suunnitteluiltaan

Veteraanituvalle (Perttulantie 7) 
tiistaina 13.4. klo 17.00 – 19.00

Lähde rohkeasti mukaan kuulemaan Mielikin 
suunnitelmia Ypäjän ryhmän suhteen ja 
kertomaan omia toiveitasi, ajatuksiasi ja 
ideoitasi. Mietitään yhdessä minkälaista 
toimintaa Sinun kotikunnassasi kaivataan!

Vapaa pääsy, kahvitarjoilu

Lisätiedot:  projektipäällikkö Kirsi Hipp, Mielikki ry.
p. 050 551 5772, kirsi.hipp@luukku.com

TERVETULOA mediailtaan
Kartanon koululle tiistaina 27.4. klo 18.30
Puhujana ja keskustelun herättäjänä on 
mediakasvattaja Anita Järvelin MLL:sta.
Illan aiheena on: Lasten ja nuorten internetin 
käyttö – miten todellisuus ja aikuisten/
vanhempien uskomukset kohtaavat.

KAHVIA JA PULLAA!

Vasara ja nauloja

Korjausavustukset ja 
suhdanneluonteiset 

avustukset

Korjausavustusten hakuaika on 
jälleen päättymässä 9.4.2008. 
Tässä pieni muistutus, kun hake-
muksia kerkiää vielä jättämään. 
Avustusta on mahdollista saada 
vanhusten ja vammaisten asun-
tojen korjauksiin, kuntoarvion 
laatimiseen, kuntotutkimuksiin 
ja perusparannustoimenpiteiden 
suunniteluun ja kiinteistökoh-
taisten talousjätevesijärjestel-
mien parantamiseen. Avustusta 
on mahdollista saada myös ter-
veyshaittojen ja liikuntaestei-
den poistamiseen.

Edellytyksenä on, että kohde 
on ympärivuotisessa käytössä 
oleva asuinrakennus tai asunto. 
Vuosikorjausluonteisiin korja-
uksiin avustusta ei myönnetä. 
Toimenpidettä ei saa myöskään 
olla aloitettu ennen kuin avus-
tuspäätös on hyväksytty. Avus-
tuksissa huomioidaan sosiaa-
linen tarkoituksenmukaisuus 
ja taloudellinen tarpeellisuus. 
Avustukset perustuvat varalli-
suusharkintaan. Avustukset on 
tarkoitettu toimenpiteisiin, jot-
ka ovat tarpeen vanhuksen tai 
vammaisen kotioloissa selviy-
tymisen kannalta. Esimerkkinä 
voi mainita; peseytymistilojen 
rakentaminen, lämpöeristyk-
sen ja tiiveyden parantaminen, 
LVIS- järjestelmien parantami-
nen. Sisäpuoliset pintakäsittelyt 
eivät yleensä ole avustettavia 
toimenpiteitä. Avustusta on 
mahdollista saada riippuen toi-
menpiteestä enintään 35 – 40 % 
hyväksytyistä kustannuksista.

Asunnon terveyshaitan pois-
tamiseen myönnetään myös 
avustusta. Terveyshaitta on to-
dennettava terveydensuojeluvi-
ranomaisen toimesta. Haittana 
voi olla home, kosteusvaurio, 
radonkaasu, ymv. Avustuksen 
myöntämisperusteena on että 
omistajat ovat joutuneet suuriin 
taloudellisiin vaikeuksiin juuri 
terveyshaitan johdosta, ilman 
omaa syytään. Avustus voi olla 
jopa 70 % hyväksytyistä kus-

tannuksista.
Tarveharkintaisella pienta-

lon, enintään kaksi huoneistoa, 
energia-avustuksella tuetaan 
toimenpiteitä energiatalouden 
parantamiseksi ja uusiutuvien 
energialähteiden käyttöönotta-
miseksi. Työkustannuksiin ei 
myönnetä avustusta. Avustus 
perustuu myös tulo- ja varal-
lisuusharkintaan. Avustusta on 
mahdollista saada enintään 25 % 
hyväksytyistä kustannuksista.

Vähintään kolme huoneistoa 
sisältäviin rivi- ja kerrostaloihin 
voi saada avustusta erilliseen 
energiakatselmukseen. Avustus-
osuus määräytyy huoneistoalan 
mukaan 720 – 1360 euroon. Ja 
korotettuna 900 – 1700 euroon, 
mikäli avustuksen saaja sitou-
tuu pitkäjänteiseen energian-
säästötoimintaan ja seurantaan 
liittymällä valtakunnalliseen 
energiansäästösopimukseen.

_ _ _

Suhdanneluontoisten avus-
tusten hakuaika alkaa 1.4. – 
17.9.2010. Tämä on tarkoitettu 
vähintään 2 huoneistoa sisäl-
täviin rivi- ja kerrostaloihin. 
Hanketta ei saa olla aloitettu 
ennen 1.4.2010 ja on saatetta-
va valmiiksi 31.12.2011 men-
nessä. Avustustoimenpiteiksi 
katsotaan energiatehokkuutta 
parantavat toimet kuten; ulko-
vaipan korjaus, putkiston kor-
jaus, ilmanvaihtojärjestelmän 
korjausta / rakentamista, läm-
mitysjärjestelmää ja uusiutu-
vien energialähteiden käyttöä. 
Korjaustoimenpiteiden arvioi-
tujen kustannusten minimiraja 
on 5000 euroa. Avustuksen suu-
ruus on enintään 15 % hyväk-
syttävistä kustannuksista.

