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Tapani Sirén

Puh. 02-7673903
GSM. 0500-594468
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Jalkojenhoidon ammattitutkinto

44
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Teen jalkahoitoja ajanvarauksella
Parturi- Kampaamo Ritva Kuusisen
tiloissa sekä koti- ja laitoskäyntejä.
Ajanvaraus ma–to klo 17–20 puh. 040 830 9816
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Myynti – Asennus – Huolto –Varaosat
Mitsubishi - Sanyo - Fujitsu - Panasonic
ilmalämpöpumput
Maalämpöpumput
Kylmäkoneet – kodinkoneet
SAT / TV-antennit
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Jalkahoitoa

03-422 2222 (toimisto), Kimmo 050 913 0776,
Jouni 040 776 1223, Matti 0500 487 001.

TSR-TEKNIIKKA OY

kansanedustaja, TTM
ristoautio.fi
Oitti

Forssan Autokoulu Oy

kansalaistoiminnan ja nuorisotyön amk-opiskelija
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On hyvä aloittaa 4 kuukautta ennen
syntymäpäivää (18 v.) tai aiottua kortin saantia.
Varsanojantie 83, YHO:n ruokalan alakerta, ”Potku”

maa- ja metsätalousministeri, kansanedustaja
sirkka-liisaanttila.fi
Forssa

Aloitus ti 12.4.2011 klo 19.00, Potku

Risto
Autio

Autokoulu Ypäjällä

Tarja
Anttonen

Aito hiusten
teippipidennys
tai tuuhennus.
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Katinhännäntie 298, 32140 Ypäjä as.
Puh. 050 372 1172
Avoinna: ma–pe 10–18.
Lauantai ja iltatyö sop. mukaan
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Puh. (02) 727 1180

Arctic Milk Oy Ypäjältä myy juustojaan seuraavissa myntipisteissä:
Levomäen Lihapuoti
Turuntie 19, LOIMAA
Valintatalon yhteydessä.

Bistro Souper
Urjalantie 26, URJALA
www.souper.fi
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Ypäjäläinen

Ypäjän kunnan ja Ypäjän seurakunnan julkaisema tiedotuslehti Ypäjän kunnan asukkaille.
39. vuosikerta.
Lehden suurin vastuu ilmoituksen julkaisemisessa sattuneesta virheestä on ilmoituksen
hinta.
Päätoimittaja:
Tapani Rasila
Sivunvalmistus:
Pirkanmaan Lehtipaino Oy
Toimituksen osoite:
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5214
fax. (02) 767 7214
email: ypajalainen@ypaja.fi
ILMOITUSHINNAT
Etusivun alaosa
0,75 €/ pmm + alv
Takasivu
0,75 €/ pmm + alv
Muu osa lehteä
0,50 €/ pmm + alv
Etusivun yläosan
suuri ilmoitustila
(6 palstaa x 170 pmm)
500 € + alv
Määräpaikkakorotus
0,10 e / pmm + alv
Yhdistysten ilmoitukset
Maksutta
TILAUSHINNAT
Ypäjän kunnan alueen
osoitteisiin veloituksetta
Tilaukset kotimaahan ja
ulkomaille 1.2.2011 alkaen
30 e / vuosikerta
TILAUSOSOITE
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 762 6500
fax. (02) 767 7214
ISSN 1237-2528
Ypäjän kunta
Toimistot avoinna
ma–ke 9.00–15.00
to
9.00–17.00
pe
9.00–14.30
puh. vaihde (02) 762 6500
fax. (02) 767 7214
Ypäjän 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
ke ja pe klo 10.00–11.00
puh. 040 553 6362
PAINOPAIKKA
Pirkanmaan Lehtipaino Oy
Toukokuun Ypäjäläinen
ilmestyy torstaina 5.5.2011
Lehteen tarkoitettu aineisto
on toimitettava kunnantalolle
27.4.2011 klo 12 mennessä.
Kesäkuun Ypäjäläinen ilmestyy
2.6.2011.

Seurakunnan asiat
kirkkoherra
Risto Ahti

Ypäjän seurakunnan
diakoniatyö

Huhtikuun
kirkkopyhät 2011
Sunnuntaina 3.4. eletään vasta neljättä paastopyhää ja pyhämessu on klo 10. Tämä on leipäsunnuntai, jolloin tietysti nautimme ehtoollisen.
Pappina on Juho Vuorela. Päivän latinankielinen sana on Laetare, suomennettuna ”iloitkaamme”. Sanat tulevat Jesajalta: ”Iloitkaa Jerusalemin kanssa, te kaikki, jotka sitä rakastatte”. Niinpä kaikissa virsissä puhutaan leivästä.
Virret: 26: 1-4 ja 8, kiitosvirsi pois, 473, 417,
208: 1-59 ehtoollisen aikana ja nyt tällä kertaa
ylistysvirsi 344.
Jos Risto on selvinnyt hengissä tunturipappihommista Ylläkseltä, niin messu on 10.4.
klo 10. Tämä pyhä tuo kärsimyksen ongelman
eteemme. Virret: 79: 1- 6, kiitosvirsi pois, 73,
274, saarnavirtenä 301, ehtoollisvirsinä 273,
266 ja päätösvirsi 275 (varavirret jos Vuorela:
80, 275, 274, 73: 1-, 228, 79: 9 ja 12 ylistyksenä).
Palmusunnuntai on 17.4. klo 10. Kunnian
kuninkaan alennustie alkaa ja piinaviikkoa nimitetään myös hiljaiseksi viikoksi. Virret tässä
sanankirkossa ovat seuraavat: 60, ei kiitosvirttä,
61 saarnavirtenä 3: 1-3, 299: 1-, 15. Erikoinen
tuo päätösvirsi, joka tuo mieleen adventin, mutta itse asiassa se vie päivän teemaan mukavasti,
kun kirkosta lähdetään.
Tiistai 12.4. (huom. päivä) ovat Palvelutalon ehtoollishartaudet jo klo 12.30 Ruustinna
ja klo13 Hoivakoti. Tulkaapa taas kaikki halukkaat laulamaan niin kirkkokuorolaisia kuin
muutkin halukkaat. Luvassa ovat jälleen makoisat kahvit laulujen päätteeksi. Huom: pääsiäisehtoollinen on siis viikkoa aikaisemmin eikä
hiljaisella viikolla.
Hiljaisen viikon keskiviikko 20.4. klo 19
kirkossa. Ehtoollinen. Rippikoululaisilla on jokaisella jotakin tehtävää tässä kirkossa, joten he
tulevat jo klo 18.30 kirkkoon harjoituksiin. Sitä
ennen on Mirella jo nuorten illassa jakanut tehtävät. Virret: 78, ei kiitosvirttä, 80: 1-3 Tekstit:
Jesaja 49: 1-6 ja Room. 5: 6-11 Tänä vuonna
seurataan kärsimystietä Johanneksen evankeliumin mukaan ja nyt tekstinä on Joh. 19:
1-16. Pappi lukee, mutta kolme esirukouksen
lukijaa tarvitaan. saarnavirsi 77 ja kolehtivirsi
79: 1, ehtoollisen aikana 571 ja 511. Päätösvirsi
512: 4.
Kiirastorstaina 21.4. klo19 ehtoolliskirkko
ja varmasti on myös kirkkokuoro. Virret: 300
ei kiitosvirttä 77 ja sitten saarnamiehen virsi 54
kolehtivirsi ja sen aikana yhteisvastuuta muistetaan 301 ja ehtoollisen aikana 225, 228, 229
kirkkokuoro, ja päätösvirsi 73: 5-7.
Pitkäperjantai 22.4. klo 10 kirkossa. Urut
vaikenevat, kirkonkellot ovat hiljaa. Kirkkokuoro laulaa edessä yhdessä kanttorin kanssa
(voi laulaa urkuparvellakin) Vietetään ehtool-
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lista yksinkertaisesti ristin juurella. Virret: 67,
ei kiitosvirttä, 69 (vuorovirtenä), 78, 63 (ehtoollisen aikana 229) ja päätösvirsi 77.
Illalla ristin juhla 22.4. klo 19. Illan ohjelmassa on taiteilija Kirsti Mäen esitys ”Rakkaus
on voittanut”. Kirsti Mäki on siihen itse kirjoittanut tekstit. Ohjelma sopii mielestäni ristin
juhlaan. Tähän iltaan saa kanttorimme Tapio
Laurila valita neljä virttä. Ohjelma: alkuvirsi,
Erkki Tuomonen teksti ja rukous, virsi, Kirsti Mäen osuus, kolehtivirsi, Riston loppupuhe
Herran siunauksineen ja päätösvirsi. Jospa vielä
kerran Kirsti tulee mukaan, koska Ristokin on
vielä mukana.
Pääsiäisyön messu (neljäs kerta Ypäjällä)
lauantaina 23.4. klo 23 kirkossa. Se päättyy
riemullisesti kirkonkellojen soittoon klo 24
tienoilla, ja kokoonnutaan laulamaan portaille
virttä 90 ”Kristus nousi kuolleista, kuolemallaan kuoleman voitti”. Virret: 77, kiitosvirsi
70: 3-5 ja 94 ja saarnavirsi 88 ja kolehtivirsi 84
ja yöehtoollisen aikana 91 ja 92. ja päätösvirsi 95: 7-8 ja lyhyen ja ytimekkään loppusoiton
aikana mennään ulos laulamaan tuota virttä 90
kanttorin johdolla ja kellot soivat riemuisasti
uuden päivän alkamisen kunniaksi.
Pääsiäiskirkko sunnuntaina 24.4. klo 10.
(Huom. aika) ja ennen kaikkea HUOMAA
paikka joka on Ypäjänkylän rukoushuone. Pääkirkossa ei ole mitään tuohon aikaan. Toivon
että ihan ensikertalaisetkin suunnistavat nyt
edes kerran katsomaan Humppilantien varrella olevaa rukoushuonetta. Virret: 84: 1-3, 126,
85, 105, 339: 1- Päätösvirsi on 103: 5-7 Pääsiäisen virallinen kolehti menee Kirkon ulkomaanavulle.
Pääsiäisen iltakirkko jota Risto toivoo musiikkipitoisena) pääsiäispäivän ehtoo 24.4. klo
19 virret: 84: 1-3, 88, 105, 104, 102: 1-4 ja
päätösvirsi 85.
Maanantai 25.4. on toinen pääsiäispäivä ja
silloin ollaan kirkkojen kierroksella, joten klo
10 ei ole kirkossa jumalanpalvelusta. Mutta
illalla on klo 19 Moottoripyöräkirkko. Kirkon jälkeen kahvitus seurakuntakodin pääoven
katoksessa ja Liisa Hietamäki ne keittää Risto
Ahdin tuomista tarvikkeista ja juodaan kertakäyttökupeista. Virret: 511, 135, 104 (saarna ja
uskontunnustus), 517, 509.
Vappuna 1.5. on sunnuntai ja kirkkohetki
on klo 10. Kirkon jälkeen Ristolla on mielenkiintoista arvontaa kaikkien kesken. Ei taida
monikaan juuri vappuna tulla kirkkoon, mutta
pannaanpas mukavaa arvontaa päälle. Vietetään
luomakunnan sunnuntaita ja virret sen mukaisia. Luonto herää. Virret: 567, 135, 461: 1-4,
457: 1-3, 602: 1-, 345.
Risto Ahti

Perjantai 111111
Vuonna 2011 tulee vastaan aikanaan marraskuu ja sen toinen
perjantai, joka on virallisesti
11.11.2011 eli lyhennettynä

111111. Luku on helppo muistaa, koska siinä on vain kuusi
ykköstä. Jotkut silloinkin syntyvät, jota päivämäärää ei asianomainen voi itse määrätä. Se
tulee, jos on tullakseen. Mutta
hääpäiväksi tuon perjantain voi
itse määrätä ja sopia. Tai ainakin osittain, sillä se tarvitsee
myös kumppanin suostumuksen.
Ypäjällä on kirkkoherra
Risto Ahti valmis vihkimään
tuona perjantaina Ypäjän kirkossa tai sopimuksen mukaan
jossakin muussakin paikassa.
Iltapäivällä tai illalla, miten
sovitaan. Jos vihkiminen on
kirkossa, niin silloin on tietysti kanttori ja suntio paikalla, ja
tarvittaessa he voivat olla to-

distajinakin. Mutta isoja häitä
ei tarvitse olla, kunhan paperit
ovat kunnossa. Tarkoittaa sitä
että lokakuun aikana käy kirkkoherranvirastossa tekemässä
avioliittoesteiden tutkinnan, jota paperia vastaan voidaan siis
vihkiä. Paperi ei saa olla neljää
kuukautta vanhempi vihkimisen aikaan. Mukavasti pääsee
vihille, kun muistaa tuon lokakuun. Jos tutkinta tehdään
toisessa seurakunnassa, niin
etukäteen on syytä toimittaa
todistus ja raamattu Ypäjälle
kirkkoherranvirastoon.
Tuohon perjantaihin 111111
voi vihkiaikoja varata Ypäjän
kirkkoherranvirastosta (02)
767 3108. Jos tuttavat haluavat
tulla yhdessä vihityksi eli kaksi paria samalla kertaa, niin sekin käy päinsä. Toki niissäkin
kysymykset tehdään kummallekin pariskunnalle erikseen,

mutta puheet ja rukoukset ovat
yhteisiä.
Isänpäivä on parin päivän
päästä 13.11. joten isät, miettikääpä nyt lahjaksi tuota vihkimystä ja helppoa hääpäivän
muistamista. Toki tietysti sama
toivomus naisväelle: tarjotkaapas nyt isälle mukava isänpäivälahja eli helppo hääpäivä
muistaa. Katsotaan nyt tuleeko
kukaan vihille tuona mystisenä perjantaina 111111, joka ei
ole onneksi luku 13 vaan 11.
Mahdollisen hääjuhlapaikan
voi tietysti jokainen itse miettiä, jos sellaisen pitää. Ja mikä
hienoista: ajoissa vihille Ypäjälle ja ehtii vielä vaikkapa risteilylle Turkuun. Varatkaapas
nyt aikoja ja jättäkää samalla
yhteystietonne Ypäjän kirkkoherranvirastoon.
Risto Ahti

Diakoni Hanna Hakalan vastaanotto
huhtikuussa keskiviikkoisin
ja perjantaisin klo 9.00–11.00.
Hiljaisella viikolla (vk. 16) vastaanotto on keskiviikkona
20.4. ja myös torstaina 21.4. klo 10.00–11.00. Pitkäperjantaina 22.4. ei vastaanottoa!

Diakonin yhteystiedot: Hanna Hakala, puh. 040 553
6362, s-posti: etunimi.sukunimi@evl.fi. Diakonia voit tulla
tapaamaan sopimuksen mukaan muulloinkin tai pyytää
kotikäynnille, soitathan, niin tiedän tulla luoksesi.
Diakonin kanssa voit keskustella luottamuksellisesti mieltäsi painavista asioista, suruista ja murheista. Tai voit
tulla ihan vain tervehtimään tai kysymään, jos sinulla on
asiaa diakoniatyöstä.
Vähävaraisille tarkoitettuja EU-elintarvikkeita on vielä jäljellä ja uusi erä tulee huhtikuun aikana. Elintarvikkeita voi
tulla hakemaan vastaanottoaikoina ja niitä voidaan tuoda
myös kotiin. Muistakaa ottaa omat kassit mukaan!

