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FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PALVELUT YPÄJÄLÄISILLE
Vuosi 2014 on edennyt vauhdilla kevättä
kohti. Ypäjän sosiaalipalveluiden siirryttyä
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän
järjestettäväksi on hyvä todeta, että moni asia jo sujuu, mutta paljon haasteita ja
järjesteltäviä asioita on vielä odottamassa
organisoimista. Tämä vuosi meillä varmasti meneekin vielä kiireisen työn touhussa,
jotta kaikki saadaan sujuvasti toimimaan.
On ollut ilo huomata, miten myönteisesti ja
hyvässä hengessä työtä meidän kaikkien
hyväksi on tehty. Tavoitteena on taata edelleen joustavat ja kattavat, laadukkaat ja
oikea-aikaiset palvelut kaikkien viiden kunnan asukkaille. Suurimmin osin meillä on
eri yksiköissä tuttu väki asioita hoitamassa.
Toivottakaamme myös uudet työntekijät
lämpimästi tervetulleiksi. Yhteistyöllä pääsemme varmasti hyvään lopputulokseen.
Aurinkoista kevättä toivottaen,
Margit Rajahalme
Ypäjän terveysasema tarjoaa edelleen samat lääkäri- ja neuvolapalvelut, hammashoidon jne. ypäjäläisille kuin aiemminkin.
Terveydenhuoltolain mukaisesti kunnassa
pitempiaikaisesti tai toistuvasti asuvalla tai
oleskelevalla henkilöllä on oikeus saada
hoitosuunnitelmansa mukainen hoito oleskelupaikkakunnalta hoito-vastuun säilyessä kotikunnalla. Henkilön tulee esittää kotikuntansa terveyskeskuksesta saamansa
kirjallinen hoitosuunnitelma.
Valinnan vapaus on 1.1.2014 laajentunut
siten, että henkilö voi valita perusterveydenhuollostaan vastaavan terveyskeskuksen ja terveysaseman koko maan
terveysasemista. Tästä vaihtamisesta on
tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä sille ter-

veyskeskukselle, jota käyttää, että sille
terveyskeskukselle, jonka valitsee. Valinta
voi kohdistua samanaikaisesti vain yhteen
terveyskeskukseen ja terveysasemaan
(kaikkiin terveysaseman palveluihin). Valinnan voi tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua
edellisestä valinnasta.
Lisätietoja: www.fstky.fi ja www.fshky.fi

YHTEYSTIEDOT:
PERUSTERVEYDENHUOLLON
PALVELUALUE:
Palvelualueen johtaja
Jarmo Ruohonen 050 553 7801
Omalääkäri
Yhteyden omaan lääkäriin saa soittamalla arkisin klo 8.00 – 15.00 terveysaseman
lääkärinvastaanotolle.
puh. (03) 4191 2151 tai (02) 7636 5810
Yhteyden terveydenhoitajaan saa
soittamalla terveysasemalle
arkisin klo 9.00 - 10.00.
Terveydenhoitaja puh. (03) 4191 2261 tai
(03) 4191 2262
Päivystys: Ilta- ja viikonloppupäivystys:
Forssan sairaalan poliklinikka.
Iltaisin klo 16–22 ja viikonloppuisin klo 9-21
puh. (03) 4191 2010, yöpäivystys klo 22-8,
viikonloppuisin 21-9, puh. (03) 4191 3000.
Laboratorio/näytteenotto:
Ypäjän laboratorio
Ypäjän terveysasema puh. (02) 7636 5810
– näytteenotto ajanvarauksella
ma ja to 8.00 – 10.00

Parturi-kampaamo Outi Perho
Katinhännäntie 298, 32140 Ypäjä as.
Puh. 050 372 1172

www.parturikampaamooutiperho.fi

TSR-TEKNIIKKA OY

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

Suun terveydenhuolto:
Ypäjän hammashoitola
Perttulantie 18 , 32100 YPÄJÄ
puh. (03) 4191 2571 tai (02) 7636 5811
Kiireellistä ensiapuluonteista hammashoitoa tarvitseville Forssan sairaalan poliklinikalla, Urheilukentänkatu 9, puh. 4191
3034, ma -pe ajanvarauksella, jonka voi
tehdä klo 8 – 14 välillä. La – su ja arkipyhät hammaslääkäripäivystys on Turussa
TYKS:n T-sairaalassa, johon hakeudutaan
soittamalla samana päivänä klo 9.00 –
10.30 välisenä aikana puhelinnumeroon
(02) 3131 564. Osoite TYKS T-sairaala,
Savitehtaankatu 1, Turku

Päivystävän eläinlääkärin
tavoittaa numerosta 03 4191 2300.

Fysioterapia:
Korkeavahan terveysasema,
Linikkalankatu 2, Forssa,
puh. (03) 4191 2802, (03) 4191 2804.

Ypäjän kouluterveydenhuolto
kouluterveydenhoitaja, puh. 050 331 5955
Psykologit, puheterapeutit ja
koulukuraattorit: puh. (03) 41 911
Perheneuvola, puh. (03) 4191 2448

Apuvälinelainaamo:
Korkeavahan terveysasema, Linikkalankatu 2,
Forssa, puh. (03) 4191 2801.
Muut sairaanhoitovälineet: jakelu Korkeavahan terveysasemalta, Linikkalankatu
2, Forssa. Ajanvaraus ma – pe klo 9 – 11
puh. (03) 4191 2870. Jakelu ma klo 12.30
– 17.00, ti ja to klo 12.30 – 14.30.
Ympäristöterveydenhuolto:
Ympäristöterveysasema,
Haudankorvankatu 2, Forssa.
Terveysvalvonnan johtaja
puh. (03) 4191 2320, 0500 311 405.
Terveystarkastajat:
ma – pe klo 9 – 12 puh. 4191 2916.