Lisätietoa avustuksista, ha-
kemuksista löytyy www.ara.fi 
tai allekirjoittaneelta teknisestä 
toimistosta.

Jukka Laaksonen  
rakennustarkastaja

Ypäjän Sotainvalidit
TUPAILTA

Veteraanituvalla keskiviikkona 28.4.2010 klo 14.00.
TERVETULOA!

– Hydraulihalkaisin 20 €/pv
  varaukset H. Saarikoski 040 535 2884
– Suursäkkivaaka 10 €/pv
  varaukset M. Hollo 050 505 0888
– Betonimylly 30 €/pv, 17 € ½ pv
  varaukset H. Lammela 0400 464 881
– Maatilaimuri 10 €/pv
   varaukset I. Hannula 0500 429 069
– Myyräaura 15 €/pv
  varaukset H. Saarikoski 040 535 2884
– Pienpaalikeräin 20 €/pv
   varaukset H. Levomäki 0400 015 589
– Maanäytekaira  maksuton
  varaukset H. Levomäki 0400 015 589
– LehtipuhalIin uusi 15 €/pv
   varaukset H. Saarikoski 040 535 2884

Jäsenmaksu 7 €/vuosi

Ypäjän Maamiesseura
vuokraa seuraavia koneita

Vellinkimäen yksityistien 
VUOSIKOKOUS

Pidetään Seppo Suksella, Vellinkimäentie 254
maanantaina 19.4.2010 klo 19.30.

Hoitokunta

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.        
TERVETULOA!       Hallitus

Ypäjän Kokoomus ry:n
KEVÄTKOKOUS
maanantaina 19.4.2010 
klo 18.00 Veteraanituvalla.

Lapintytön on aika palata 
takaisin jänkhälle...

...karvakengät jalkaan, umpi-
takki niskaan, neljäntuulenla-
kin vielä päähän viskaan…

Nämä vuodet täällä ovat 
olleet antoisia, tapahtumarik-
kaita ja mieleenpainuvia. Ha-
luan kiittää Ypäjän ja Hump-

pilan kunnanvirastojen väkeä, 
kaikkia yhteistyökumppaneita, 
loistavia ohjaajia sekä tietysti 
lapsia ja nuoria!!

Kiitos!!

Nuoriso-ohjaaja Hissu 
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Lehtimäenkulmantien
VUOSIKOKOUS
pidetään Mervi ja Juha Heinosella

keskiviikkona 14. huhtikuuta 2010 klo 18.00.
Tervetuloa!               Toimitsijamies

Lähde mukaan Turkuun katsomaan koko 
perheen musiikkinäytelmää, joka on iloinen, 
värikäs, mukaansa tempaava ja hyväntuulinen 
(esityksestä lisää www.nuoriteatteri.com).
Sunnuntaina 2.5.2010
Bussi klo 12.15 Jokioinen, S-market, klo 12.30 
Ypäjä matkahuolto.
Matkan hinta 18 € ja 15 € MLL jäsenille. 
Paluu n. klo 17.00.  
Ilmoittautumiset 14.4. mennessä 
p. 040 822 7881 / Heidi.

Järj. MLL Ypäjän yhdistys

Heinähattu, Vilttitossu
ja Littoisten riiviöMANNERHEIMIN

LASTENSUOJELULIITTO

Yleinen KEVÄTKOKOUS Kankareen
torpalla su 18. pvä huhtikuuta 2010 klo 13.00.
Käsitellään sääntöjen kevätkokoukselle 
määräämät asiat. Paikalla myös Olavi 
Paavilainen Ypäjän kunnasta kertomassa 
kylämatkailuhankkeesta.
Tervetuloa suunnittelemaan kesän tapahtumia. 

Hyrsynseudun Kyläyhdistys ry

Hyrsynseudulla 
tapahtuu …

Vuokrattavissa:
– kahvinkeittimet 20 l ja 10 l, vuokra 20 €
– kahvikalusto 100 hengen
– ruokakalusto 100 hengen (matalat/syvät lautaset, juomalasit)
– kaluston vuokra 30,00 € 
Hintoihin lisätään alv. 22 %.
Kalustoa ja laseja voit vuokrata pienemmissä erissä 
(50 kpl) 10 €. Rikki menneestä kalustosta rahakorvaus.
Tiedustelut: Saara Rantanen, Leppäkorventie 60, 
puh. 044-355 2312.

Ypäjän Eteläiset Maa- ja kotitalousnaiset

Pidätkö juhlia?
Poistamme astiahuolesi!

MANNISTEN KYLÄKERHO
kokoontuu tiistaina 6.4.2010 klo 18 

Mannisten Sillanpäässä Mannistentie 48.
Tervetuloa

Vellinkimäen yksityistien VUOSIKOKOUS
pidetään Seppo Suksella, Vellinkimäentie 254,

maanantaina 19.4.2010 klo 19.30.
Hoitokunta

Rajalahden yksityistien vuosikokous
maanantaina 19.4.2010 klo 19.00
 Kokouspaikka: Ypäjän OP, kerhohuone,
 Kurjenmäentie 2, 32100 YPÄJÄ.
Maksuunpanoluettelo nähtävillä: 
Jouko Laaksolla, Rajalahdentie 93.