Diakoniatyössä tapahtuu

Diakoniapiiri Ypäjänkylän kirjastossa tiistaina 12.4. klo
14. Tervetuloa kaikki mukaan!
Hartaudet Palvelukeskuksessa pidetään huhtikuussa
keskiviikkona 6.4. ja 20.4. klo 13.00 Hoivalla ja klo 13.30
Ruustinnassa.
Lukkarin KeVa-kerho kokoontuu keskiviikkona 6.4. ja
20.4. klo 14.10.
Työttömien ruokailu keskiviikkoisin klo 11.30.
Kultaisen iän kerho kokoontuu klo 11.00–13.00.
to 7.4. terveisiä Albaniasta
to 14.4. palmusunnuntai ja pääsiäisaiheita
to 28.4. arpajaiset
Kerhossa on mahdollisuus syödä lounas 4 euron hintaan. Tervetuloa mukaan uudetkin ”kerholaiset”!
Kevätretki Kultaisen iän kerholaisille ja muille kiinnostuneille Hämeenlinnaan torstaina 19.5. Matkaan lähdetään aamulla klo 8.30 ja takaisin tullaan n. klo 17. Vierailemme Sibeliuksen lapsuudenkodissa (jossa opastus)
sekä Vanajan kirkossa. Käymme syömässä ja kahvilla.
Retken hinta noin 20 euroa. Tarkempi aikataulu ja hinta
ilmoitetaan myöhemmin. Linja-auto voi myös kiertää ja
ottaa matkalta kyytiin, kerro ilmoittautuessasi mistä olet
tulossa kyytiin. Ilmoittaudu Hannalle pe 29.4. mennessä.
puh. 040 553 6362 tai Kultaisen iän kerhossa.
Lämmin kiitos kaikille eri tavoin Marian päivän Yhteisvastuumyyjäisiin ja -lounaaseen sekä valmisteluihin osallistuneille! Myyjäisten ja lounaan puhdas
tuotto oli 641,25 €!
Taivaan Isän siunausta jokaiselle toivottelee diakoniHanna

Sanan ja rukouksen
ilta 6.4. klo 19

Seurakuntakodilla on keskiviikkona 6.4. iltatilaisuus klo 19.
Paikalle saapuu Suomen Raamattuopiston Säätiön (Kauniainen) Varsinais-Suomen ja Kanta-Hämeen julistustyöntekijä ja
aluejohtaja pastori Antti Ijäs.
Aiheena on Uskalla elää.
Myös kirjapöytä on esillä. Juodaan päätteeksi kahvit. Kolehti
Raamattuopistolle. Antti Ijäksellä on tavallaan sukujuuria
Ypäjälle. Hänen vanhempansa ovat rovasti Yrjö Ijäs ja äiti
Kirsti omaa sukua Tuulonen.

Ypäjällä oli aikanaan Tuulosia
tuolla Ketokylässä lähellä Eeva Lehtistä. Uskon että jotkut
muistavat noita Tuulosia. Nyt on
mahdollisuus tulla tervehtimään
jälkikasvua. Antin veli on Matti Ijäs, Turun kristillisen opiston teologisten aineiden lehtori,
joten jotkut Turun kristillisen
opiston käyneet ja ystävät tuntenevat hänet. Musiikkia esittää ja
samalla virsien säestyksen hoitaa Kari Kuusisto Tampereelta.
Runsasta osanottoa toivottaen
Risto

Moottoripyöräkirkko 25.4.

Maanantaina toisena pääsiäispäivänä 25.4. pidetään jo perinteeksi muodostunut moottoripyöräkirkko Ypäjällä. Kirkko
alkaa illalla klo 19 ja sen jälkeen
juodaan kirkkokahvit seurakuntakodin pääoven katoksessa. Liisa Hietamäki ne keittää ja Risto
antaa tarjottavat: kertakäyttökupit, kahvit ja lisukkeet. Moottoripyöräkirkkoon ovat tietysti
kaikki tervetulleita, mutta jätetään kirkon parkkipaikka moottoripyörille, mopoille, mönkijöille, polkupyörille vapaaksi.
Miten mahtaa olla mopoautot
– no olkoon tervetulleita. Mutta
muut autot parkkeeraavat kaup-

pojen parkkipaikoille.
Tämä iltakirkko on SVENGAAVA MOOTTORIPYÖRÄKIRKKO, jossa musiikin johto
ja piano Tapio Laurila, Kauko
Hyytiäinen, harmonikka ja Jyrki
Lehtiö, basso, ja mukana ovat
myös kirkkokuoron miehet. Ja
Risto on pappina.
Pankaapas jo nyt sana kiertämään, sillä kolmannen kerran
tämä juttu toteutetaan. Helatorstai on vasta kesäkuun alussa, ja
silloin moottoripyöräkausi on jo
pitkällä, joten kokeillaan nyt tätä
toista pääsiäispäivää. Tervetuloa
mukaan.
Risto Ahti

Huhtikuu / 2011

3

Armeijakaskuja vanhana partana
Koitti se aika minullekin, kun
uudet alokkaat tulivat. Olen
rempseästi kirjoitellut: ”Hiljainen on vanhan yö, mutta mokkerin sänkyyn myrsky lyö. Pinkat
lentää yössä, kun korpit ovat
mielityössään.” Oltiin jo kovaa
poikaa, kun jämä saatiin kaulukseen. Ja runosuoneni on puhjennut jossakin syksyisessä yössä.
Alokkaita pantiin laskemaan,
kuinka monta yötä heillä on vielä armeijassa, ja kova päivä siinä
lyhyen yön välissä. ”Kun koittaa
päivä vapauden ja vanha lähtee
pois. Niin mokkerit ne huokailee, oi jospa vanha ois’. Tämän
runon kerron lohduks’ sulle alokas, kyllä parta kasvaa vielä teillekin. Jos luoja suo ja viskaalit
sen sallii, voitte joskus päästä
siviiliin.”
Jostakin syystä en puhu niinkään alokkaista vaan könsyistä. Olenpahan kirjoittanut jopa
Könsyn unen. ”Ja katso, vanha
alikessu ilmestyi könsylle unessa. Vanha sanoi: ”Könsy, kun

pääsi hiukset kerrot kiväärisi
numerolla, ja lisäät siihen kaasunaamarisi numeron, niin saat
selville, miten paljon sinulla on
oleva aamuja armeijan harmaissa.” Ja katso, seuraavana aamuna löydettiin könsy kasarmin pihalta jalkarättiin hirttäytyneenä.
Sotilaan testamentti lienee
ollut aikoinaan tämä: ”Sydän
– naiselle. Henki – isänmaalle.
Ruumis – madoille. Varustus –
rättimikolle. Kunnia – kiholle
ja heitin – mokulle.” Ja onnellisuudesta uneksivat alokkaat seuraavasti. ”Voi noita onnellisia”,
sanoi alokas kun hautausmaan
ohi kulki.
Säätieteilijäksi olen ilmeisesti
ruvennut jo armeija-aikana, koska alokkaille olen kirjoittanut
seuraavan ennusteen. Odotettavissa huomisiltaan asti: matalapaineen alue myrskykeskuksineen liikkuu ripeästi alokaskasarmia kohti. Linjalla lisääntyvää santsimarssia, siellä täällä
rumia yksittäissyöksyjä. Illalla

paikoitellen pinkkojen lentoa
ja pyörremyrskyä on oleva kaapeissa, petien kaatumisvaara
edelleen kaikissa tuvissa. Tupa
yhteen ja kahteen päin kääntyvää tuulta, lisääntyvää vipinää
ja osittain tiskiä ja perunateatteria (perunat piti siihen aikaan
kuoria) sekä ennen kaikkea hillitöntä siivoamista. Lämpötila
suunnilleen ennallaan tai nousee
vähän.
Löytyypä sitä jostakin alikersantin määritelmä, jonkun mokkerin eli alokkaan tekemänä.
Mikä on alikessu. Silmää viilattu, vanikalla täytetty ja natsoilla
hurmattu. Kolmen kuukauden
ylipalvelulla rangaistu ja alokkaan kiusaksi armeijaan jätetty
törkeyttä täynnä oleva tyhjiö,
jonka ääni muistuttaa sumusireeniä.
Alokkaan sanomisia olen kirjannut paljonkin. ”Haaskalinnun
pesä”, sanoi alokas kun korpraalin punkkaa (petiä) teki. Olen
poistumiskiellossa, sanoi alo-

kas, kun esimies komensi: taakse poistu. Osuma oikealle ylös,
sanoi alokas, kun tyttöä suuteli
ja korvapuustin sai. Täällä eivät
siviilit juhli, sanoi alokas, kun
saappaalla rottaa heitti. Sota julmaa sanoi alokas kun hammasharjalla vessan pyttyä siivosi.
Nämä kaikki sanonnat ovat
ajoilta, jolloin kukaan ei osannut
tehdä kantelua eduskunnan oikeusasiamiehelle, sillä sellaista
ei ollut. Eikä varmaan kukaan
enää kirjoittele kotiin: ”Rahaa ja
ruokaa tai sitten ruumisarkku”,
sanoi alokas kun kotiin kirjoitti.
Nykyään sotilaat ovat jatkuvasti lomalla, joten voi käydä niin,
kuten eräs äiti hiljakkoin sanoi,
että hän lähettää Säkylään laskun, kun armeijan leivissä oleva
poika käy jatkuvasti kotonaan
syömässä.
Nämä jutut olen koonnut päiväkirjoistani 1962–1963.
Risto Ahti

Järvi-Suomen retki
Riston kanssa 26.–27.7.2011
Vietämme kaksi mukavaa kesäpäivää Keski- ja Itä-Suomen
kauniissa maisemissa. Matkaamme kohti Jyväskylän ja
Kuopion kautta Nilsiään. Ennen
tuloa hotelliin teemme moottoriveneretken Syvärin järvellä
herännäisjohtaja Paavo Ruotsalaisen koti saareen. Toisena
päivänä jatkamme mielenkiintoista reittiä: Nilsiä – Juankoski
– Juuka – Koli – Kontiolahti –
Joensuu – Valamon luostari. Kotimatka Varkauden ja Pieksämän
kautta.
Tiistai 26.7.2011
Lähdemme Salon torilta klo
6.00 ja ajamme Someron, Fors-

san ja Jokioisten kautta Ypäjän
seurakuntakodille, josta jatkamme klo 7.20. Loimaan Lintuparvelta starttaamme matkaan
klo 07.55. Ajamme Tampereen
ja Jyväskylän kautta Nilsiään.
Teemme moottoriveneretken
Aholansaareen, joka on Paavo
Ruotsalaisen kotisaari. Opastus
saaressa ja nautimme kahvin
ja voileivän. Retken jälkeen on
majoittuminen hotelli Tahkovuoreen ja illallinen hotellissa.
Keskiviikko 27.7.2011
Nautimme aamiaisen hotellissa,
jonka jälkeen lähdemme ajamaan Juankosken ja Juuan kautta kohti Kolia. Käymme tutus-

tumassa luontokeskus Ukkoon.
Luontokeskus Ukon piha (Ukon
Yläpiha) on keskeinen alue, sillä siitä lähtevät polku ja portaat
Ukko-Kolin näköalapaikalle,
tuoli-/maisemahissi Pielisen
rantaan sekä useimmat merkityt
polut Kolin vaaroille. Tämän
jälkeen ajetaan Kontiolahden ja
Joensuun kautta Valamon luostariin, jossa lounas. Lounaan
jälkeen matka jatkuu kotia kohti
Varkauden ja Pieksämän kautta.
Illalla kotona.
Matkan hinta: 199,00 €/henkilö.

Hintaan sisältyy:
• matka Vainion Liikenteen bussilla

• moottoriveneretki Aholansaareen, opastus, kahvi ja voileipä
• majoitus hotelli Tahkovuoressa
kahden hengen huoneessa aamiaisella
• illallinen hotelli Tahkovuoressa
• lounas Valamon luostarissa
Lisämaksusta:
40,00 € yhden hengen huonelisä.
Varaukset: Matkapojat Oy,
Kristiinankatu 10, 20100 Turku,
puh. 010 232 3103.
Ilmoittautumiset viimeistään
14.6. 2011 mennessä.
Matka edellyttää vähintään 34
matkustajaa.
Tervetuloa mukaan toivoo
Risto Ahti, matkanvetäjä

Vapuksi kakkua ja kaakkua

kakkua vapuksi. Aikaisempina
vuosina vastaava tori on ollut
ennen äitienpäivää mutta nyt
yhteensattumien takia hieman
ennen vappua.
Kahvia on myynnissä ja arvontaa. Ja lähetyksellä on oma
tavarapöytänsä. Lähetysvastuuryhmän väki on mukana toritapahtumaa rakentamassa. Emäntä Eeva Lehtinen joukkoineen
ahertaa keittiössä. Saataneenko
myös Marja-Leena Heikkilän

kotonaan tekemiä munkkeja? Ja
tottahan toki mukaan on pyydetty Aino Tuura ja kokeneita
emäntiä myös srk-kodin emäntä
Liisa Hietamäki ja paljon muita
kuten Arja Vuorentausta, Leena
Lintukangas, Tuula Jussila, Ritva Paloposki, Pirkko Lipponen,
Liisa Rautiainen, Martikaiset,
Tuomoset, Marjatta Pääjärvi ym.
Myös sinä voit tehdä kotona jotakin ja tuoda seurakuntakodille
myyntiin.

Kello 16 myynnin loputtua
suoritetaan tuon jännittävä arvonta, jossa myyjinä ovat ainakin tähän asti olleet vuosia Helvi
Vesanen ja Paula Martikainen,
on kerännyt mukavasti arpavoittoja. Tapahtuman lopuksi
lähetysvastuuryhmänjäsenet kokoontuvat pieneen kokoukseen
juomaan kahvia ja toteamaan
tapahtuman tulos.
Lähetystyöyhmän puolesta
Risto Ahti

messun. Mutta ennen kuin päästään Marttilaan, on matkalla
yllätyspoikkeaminen. Joka on
mukana, näkee. Heti messun
jälkeen lähdetään kohti Turkua
ja aterioidaan noutopöydästä
maukas päivällinen kahveineen
historiallisessa rakennuksessa.
Ihaillaan kevättä ja käydään sitten Vahto, Nousiainen ja Masku
-reittiä. Ohjelmaa on riittämisiin
koko päiväksi.

sen Seitahotelli. Ilmoittautuminen on menossa. Esitteet ja varaukset 010 232 3103. Tervetuloa
mukaan.
Terveisin Risto Ahti

Pääsiäisenä armon
vuonna 2011

Suomen kielessä on paljon kauniita sanoja. Mutta miksi ne eivät huulille nouse silloin kuin
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 nu-

jertaa 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

Sävelten siivin
Ypäjän kirkossa

Erilaiset sävelet liittyvät tiivisti
suomalaisten elämän moninaisiin tilanteisiin ja tunnelmiin. Ne
sopivat iloisten hetkien hauskuttajiksi, alakuloisten tuokioiden
lohduttajiksi ja juhlatunnelman
kohottajiksi.
Palmusunnuntaina lauletaan
ja soitetaan kauneimpia hengellisiä teoksia Ypäjän kirkossa.
Niitä esittävät Ypäjän kirkkokuoro, ja laulusolisteina ovat
Kirsti Laaksonen, Jyrki Lehtiö,
Keijo Leppänen ja Marjo Vel-

ling sekä Karita ja Jessika Pakarinen laulaen ja soittaen. Tapio
Laurila, piano, Kauko Hyytiäinen, harmonikka ja Jyrki Lehtiö,
bassokitara esittävät Oscar Petersonin jazzkappaleen Hymni
vapaudelle. Tilaisuudessa lauletaan yhdessä tuttuja virsiä. Illan
musiikin johdosta vastaa Tapio
Laurila. Risto Ahti juontaa ja pitää iltahartauden.
Sävelten siivin Ypäjän
kirkossa palmusunnuntaina
17.4.2011 kello 18.

Huhtikuun päiväkerhotiedote
Syksyn kerhoihin ilmoittautuminen alkaa.

Uudet kerholaiset täyttävät ilmoittautumiskaavakkeen jo
kerhoa käyviltä riittää sanallinen ilmoitus kerhonohjaajille.
Kaavakkeita saa päiväkerhosta tai huhtikuun Ypäjäläinen
-lehdestä s. 8. Palautus päiväkerhoon 26.5. mennessä.

Pääsiäisenajan Lasten kirkkohetki

on Seurakuntakodilla tiistaina 19.4.
klo 10.15 alkaen. Tilaisuudessa esiintyvät
päiväkerholaiset yhdessä esikoulun ja
päivähoidon kanssa. Tervetuloa kaikki mukaan.

Varaa mukaan 28 euroa, iloinen mieli, miksei virsikirja ja
säänmukainen varustus. Lähdemme katsomaan miten Ypäjää
etelämpänä kevät edistyy ja pääsiäinen on sujunut...
Ilmoittautumiset kirkkoherranvirastoon puhelin 767 3108.
Paluu Ypäjälle hieman ennen
klo 19, sillä illalla on sanankirkko ja nyt on motoristikirkko: parkkipaikalle saa tulla vain

Perttulan liikuntakerho
keskiviikkoisin klo 13.00–14.00 Perttulan koululla.
Aseman kerho Ypäjänkylän koululla
torstaisin klo 13.00.–14.00.
(kiirastorstaina 21.4. ei ole kerhoa).

Nuorisotyö ja rippikoulu
7-haavi tiistaisin klo 14–16 Ypäjän kunnan nuorisotila
Haavissa 7-luokkalaisille.
Nuortenillat klo 18.00 srk-kodilla:
perjantaina 1.4. ja pe 29.4.
Lisäksi pakollinen nuortenilta
rippikoululaisille pe 15.4.
Iltakirkko keskiviikkona 20.4. klo 19.00
Ypäjän kirkossa (rippikoululaisille pakollinen).
Isospalaveri perjantaina 15.4. klo 17.00 srk-kodilla.