Hoitokunnan pj. Jouko Laakso

Kevät-kirpputori
sunnuntaina 2.5.2010 klo 10–14
Ypäjänkylän Seuraintalolla.

Tervetuloa!
Varaa pöytäsi (3 €/pöytä) ajoissa,
viimeistään 25.4. puh. 044 296 2637

Järj. Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry.

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry.
HUHTIKUUN TOIMINTAA

Lankalauantaina 3.4.2010 klo 14.00 alkaen 
”HUHTIKUUSSA VIRRANSUUSSA” 
-konsertti ja vanhanajan tanssit järjestetään 
kaikelle kansalle, pojasta vaariin ja tytöstä muoriin, 
eli kaikki mukaan tähän koko perheen tapahtumaan. 
Solistiyhtye JERMUT ovat iloisia veikkoja ja ovat 
tahdittamassa musiikillansa tapahtumaamme 
Ypäjänkylän seurojentalolla. Puhvettipuolesta ovat 
huolehtimassa Ypäjänkylän kyläyhdistyksen iloiset 
emännät. Piletti tähän tapahtumaan maksaa 12 
euroa.
Huhtikuun kuukausikokoontuminen tapahtuu 
tiistaina 13.4. klo 11 (huomioi kellonaika), ja 
paikkana Ritva ja Antti Hossin koti, Rantatie 12. 
Tervetuloa tähän tapaamistuokioon.
Tarinatupa Veteraanituvalla torstaina 15.4. klo 13.
Kirjoittajapiiri kokoontuu Hilkka Mäkilällä 
perjantaina 16.4. klo 14.
Naistenpiiri Veteraanituvalla tiistaina 20.4. klo 14.

Hevosopiston alapihalla 23.4. klo 8 alkaen ja 
24.5. klo 8 alkaen.
Ajanvaraus Mikko Knuutila, 0400 741 099.

Ypäjän Eteläinen Maamiesseura

Kasvinsuojeluruiskujen 
testausta

Keskustan Perttulan py:n 

sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS
pidetään Kunnantalon kahviossa
torstaina 15.4.2010 klo 19.00.
Johtokunta kokoontuu klo 18.30.

TERVETULOA!
Johtokunta

Keskustan Ypäjän
kunnallisjärjestö ry:n 

sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS
pidetään Kunnantalon valtuustosalissa
tiistaina 13.4.2010 klo 18.00.

TERVETULOA!
JohtokuntaTALKOOSAUNA

Sinä, joka ahkeroit Tuottajain Tuvan ympäristön 
siistimiseksi, Tervetuloa Tuottajain Tuvalle 
torstaina 29.4. klo 19 alkaen. Sauna on 
lämpimänä ja iltapalaa tarjolla hyvien kahvien 
kera.
 Kuusjoenkulman kyläyhdistys
 Ypäjän kunta
 MTK Lounais-Häme

Ypäjän sotaveteraanit,
naisjaosto sekä
kannattajajäsenet

ILTAPÄIVÄTILAISUUS
seurakuntakodilla keskiviikkona 14. päivänä
huhtikuuta 2010 alkaen klo 14.00 Huom. aika.
Virsiä ja muita lauluja Tapio Laurilan johdolla.
Kahvitarjoilu!     Tervetuloa!

Ypäjänkylän Maa- ja kotitalousnaiset
HUHTIKUUN ja
TOUKOKUUN TOIMINTAA

 KEPPIJUMPPA jatkuu maanantaisin klo 19.00 
Ypäjänkylän koululla, kunnes alkaa pyöräilykausi.

PUUTARHAMESSUT ”Puutarhan kevät” Turussa 
10.4. Jos olet halukas näkemään omin silmin kukkien 
väriloistoa ilmoittauduthan 5.4. mennessä Hannalle 
puh. 0400 783 925 kyydityksen järjestämiseksi.

OMPELUSEURAT tiistaina 20.4. Seuraintalolla klo 
19.00. Käsitöiden lisäksi mukaan voit ottaa erilaisia 
pelejä, emäntinä toimii Hanna ja Maarit. Tervetuloa!

VAPPUMEKKALOINTI Kallerinmäessä lauantaina 
1.5. klo 13.00 Kaikki joukolla mekkaloimaan ja 
karkoittamaan ”sudet” pois lähiseudulta. Varaa 
mukaasi pientä evästä.

KYLVÖJEN SIUNAUS tiistaina 4.5. klo 19.00 
Seuraintalolla. Risto Ahti siunaa kevään kylvöt. 
Tilaisuuden päätteeksi nautitaan maukkaat kahvit. 
Tervetuloa kaikki mukaan.

LIKKOJEN LENKKI Pyynikin kentällä Tampereella 
lauantaina 22.5. Ilmottaudu mukaan ja suorita 
osallistumismaksu verkkosivuilla www.likkojenlenkki.
fi. Huhtikuun aikana ilm. maksu on 34 € / likka. 
Yhteiskuljetuksen järjestämiseksi ilmoittaudu 
Hannalle puh. 0400 783 925.

Keskustan Ypäjänkylän
paikallisyhdistys ry:n 

VUOSIKOKOUS
pidetään sunnuntaina 18.4.2010 klo 18.00
Seuraintalolla.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

TERVETULOA!    Johtokunta

Levänmäentien vuosikokous
pidetään Merja ja Eero Laineella perjantaina 
16.4.2010 klo 19.00.

Hoitokunta

Hollinkorven yksityistien
VUOSIKOKOUS

tiistaina 20.4.2010 klo 19.00 Keijo Vuorentaustalla, 
Hollinkorventie 60.

Tervetuloa!
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Kesantomurskain 14 €/ha Simo Vali, 767 3149, 0400 459 081
Kultivaattori 12 €/ha Simo Vali, 767 3149, 0400 459 081
Lautasmuokkain, 
Multiva 15 €/ha Samu Heikkilä, 045 633 9847
Lantakärry Junkkari  3,5 €/kuorma Samu Heikkilä, 045 633 9847
Lietekärry 
(uusi tulossa) 4,0 €/kuorma Matti Alanko, 767 3907, 050 347 9045
------------------------------------------------------------------------------------------
Lajittelu 15 €/tonni Raimo Suonpää, 767 7120, 041 432 3954
Lajittelu, erikoiskasvit 18 €/tonni Raimo Suonpää, 767 7120, 041 432 3954
Peittaus 42 €/tonni  Raimo Suonpää, 767 7120, 041 432 3954
Maanäytekaira maksuton
Ruuhkien välttämiseksi toivomme jäsenten varaavan lajittelunsa hyvissä ajoin.
------------------------------------------------------------------------------------------
Klapikone, HakkiPilke 30 €/päivä  Simo Vali, 767 3149, 0400 459 081
Klapikone, SuperPilke 25 €/päivä Simo Vali, 767 3149, 0400 459 081

Kaikkiin hintoihin lisätään ALV 22 %.

Ypäjän Eteläinen Maamiesseura 
tarjoaa jäsenilleen seuraavia 
palveluja vuonna 2010

Kilpailutuloksia
Ypäjänkylän kyläyhdistyksen järjestämät 
hiihtokilpailut 27.2.2010
4 v: 1. Jesse Tonttila, 2. Antti Paloposki. 
5 v: 1. Emilia Reiman, 2. Elias Hollo, 3. Kristiina Ranta.
6 v: 1. Vilma Granlund, 2. Susanna Suonpää.
8 v: 1. Emma Aaltonen, 2. Siiri Ovaska.

Levän yksityistien VUOSIKOKOUS
perjantaina 23.4.2010 klo 19.00 Osuuspankilla.

Hoitokunta

Ypäjän Reserviläiset ry:n
sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
Veteraanituvalla tiistaina 20.4.2010 klo 19.00

Puheenjohtaja

Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry:n

KEVÄTKOKOUS
sunnuntaina 18.4.2010 klo 15.00
Ypäjänkylän Seuraintalolla.

Sääntömääräiset asiat.  TERVETULOA!

Johtokunta

Ypäjän kunnan kalastuskuntien
VUOSIKOKOUS
pidetään sunnuntaina 11.4.2010 klo 18.00 
Ypäjän Osuuspankin kokoustiloissa.

Toimitsijamies

Ypäjän Eteläiset Maa-
ja kotitalousnaiset
KEVÄTKOKOUS

Saara Rantasella 
keskiviikkona 7. huhtikuuta 2010 klo 18.00.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Jatketaan Kahvipussista koriksi -kurssia
Tervetuloa.    Johtokunta

Varsanojan Uiton yksityistien KEVÄTKOKOUS
Anne ja Reijo Leinolla 

sunnuntaina 25.4.2010 klo 13.00
Sääntömääräiset asiat.

Hoitokunta

Tiedote huhtikuu 2010
Kevään viimeinen vesijumppa Vesihelmessä pe 9.4. 
klo 11.30 alkaen. Kiitos kaikille aktiivisille osallistujille!

*   *   *   *   *
MTK Lounais-Häme kevätkokous maanantaina 
12.4.2010 kello 19 alkaen Jokioisten kunnantalolla. 
Kahvitarjoilu, tervetuloa!

*   *   *   *   *
Maataloustukien hakuillat. Tilaisuudet pidetään 
perinteisesti kunnittain viikolla 15 seuraavasti:
ti 13.4. Humppilan Valtuustosalissa klo 19
ke 14.4. Ypäjällä Hevosopiston auditoriossa klo 19, 
kahvitarjoilu 18.30 alkaen
to 15.4. Jokioisilla Valtuustosalissa klo 19
Kaikkiin tilaisuuksiin TERVETULOA – asuinkunnasta 
riippumatta.

*   *   *   *   *
MTK Lounais-Hämeen jäsenetu Suvi-iltaan. Olemme 
jo perinteisesti kannustaneet alueemme MTK jäseniä 
urheilullisiin saavutuksiin ja mikäs sen hienompaa 
kuin osallistua Forssan Suvi-iltaan MTK Tammela/
MTK Lounais-Hämeen kautta. Eli maksamme jälleen 
osallistumismaksun puolestanne, mikäli nimenne löytyy 
jäsenrekisteristämme. Tehkää ilmoittautuminen näin: 
ilmoittautukaa sihteeri Mikalle 10.5.2010 mennessä 
osoitteeseen mikahannu@luukku.com tai puh 050 347 
8380. Lisätietoa matkoista ym. www.farmariapu.net

*   *   *   *   *
Tulossa näyttelyretki Okraan 10.7.2010. Lisätietoa 
myöhemmin.