Ypäjän seurakunnan
nuorten kesätyöpaikat

Kirkkojen kierros 2011
Toisena pääsiäispäivänä
maanantaina 25.4.
Perinteinen kevätretki helatorstaina 25.4. Vuorisen bussi
lähtee Loimaan torilta kello 8.00
ja ajaa Katinhännän kautta Aseman vanhalle kaupalle (noin klo
8.10 tienoilla) ja Ypäjän kirkon
parkkipaikka kello 8.30, josta
Palikkalan Ojalan kaupan pihalle. Sitten ajellaan Härkätietä
Marttilaan, missä Risto pitää

Nyt runsaasti uusia kohteita:
Kainuu, Kuhmo, hotelli Kalevala; Suomussalmen Raatteentie ja
Itä-Lappi, komea kylpylähotelli
Sallassa ja tutut Kittilä ja Ylläk-

Varhaisnuorisotyö

Toritapahtuma
Aika: perjantaina 29.4. klo 15
Paikka: seurakuntakoti
Perjantaina huhtikuun 29.
päivänä järjestetään perinteinen
toritapahtuma nimikkokohteittemme hyväksi seurakuntakodilla. Myynti kello 15–16.
Pääoven edessä ja kahviossa
on myynnissä suussa sulavia
munkkeja, joita aamusta alkaen
klo 9 paistetaan keittiössä. Toki
myynnissä on myös kaikenlaista leivonnaista. Nyt kaakkua ja

Ruskamatka 16.–23.9.

moottoripyörillä ja mopoilla ja
mönkijöillä ja miksei mopoautollakin, mutta itse autot jätettävä jonnekin kauemmas. Huom:
erikoisruokavalio: jos sinulla
on erikoisruokavalio niin ilmoita siitä samalla kun ilmoittaudut.
Laktoosi, keliakia tai muu sellainen riittää keittiölle tiedoksi.
Terveisin
Risto Ahti

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 1990–1995 syntyneille
ypäjäläisille koululaisille, opiskelijoille ja muille työtä vailla oleville nuorille. Työpaikan saamisen ehtona on, että nuoren kotipaikka on Ypäjän kunta.
Kirjalliset hakemukset 15.4.2011 mennessä osoitteella Ypäjän
seurakunta, taloustoimisto, Perttulantie 10, 32100 YPÄJÄ.
Valituille ilmoitetaan valinnasta 19.4.2011.
Lisätietoja antaa talouspäällikkö Katja Laine, puh. 0400 929 226.
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Rantanen johtaa
Ypäjän Riistamiehiä
Risto Rantanen jatkaa Ypäjän
riistamiesten puheenjohtajana ja
sihteerinä toimii Helga Tuura.
Johtokuntaan yhdistys valitsi
vuosikokouksessaan uudelleen
Erkki Fabritiuksen, Markku Salmin ja Erkki Heikkilän sekä uutena Jyrki Uutelan.
Toiminnantarkastajina toimivat Ilpo Mäkeläinen ja Paavo
Mutkala.
Ypäjänkylän kylänvalvoiksi
valittiin Simo Kankare ja Jouni
Mäkilä, Perttulan Markku Tuura, Varsanoja-Kartanonkylän
Markku Nummela, Mannisten
Raimo Alkki ja Esa Helenius,
Kuusjoen Janne Hakamäki, Levän Juhani Leppälahti ja Ant-

Liikuntatapahtumia

KOKO PERHEEN KEVÄT-KESÄN
KUNTOKAUDEN AVAUS YPÄJÄLLÄ!
Tarkkaile nettisivuja ja Forssan Lehteä.
Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
Forssan, Humppilan, Jokioisten,
Tammelan ja Ypäjän liikuntatoimet

ti Suikkari, Palikkalan Kalevi
Korpela ja Eino Kantee sekä
Saarikon kylänvalvojiksi Markku Salmi ja Markku Mäkelä.
Kenneltoimikunnan vetäjänä toimii Sisko Nurminen, ampumatoimikunta kivääri vetäjä
Kari Tuura, haulikko Jani Nurminen. Riistakolmion vetäjänä
Erkki Fabritius, joka on myös
riistapäällikkö.
Metsäjänis on hävinnyt yhdistyksen alueelta aika vähiin.
Rusakkoa vielä löytyy. Hirvi- ja
peurakanta on pysynyt ennallaan, pienpetoja kyllä on runsaasti verotuksesta huolimatta.

Levän yksityistien

VUOSIKOKOUS
perjantaina 15.4.2011 klo 19.00 Osuuspankilla.
Hoitokunta

Kolin metsätien

KOKOUS

Sihteeri

pidetään keskiviikkona 27.4.2011 klo 19.00
Veteraanituvalla.
Toimeksisaanut

Levänmäentien

Jokiläänin kansalaisopiston

VUOSIKOKOUS

KEVÄTNÄYTTELY

pidetään maanantaina 18.4.2011 klo 19.00
Eija ja Kari Kuivamäellä.
Hoitokunta

Jokioisten Tietotalolla
15. – 17.4.2011
Esillä

Opistoon – luonnollisesti!

LASTEN JA NUORTEN

SUURKIRPPIS

-teemavuoden kädentaidon töitä

la 9.4.2011 klo 10–13
Forssan Järjestöjentalolla, Kuhalankatu 17
Pöytävaraukset 040 832 7425 / Mervi
Pöytävuokra 5 € jäsenet, 10 € muut, 2 € paikka rekille
Kahvio. Pallonheitto. Kasvomaalaus.
Mahdollisuus lahjoittaa vaatteita ja tarvikkeita
Viron lastenkotiin.
Tervetuloa hyville ostoksille!

Näyttely avoinna
pe klo 11-17
la klo 11-15
su klo 11-17
Lauantaina 16.4.

”Katso luontoa ja huomaa”
- opiston Viihdeorkesterin konsertti klo 15.30

Sunnuntaina 17.4.
Musiikkiesityksiä klo 12 alkaen
Lukuvuoden päättäjäiset klo 16.15
omusiikkia
orehtorin puhe

Kiipeilemään tai
ostoksille!

Opistolaisyhdistyksen kahvila ja arpajaiset!

Tervetuloa!
Ei hätää voit tilata liikunnanohjaajalta testausajan.
Testauspäivä torstaina 14.4.2011 klo 13–
16 välisenä aikana Kartanon koululla.
Liikunnanohjaaja tekee sinulle testejä ja antaa liikuntaohjeita. Testeihin voi tulla myös
pareittain.
Testin hinta 10 e/hlö.
Varaa aikasi 12.4. mennessä merja.kivimaki@ypaja.fi

PESISTÄ PERTUNKAARESSA

PÄÄSIÄISM
YYJÄISET
PÄÄSIÄISMYYJÄISET
kiirastorstaina
21.4. klo 9-12
Veteraanituvalla
Tuotto hyväntekeväisyyteen.
TERVETULOA!
LC Ypäjä Kate

KUUMAN RAVIKESÄN ALOITUS!

Paikallisravit Ypäjän raviradalla
sunnuntaina 10. huhtikuuta klo 13.00 alkaen
Pääsymaksu 5 euroa, sisältää ohjelman
Ravintola Ajomestari avoinna
TERVETULOA JOUKOLLA MUKAAN!
Hevosopisto & Ypäjän Hevosystäväinseura

tiistaisin ja torstaisin klo 16.30–18.00 26.4. alkaen:
Tiistaina vanhemmat eli 6–9 -luokkalaiset,
torstaina nuoremmat eli 1–5 -luokkalaiset.
Ilmainen!
Ohjaajana Tuomas Saastamoinen.
Ypäjän vapaa-aikatoimi

Lajisirkus alkaa Kartanon koululla
tiistaina 12.4.2011 klo 18–19
Kokeilemme ja tutustumme erilaisiin liikuntamuotoihin
neljänä tiistaina peräkkäin. Rohkeasti kaikki mukaan!
Hinta 10 e/hlö (sisältää 4 liikuntakertaa).
Ilmoittaudu liikunnanohjaajalle
7.4.2011 mennessä.
Lisätietoja merja.kivimaki@ypaja.fi

Lähde Turkuun Skanssin ostoskeskukseen ostoksille tai
Flowparkiin kiipeilemään 21.5. Turun uusi kiipeilypuisto
Flowpark sijaitsee Skanssin yhteydessä ja siellä kaikki yli
7-vuotiaat ja väh. 120 cm pitkät voivat kokeilla kiipeilyä.
Aiempaa kokemusta ei tarvita ja varusteet saat puistosta.
Alle 13 v. valvoja mukaan, sitä vanhemmat itsenäisesti.
Kuljetus lähtee Ypäjältä entisen matkahuollon edestä 21.5.
klo 11 ja paluu Skanssista klo 16. Kuljetuksen hinta 8 €/
jäsenet, 12 €/muut. Lisätietoja kiipeilystä www.flowpark.fi.
Varaukset 040 822 7881 / Heidi 8.5. mennessä.
Järj. MLL Ypäjän yhdistys

Ypäjän Karjalaisseura ry

TUPAILTA

tiistaina 19.4.2011 klo 19.00
Veteraanituvalla, Perttulantie 7.
Tervetuloa toivottavat Anneli, Sirkka ja Pentti.

Mannisten kyläkerho
kokoontuu tiistaina 5.4.2011 klo 18.00
Eila Peltomäellä.
TERVETULOA.

Ypäjän Sotaveteraanit,
Naisjaosto ja kannattajajäsenet
Talvikauden viimeinen ILTAPÄIVÄTILAISUUS pidetään kevättä odotellessa seurakuntakodilla keskiviikkona 13. päivänä huhtikuuta 2011 klo 14.00. Tuttuun
tapaan lauletaan, keskustellaan ja saadaan tietoja
valtakunnallisista Veteraaninaisten päivistä 26.4.2011
Turussa, jossa pidetään tänä vuonna myös Kansallisen
veteraanipäivän 27.4.2011 valtakunnallinen pääjuhla.
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Keskustan Perttulan py:n
sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS
pidetään Kunnantalon kahviossa
torstaina 14.4.2011 klo 19.00.
Johtokunta kokoontuu klo 18.30.
Tervetuloa!

Johtokunta

Lehtimäenkulmantien

VUOSIKOKOUS

pidetään Mirja ja Harri Karppelinilla maanantaina 18.
huhtikuuta 2011 klo 18.00. Tervetuloa!
Toimitsijamies

Ypäjän Keskustanaisten
sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
keskiviikkona 6.4.2011 klo 19.00
Osuuspankin kerhohuoneella.
Käsitellään kevätkokoukselle määrätyt asiat.
Johtokunnan kokous klo 18.00.
Tervetuloa mukaan!
Johtokunta

Ypäjän Eteläinen Maamiesseura
tarjoaa jäsenilleen seuraavia palveluja vuonna 2010
Kesantomurskain
Kultivaattori
Lautasmuokkain, Multiva
Lantakärry Junkkari
Lietekärry

14 €/ha
Simo Vali, 767 3149, 0400 459 081
12 €/haS
Simo Vali, 767 3149, 0400 459 081
15 €/ ha
Samu Heikkilä, 045 633 9847
3,5 €/kuorma Samu Heikkilä, 045 633 9847
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.
Kaikkiin yllä mainittuihin hintoihin lisätään ALV 22 %.
Klapikone, HakkiPilke
Klapikone, SuperPilke

40 €/päivä
35 €/päivä

Simo Vali, 767 3149, 0400 459 081
Simo Vali, 767 3149, 0400 459 081

Klapikonehintoihin sisältyy alv 23 %

Hyrsynseudun Kyläyhdistys ry:n

VUOSIKOKOUS

pidetään sunnuntaina 10.4.2011 klo 12.00 Kankareen
torpalla, Hyrsynkulmantie 632. Kokouksessa käsitellään
sääntöjen määräämät asiat.

Kokouksen jälkeen saamme kuulla ajankohtaista asiaa
puutarhasta ja sen hoidosta asiantuntijana Pirkko Hintsanen MTT:ltä.
Kahvitarjoilu. TERVETULOA.
Hyrsynseudun Kyläyhdistys ry.
Hallitus

Keskustan Ypäjän kunnallisjärjestö ry:n
sääntömääräinen

Varsanojan Uiton yksityistiekunnan

KEVÄTKOKOUS
Erkki ja Sirpa Kirkkolassa
sunnuntaina 17.4.2011 klo 13.00.

Esillä sääntömääräiset asiat.

Lisäksi käsitellään tiekunnalle aiheutuvat toimenpiteet
syyskuussa käytävien Veteraanien suunnistuksen
SM-kisojen osalta.
Hoitokunta

Leppäkorven yksityistien

TIEKOKOUS

torstaina 14.4.2011 klo 19.00 Aila ja Markku Sirenillä,
Leppäkorventie 75. Esillä sääntömääräiset asiat.
Hoitokunta

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry.

HUHTIKUUN TOIMINTAA
Kuukausikokoontuminen Veteraanituvalla tiistaina
5.4. kello 13. Kokoonnutaan Veteraanituvalle perinteiseen kuukausikokoukseen, aiheena kevät ja runous.
Tuo mukanasi iloinen mieli sekä runoja, tarinoita ja juttuja keväästä. Vietetään mukava yhdessäolohetki saapuneen kevään kunniaksi.
Kirjoittajapiiri kokoontuu Veteraanituvalla maanantaina 11.4. klo 14.
Naistenpiiri Veteraanituvalla tiistaina 12.4. kello 12.
Tarinatupa Veteraanituvalla keskiviikkona 20.4. klo 13.
Olethan muistanut maksaa vuoden 2011 jäsenmaksun,
jonka olet saanut sihteerin lähettämän kirjeen mukana.

Kartanonkylän yksityistien

VUOSIKOKOUS

pidetään Hevosopiston Härkätallilla tiistaina 26.4.2011
klo 19.00 alkaen. Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Maksuunpanoluettelo on nähtävillä Ypäjän Osuuspankissa 11.–21.4. välisenä aikana.
Hoitokunta

Ypäjänkylän Kylähdistys ry:n
Talviriehan 26.2.2011 hiihtokilpailut
Tulokset
4-vuotiaat:
5- vuotiaat:
7-vuotiaat:
Koululaiset:

1. Joonas Suonpää 3.31,25.
1. Jesse Tonttila 2.01,01, 2. Antti Paloposki 2.05,24.
1. Susanna Suonpää 1.08,22.
1. Camilla Suonpää 0.50,03, 2. Amanda Suonpää 0.55,76.

Ypäjänkylän
Maa- ja kotitalousnaiset

HUHTIKUUN TOIMINTAA

KEPPIJUMPPA jatkuu maanantaisin
klo 19.00 Ypäjänkylän koululla.
TUPAILTA Seuraintalolla tiistaina 12.4. klo 19.00.
Sirkka opastaa meitä kahvipussipunonnassa
eli pusseja mukaan. Emäntinä Ritva ja Pirkko.

Ypäjän Kokoomus ry:n

KEVÄTKOKOUS

keskiviikkona 20.4.2011 klo 18.00
Ypäjän Osuuspankin kerhohuoneella.

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Pumppi Treeni
torstaisin 7.4. alkaen klo 17.30
Kartanon koululla.
4 €/ kerta. Vetäjänä Eeva Mikkola.
Järj. Ypäjän Naisvoimistelijat

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Hallitus

Ypäjän sotainvalidit,
puolisojäsenet ja tukijäsenet

TUPAILTA

Veteraanituvalla tiistaina 19.4.2011 klo 14.
TERVETULOA !

Kalastuskunnat tiedottaa
Lupien hinnat entiset:
Katiska 2 €
Verkko 4 € (2 pyydysmerkkiä)
Virveli 4 € (2 pyydysmerkkiä)
Lupia saa Osuuspankista
Kesällä istutetaan kuhanpoikasia.

Ypäjän Eteläiset
Maa- ja kotitalousnaiset

Kokoonnumme Hevosopiston takkahuoneelle
perjantaina 29.4. klo 19.00.
Teema: Kevään juhlat. Ehdotuksia antamassa Krista Ryödi.
Tervetuloa!

VUOSIKOKOUS

pidetään Veteraanituvalla
sunnuntaina 10.4.2011 kello 18.00.
Tervetuloa!
Johtokunta
_ _ _ _ _
Kunnallisjärjestö tarjoaa kahvit Ypäjän torilla torstaina
7.4.2011 klo 12–16. Paikalla myös kansanedustajaehdokkaita. Nähdään torilla!

Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry:n

KEVÄTKOKOUS

torstaina 14.4.2011 klo 1900 Ypäjänkylän Seuraintalolla. Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Tuleva kunnanjohtaja Vesa Ketola on paikalla.
Tervetuloa!
Johtokunta

Kysely joukkoliikenteestä

Uudenmaan ELY-keskus ja alueen kunnat kysyvät
asukkaiden mielipiteitä joukkoliikenteen palvelutasosta. Kyselyn avulla kerätään tietoja joukkoliikennepalveluiden nykytilasta sekä toimenpiteistä, joilla joukkoliikenteen käyttöä voitaisiin lisätä.
Asukaskysely liittyy Uudenmaan ELY-keskuksessa
käynnistyneeseen selvitykseen, jossa määritellään tavoitteet joukkoliikenteen palvelutasolle.
Kaikille kuntalaisille tarjoutuu nyt mahdollisuus osallistua joukkoliikenteen palvelujen kehittämiseen. Nettikyselyn (linkki Ypäjän kunnan sivuilta) ohella on mahdollisuus vastata myös paperilomakkeella. Lomakkeita on saatavissa Kunnantalon yhteispalvelupisteestä.
Kyselyyn voi vastata netissä 17.4.2011 mennessä ja
paperilomake tulee palauttaa yhteispalvelupisteeseen
14.4.2011 mennessä.
Ypäjän kunta

Huhtikuu / 2011
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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

Avoin
päiväkoti
Toimintakeskuksessa (Perttulantie 24)

perjantaisin klo 9.30 – 11.30.
Asiakasmaksu 2 € / kerta / perhe.
Lisätietoja: Anja Perälä puh. 7626 5224 tai 7626 5230.
Ohjelma huhtikuussa:
1.4. Leikataan lehdestä keväisiä kuvia ja
tehdään niistä juliste.
8.4. Vesileikkejä (vaihtovaatteet mukaan).
15.4. Pääsiäisaskartelu.
22.4. Ei avointa.
29.4. Naamiaisvappujuhlat.
TERVETULOA MUKAAN.

Perusturvalautakunta

Mites se nyt olikaan, mikäs sen nimi oli…

Huolestuttavatko muistiasiat,
mietitkö läheisesi /
omaa muistiasi?
– tule juttelemaan ja saamaan
tietoa muistiasioista
– muistiharjoituksia
Veteraanituvalle 13.4.2011 klo. 15.00–17.00
Mukana sairaanhoitaja Anne Mäkilä ja
hoitaja Mirja Jokio.
Tervetuloa!
Ypäjän kunta

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS

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

Eduskuntavaalit 2011
Äänestysalueet ja äänestyspaikat
Kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti äänestysalueet ja
äänestyspaikat ovat seuraavat:
Nro Äänestysalue Äänestyspaikka
1
Ypäjä
Kunnanvirasto, Perttulantie 20
Vaalitoimitus alkaa vaalipäivänä klo 9.00 ja päättyy klo 20.00.

Ennakkoäänestys
Eduskuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 6.–12.4.2011.
Ennakkoäänestyspaikkana on Ypäjän kunnanvirasto,
osoite Perttulantie 20.
Ennakkoäänestyspaikka on auki seuraavasti:
keskiviikko 6.4.2011 klo 9.00–15.00
torstai 7.4.2011 klo 9.00–17.00
perjantai 8.4.2011 klo 9.00–14.30
lauantai ja sunnuntai 9.–10.4.2011 klo 10.00–15.00
maanantai ja tiistai 11.–12.4.2011 klo 9.00–15.00

Keskusvaalilautakunnan osoite
Keskusvaalilautakunnan osoite on Perttulantie 20, 32100 YPÄJÄ
Ypäjän kunnan keskusvaalilautakunta

Eduskuntavaalien 2011 kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä
määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää
ennakolta kotonaan. Kotiäänestys toimitetaan vain äänestäjän
kotikunnassa. Kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa
taloudessa asuva omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksen
yhteydessä.

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen
Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan Ypäjän kunnan keskusvaalilautakunnalle.
Ilmoittautuminen tehdään joko kirjallisesti kunnanvirastolta
saatavalla lomakkeella tai puhelimitse. Ilmoittautuminen voidaan myös tehdä telefaxin tai sähköpostin (kunta@ypaja.fi)
välityksellä.
Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä myös toinen henkilö.
Kotiäänestykseen ilmoittautumisen vaaliin on oltava perillä
keskusvaalilautakunnassa viimeistään tiistaina 5.4.2011 ennen klo 16.00.

Kotiäänestyksen toimittaminen

Ympäristölupapäätös pidetään nähtävänä 29.3.–
27.4.2011 Ypäjän kunnanvirastossa teknisessä toimistossa (Perttulantie 20, 32100 Ypäjä) ja kunnan
www-sivuilla.

Kotiäänestys eroaa vain vähän tavallisesta ennakkoäänestyksestä. Tärkeä ero on siinä, että kotiäänestyksessä on vaalitoimitsijan ja äänestäjän lisäksi oltava läsnä äänestäjän valitsema
tai hyväksymä henkilö, joka on täyttänyt 18 vuotta.

Heikki Heikinahon lahjoituksesta
myönnetään avustuksia alle 30-vuotiaille ypäjäläisille, jotka
opiskelevat ja esittävät perinteistä kansanmusiikkia.
Avustuksen myöntämisen tarkoituksena on kansanmusiikin
perinteiden vaaliminen sekä harrastajien tukeminen ja innostaminen. Hakemuksesta tulee ilmetä avustuksen käyttötarkoitus.
Jaettava summa on noin 235 €. Samalle hakijalle ei myönnetä avustusta kahtena peräkkäisenä vuotena.
Hakuaika päättyy 29.4.2011 klo 14.30. Vapaamuotoiset hakemukset pyydetään lähettämään osoitteeseen Ypäjän kunta,
vapaa-aikalautakunta, Perttulantie 20, 32100 Ypäjä.
Vapaa-aikalautakunta

Lähipoliisin vastaanotto
yhteispalvelupisteessä maanantaina 4.4.
(joka kuukauden 1. maanantai) klo 13–15.
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).

Ypäjällä 26.1.2011

Eduskuntavaalin kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana 6.–12.4.2011.

Rakennuslautakunta
www.ypaja.fi

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.

Ypäjän kunnassa toimitetaan eduskuntavaalit
sunnuntaina 17. päivänä huhtikuuta 2011.

Ypäjän kunnan rakennuslautakunta on tehnyt
23.3.2011 15 § ympäristösuojelulain (86/2000) 28 §:n
mukaisen ympäristölupapäätöksen, joka koskee maatalousyhtymän, Mty Köllin mullit, pihvirotuisen pihvikarjan kasvatusta emolehmätuotantona.

Ypäjällä 25.3.2011

Yhteispalvelupiste

Äänestäjälle ilmoitetaan etukäteen kirjeitse tai puhelimitse
kahden tunnin tarkkuudella se ajankohta, jolloin vaalitoimitsija
saapuu toimittamaan äänestyksen.

Äänestäjällä on oikeus käyttää äänestystoimituksessa avustajaa, jona voi olla myös edellä mainittu hänen valitsemansa tai
hyväksymänsä henkilö.
Äänestäjä merkitsee ehdokkaan numeron äänestyslippuun siten, että vaalisalaisuus säilyy. Äänestyslippu suljetaan leimattuna vaalikuoreen, joka on väriltään ruskea. Äänestäjä täyttää
lähetekirjeen ja osoittaa sen Ypäjän kunnan keskusvaalilautakunnalle. Paikalle kutsuttu henkilö merkitsee nimikirjoituksensa lähetekirjeeseen. Vaalitoimitsija merkitsee lähetekirjeeseen
todistuksen, että äänestys on tapahtunut laissa säädetyin tavoin. Lopuksi lähetekirje sekä siihen mahdollisesti liitetty ilmoituskortti sekä vaalikuori suljetaan lähetekuoreen, joka on
väriltään keltainen ja jonka vaalitoimitsija toimittaa keskusvaalilautakunnalle.
Ypäjän kunnan keskusvaalilautakunnan osoite on Perttulantie 20,
32100 YPÄJÄ ja puhelinnumero (02) 762 6500.
Ypäjällä 26.1.2011
Ypäjän kunnan keskusvaalilautakunta

Maaseutuelinkeinojen
kehittämismäärärahan käyttö
vuonna 2011
Yleistä tuen hakemisesta

1. Tukea voidaan maksaa ypäjäläiselle maaseutuyrittäjälle tai maaseutuyrittäjälle, jonka yrityksen kotipaikka on 1.1.2011 Ypäjällä.
2. Tukea tulee hakea maaseutulautakunnalta viimeistään 1.12.2011 mennessä, hakemuksen liitteenä
tulee olla tositteet tai tositteiden kopio tuettavaksi
haetuista menoista.
3. Tukea maksetaan 1.12.2010 – 30.11.2011 välisenä
aikana syntyneistä arvonlisäverottomista menoista.
4. Tuettavat toimenpiteet maksetaan käyttösuunnitelmassa varatun määrärahan puitteissa, niin että
kaikkia tuettavia toimenpiteitä leikataan samassa
suhteessa määrärahan ylittyessä.
5. Tukea ei myönnetä hankkeiden omarahoitusosuuksiin.
6. Pienyrityksille suunnattua tukea maksetaan ainoastaan mikroyrityksille eli yritykselle, joka työllistää
korkeintaan 9 henkilöä.

Tuen kohteena olevat toimenpiteet

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

Ypäjän Osuuspankin alakerrassa
keskiviikkona 13.4.2011 klo 10.30–11.30
Tervetuloa!
Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

Verenpaineenmittaus
ilman ajanvarausta

Ypäjänkylän lainausasemalla
keskiviikkona 20.4.2011 klo 10.30–11.30
Tervetuloa!
Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

Maaseutulautakunta tiedottaa
Sähköisen tukihaun koulutus
Jokioisilla ja Ypäjällä järjestetään koulutusillat sähköisestä
tukihausta 2011 koulujen atk-luokassa. Koulutus ajoittuu sen
verran myöhään, että oikea hakusovellus on jo käytössä ja
jokainen kurssilainen voi käsitellä oman tilansa tietoja. Kurssin tulee vetämään Tuomas Granni ProAgria Hämeestä.
Kurssi on Jokioisilla keskiviikkona 6.4. klo 18–21 Paanan
koululla ja
Ypäjällä torstaina 7.4. klo 18–21 Kartanon koululla.
Kurssille otetaan koko luokallinen opiskelijoita ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittaudu sähköpostilla maaseutu.asiamies(at)jokioinen.fi
tai puhelimella 050 468 7846 heti.

Perinteiset tuki-illat
Jokioisilla tiistaina 12.4. klo19 Tuottajakeskuksessa
Ypäjällä torstaina 14.4. klo 19 Hevosopiston auditoriossa
(kahvitarjoilu 18.30 lähtien)

Typpilannoituksen tarkentamiseen sitoutuneet tilat
Mikäli haluatte typenmäärityksen maaseutuasiamiehen kautta MTT:n laboratoriossa tehtäväksi, ilmoittakaa asiasta 8.4.
mennessä sähköpostilla maaseutu.asiamies@jokioinen.fi
tai puhelimella 050 468 7846

Ypäjän kunta järjestää

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
perjantaina 15.4.2011

Lähtö Ypäjän torilta 15.4. klo 10.00 ja paluu
Forssasta noin klo 12.30.
Matkan hinta on 11 euroa/henkilö.
Forssassa taksi ajaa
kauppakeskuksiin (Prisma, Citymarket)
ja tarpeen mukaan Forssan keskustaan.
Ilmoittautuminen asiointimatkalle
Taksi Tuomas Sirénille puh. 040 757 5833.

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

Koulujen työ- ja loma-ajat
lukuvuonna 2011–2012

SYYSLUKUKAUSI
syysloma vko 42
lauantaityöpäivä

to 11.8. – to 22.12.2011
ma 17.10. – su 23.10.2011
la 17.9.2011

KEVÄTLUKUKAUSI
talviloma vko 8
pääsiäisloma
lomapäivä

ma 9.1. – la 2.6.2012
ma 20.2. – su 26.2.2012
pe 6.4. – ma 9.4.2012
ma 30.4.2012

Rakennusjärjestyksen osallistumisja arviointisuunnitelma
Ypäjän kunnan rakennusjärjestys uusitaan. Rakennuslautakunta on 23.3.2011 § 15 hyväksynyt rakennusjärjestyksen uudistamista koskevan osallistumisja arviointisuunnitelman (oas), ja asettaa sen nähtäville 28.3.–11.4.2011 väliseksi ajaksi.
Asiakirjat ovat nähtävänä Ypäjän kunnan rakennusvalvonnassa (Perttulantie 20, 32100 Ypäjä) ja myös
kunnan www-sivuilla, www.ypaja.fi.
Kunnan jäsenillä, maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin rakennusjärjestys saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, varataan mahdollisuus mielipiteen esittämiseen asiasta maankäyttö- ja rakennuslain 62 ja 63 §:n
sekä -asetuksen 30 §:n mukaisesti. Kirjallinen mielipide osoitetaan: Ypäjän kunta, Rakennuslautakunta,
Perttulantie 20, 32100 Ypäjä.
Lisätietoa rakennusjärjestyksestä ja sen uudistamisesta antaa rakennustarkastaja Jukka Laaksonen
(02) 7626 5240, jukka.laaksonen@ypaja.fi.

KIRJASTO
YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO

Perttulantie 59
32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5269
puh. (02) 7626 5268, 050 562 6301 (kirjastonjohtaja,
kulttuuriasiat)
ypajan.kirjasto@ypaja.fi
www.ypaja.fi/fi/kunta/kuntalaiselle/asuminen/kirjasto
www.lounakirjastot.fi
Ypäjän kirjasto löytyy myös Facebookista haulla ”ypäjän kirjasto”.

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: 9.4., 14.5., 28.5.)
aattopäivinä klo 10–15
•••••

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

Ypäjä
Forssa linja-autoasema
keskusta

07.10
07.50 (vakio Loimaa-Lahti)
14.05
14.40 (vakio Loimaa-Forssa)
17.40
18.15 (vakio Loimaa-Forssa)
Vuorot kulkevat maanantaista perjantaihin
kouluvuoden aikana
Forssa
linjaautoas.

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

KIRJASTON SATUTUNNIT KEVÄTKAUDELLA:

Satutunnit maanantaisin klo 10 seuraavina maanantaipäivinä: 4.4., 18.4., 2.5. ja 16.5.
Satutunneille ovat alle kouluikäiset lapset tervetulleita
vanhemman tai hoitajan kanssa. Vauvankin voi hyvin
ottaa mukaan.
•••••

HUHTIKUUN NÄYTTELY:
Päivi Knuuttilan ikoneja.