MTK Lounais-Häme

MTK Lounais-Häme 
tiedottaa

Kartanonkylän yksityistien
VUOSIKOKOUS
pidetään torstaina 22.4.2010 klo 19.00 
Ypäjän Osuuspankin kokoustilassa.
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Maksuunpanoluettelo on nähtävillä Ypäjän 
Osuuspankissa 15.–22.4.2010 välisen ajan.

Hoitokunta

Vuoden 2010 korjaus- ja energia-avustukset 
Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien 
asuinrakennusten ja asuntojen korjaustoimintaan voi 
hakea avustusta seuraavasti: 
Korjausavustukset 
– vanhusväestön ja vammaisten asuntojen   
 korjaamiseen
– kiinteistökohtaisten talousjätevesijärjestelmien  
 parantamiseen
– suunnitelmallisen korjaustoiminnan    
 edistämiseen (kuntoarvio, kuntotutkimus ja   
 perusparannustoimenpiteitten suunnittelu
– terveyshaitan poistamiseen
– hissien suunnitteluun, rakentamiseen ja   
 perusparantamiseen
– muun liikuntaesteen poistamiseen
Energia-avustukset
– tarveharkintaisesti pientaloille
– vähintään 3-asuntoisille kiinteistöille    
 energiakatselmuksiin 
Terveyshaitta-avustuksien, rakennettavan hissin ja 
rakennettavien hissien suunnittelun osalta hakuaika 
on jatkuva. Muut avustushakemukset on jätettävä 
9.4.2010 mennessä.
Korjaustoimintaa ei saa aloittaa ennen kuin 
avustuksen myöntämistä koskeva päätös on annettu 
tai toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus on 
hyväksytty.
Hakemukset liitteineen toimitetaan kunnan 
rakennustarkastajalle. 
Lisätietoja ja hakulomakkeita saa kunnan 
rakennustarkastajalta sekä www.ara.fi.

Ypäjän kunta

Esiopetuksen työ- ja loma-ajat 
lukuvuonna 2010–2011
 Syyslukukausi    12.8. – 20.12.2010 
 syysloma   18. – 24.10.2010 
 Kevätlukukausi  10.1. – 1.6..2011 
 talviloma     21. – 27.2.2011
 vapaapäivä   21.4.2011

Perusturvalautakunta 

Taksikuljetus pikavuoropysäkille
Ypäjän kunta järjestää pikavuoropysäkille kuljetusta 
perjantaisin ja sunnuntaisin. Kuljetuksesta peritään 
1 €/suunta. Kuljetusta ei järjestetä peruskoulujen 
loma-aikoina.
Taksin aikataulu ja kuljetusreitti:
Perjantaisin
Hevosopiston oppilasruokala klo 14.45 Ypäjä kk. klo 
14.50 Pikavuoropysäkki (Palikkala) klo 15.00 Pika-
vuoro Turku - Forssa - Hämeenlinna - Lahti on Palik-
kalassa n. klo 15.05 ja pikavuoro Lahti - Hä-meenlinna 
- Forssa - Turku on Palikkalassa n. klo 15.13.
Taksi pysähtyy kirkonkylässä, mikäli olet ilmoittanut 
siitä kuljettaja Harri Haikoselle puh. 0500 317 336.
Sunnuntaisin
Taksi on Palikkalan pikavuoropysäkillä klo 22.00 ja 
klo 22.30 Pikavuoro Turku - Forssa - Hämeenlinna 
- Lahti on Palikkalassa n. klo 21.55 Pikavuoro Lahti - 
Hämeenlinna - Forssa - Turku on Palikkalassa n. klo 
22.13. Taksin reitti: Palikkala - Ypäjä kk - Hevosopiston 
oppilasruokala.
Tiedustelut ja toivomukset (reitti, aikataulu ym.) joko 
koulutoimistoon puh. 7626 5261 tai 050 574 7739 tai 
kuljettaja Harri Haikoselle puh. 0500 317 336.

Avoin päiväkoti huhtikuussa 
perjantaisin klo 9.30 – 11.30 Toimintakeskuksessa, 
Perttulantie 24.     Asiakasmaksu 2 € / perhe / kerta.
Jos haluatte ensin ulkoilla päiväkodin pihalla n. klo 9.30–10,  
varautukaa SÄÄHÄN SOPIVILLA VAATTEILLA.
2.4. Ei toimintaa (pitkäperjantai)     
9.4. Pelejä ja piirtelyä
16.4. Liikuntaleikkejä
23.4. Kankaanpainantaa: ota mukaasi vaalea, yksivärinen,  
 puuvillainen T-paita, kassi, tyynyliina, pöytäliina tms.
30.4. Juhlitaan vappua
Lisätietoja: Kirsi Halonen puh. 02 7626 5230, 02 7626 5224.
TERVETULOA!   Perusturvalautakunta

Ypäjän Metallityöväen ao. 158
KEVÄTKOKOUS

Veteraanituvalla keskiviikkona 15.4.2010 klo 18.00
Toimikunta klo 17.30.

Puheenjohtaja

Vapaa-aikatoimi tiedottaa
Nuorisotila HAAVIN avoin talotoiminta 7. -luokkalaista 
18-vuotiaisiin. Aukioloajat ti 17.30–20.30, to 18–21 ja 
pe 18–22.

Kerhotoiminta

Maanantaisin
TOIMINTAKERHO SOTTIS 7.–9. -luokkalaisille 
Haavissa maanantaisin klo 15.30–17.30. Hauskaa ja 
monipuolista toimintaa: kokkailua, kädentaitoja, leffoja, 
reissuja, graffititaiteilua yms. Nuoret voivat myös itse 
osallistua suunnitteluun. Hinta 10 €. 

TANSSIKERHO maanantaisin Perttulan koululla. 7–9 
-vuotiaat 17.00–18.00, 9–13 -vuotiaat 18.00–19.00,
13–16 -vuotiaat 19.00–20.00. Pääsääntöisesti hip 
hoppia, kokeilemme myös muitakin tanssilajeja, kuten 
break- ja showtanssia.

Tiistaisin
SEISKAHAAVI 7. -luokkalaisille tiistaisin kello 15.00–
17.30 Nuorisotila Haavissa. Ohjattua 
toimintaa kuten kokkailua, kädentaitojuttuja, skaboja, 
reissuja jne. Mukana toiminnassa myös Ypäjän 
seurakunta.

Keskiviikkoisin
SUPERLIIKKIS 3.–6. -luokkalaisille keskiviikkoisin 
16.00–17.30 Pertunkaaressa. Kerhossa 
tutustumme erilaisiin urheilulajeihin, lisäksi teemme 
reissuja esim. uimaan, keilaamaan yms. Hinta 20 €.

Torstaisin 
LEVÄN KOULUN KERHO 1.–2. -luokkalaisille 
torstaisin 13.00–14.00 Levän koululla. Ohjattua 
toimintaa esim. askartelua, pelejä ja leikkejä.

MONIKERHO 3.–6. -luokkalaisille torstaisin Haavissa 
klo 15.30–17.30. Ohjelmassa on hauskaa toimintaa: 
kädentaitoja, kokkailua, reissuja, pelailua yms. 
Tervetuloa kaikki tytöt ja pojat mukaan! Hinta on 20 €.

Perjantaisin 
HAAVI-KLUBI VaNut perjantaisin 15.00–17.30 
nuorisotila Haavissa. Haavi-klubi varhaisnuorille 3.–6. 
-luokkalaisille. Vietä aikaa kavereidesi kanssa esim. 
pelaillen tai syöden omia eväitä, välillä myös ohjattua 
toimintaa, kuten kokkailua tms.
    Vapaa-aikatoimi
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Nuohous Ypäjällä
Nuohouksen Ypäjän kunnan alueella hoitaa
nuohoojamestari Heimo Marttinen,
p. 050 527 8815 (040 511 8502).

Ypäjän kunnan yhteispalvelupiste on avoinna ma-ke klo 
9-15, to klo 9-17 ja pe klo 9-14.30. Puh. (02) 762 6500, 
fax (02) 767 7214, sposti kunta@ypaja.fi.
  

Yhteispalvelupiste on paikka, josta saat 
yleistä neuvontaa julkishallinnon palveluista, 
esitteitä, lomakkeita ja opastusta eteenpäin. 
Yhteispalvelupisteestä saat seuraavat palvelut: 
Kunta: Kunnan esitteiden ja lomakkeiden jakelu sekä 
vastaanotto, Veteraanituvan avaimet, ilmoittautumisten 
vastaanotto, vesimittarilukemakorttien vastaanotto, 
kuntokorttien jakelu- ja palautuspiste, palkintojen 
lunastuspiste sekä muu asiakaspalvelu.
Kela: Lomakkeet, Internet-palvelut www.kela.fi 
(tiedotteet, esitteet, lomakkeet, laskelmaohjelmat).
Työvoimatoimisto: Internet-palvelut www.mol.fi 
(tiedotteet).
Verotoimisto: Internet-palvelut www.vero.fi (tiedotteet, 
lomakkeet). 
Maistraatti: Internet-palvelut www.maistraatti.fi 
(tiedotteet, lomakkeet). 
Poliisi: Lomakkeet, internet-palvelut www.poliisi.fi 
(tiedotteet, lomakkeet).

Yhteis-
palvelupiste

Lähipoliisin vastaanotto yhteispalvelupisteessä ti 6.4.2010 
(muuten joka kuukauden 1. maanantai) klo 13–15.