•••••

Lukupiiri kokoontuu seuraavan kerran su 10.4.
klo 17–19 pääkirjaston näyttelytilassa.
Kirja: Marja Leena Virtasen Aida.
•••••

LOUNA-KIRJASTOJEN KULJETUSPALVELU

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

POISTOKIRJAMYYNTI:

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

Ypäjä keskusta

05.45
06.10 (vakio Forssa-Loimaa)
12.30
13.05 (vakio Forssa-Loimaa)
15.30
16.05 (vakio Lahti-Loimaa)
Vuorot kulkevat maanantaista perjantaihin
kouluvuoden aikana
Ypäjän Loimaa
keskusta
06.10
07.30
08.25
11.05
13.05
13.25
14.30
15.30
16.05
16.30

06.30 (vakio Forssa-Loimaa)
07.50 Koulp (vakio Loimaa-YpäjänkyläYpäjä-Loimaa)
08.45 (vakio Loimaa- Ypäjänkylä-YpäjäLoimaa-Hirvikoski)
11.50 (vakio Loimaa-Ypäjä-Ypäjänkylä-		
Loimaa)
13.25 (vakio Forssa-Loimaa)
14.10 (vakio Loimaa-Ypäjä-Metsämaa-		
Loimaa)
15.00 Koulp (vakio Loimaa-Ypäjä-		
Ypäjänkylä-Loimaa)
16.05 Koulp (vakio Hirvikoski-Loimaa-YpäjäYpäjänkylä-Loimaa)
16.25 (vakio Lahti-Loimaa)
17.05 Koulp (vakio Loimaa-Ypäjä-		
Ypäjänkylä-Loimaa)

Koulp = vuorot kulkevat koulupäivinä maanantaista
perjantaihin. Muut vuorot kulkevat maanantaista
perjantaihin kouluvuoden aikana.
Loimaa

Ypäjän keskusta

06.50

07.30 Koulp (vakio Loimaa-YpäjänkyläYpäjä-Loimaa)
07.10 (vakio Loimaa-Lahti)
08.25 (vakio Loimaa-Ypäjänkylä-Ypäjä-		
Loimaa-Hirvikoski)
11.05 (vakio Loimaa-Ypäjä-Ypäjänkylä-		
Loimaa)
13.25 (vakio Loimaa-Ypäjä-Metsämaa-		
Loimaa)
14.05 (vakio Loimaa-Forssa)
14.30 Koulp (vakio Loimaa-Ypäjä-		
Ypäjänkylä-Loimaa)
15.30 Koulp (vakio Hirvikoski-Loimaa-YpäjäYpäjänkylä-Loimaa)
16.30 Koulp (vakio Loimaa-YpäjäYpäjänkylä-Loimaa)
17.40 (vakio Loimaa-Forssa)

06.50
07.50
10.45
13.10
13.45
14.10

AUKIOLOAJAT

LUKUPIIRI

Linja-autovuorot
Forssaan ja Loimaalle

15.10
16.10
17.20

Koulp = vuorot kulkevat koulupäivinä maanantaista
perjantaihin. Muut vuorot kulkevat maanantaista
perjantaihin kouluvuoden aikana
Uudet pikavuoropysäkit Ypäjällä
Pysäkit ovat Forssa-Loimaantien ja Kurjenmäentien
risteyksessä (Ypäjä th Loimaantie). Seuraavat
pikavuorot pysähtyvät näillä pysäkeillä:
Helsinki-Karkkila-Forssa-Loimaa (maanantaista
perjantaihin)
Helsinki Forssa
		
9.30
11.10

Ypäjä th.
Loimaantie
n. 11.33

Loimaa
11.50

Loimaa-Forssa-Karkkila-Helsinki (maanantaista
perjantaihin ja sunnuntaisin, mutta lähekkäin
sattuvista pyhäpäivistä vain viimeisenä, ei yksittäisinä
arkipyhinä)
Loimaa
11.55

Ypäjä th.
Loimaantie
n. 12.05

Forssa

Helsinki

12.30

14.25

Forssa-Loimaa (sunnuntaisin, mutta lähekkäin
sattuvista pyhäpäivistä vain viimeisenä, ei yksittäisinä
arkipyhinä)
Forssa
10.55

Ypäjä th.
Loimaantie
n. 11.13

Loimaa
11.30

Tiedustelut kuljetuksista (aikataulut, asiointiajot)
Auli Hossi puh. 050 574 7739.

4

Huhtikuu / 2011

Haastattelussa

Vesa Ketola

1. Kuka olet?
– Vesa Ketola.
2. Mikä on työsi?
– Salon kaupungin muutosjohtaja, tuleva Ypäjän kunnanjohtaja.
3. Missä olit töissä aikaisemmin?
– Suomusjärven kunnanjohtajana.
4. Mistä olet kotoisin?
– Alun perin Loimaalta.
5. Mitä harrastat?
– Olen kiinnostunut tieteestä, taiteesta, urheilusta ja kulttuurista.
6. Perhe?
– Minulla on neljä aikuista lasta.
7. Muutatko Ypäjälle?
– Syyspimeän tullen.
8. Mitkä ovat Ypäjän vahvuudet?
– Kymppitien kunta (hyödynnettävä paremmin),
logistinen sijainti, Hevosopisto omine toimintoineen.
9. Entä heikkoudet?
– Pieni kunta, vähän asukkaita, haaste pitää talous hyvänä.
10. Oletko tutustunut kunnan omaan hevoseen, Parparaan?
– Olen nähnyt kuvan Parparasta, mutta haluaisin tavata Parparan.
11. Miten kehittäisit Ypäjää?
– Yritys- ja elinkeinoelämään monipuolisuutta.
Tuulivoiman hyödynnettävyys. Liittymien parantaminen.
12. Mielipiteesi lähikuntien ja Ypäjän yhteistyöstä?
– Sitä tarvitaan entistä enemmän ja se on tärkeää. Tässä ollaan
kuitenkin pitkällä esimerkiksi terveys- ja sosiaalihuollossa.
Antti Alanko

Joka viides turpa
Ypäjällä on hevonen
Ypäjällä olen syntynyt, ypäjäksi
olen aina ajatellut ja ypäjäläinen
olen aina oleva. Joku on kauniisti kirjoittanut oodin Ypäjästä.
Ypäjäläisyys on itse koettava,
jotta sen kunnolla ymmärtää. Se
valloittaa ensi sekunnista alkaen ja sille menettää sydämensä
ikuisiksi ajoiksi.
Sen kai totesi jo alueella ensimmäisenä asustanut Perttulan
mies Talonen. Asutusta Ypäjällä
luultiin olleen vasta 500-luvulla,
mutta 2000-luvulla on löydetty
merkkejä kivikautisista asuinpaikoista Loimijoen rantatörmillä. Ypäjä itsenäistyi 1876, joten
tänä vuonna voitaisiin pitää
135-vuotisjuhlia.
Virallisesti Ypäjä on julistettu
Suomen hevospitäjäksi vuonna
1982. Voidaan sanoa, että joka
viides turpa Ypäjällä onkin hevosen turpa.
Kovista hevosmiehistä mieleen tulee ainakin kaksi, nimittäin Haimin Ilmari ja Laineen
Kosti. Ilmari voitti Helsingin
olympialaisissa joukkueratsastuksessa 16. sijan Mauno Roihan ja Veikko Vartiaisen kanssa.
Kenttäratsastuksen henkilökohtaisessa kilpailussa Ilmari sijoittui sijalle 32. Roiha ja Vartiainen
keskeyttivät.

Toinen hevospersoona viimeisen päälle oli Laineen Kosti. Tallimestari oli kai tittelinsä.
Istui tallituvassa käyrävartinen
piippu leukaperissään ja Jymyn
tuoksu sumensi koko tuvan.
Tiesi hevosista kaiken ja vähän
enemmänkin. Tunsi kaikki hevoset nimeltä. Piti niistä ehkä
parempaa huolta kuin lapsistaan,
jos edes tallilta kotiin ehtikään.
Kostin spesiaaliala oli hevosten astutus. Sitä toimitusta me
viereisen yhteiskoulun oppilaat
katselimme silmät ymmyrkäisinä. Siinä tanner tömisi ja aitaa
kaatui kun hevoset.....
Ensimmäisiä ravikilpailuja
pidettiin kotitaloni ohi kulkevalla maantiellä. Siinä kun sopivasti oli yksi kurvi. Myöhemmin
Kartanonkylän maille rakennettiin oikea ravirata. Monet pyhänseudut me nöösipojat siellä aikaamme vietimme. Siellä
juoksi uskomaton ori Uskoton ja
muita maan parhaita ravureita.
Myöskin moni ypäjäläinen
maalaispoika on vaimon sieltä
Siittolasta löytänyt. Meikäläisenkin isä oli hevoshoitokoulussa. Raviohjastajana ei tainnut
menestyä, mutta rakkaudessa
kyllä.
Keijo Wääri

Saviseudun Peurat ry
maaliskuussa 2011

Napakettupäivänä pääsimme
myös uusimpaan Lounais-Suomen Partiopiirin julkaisu Repolaiseenkin – kuvassa näkyi kaikki osallistujat, ja tekstissä kerrottiin tekemisistämme. Vaikka
ruoka ei ollutkaan niin maistuvaa kun olisi toivonut, muutoin
päivä sujui makoisasti.
Viikoittaisissa kokouksissamme tutustuimme tarkemmin
partion historiaan, sillä meidät
kutsuttiin Adventtikalenterien
mestarimyyjien palkitsemistilaisuuteen Partiomuseoon, oli kiva
tietää vähän enemmän jo ennen
kuin pääsimme tutustumaan entisaikojen partioon. Museossa on
aikamoinen kokoelma eri lippukuntien huiveja, kyllä meidänkin
partiohuivi pääsee arkistoitavaksi vielä kevään aikana. Tilaisuudessa oli tarjolla makeaa mahan

täydeltä, nami mikä palkinto hyvin tehdystä työstä!
Maaliskuussa piirsimme sarjakuvia partiosta, tarkoituksena
on julkaista niitä nettisivuillamme www.sape.nettisivu.org.
Pöllöt-lauma askarteli myös
kortteja. Valmistauduimme huolella Kotkat-lauman ensimmäiseen yöretkeen, joka suuntautui
Haaviin.
Yöretkellä meillä oli lisävahvistuksena Pac (lausutaan Pasi),
joka osallistui kotikokki-merkin
suorittamiseen erittäin ansiokkaasti vaikka innostuikin sunnuntaina viskelemään roskiksesta roskia ympäriinsä ja piiloutui
erittäin taidokkaasti sen jälkeen.
Onkohan Pac tullut jo esiin piilostaan?
Iltapiirin on jokainen saanut
pitää vuorollaan, olemme saa-

neet kuulla opettavaisia tarinoita sekä lauluja, toivepiiri sekä
rauhallisia leikkejä. Lumien sulaessa pääsemme kohtapuolin

sisustamaan uutta retkitilaamme
ja sen ympäristöä.
Keväisin terveisin,
Kotkat ja Pöllöt

MLL Ypäjän yhdistyksen
toiminnasta

Vuosi 2010 oli Mannerheimin
Lastensuojeluliiton Ypäjän yhdistyksen juhlavuosi, kun yhdistys täytti 85 vuotta. Valtakunnallinen liitto saavutti 90 vuoden
iän, joten Ypäjällä liiton toimintaa on ollut varhaisista vaiheista
lähtien. Vuoden 2010 lopussa
Ypäjän yhdistyksellä oli jäseniä
133 kappaletta, kiitos kaikille
heille kannatuksesta!
Viime vuonna yhdistys järjesti erilaisia retkiä sekä oli tukemassa lasten toimintaa omassa
kunnassa. Yhdistys oli mukana
lahjoittamassa ekaluokkalaisille
pyöräilykypäriä yhdessä neljän
muun yhdistyksen kanssa. Tuimme 5-6 -vuotiaiden luistelukoulua maksamalla siitä osan sekä
lahjoitimme pienen lahjan kaikille syntyneille vauvoille kunnassa. Lahjoitimme myös kaksostenrattaat perhepäivähoidolle
sekä tavalliset rattaat kirjastolle.
Jäsenillä oli mahdollisuus käydä
uimassa Loimaan Vesihovissa
ilmaiseksi yhden kerran vuoden

aikana. Tämä sama etu on käytettävissä myös tänä vuonna.
Vuonna 2010 seutuyhteistyö
Forssan seudun MLL:n yhdistysten kanssa kehittyi edelleen.
Järjestimme yhdessä neljä kirpputoria vuoden aikana eri kunnissa ja Ypäjän yhdistysten jäsenet saavat nyt samat jäsenedut
kuin Forssan seudun kuntien
muutkin jäsenet. Näin ypäjäläisten jäsenten mahdollisuudet
hyötyä jäsenyydestä ovat moninkertaistuneet, kun tarjolla on
enemmän retkiä, tapahtumia ja
alennuksia.
Toukokuussa 2010 kävimme
katsomassa Turussa Heinähattu
ja Vilttitossu näytelmää, sekä
seutuyhteistyönä Korkeasaaressa. Helatorstain Korkeasaaren
retkeen osallistui peräti viisi
bussillista väkeä Forssan seudun
kunnista! 26.5. järjestimme yhdessä LC Ypäjä / Katen kanssa
isovanhempien illan Pertunkaaressa ja osallistujia oli mukavasti pienestä sateesta huolimatta.

Pertunpäivien aikaan elokuussa järjestimme kirpputorin
Pertunkaaressa. Paikalla oli taas
runsaasti myyjiä ja ostajia. Ypäjän yössä juhlistimme 85-vuotista taivaltamme teatteriesityksellä Toivon päivä ja herkuttelimme pullalla ja mehulla.
18.9. olimme mukana Forssan Lastenmaailmassa järjestetyssä Liikunnan riemua -tapahtumassa. Vipellys oli kova,
kun runsas lapsijoukko liikkui
hymyhuulilla. Lastenmaailmaan
pääsee liikkumaan edelleen jäsenhintaan Liikuntaperhekahvilan merkeissä parittomina keskiviikkoina aamupäivällä. Kannattaa käydä kokeilemassa!
Oman liikuntatapahtuman
yhdistys järjesti Perheiden viikolla lokakuussa Kartanon koululla. Paikalla oli temppurata
lapsille sekä satujoogaa. Joulunavauksessa yhdistys oli mukana
arpajaisten muodossa. Lisäksi
järjestimme Ypäjän Yrittäjien
puolesta mehu- ja piparitarjoi-

lun. Joulukuussa kävimme vielä
katsomassa Herra Hakkaraista
Turun Kaupunginteatterissa ja
enkelitytöt vierailivat palvelutalossa jouluaattona.
Tällä hetkellä yhdistyksen
puheenjohtajana toimii Henna
Moisander ja varapuheenjohtajana Heidi Airaksinen. Sihteerinä yhdistyksessä on Heidi Moilanen sekä hallituksen muina jäseninä ovat Henna Linnala, Marika Pöysti, Pirjo Takala ja Päivi
Suonpää. Tälle vuodelle suunnitelmissa on retki Lapsimessuille
huhtikuussa, kiipeilyretki Turkuun, kirpputori elokuussa sekä
entisten paikallisten avustusten
jatkaminen. Syksylle mietimme
teatteriretkeä, ja otamme ehdotuksia kohteesta vastaan! Ajatuksia ja palautetta toiminnasta
voi jättää esim. yhdistyksen Internet-sivuille www.mll.fi/ypaja.
Kaikki uudet ideat ja toiminnasta kiinnostuneet henkilöt ovat
tervetulleita mukaan!
Heidi Moilanen

Ypäjälle tulossa uusi
kunnanjohtaja
Suuren yksimielisyyden ja hiljaisuuden vallitessa kunnanvaltuusto valitsi kunnanjohtajaksi
muutosjohtaja Vesa Ketolan,
joka on yksi niistä kuudesta entisestä kunnanjohtajasta, jotka
saivat muutosjohtajan viran kuntaliitoksen yhteydessä laajentuneesta Salon kaupungista. Lain
mukaisesti he saivat viiden vuoden irtisanomissuojan ja kunnanjohtajan palkkaa vastaavan
palkan. Suurin osa muutosjohtajista jää eläkkeelle muutaman
vuoden sisällä.
Vaikka kunnanjohtajan valitseminen muodollisesti tehtiin yksimielisesti, niin aivan
keskustelutta se ei kuitenkaan
tapahtunut. Vihreiden varavaltuutettu Jenni Mäntynen esitti Vihreiden valtuustoryhmän
ehdotuksena, että kunnanjohtajan virka laitettaisiin vielä
kolmannen kerran haettavaksi.
Mäntynen luki kirjoitetun ja pe-

rustellun ehdotuksen Vihreiden
valtuustoryhmän ehdotuksena.
Ryhmän ehdotuksena Mäntysen
esityksen kuuli myös pöytäkirjantarkastajana toiminut valtuutettu Pasi Uusitalo asiaa häneltä
ennen pöytäkirjantarkastusta puhelimitse tiedusteltuani.
Valtuuston puheenjohtaja
Matti Alanko käsitteli ehdotusta
valtuutettu Mäntysen ehdotuksena, joka päästäkseen äänestykseen olisi tarvinnut kannatuksen.
Sen sijaan ryhmä ehdotus on
aina otettava äänestettäväksi,
vaikka sitä ei ole kannatettu.
Puheenjohtajan olisi pitänyt tietää ja hänen olisi pitänyt todeta
onko Vihreillä oma valtuustoryhmä. Valtuustoryhmän perustamista koskeva ilmoitus on valtuustolle osoitettuna toimitettava
valtuuston puheenjohtajalle.
Tämä ilmoitus Vihreiltä on jäänyt tekemättä, joten äänestystä
ei olisi tullut. Siitä huolimatta

valtuutetun esitys olisi pitänyt
merkitä pöytäkirjaan sellaisena
kuin se on esitetty. Nyt pöytäkirjassa on puheenjohtajan tulkinta
Mäntysen lukemasta esityksestä. Tämän myös molemmat
pöytäkirjan tarkastajat ovat allekirjoituksellaan vahvistaneet.
Pöytäkirjaa on pidettävä oikeana
ja laillisena, jos se on asiamukaisesti allekirjoitettu ja tarkastettu.
Edellä selostettu ei vaikuttanut
lopputulokseen. Päätös oli yksimielinen.
Toisen puheenvuoron käytti
valtuutettu Pirjo-Riitta Palonen,
joka oli ilmeisesti saanut ryhmältään tehtäväksi kysyä jotain
kunnanjohtajan eläkkeeseen liittyvää asia. Hän ei kuitenkaan
osannut muotoilla virkamiehille
suunnattua kysymystään niin, että olisi tullut kenenkään taholta
ymmärretyksi. Hän totesikin, että ei oikein itsekään tiennyt mitä
hänen piti kysyä. Puheenjohtaja

hautasikin asian niin, että sitä ei
merkitty edes pöytäkirjaan.
Edellä olevaan viitaten ja paikan päällä kokousta seuranneena
tulee väistämättä mieleen, että
valtuutettujen ja puheenjohtajan
pitäisi lukea ainakin kunnanvaltuuston työjärjestys ja hallintosääntö.
Ehkä kokoustekniikan kertauskin voisi olla paikallaan.
Pilkunviilausta ei pidä opetella,
mutta pientä ryhtiä kaipaisin.
Uudella kunnanjohtajalla on kokemusta ainakin niistä kunnista,
jotka ovat ajautuneet kuntaliitoksiin. Ettei vaan Ypäjälläkin
jossain kabinetissa ole päätetty
alustavien tunnustelujen käynnistämisestä. Jos ei, niin hyvä
on. jos on, niin ei sekään välttämättä ole paha, kunhan tiedetään
mitä halutaan.
Harri Juva,
Ypäjän ent. kunnanjohtaja
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Hiihtoskaba liikunnan tunnilla
Aina välillä liikunnan tunnin
normaaliin urheiluun saa pientä potkua, kun opettaja keksii
järjestää tunnille jotain kilpailua. Näin oli esimerkiksi eräänä maaliskuun aurinkoisena
tiistaina, jolloin valinnaisen
liikunnan opettaja Merja Kivimäki, joka on myös kunnan
liikunnanohjaaja, järjesti valinnaisen liikunnan oppilaille
hiihtokilpailun. Ennen tunnin
alkua oppilaat kävelivät Pertunkaareen liikunnan tunnille.
Kilpailu kuitenkin poikkesi

Joonas Laaksonen ja Akseli
Helenius hiihtämässä parisprinttiä.

normaalista, kun venyttelyn
jälkeen hiihdettiin paripaidoissa kohti maalia. Hiihto
oli hauskaa kaikkien mielestä
verrattuna tavalliseen pururadankiertoon hiihtämällä. Mitaleitakin kisan jälkeen jaettiin
voittajille.
Toisessa osiossa hiihdettiin
ilman sauvoja viestikilpailu,
jossa taktiikat olivat monet.
Jotkut havaitsivat hyväksi
keinoksi juoksun suksilla, toiset hiihtivät perinteisesti ja
kolmannet käyttivät luisteluhiihtoa. Kaikki olivat mukana
kunnolla, kun tekeminenkin
oli hauskaa. Lopuksi oppilaat
hiihtivät reippaaseen tahtiin
laavulle, jolla paistettiin muun
muassa makkaraa ja vaahtokarkkeja. Tämän jälkeen oppilaat kävelivät takaisin Kartanon koululle.
Vaikka tällaisia liikunnan
tunteja on harvemmin, on
muillakin tunneilla mukavaa
ja kaikki ovat innolla mukana. Erilaiset tunnit tekevät liikunnan tunneista kirjavia ja
yksikään ei ole samanlainen
kuin toinen. Toinen poikkeus
oli tammikuun uimaretki Loimaan Vesihoviin ja tulossa on
toivottavasti lisää mukavia ja
yllättäviä liikunnan tunteja.
Jos pitäisi nimetä mukavimpia

tunteja niin vahvoilla olisivat
uimaretki, kuntosalitunnit ja
erilaiset kilpailut. Suuri osa
onnistuneella liikunnan tunnilla on liikunnanopettajan etukäteen tunnin suunnittelu ja se
että osaa innostaa oppilaat mukaan toimintaan.
Kivimäki ohjaa Kartanon
koulussa kahta valinnaisen
liikunnan ryhmää, joilla molemmilla on yksi kaksoistunti
viikossa. Toisen ryhmän tunnit
ovat tiistaisin ja toisen torstaisin. Koulun oppilaista valinnaiseen liikuntaan normaalin
liikunnan lisäksi on mahdollisuus kahdeksannen ja yhdeksännen luokan oppilailla. On
hienoa jo pelkästään terveyden
kannalta, että oppilaat valitsevat liikunnan ja, se onkin
suosituimpia valinnaisaineita
koulussa. Liikunnan muita hyviä puolia on muun muassa se,
että saa kavereiden kanssa pelailla ja liikkua. Lisäksi liikunta on hyvää vaihtelua päivän
lukemiseen ja laskemiseen.
Varmasti myös seitsemännen luokan eli tulevan kahdeksannen luokan oppilaista
moni on valinnut valinnaisen
liikunnan. Kun joku seitsemänneltä on saattanut kysyä
kahdeksannen tai yhdeksännen luokan oppilaalta, millais-

Kuvassa torstain ryhmän parisprintin palkitut: vas. Joni
Salmi ja Severi Reittonen,
Juho Saastamoinen ja Matias Varhi, Antti Laaksonen
ja Jooseppi Äijälä. Tiistain
ryhmän palkitut: Antti Niinimaa ja Antti Alanko, olivat
nopeimmat tiukan taistelun
jälkeen kakkoseksi tulivat
Jenni Vuorio ja Heta Ahonen,
kolmanneksi Siiri Rantanen
ja Emilia Kedonperä.

ta on valinnainen liikunta, on
vastaus melko varmasti ollut
myönteinen.
Antti Alanko

Vasara ja nauloja
Uusi jätevesiasetus
Uusi valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä astui voimaan 10.3.2011. Kovin
kohutut konkreettiset muutokset tai huojennukset itse jätevesiasiassa jäivät pieniksi.
Puhdistusvaatimusasia on
nyt asetuksessa käsitelty toisin
päin kuin aikaisemmin. Aikaisemmin peruspuhdistusvaatimukset olivat 90 % orgaanisen
aineen osalta, 85 % kokonaisfosforin osalta ja 40 % kokonaistypen osalta. Aikaisemmin
kunta pystyi huojentamaan
herkillä alueilla (esim. vesistöjen rannat) tasoon 80 % orgaanisen aineen osalta, 70 % kokonaisfosforin osalta ja 30 %
kokonaistypen osalta. Ja näin
Ypäjän kunta tekikin hyväksyessään kunnan ympäristönsuojelumääräykset 12.3.2009.
Nyt uudessa asetuksessa asiat
on esitetty päinvastoin; edellä
mainitut alemmat arvot ovat
perustasoa ja herkillä alueilla
kunnan tulee vaatia ylemmät
arvot. Eli nämä puhdistusvaatimukset eivät muuttuneet käytännössä lainkaan.
Asetuksella on selkiytetty
valtakunnan tasolla tarvittavaa
suunnitelmavaatimusta ja sen
sisältöä. Nyt on kerrottu suunnitelmat ja niiden minimi tietovaatimukset. Suunnitelmavaatimusta on jo noudatettu kunnassamme. Eli ei käytännössä
suuria muutoksia tähänkään.
Siirtymäaikaan tuli muutoksia. Kiinteistöjen on täytettävä asetuksen vaatimuksen
maaliskuuhun 2016 mennessä.
Määräaika koskee ennen 2004
rakennettuja kiinteistöjä. Uu-

disrakentamista vaatimukset
koskevat välittömästi.
Säädösmuutoksella mahdollistetaan myös iäkkäiden
ja vaikeassa elämäntilanteessa
olevien saada vapautus vaatimuksista. Automaattisesti
puhdistustasoa koskevasta
vaatimuksesta vapautuvat kiinteistönomistajat, jotka asuvat
kiinteistöllä vakituisesti ja
ovat täyttäneet 68 vuotta ennen
9.3.2011. Erityisen vaikeassa
elämäntilanteessa olevat esim.
työttömät ja pitkäaikaissairaat,
voivat saada hakemuksesta vapautuksen puhdistusvaatimusten noudattamisesta enintään
viideksi vuodeksi kerrallaan.
Vapautusta haetaan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Ypäjän kunnassa näitä asioita hoitaa rakennuslautakunta.
Taas kerran on aika katkaista kylällä kiertävä virheellinen
huhu. Se on sama virhetieto,
joka kiersi viimeksikin näitä
asioita pohdittaessa. Vakituisessa tavanomaisessa asuinrakennuksessa pelkästään
3-osastoinen tai 3-kaivoinen
talousjätevesien käsittelyjärjestelmä ei saavuta annettua
puhdistustasoa. Vähimmäisvaatimuksena on vieläkin 3
osastoa kaivossa tai 3 erillistä
kaivoa ja niiden lisäksi esim.
maasuodatusjärjestelmä. Tämä
asia ilmenee myös ympäristöministeriön asetuksen perustelumuistiosta (9.3.2011).
Jotakin jätevesijärjestelmien
hyväksi on siis asetuksen mukaan kiinteistöillä tehtävä. Toimenpiteen suorittaminen vaatii
toimenpidelupahakemuksen

Haastattelussa liikunnanohjaaja

Merja Kivimäki

1. Kuka olet?
– Merja Kivimäki.
2. Mikä on työsi?
– Ypäjän kunnan liikunnanohjaaja, yrittäjä MK- Personal Training.
3. Missä olit töissä ennen nykyistä työtä?
– Loimaan kaupungin liikunnanohjaaja ja yrittäjä.
4. Mitkä ovat Ypäjän hyvät puolet?
– Asiakkaat ja ihmiset.
5. Mitkä ovat työsi hyvät puolet?
– Liikunta ja ihmiset.
6. Miksi kouluttauduit tähän ammattiin/työhön?
– Halusin työn alalta, josta pidän, ja haluan auttaa ihmisiä
valitsemaan terveellisen elämäntavan liikunnan kautta.
7. Mitä harrastat?
– Kaikkea liikuntaa mm. hiihto, laskettelu, skikeily, lenkkeily.
vesiliikunta, practical, SRA, rullaluistelu, luontoretkeily.
8. Perheesi?
– Neljä poikaa.
9. Mitä odotat tulevaisuudessa työltäsi?
– Liikkuvia ihmisiä /liikutettavia ihmisiä.
10. Millaiset Ypäjän liikuntapalvelut ovat?
– Tarvitaan lisää sisäliikuntatiloja.
11. Mitä Ypäjän liikuntapalvelua erityisesti pitäisi kehittää?
– Kaikkea. Ideoita otetaan vastaan.
Antti Alanko

Liikunnanohjaaja tiedottaa
vaadittavine suunnitelmineen
ja mitoituksineen.

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Ypäjän kunnassa on aloitettu rakennusjärjestyksen uusiminen. Uusimisen tarkoituksena on kehittää, ajantasaistaa
nykyistä rakennusjärjestystä.
Vuodesta 2002 on tapahtunut
mm. määräyksellisiä muutoksia, syntynyt uusia toimintoja
jne. Yleisenä linjana on että
valvontaa ja seurantaa tarvitaan entistä enemmän. Valvonnan tarpeen lisäykseen on vaikuttanut rakennusmääräysten
tarkentuminen ja nykyrakennuttajien kokemattomuus rakentamisesta. Osaltaan asiaan
vaikuttaa myös rakennustarvikkeiden, tuotteiden, valmisosien ymv. tarjonnan lisääntyminen. Joka lisää myös täysin
erilaisia vaihtoehtoja rakenteiden toteuttamiseksi. Mutuperiaatteella rakentaminen ei
enää onnistu.
Rakennuslaki ja tarkemmin
rakennusasetus antaa rakennusjärjestyksessä mahdollisuuden määrittää 10:lle eri
päätoimenpiteelle (rakennelmat, laitokset) lupamuodon;
toimenpideluvan ja toimenpideilmoituksen välillä. Kaavamääräykset menevät aina rakennusjärjestyksen yli. Mikäli
rakennusjärjestyksen asiaan
ei ole otettu kaavassa kantaa,
ohjaa siinä asiassa rakennusjärjestys rakentamista. Rakennusjärjestyksessä määritetään
myös suunnittelutarveratkai-

sumenettely asemakaavoitettujen alueiden läheisyydessä.
Rakennusjärjestys määrittää
haja-asutusalueella myös pienimmän rakennuspaikan koon
ja sen rakennusoikeuden. Rakennusjärjestyksen tehtävä on
olla myös opastava ja asukkaita neuvova.
Seutukunnan rakennustarkastajat ovat laatineet yhtenäisen esityksen uudeksi rakennusjärjestykseksi. Nyt on
alkanut rakennusjärjestyksen
työstäminen kunnissa. Rakennusjärjestyksen uusiminen
tapahtuu kaavojen tapaan; 1.
osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville, 2. rakennusjärjestysluonnos nähtäville,
3. rakennusjärjestysehdotus
nähtäville ja 4. lopuksi rakennusjärjestyksen hyväksyminen.
Kunnassa nimetty työryhmä
on työstänyt ensimmäisen vaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelman (oas) valmiiksi.
Rakennuslautakunta käsitteli
23.3.2011 oas:n ja asetti sen
nähtäville 28.3.–11.4.2011.
Oas:n tarkoituksena on ilmoittaa kuntalaisille, että uusiminen
alkaa ja esittää siinä uudistamisen tavoitteet, osalliset, osallistumis- ja vuorovaikutusmenettely, uusimismenettely ja aikataulu. Näihin asioihin on ensivaiheessa mahdollisuus esittää
mielipiteitä.
Nyt on siis menossa vaihe
1. Käykää siis tutustumassa
asiaan kunnan www-sivuilla
tai kunnanvirastolla rakennusvalvonnassa.
Jukka Laaksonen
rakennustarkastaja

YPÄJÄN LIIKUNTA
kevät/kesä 2011

Kutsuimme kaikki Ypäjällä liikuntaa järjestävät tahot suunnittelemaan, keskustelemaan
ja aikatauluttamaan Ypäjän kevät/kesä 2011 liikuntatoimintaa. Palaverissa käsiteltiin mm.
Kunnossa kaiken ikää -hanketukihakemuksia, uimakoulua
2011 sekä liikuntatapahtumien
tiedottamisesta. Sovimme että
Kki:n hanketukea hakevat saavat tarvittaessa apua hakemuksen laatimisessa liikunnanohjaajalta.
Kunnan uimakoulu 2011
järjestetään viikolla 24 eli 13.6
– 17.6.2011. Uimakoulu on
tarkoitettu uimataidottomille
tai heikon uimataidon omaaville lapsille. Uimakoulussa
ei ole mahdollista suorittaa
uintimerkkejä. Uimakoulu järjestetään Loimaalla Vesihovissa. Uimakouluun on kunnan
järjestämä yhteinen kuljetus.
Uimakoulun hinta on 25 e/
lapsi. Hinta sisältää uimaopetuksen viitenä päivänä, uimaliput (2 h) Vesihoviin sekä kuljetuksen. Alustava aikataulu
lähtö Ypäjältä 9.15 ja paluu n.
12.40. Ilmoittautua voi sähköisesti merja.kivimaki@ypaja.
fi. Muista laittaa lapsen nimi,
syntymäaika, osoite ja puhelinnumero sekä uimataito.
Mikäli bussiin jää tilaa, mukaan otetaan uimataitoisia omatoimisia uimareita, joilta peritään pieni maksu kuljetuksesta
(maksavat itse uimalipun).