MAASEUTUELINKEINOJEN KEHITTÄMIS-
MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ VUONNA 2010
Yleistä tuen hakemisesta
1. Tukea voidaan maksaa ypäjäläiselle maaseutu-
 yrittäjälle tai maaseutuyrittäjälle, jonka yrityksen  
 kotipaikka on 1.1.2010 Ypäjällä.
2. Tukea tulee hakea maaseutulautakunnalta 
 viimeistään 1.12.2010 mennessä, hakemuksen 
 liitteenä tulee olla tositteet tai tositteiden kopio  
 tuettavaksi haetuista menoista.
3. Tukea maksetaan 1.12.2009 - 30.11.2010 aikana  
 syntyneistä arvonlisäverottomista menoista.
4.  Tuettavat toimenpiteet maksetaan käyttösuunni-
 telmassa varatun määrärahan puitteissa, niin että
 kaikkia tuettavia toimenpiteitä leikataan samassa
 suhteessa määrärahan ylittyessä.
5. Tukea ei myönnetä hankkeiden omarahoitus-
 osuuksiin.
6. Pienyrityksille suunnattua tukea maksetaan 
 ainoastaan mikroyrityksille eli yritykselle, joka 
 työllistää korkeintaan 9 henkilöä.

Tuen kohteena olevat toimenpiteet
1. Maatalouden taloudelliseen suunnitteluun ja
 seurantaan liittyvät neuvontapalvelut, laajentavien
 ja toimintaansa tehostavien maatilojen suunnitelma-
 ja asiantuntijapalvelut enintään 400 € / tila. Tukea ei
 makseta, mikäli neuvontapalvelu oikeuttaa 
 TE-keskuksen maksamaan investointitukeen.
2. Maatilojen ja pienyritysten sukupolvenvaihdoksien
 suunnittelu- ja neuvontapalvelut enintään 400 € / 
 yritys (tila). Tukea ei makseta, mikäli neuvonta-
 palvelu oikeuttaa TE-keskuksen maksamaan
 investointitukeen.
3. Nautojen jalostussuunnitelmat ja ensikoiden
 tilatestaukset, enintään 200 € / tila.
4. Maaseudulla harjoitettavan pienyritystoiminnan
 tukeminen.
 4.1. Maatilalla toimivan yrityksen tuotteiden tai
  palvelusten markkinointi, enintään 200 € / 
  yritys. Tukea ei makseta maaseutulautakunnan
  julkaiseman palveluoppaan mainoskuluihin.
 4.2. Maatalous- ja pienyrittäjän ammatillinen 
   koulutus, enintään 150 € / yrittäjä. Tukea ei
   makseta maatilan/yrityksen palkattujen
   työntekijöiden, ympäristötuen eikä maaseutu-
   lautakunnan järjestämiin koulutuksiin, eikä 
   mikäli koulutus oikeuttaa TE-keskuksen
   maksamaan opintorahaan.
5.  Maatilan ja pienyrityksen laatujärjestelmän 
 auditointiin, enintään 200 € / yritys (tila). 
6.  Maatalousyrittäjäin työterveyshuolto, 
 enintään 60 € / yrittäjä.

Maaseutulautakunta

Koulujen työ- ja loma-ajat 
lukuvuonna 2010–2011 

SYYSLUKUKAUSI to 12.8. – ke 22.12.2010   
syysloma  vko 42 ma 18.10. – su 24.10.2010
lauantaityöpäivä la 11.9.2010

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

Yksityistieavustushakemukset
Kunnossapitoa ja perusparantamista varten 
on toimitettava tekniselle osastolle perjantaihin 
23.4.2010 klo 14.30 mennessä. Samalla tulee 
toimittaa tiedot muutoksista tiekunnan toimielimissä, 
yhteystiedoissa yms.
Hakemuslomakkeita on saatavana kunnanviraston 
yhteispalvelupisteestä ja Internetistä osoitteesta 
www.ypaja.fi - kuntalaiselle – asuminen – 
liikenneväylät.

Ypäjällä 12.3.2010 
Tekninen lautakunta    www.ypaja.fi

KIRJASTO 
Tervetuloa tutustumaan uusittuihin tiloihimme
Perttulantien kirjastotaloon!

* * * * *
PÄÄKIRJASTON TALVIAUKIOLOAJAT:
ma  klo 13–19
ti  klo 13–19
ke klo 13–19
to klo 10–16
pe klo 10–16
sekä kuukauden 2. ja 4. lauantai klo 11–15 
(kevätkauden seuraavat lauantait: 10.4., 24.4., 
8.5., 22.5.)

* * * * *
YPÄJÄNKYLÄN LAINAUSASEMA 
(Osuuspankin tiloissa) avoinna tiistaisin klo 17–19 
ja keskiviikkoisin klo 10–12 sekä kerran kuussa 
lauantaina (kevätkauden seuraavat lauantait: 
10.4., 8.5.). 
Lainausaseman toiminta jatkuu toistaiseksi 
ennallaan.

* * * * *
KIRJASTON SATUTUNNIT 
KEVÄTKAUDELLA: 
Maanantaisin 12.4., 26.4., 10.5., 24.5. klo 10. 
 
HUOM! KEVÄTKAUDELLA EI 
LAUANTAISIN SATUTUNTEJA!
Tervetuloa satutunneille kivojen kirjojen ja 
askartelun pariin! Satutunneille ovat alle 
kouluikäiset lapset tervetulleita vanhemman tai 
hoitajan kanssa.

* * * * *
HUHTIKUUN NÄYTTELYT:

Kansalaisopiston käsityöpajan näyttely  
25.3. – 15.4. 

Ypäjän Karjalaisseuran näyttely 15.4. – 7.5.    