Liikuntakalenteri poistuu
Ypäjäläisestä. Yhdistykset ja
muut liikuntaa järjestävät tahot toimittavat ilmoituksensa
ajoissa Ypäjäläisen toimitukseen, jossa ne kootaan yhtenäiseksi liikuntapalstaksi.
Pesiskerho alkaa tiistaina
26.4. seuratkaa myös kunnan
nettisivuja. Pesiskerho vanhempien ryhmä (6–9 -luokkalaiset) tiistaisin klo 16.30–
18.00 ja nuorempien ryhmä
(1-5 -luokkalaiset) torstaisin
klo 16.30–18.00. Pesiskerhoa
ohjaa Tuomas Saastamoinen.
Kerhot toteutuvat mikäli osallistujia on riittävästi.
Lajisirkus alkaa tiistaina
12.4.2011 klo 18–19. Kokoonnumme neljänä peräkkäisenä
tiistaina Kartanon koulun saliin, jokaisella kerralla tutustumme eri lajiin. Ilmoittaudu
liikunnanohjaajalle 7.4. mennessä. Lajisirkuksen hinta on
10 e/hlö. Torstaina 14.4.2011
on mahdollisuus testata terveyskuntoa Kartanon koulun
salissa klo 13–16 välisenä aikana.
Liikunnanohjaaja tekee sinulle testejä ja antaa liikuntaohjeita. Varaa oma aikasi 12.4
mennessä liikunnanohjaajalta.
Testeihin voi tulla myös pareittain. Testin hinta 10 e/hlö.
Lisätietoja liikunnanohjaaja
Merja Kivimäeltä
merja.kivimaki@ypaja.fi
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Sirkka-Liisa Anttila
Hämeen Parhaaksi ry

maa- ja metsätalousministeri
kansanedustaja

Työtä
Hämeen
hyväksi.
Haluan jatkaa työtä suomalaisen
työn ja suomalaisen ruoan puolesta

36

Olen tavattavissa Ypäjän torilla
to 7.4. klo 14.30
www.sirkka-liisaanttila.fi.
Facebook: http://www.facebookcom/SirkkaLiisa.Anttila

Kanta-Hämeen poliisilaitos
TURVALLISUUSNURKKA
Kevät on antanut odottaa tuloaan ja näyttää siltä, että tulvilta
ei säästytä. Lumen sulaminen
todenteolla saattaa alkaa Ypäjäläisen ilmestymisen aikaan.
Äitini seurasi uuden kuun syntymistä merkkinä säiden muuttumisesta. Kaipa nyt sitten
pitäisi ilmanalan merkittävästi
lämmitä jo ajankin puolesta.
Mitä pidemmälle mennään lumimassan kanssa, sitä äkkinäisemmät ovat myös sulamiset.
Vesi on haitaksi tiellä ja
aamupakkasilla se jäätyy vaaralliseksi. Vuodet eivät ole
veljeksiä: muutama vuosi sitten Etelä-Suomessa kylvettiin
sokerijuurikasta maaliskuun
lopulla. Tosin maat myöhemmin liettyivät, ja niitä kylvettiin osin uudelleen lähempänä
oikeaa kylvöaikaa.
Vaalit lähestyvät ja uudet
päättäjät astuvat remmiin.
Monille asioille annetaan uudet suuntaviivat. Kunnalliselämässä ollaan odottavalla
kannalla tulevaisuuden suhteen. Samalla tavalla poliisissa odotetaan uusien päättäjien
suhtautumista resurssijakoon,
Suomessahan on suhteessa vähän poliiseja.
Viime vuosina henkilökunnan määrää on vähennetty ja
asioiden hoitamiseen totutellaan vähemmällä vahvuudella.
Samanaikaisesti on koulutettuja poliiseja työttömänä. Olisi
toivottavaa, että hallitusneuvotteluissa satsattaisiin kansalaisten turvallisuuteen. Nyt
eläköityvien poliisien tilalle ei
olla työllistämässä vastaavaa

määrää uusia lainvalvojia. Siitä seuraa pelko, että palveluja
joudutaan entisestäänkin keskittämään. Uskon, että peruspalvelut kuitenkin säilyvät seudulla, vaikka uusia järjestelyjä
onkin odotettavissa. Tällä hetkellä luotetaan tekniikan kehittymiseen ja siten yhä useampi
asia hoidetaan kentällä saman
tien.
Olen ollut poliisina 35
vuotta ja viimeinen vuosi on
alkanut. Matkan varrella tekniikka on muuttunut ja työhön
on tullut paljon apuja. Poliisin perustyö ei kuitenkaan ole
muuttunut minun aikanani,
eikä ennen minua eikä muutu
tulevaisuudessakaan. Ihmisten
kohtaaminen niin myötä- kuin
vastoinkäymisissä on pysynyt
samanlaisena.
Toivottavasti tekniikan kehittymisen varaan ei lasketa
liikaa. Aina pitää olla aikaa
kuunnella ja olla mukana. Poliisin pitää olla lähellä, mielellään myös tuttu.
Toisaalta ei pidetä siitä, jos
on poliisin liian hyvä tuttu,
niin kuin lehdistä saa joskus
lukea. Asiakkaiden tekemisiä
pitää pyrkiä ymmärtämään,
mutta niiden hyväksyminen
onkin sitten jo eri asia.
Kevään myötä kiireet ovat
lisääntyneet seudulla entiseen
tapaan. Olemme selvinneet talvesta hyvin, ja voimme ottaa
iloisella mielellä kesän vastaan.
Hyvää kevättä!
Markku Leppälahti
rikosylikonstaapeli

Myyjäiset
yleisön pyynnöstä
LC Ypäjä Kate järjestää kotona
leivottujen pääsiäisherkkujen
myyjäiset kiirastorstaina 21.
huhtikuuta Veteraanituvalla.
Ovet avataan kello 9, ja myynti jatkuu kello 12:een asti.
– Päätimme järjestää myyjäiset pääsiäisen alle, koska
joulumyyjäisissämme käyneet

asiakkaat sitä pyysivät. Kotitekoiset herkut maistuvat aina,
toteaa LC Ypäjä Katen presidentti Anne Uutela.
Myyjäisten tuotto jaetaan
totuttuun tapaan hyväntekeväisyyteen. Myyjäisissä voi myös
ostaa munkkikahvit.

Kurjenmäentien uudistukset
Kurjenmäentietä on tarkoitus
uudistaa ja korjata tulevana kesänä. Työt kestävät toukokuusta lokakuuhun, jonka aikana
tien sivuun lisätään muun muassa kevyenliikenteen väylä.
Kurjenmäentie on tähän mennessä ollut kapea ja vaarallinen
kulkea. Varsinkin jalankulkijat,
pyöräilijät ja muu kevyt liikenne saa haukkoa henkeään kun
autot kulkevat vaarallisen läheltä ohi. Tuleva kevyenliikenteenväylä parantaa ratkaisevan
merkittävästi kulkijoiden turvallisuutta. Erityisen kapea tie
on ollut talvella, kun lumivallit
reunustavat kaikkia teitä. Merkittävin muutos on siis kevyenliikenteenväylä, mutta muutakin tulee tapahtumaan.

Kurjenmäentien liikenneturvallisuus kohentuu.

Maijanpolku, jolle kuljetaan
vielä Kurjenmäentien kautta
tullaan muuttamaan niin, että tielle pääsee jatkossa Katajamäentien kautta. Ypäjän
kunnan ja Uudenmaan ELY
-keskuksen yhteisen hankkeen
tulee toteuttamaan urakoitsija,
jota ei ole vielä päätetty.
Hankkeen yhteydessä Ypäjän kunta toteuttaa Kurjenmäen itäosan kunnallistekniikan
rakentamisen, vesi- ja viemärijohdot sekä kaavateiden peruskorjauksen. Näiden osalta työt
valmistuvat vuonna 2012.
Kesällä kun tietä aletaan uudistaa, liikenteen ohjaamisen
lähtökohtana on se, että koko

työn ajan toinen kaista olisi
käytössä ja liikennettä ohjataan
liikennevaloilla. Liikenteen
ohjaamiseen urakoitsija tekee
vielä suunnitelman, joka pitää
hyväksyttää kunnalla ja ELYkeskuksella.
Lisätietoja projektista saa
kunnan tekniseltä johtajalta,
Jouko Käköseltä. puh. (02)
7626 5241.
Antti Alanko

Kartassa kevyenliikenteen
väylä ja muut suunnitellut
tiet on merkitty vihreällä.

Maaseudun pihojen
suunnitteluun oma puutarhakirja

Kirjauutuus ”Piha maalla –
unelmoi ja suunnittele” johdattaa lukijansa suomalaiselle
maaseudulle. Neuvonnallinen,
hurmaaviin kuviin perustuva
kirja antaa vinkkejä, neuvoja
ja uusia ideoita omaa pihaansa
suunnittelevalle.
Kirjassa on keskitytty maaseudun pihoihin, joiden tarpeita käsitellään aihe kerrallaan:
– Miten aloitetaan pihan suunnittelu
– Millaisia oleskelualueita voi
tehdä ja mihin ne sijoitetaan?
– Miten järjestetään pihalle tulo ja paikoitus?
– Miten suuresta pihasta voi
tehdä helppohoitoisen?
–
M illaiselle alueelle sopii
kukkaniitty?
– Ja paljon, paljon muuta.
Piha maalla asettaa suunnittelulle omat haasteensa. Kirjan
ote on neuvonnallinen ja mahdollisimman käytännönläheinen. Julkaisun tavoitteena on
tehdä suunnittelusta helppoa.
Suomalaisista pihoista otetut valokuvat pursuavat innos-

tavia ideoita. Samalla annetaan
helposti toteutettavia neuvoja
pihan suunnitteluun. Kuvien
avulla toivotaan lukijalle mukavia mielikuvitusmatkoja
omaan unelmien puutarhaan.
Ajatusten kypsyessä ideat voi
toteuttaa ihanaksi pihaksi.
Kirjan on kirjoittanut Jutta
Ahro ja julkaissut Maa- ja kotitalousnaisten Keskus. Kirjan
voi tilata Maa- ja kotitalousnaisten verkkokaupasta www.
maajakotitalousnaisetkauppa.fi.

Seikkailija

Tiina Mäkeläinen
kiittää kaikkia juhlissa
mukana olleita ja
muuten muistaneita!

Tuoretta koivuklapia
40 e/heittokuutio.
Kotiinkuljetus tarvittaessa.
Puh. 040 709 2482
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TET-harjoittelu
Ypäjän yläasteen kahdeksansilla

Yläasteella kahdeksannella ja
yhdeksännellä luokalla on TETviikkoja. Kahdeksannella on
joka vuosi viikko, joka oli tänä vuonna 21.–25.3.2011. Yhdeksänsillä on vuodessa kaksi
viikkoa jotka ovat syksyllä ja
keväällä. Useiden mielestä TETharjoittelu (työelämään tutustuminen) on kuin lomaa kouluun
verrattuna ja kyllä se kieltämättä
piristää pänttäämisen ja laskemisen jälkeen. Sen ohella myös
oppii työnteon perusniksejä ja
taitoja.
Kahdeksansista osa oli varannut jo kuukausia etukäteen
paikkansa. Osa opiskelijoista
oli kouluilla, seurakunnalla ja
jotkut yrityksissä. Tässä kolme
esimerkkipaikkaa:

Satu
Leppänen
eduskuntaan
2011

39
www.satuleppanen.net

Oma TET-viikkoni

Itse olin Ypäjän kunnantalolla kirjoittelemassa juttuja huhtikuun Ypäjäläiseen, ja ”leikin”
viikon ajan toimittajaa, mikä
oli mukavaa. Olen viikon aikana myös auttanut kunnantalolla
pikkuhommissa kuten skannannut, tallentanut ja tulostanut tiedostoja ja logoja jne. Varsinaiset
työntekijät olivat koko viikon
mukavia ja auttoivat minua kaikessa missä pyysin. Voin suositella paikkaa seuraavillekin
TET-työntekijöille. Paikassa,
jossa olin, opin ja kehityin mm.
ATK-taidoissa, sosiaalisuudessa
ja niissä asioissa, mitä nyt yleensä haastattelussa ja jutun kirjoittamisessa tarvitsee.

Tero Poutalan TET -viikko

Tero haki TET:iin Perttulan
Kukkaan ja Lahjaan. Hän ker-

YRITTÄJÄNAINEN

Kuvassa vas. Matilda, Eemil, Kerttu ja Niko.

too, että työympäristö on rauhallinen ja värikäs. Pirjo Rokosa,
joka antaa työtehtävät, on Teron
mukaan mukava ja ystävällinen,
eikä työpaikalla tarvita ylimääräistä kiirehtimistä. Tero kertoo oppineensa kukkien hoitoa
ja paketointia. Hän sanoo että
ammatti olisi varmasti mukava,
mielenkiintoinen ja haastava,
vaikka kesällä on tietysti kiirettä. Tero suosittelee seuraavillekin TET -työntekijöille paikkaa,
koska työtehtävät ovat mukavia,
ja ne saa tehdä kiireettömästi

huolella. Hän kertoo myös työnantajan olevan mukava. Kaiken
kaikkiaan Teron mielestä paikka
on mahtava.

Matilda Silvon, Niko Sirenin
ja Kerttu Kourin TET-viikko

Matilda, Niko ja Kerttu olivat TET-harjoittelussa Ypäjän
päiväkodissa ja esikoulussa.
Heidän mielestään paikka on
loistava, TET-paikaksi hyvä
ja mukava. Heidän mukaansa
TETin aikana päiväkodista nä-

kee sen ”toisen” puolen eli miten paljon henkilökunta tekee
töitä, jotta kaikki sujuu hyvin.
He kertovat oppineensa enemmän lastenhoidosta ja vahtimisesta, mutta myös muita taitoja
kuten siivousta he ovat tarvinneet työpaikallaan. He myös
suosittelevat paikkaa seuraaville
perustellen työn mukavuudella,
paikan hyvällä ilmapiirillä ja
mukavalla henkilökunnalla. He
myös kertovat voivansa harkita
ammattia työksi.

Kunnan
myytävät tontit

Antti Alanko

YPÄJÄN KIRJASTO UUTUUSLUETTELO 3/2011
1 Filosofia. Psykologia. Rajatieto
Lasten ajatuksia äidistä
Niemelä, Minni: Nettideitit : uusi onni verkosta?
Myss, Caroline: Parantava voima
Taipale, Vappu: Vanha ja vireä : virkistyskirja vanhoille naisille
3 Yhteiskunta
Polo, Sirpa: Narsisti esimiehenä: miten vapauduin työpaikkahelvetistä
Rauhala, Ilona: Uskalla! : nainen työelämässä
Juusola, Mervi: Vahvaksi rakastetut lapset
4 Maantiede. Matkat. Kansatiede
Laaksonen, Jouni: Retkeilijän kansallispuistot
Rämö, Matti: Polkupyörällä Thaimaasta
Vietnamiin : hymyn voimaa ja sodan jälkiä
5 Luonnontieteet. Matematiikka.
Lääketiede
Bolund, Lennart: Linnunpöntöt ja niiden
asukkaat
Hirvonen, Hanna: Isä syntymässä: vauvan
odotus, syntymä ja hoito
6 Tekniikka. Talous. Käsityö. Maa- ja
metsätalous. Kotitalous. Liiketalous
Fevang, Tove: Nyt virkkaamaan!
Haden, Christen: Karmivan suloiset amigurumit
Helt, Mary: Innostu korutöistä
Lambert, Eva: Värjäämme luonnonväreillä
Pogson, Katherine: Uudet & upeat nahkatyöt
Webb, Mary: Pieni, suuri neulekirja
Engstrand, Kerstin: Uusia ideoita puutarhaan
Mårtensson, Hans: Rakennetaan puusta: nikkaroi talossa ja puutarhassa
Suomalaiset perinneperennat
7 Taiteet. Liikunta
Jantunen, Päivi: Kaj & Franck : esineitä ja
lähikuvia

Salakari, Tuula: Kupittaan savi
Suomipopin helmiä : 8
Henderson, Carolyn: Hevosen varusteet
Weeks, Jo: Mestariratsastaja
9 Historia, elämäkerrat
Brauen, Yangzom: Tiibetin tyttäret
Lee, Carol Ann: Anne Frank: 1929-1945 :
nuoren tytön elämä
82 Runot
Kaskinen, Anna-Mari: Sinulle laulavat linnut
Laaksonen, Heli: Peippo vei
Meriluoto, Aila: Tämä täyteys, tämä paino
84 Aikuisten kertomakirjallisuus
(D=dekkari, SF=fantasia/scifi,
R=rakkaus, S=sota, E=erä)
Aho, Elisabet: Sisar
Autere, Terttu: Sininen hatturasia
Camilleri, Andrea: Törmäyskurssilla (D)
Coben, Harlan: Loukussa (D)
Dillon, Lucy: Eksyneiden sydänten koti (R)
Glattauer, Daniel: Kun pohjoistuuli puhaltaa
Hautala, Turkka: Paluu
Hihnavaara, Lauri: Pökkilöhaukka : veijaritarina Lapin aavoilta
Jungstedt, Mari: Kevään kalpeudessa (D)
Kelly, Cathy: Onnen ainekset (R)
Kilpi, Marko: Elävien kirjoihin (D)
Lardot, Raisa: Jotakin häikkää
Lindell, Unni: Mörkömies (D)
Novellit 2011
Ragde, Anne B.: Satunnaista seuraa
Rauma, Iida: Katoamisten kirja
Roberts, Nora: Jotakin lainattua (R)
Rosman, Ann: Majakkamestarin tytär (D)
Sansom, C. J.: Luostarin varjot (D)
Schenkel, Andrea Maria: Bunkkeri (D)
Schmidt, Kathrin: Et sinä kuole
Shields, Carol: Pikkuseikkoja
Steel, Danielle: Kunnioita itseäsi (R)
Tammimaa, Essi: Paljain käsin
Wallentin, Jan: Strindbergin tähti (D)
Väisänen, Hannu: Apupata

84 Nuorten kertomakirjallisuus
(SF = scifi/fantasia, H = hevos, NA = aikuistuville nuorille, K = kauhu)
Cast, P. C.: Valittu (NA)
Hopkins, Cathy: Tuhannen taalan tytöt (NA)
Jalo, Merja: Jesse muotikoira
Kinney, Jeff: Neropatin päiväkirja : 3: Viimeinen oljenkorsi
Lehtinen, Tuija: Voitto kotiin, Vintiöt!
Lorey, Dean: Painajaisakatemia : 2: Hirviöiden kosto (KAU)
Lukkarila, Päivi: Kolmen ajan maa (SF)
Lönn, Pasi: Harhaisku
Meripaasi, Helena: Pikikuonoinen pentu
Mull, Brandon: Varjoruton kosketus (SF)
Nykänen, Harri: Pamalaton jumaus
Simukka, Salla: Ylivalotus (NA)
Smith, L. J.: Sielunkumppani (KAU)
Stiefvater, Maggie: Häivähdys (NA)
Stine, R. L.: Mutainen kosto (KAU)
84 Lasten kertomakirjallisuus
Bagge, Tapani: Konstaapeli Mutanen ja kadonneen kirjaston arvoitus
Fine, Anne: Perjantaiyllätys
Hallberg, Lin: Sinttu on paras! (HEV)
Hämäläinen, Karo: Kirjastonhoitaja Moilanen ja karanneet tarinat
Kallioniemi, Tuula: Karoliina ja BaskeriVillen koira
King, Daren: Hiirenkuonoleipiä
Rodgers, Frank: Herra Kroko etsivänä
Rooney, Anne: Ihan likainen!
Rooney, Anne: Kadonnut sukka
Röning, Inga: Oiva : lentokone, joka pelkäsi
lentämistä
Wallace, Karen: Kipinäinen elokuvatähtenä
Wallace, Karen: Kipinäistä kiukuttaa
Weston, Carrie: Hissu Hirviö
Kirjastoon on ilmestynyt paljon uusia DVDlevyjä, CD-levyjä sekä äänikirjoja.
Lisäksi paljon uusia lasten kuvakirjoja ja
sarjakuvia! Täydelliset uutuusluettelot löytyvät osoitteesta: www.ypaja.fi/fi/palvelut/
kirjasto/uutuusluettelot
Aineistotietokanta: www.lounakirjastot.fi

Kuvassa Pappilanmäentien risteys. Punaisen täpälän kohdalla on vapaa tontti.