* * * * *
Ypäjän pääkirjasto
Perttulantie 59 32100 Ypäjä, puh. (02) 7626 5269 
puh. (02) 7626 5268 (kirjastonjohtaja, kulttuuriasiat)
ypajan.kirjasto@ypaja.fi    www.lounakirjastot.fi 

FACEBOOK
Ypäjän kirjasto on nyt myös Facebookissa 
ja löytyy haulla ”Ypäjän kirjasto”. Tervetuloa 
faniksi, jolloin saat ajankohtaiset kirjastoa 
ja kulttuuritointa koskevat tiedot kaikkein 
nopeimmin! Myös kirjaston kuvagalleria löytyy 
Facebook-sivultamme.

Ypäjänkylän lainausasema
(Osuuspankin tiloissa) Ypäjänkyläntie 951,
32140 Ypäjä as, puh. 050 363 0508
Huom! Vuoden 2010–2011 Jokioinen-Ypäjä 
-palvelumuistiossa on Ypäjän kirjaston kohdalla 
virheelliset aukioloajat! Oikeat aukioloajat voi 
tarkistaa Ypäjäläisessä kuukausittain ilmestyvästä 
kirjaston tiedotteesta.

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

Maataloustukien hakuillat 
Jokiläänissä
Tilaisuudet pidetään perinteisesti kunnittain 
viikolla 15 seuraavasti:
Tiistaina 13.4. Humppilan Valtuustosalissa klo 19
Keskiviikkona 14.4. Ypäjällä Hevosopiston 
auditoriossa klo 19, kahvitarjoilu 18.30 alkaen
Torstaina 15.4. Jokioisilla Valtuustosalissa klo 19 
Illoissa käydään läpi tämän vuoden tukilomakkeita 
ja sähköistä hakua. Kerrataan vähän vanhaa ja 
bongataan tämän vuoden uutuudet.
Kaikkiin tilaisuuksiin TERVETULOA – 
asuinkunnasta riippumatta.

MTK Lounais-Häme ja maaseutuviranomaiset

Koululaisten iltapäivätoimintaan 
hakeminen lv. 2010 – 2011
Toiminta on tarkoitettu vuosiluokkien 1-2 oppilaille 
sekä erityisopetuksessa oleville oppilaille. Toimintaa 
järjestetään Perttulan koululla, jos osallistujia on 
vähintään 5 / ryhmä klo 13.00 – 16.30 välisenä aikana 
jokaisena koulupäivänä (ma-pe).
Osallistumismaksuna peritään 60 €/kk, jos lapsi 
käyttää palvelua säännöllisesti enintään 10 päivänä 
kalenterikuukaudessa, osallistumismaksuna peritään 
30 €/kk. Osallistumismaksuun sisältyy välipala. 
Päivähoidon johtaja voi anomuksesta alentaa 
maksun puoleen päätetystä maksusta tai jättää 
kokonaan perimättä, jos huoltajan elatusvelvollisuus, 
toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat 
huomioonottaen siihen on syytä.
Hakuaika päättyy 16.4.2009 ja hakulomakkeita saa 
Toimintakeskuksesta päivähoitotoimistosta, Perttulantie 
24, jonne ne myös palautetaan.
Tiedustelut päivähoidon johtajalta puh (02) 7626 5224 / 
050 574 7744.
Ypäjä 23.3.2010

Perusturvalautakunta

Suhdanneluonteiset energia-avustukset
Suhdanneluonteiset energia-avustukset yhteisön 
omistamiin, vähintään kaksi asuntoa käsittäviin 
kerros- ja rivitalojen energiatehokkuutta parantaviin 
korjaustoimenpiteisiin on haettavana. Avustusta 
voidaan myöntää toimenpiteisiin, jotka on aloitettu 
aikaisin taan 1.4.2010 ja viimeistään 31.12.2010 sekä 
toteutettu viimeistään 31.12.2011. Hakemukseen 
tulee liittää kopiot urakkasopimuksen tai muun 
sopimusasiakirjan töiden aloittamisajankohtaa, 
urakkahintaa, tehtäviä toimenpiteitä ja sopimus-
osapuolia koskevista sivuista.
Hakuaika on 1.4. – 17.9.2010. 
Hakemukset liitteineen toimitetaan kunnan 
rakennustarkastajalle. 
Lisätietoja ja hakulomakkeita saa kunnan 
rakennustarkastajalta sekä www.ara.fi.

Ypäjän kunta

KUULUTUS
Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy ilmoittaa Ypäjän 
kunnan lukuun, että Ypäjän kunnan ekomaksu-
jen ja aluekeräysmaksujen maksuunpanoluette-
lo on nähtävänä ajalla 22.3.–5.4.2010 viraston 
aukioloaikoina osoitteessa Ypäjän kunta, tekni nen 
virasto, Perttulantie 20, 32100 Ypäjä.
Maksuja koskevat jätelain 32 §:ssä tarkoitetut 
muistutukset tulee toimittaa 14 vuorokauden 
kuluessa maksulipun saamisesta Loimi -Hämeen 
Jätehuolto Oy:lle, Kiimassuontie 127, 30420 
Forssa. Yhtiö antaa muistutuksista lau suntonsa 
ja toimittaa ne kunnan jätehuoltovi ranomaisen 
käsiteltäväksi.