Jos olet muuttopuuhissa tai
perustamassa yritystä, niin
kunnalta voi ostaa upeita ja
edullisia omakotitalotontteja,
rivitalotontteja, yritystontteja
ja maneesi/tallitontteja. Alueita on ympäri Ypäjää. Myynnissä tontteja on Forssantien
varrelta, Kurjenmäen alueelta,
Ypäjänkylästä, sekä Perttulasta Pappilanmäki-Rauhalasta ja
Honkalan tilalta. Lähes kaikkiin tontteihin on kunnallistekniikka rakennettu ja ne voi
ottaa heti käyttöön.
Omakotitalotonttien hinnat
Pappilanmäki-Rauhalan alueella ja Perttulassa on 2 euroa neliöltä ja rivitalotonttien hinnat
ovat 4 euroa neliöltä. Kurjenmäen alueella hinnat liikkuvat
omakotitalotonteissa 1 euro
neliöltä ja yritystonteissa 0,10–
0,50 euroa neliö. Kun tontilla

on puita, niiden arvo lisätään
hintaan. Tontin lohkominen
maksaa 750 euroa tontilta. Jos
haluaa hieman enemmän tilaa
ja asua rauhallisella alueella,
kunta tarjoaa myös haja-asutusalueelta tontteja, jotka ovat
halvempia. Forssantien, Onkijoenperäntien, Humppilantien
ja Metsolantien varren omakotitontit maksavat 0,65 euroa
neliöltä. Honkalan alueella
on myynnissä myös maneesitontti. Tontteja riittää reilusti,
esimerkiksi Pappilanmäellä on
19 omakotitalotonttia ja 4 rivitalotonttia. Lisäksi kunta suunnittelee kaavoitusta Ypäjänkyläntien pohjoispuolelle kunnan
omistamalle alueelle.
Lisätietoja tonteista saa
kunnan tekniseltä johtajalta Jouko Käköseltä puh. (02)
7626 5241.

Suonpää ampui SM-kultaa
Lounaishämäläiset ampujat olivat jälleen edukseen Kuopiossa
19.–20.3.2011 käydyissä Suomen Ampumaurheiluliiton SMkisoissa koskien ns. putoavia
tauluja. Risto Suonpää ampui
nimittäin SM-kultaa putoavien
taulujen M-70 sarjassa voittaen
finaalin puhtaasti 2–0. Lisäksi
Suonpää saavutti SM-pronssia
samassa paikassa SML:n ilmahirvessä tuloksella 167 p
(85+82).
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Tervehdys Hyrsynseudun
kyläyhdistykseltä

Ypäjän maa- ja kotitalousnaisten sukkapuikot
ovat kalisseet ahkerasti
tänä keväänä.
Tulokset eli 31 miesten
villasukkaparia toimitettiin Hämeenlinnaan
tulevien varusmiesten
käytettäväksi.

#
Ypäjän seurakunta

Päiväkerhoon ilmoittautuminen
Syksyn 2011 kerhoryhmien järjestelyjen vuoksi tarvitsemme
seuraavat tiedot lapsestanne 26.5.2011 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/videokuvata kerhossa ja käyttää
kuvia esim. lehdissä ja srk:n tilaisuuksissa esim. perhekirkot/ juhlat.
Kyllä _________ Ei ________
Saako lapsenne kuvia käyttää seurakunnan Internet kotisivuilla
Kyllä _________ Ei ________

Kylmä ja luminen talvi alkaa
muuttua pikkuhiljaa kevääksi,
pikkulinnut laulaa ja päivä pitenee. Myös hallituksen jäsenenet ovat vähitellen heränneet
talviuniltaan ja järjestäytyneet
helmikuun lopulla pidetyssä kokouksessa. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Keijo Leppänen
ja varapuheenjohtajana Heikki
Santakangas. Taloudenhoitajana
jatkaa Timo Pyykkö. Sihteeriksi
valittiin hallituksen uusin jäsen
Merja Mäkeläinen. Hallituksessa ovat myös Reima Kantee, Irja
Laakso, Inga Santakangas, Marjatta Tasala ja Eila Yliskylä.
Tulevia tapahtumia, jotka
kannattaa laittaa kalenteriin
muistiin ja joihin toivotaan runsaasti osallistujia on mm. vuosikokous 10.4. klo 12.00 Kankareen torpalla. Saamme sinne
myös asiantuntijan kertomaan
puutarhasta ja sen hoidosta. Seuraava tapahtuma on kylvöjen
siunaus Hyrsyn kentällä 1.6. klo
19.00. Paikalla kirkkoherra ja
kanttori. Sitten onkin vuorossa
kaikkien odottama aatonaaton

Saako lapsenne nimen antaa kerhokuvan kerhokavereille
Kyllä _________ Ei ________
Mitä toivotte päiväkerhotoiminnalta __________________

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Huoltajan allekirjoitus_____________________________

_____________________________________________

Sihteeri / tiedottaja

Ypäjän peruskoulun ja päiväkodin
ruokalistat viikoilla 13 – 17

Viikko 13
Maanantai: nakkimunavuoka, perunat, tuoresalaatti
Tiistai: lasagne, tuoresalaatti
Keskiviikko: Lindströmin pihvit, perunasose, salaatti
Torstai: kalakeitto, pehmeä leipä, juusto
Perjantai: sianlihakastike, perunat, tuoresalaatti
Viikko 14
Maanantai: broileririsotto, tuoresalaatti
Tiistai: puuro, mehukeitto/hillo
Keskiviikko: jauhelihakeitto, pehmeä leipä, juusto/leikkele
Torstai: kalapihvit, perunasose, tuoresalaatti
Perjantai: kinkkukiusaus, tuoresalaatti
Viikko 15
Maanantai: broilerikastike, riisi/perunat, tuoresalaatti
Tiistai: hernekeitto, pehmeä leipä, leikkele
Keskiviikko: lihapullat, perunasose/perunavuoka, tuoresalaatti
Torstai: uunikirjolohi, perunat, tuoresalaatti
Perjantai: makkarakastike, perunat, tuoresalaatti
Viikko 16
Maanantai: jauhelihakastike, perunat, tuoresalaatti
Tiistai: makaronilaatikko, tuore kasvis
Keskiviikko: uunibroileri, perunat, tuoresalaatti
Torstai: kalapihvit, perunasose, tuoresalaatti
Perjantai: nakkikeitto, pehmeä leipä, juusto
Viikko 17
Maanantai: pyttipannu, tuoresalaatti
Tiistai: pinaattiohukaiset, salaatti, hillo
Keskiviikko: jauhelihaperunavuoka/kaalilaatikko, tuoresalaatti
Torstai: broilerikeitto, pehmeä leipä, juusto
Perjantai: kalaruoka, perunat, tuoresalaatti
Ruokaan sisältyy päivittäin leipä, leipärasva, ruokajuoma sekä tuoretai muu lisäke ruokalistassa ovat muutokset mahdollisia.
Viikoittainen ruokalistamme on myös katsottavissa Ypäjän nettisivuilta osoitteessa: www.ypaja.fi/kuntalainen/kouluruoka

JUOKSUKOULU

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

Juhannusjuhla 23.6 klo 20.00
alkaen, jossa orkesterina Jermut
uudella kokoonpanolla. Kokkokin poltetaan, jos vaan sää sallii.
Heinäkuun alussa 2. päivä tehdään kesäretki Pohjan Ruukkiin
Raaseporiin, jonne kaikki ovat
tervetulleita, bussi kiertää tarvittaessa koko Ypäjän alueella.
Tarkempi reitti ja hinta selviävät
lähtijöiden mukaan ja niistä ilmoitetaan myöhemmin. Ilmoittautumisia otetaan jo vastaan,
soittele sihteerille numeroon
040 030 6554.
Yhdistyksen logolla varustettuja t-paitoja tulee myyntiin ja
niitä on nähtävillä vuosikokouksessa ja tietenkin juhannusjuhlissa.
Jos mielessäsi on jotain asioita tai ideoita, mitkä liittyvät
kyläyhdistykseen tai sen toimintaan, tule rohkeasti kertomaan
niistä meille. Keskustelemme
mielellämme kanssasi. Ja lopuksi toivotan kaikille lukijoille
Mukavaa kevään odotusta.

Juoksukoululaiset ovat lenkkeilleet ahkerasti ja tulokset näkyvät jo myös treenissä. Olemme
edenneet jo intervallitreenien
alkuun, jotka tehostuvat viikkojen myötä. Lihaskuntoliikkeiden treenaus jatkuu viikoittain
tavoitteiden ja omantunnon mukaan.
Juoksukoululaiset etenevät
jokainen oman tavoitteen ja kunnon mukaan. Porukka on innokasta ja jokaisella kerralla on ollut kiva katsella iloisia ja hikisiä
kasvoja.
Pakkanen on paukkunut ja
tuuli tuivertanut mutta mehän
emme lannistu. Mielessä siintää
vapunaatto ja yhteinen tavoitteemme Savihölkkä.

Kertauksena kaikille juoksukoululaisille. Muistuttaisinkin
tässä vaiheessa osallistujia että
toteutatte ohjelmaa oman kunnon mukaan. Kävellen Savihölkän taittavat jatkavat kävellen
PPP-vauhtia ja tekevät lihaskuntoliikkeitä ja venyttelyjä oman
kunnon ja fiiliksen mukaan. Liian kovaa rasitusta pitää tässäkin
vaiheessa välttää.
Juoksukoululaiset, joiden tavoite on taittaa Savihölkkä juosten, treenaavat ohjelman mukaan. Samoin teidän kannattaa
edelleen keskittyä lihaskuntoliikkeisiin ja venyttelyihin, joita
juoksukoulussa olemme opetelleet.
Juoksukoulun yhteistreenit
jatkuvat joka keskiviikko klo
18.30 Perttulan koululla. Seuraa
Juoksukoulun kuulumisia Ypäjän kunnan sivuilta. Tsemppiä!

Toivotamme Teidät puolisoinenne tervetulleiksi viettämään

Kansallista Veteraanipäivää

27.4.2011 Seurakuntakodilla
Päivän ohjelma:
Klo 12.45 Seppeleen lasku Sotaanlähdön muistomerkille
Pertunmäellä
Hymni, puhe Risto Ahti, seppeleen lasku,
virsi 584 Siunaa ja varjele
Klo 13.30 Kansallisen Veteraanipäivän juhla Seurakuntakodilla
Alkusoitto musiikkinäytelmästä Jääkärin morsian
Tervehdyssanat kunnanhallituksen
pj. Markku Leppälahti
Musiikkia
Vartiossa, säv. Lassi Utsjoki
Sillanpään marssilaulu, säv. Aimo Mustonen
Juhlapuhe Everstiluutnantti Erkki Kallio
Musiikkia
Preludi e-molli, säv. F. Chopin
El espantapajaros, säv. Gerardo Guevara
Yhteislaulua
Veteraanin iltahuuto
Maamme
Kahvitarjoilu ohjelmallisen osuuden päätteeksi
Tilaisuuden musiikista vastaavat:
Ypäjän kirkkokuoron miehet
Teppo Heikkilä, trumpetti
Tapio Laurila, piano
Anna Mali, piano
TERVETULOA!
Kunniamerkit
Ypäjän kunta tarjoaa ilmaisen kuljetuksen veteraaneille ja
heidän puolisoilleen. Ilmoittautumiset kuljetukseen kirjastoon
puh. 7626 5269 tiistaihin 26.4. klo 12 mennessä.
Ypäjän kunta ja seurakunta

KUTSU VARSINAISEEN OSUUSKUNNAN
KOKOUKSEEN
Ypäjän Osuuspankin jäsenet kutsutaan osuuspankin
varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään
torstaina 5.5.2011 klo 19.00 alkaen Ypäjän Osuuspankin
toimitalossa osoitteessa Kurjenmäentie 2, 32100 Ypäjä.
Käynti kokoustiloihin pihan puolelta.
Kahvitarjoilu ennen kokousta klo 18.30-19.00.
Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat:
1)
2)
3)

Osuuspankin sääntöjen 13 §:ssä varsinaiselle
osuuskunnan kokoukselle määrätyt asiat
Valitaan jäsenten edustajat hallinnon nimityksiä
valmistelevaan toimikuntaan
Päätetään sääntömuutoksesta. Hallitus esittää, että
pankin sääntöjä muutetaan seuraavasti:
1. Osuuspankkien yhteenliittymää koskeva sääntöjen
4 §:n sisältö muutetaan vastaamaan talletuspankkien
yhteenliittymästä annetun lain edellyttämiä
vaatimuksia.
Ypäjän Osuuspankki kuuluu osuuspankkien
yhteenliittymään. Talletuspankkien yhteenliittymästä
annettu laki tuli voimaan 1.7.2010. Lailla kumottiin
osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista
luottolaitoksista annetun lain yhteenliittymää koskevat
säännökset. Kaikkien yhteenliittymään kuuluvien
osuuspankkien säännöt tulee saattaa
yhteenliittymälain mukaisiksi.
Muutoksilla ei ole vaikutusta pankin toimintaan tai
jäsenen asemaan.
2. Sääntöihin lisätään uusi säännös osuuspankin
lahjoituksista. Säännöksen mukaan osuuskunnan
kokous voi päättää lahjan antamisesta
yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan
tarkoitukseen, jos lahjoituksen määrää voidaan
käyttötarkoitukseen sekä osuuspankin tilaan ja muihin
olosuhteisiin katsoen pitää kohtuullisena. Hallitus saa
käyttää sanottuun tarkoitukseen varoja, joiden merkitys
osuuspankin tila huomioon ottaen on vähäinen.
3. Sääntöihin tehdään lisäksi lähinnä teknisluonteisia
korjauksia ja täsmennyksiä mm. hallituksen
toimikauden ja jäsenten lukumäärän osalta.

Kokousasiakirjat
Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat, hallituksen ehdotus
sääntömuutoksesta sekä muutetut säännöt ovat jäsenten
nähtävinä 1. päivästä huhtikuuta 2011 alkaen pankin
konttorissa osoitteessa Kurjenmäentie 2, 32100 Ypäjä.
Ypäjällä 22. päivänä maaliskuuta 2011
YPÄJÄN OSUUSPANKKI
Hallitus