PERHEPALVELUALUE:
Palvelualueen johtaja
Margit Rajahalme 0400 825 792
Terveyden edistämisen päällikkö
Laila Mäki-Kerttula (03) 4191 2220
Perheneuvolan ja oppilashuollon päällikkö
Anna-Maria Silfvenius (03) 4191 2442
Lastensuojelun päällikkö Riikka
Lammintausta-Mäkelä 040 8472 044
Ypäjän neuvola
Perttulantie 18, 32100 YPÄJÄ
puh. (03) 4191 2262 tai (02) 7636 5812

LASTENSUOJELU
Lastenvalvoja puhelinaika
ma – pe 13 – 14, (03) 41911 (vaihde)
Lastensuojelun sosiaalityöntekijät
puhelinaika
ma – pe 13 – 13.30, (03) 41911 (vaihde)
Sosiaalipäivystys 112 / Forssan seutu:
ma–to 16–24, pe 16 – ma 08
VANHUSPALVELUALUE:
Palvelualueen johtaja
Annukka Kuismin puh. 050 550 2263

Kotihoito:
Kotihoidon päällikkö
Tuula Suominen, puh. 040 184 2191
Eläinlääkärit, Siurilan pieneläinvastaanot- Kotihoidon aluevastaava
to: Siurilankatu 28, 30300 Forssa.
Mari Nummela, puh. 050 592 5869

YPÄJÄN
TAKSI

Kotihoito, puh. 050 917 1282
Palvelukoti Valkovuokko,
puh. (02) 7626 5229
Asumis- ja laitospalvelut:
Asumispalvelupäällikkö
Taina Haavisto puh. 050 377 9383
Asumispalveluesimies Sari Stenholm puh.
050 598 2676
Hoivakoti, puh. (02) 7626 5232
Ruustinna-koti, puh. (02) 7626 5239
Palveluohjaus:
Palveluohjauksen päällikkö
Marjatta Palojärvi puh. 050 581 1420
Palveluohjaaja Marjatta Palojärvi
AIKUISSOSIAALITYÖN PALVELUALUE:
Palvelualueen johtaja Jaana Paasikangas,
050 569 4937
Aikuissosiaalityön päällikkö
Seija Mustajärvi 050 564 1244
Vammaispalvelupäällikkö
Pia Nieminen 0500 619 055
Talous- ja velkaneuvoja
Ritva Rantala puh. (03) 4191 6043
Rikos- ja riita-asioiden sovittelun vastaava
sovittelunohjaaja p. (03) 4191 6045
Kehitysvammahuollon palvelut:
Palveluohjaus ja asumispalvelut
Taina Siviranta, 050 536 2952
Päivätoiminta Maarit Turkki, 02 7626 5238
Aikuissosiaalityönpalvelut
(mm. toimeentulotuen käsittely)
Ypäjän kunnantalolla, sosiaaliohjaajan
puhelinaika arkisin ma–ti ja
to–pe klo 9 – 10, puh. 050 574 7730
Sähköpostiosoitteet nimi.sukunimi@fshky.fi

Jokioisten-Ypäjän 4H-yhdistyksen
Omalla kylällä -hankkeen (01.02. - 31.12.2013) valokuvauskilpailun satoa
Aiheena ”Mikä kylässäsi on sinulle tärkeintä”.

Puh. (02) 727 1180

Tapani Sirén

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

Lämmin kiitos

Teille, sukulaiset ja ystävät, jotka monin eri tavoin
lohdutitte meitä ja kunnioititte äitimme Irja Karin muistoa.
Eeva Kari ja Kaija Mäntynen

kuva Ari Parviainen 21 v.
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Yhteisvastuumyyjäiset ja -lounas
Seurakuntakodissa
lauantaina 15.3. klo 12 alkaen
Myynnissä hernekeittoa, myös mukaan
(omiin astioihin). Kahvia ja pullaa.
Arpajaiset. Nuorten valokuvakilpailun
kilpailutyöt julkaistaan, tule äänestämään suosikkisi
voittoon! Tervetuloa! Arpajaispalkintoja ja myyjäistuotteita vastaanotetaan kiitollisuudella, joko lauantaina ennen myyjäisiä tai etukäteen diakoniatoimistoon.
Kysymyksissä ota yhteys Hannaan, puh. 040 553 6362.

Haketusta sopivasti

Haketuspalvelu Laaksonen

puh. 0400 823 977

KUIVAA KOIVUKLAPIA
irtona ja n. 1,4 m3 pusseissa.
Myös kotiinkuljetus.
Pasi Uusitalo
p. 040 709 2482

Tervetuloa iltapäiväkahville
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kunnantalon valtuustosaliin

maanantaina 24.3.2014 kello 13 – 17.
Markku ja Satu Leppälahti
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DIAKONIATYÖ

Y päjän seurakunnan
toimintaa maaliskuussa

Ypäjäläinen
Ypäjän kunnan ja Ypäjän seurakunnan julkaisema tiedotuslehti Ypäjän kunnan asukkaille.
42. vuosikerta.
Lehden suurin vastuu ilmoituksen julkaisemisessa sattuneesta virheestä on ilmoituksen
hinta.
Päätoimittaja:
Tapani Rasila
Sivunvalmistus:
Pirkanmaan Lehtipaino Oy
Toimituksen osoite:
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5214
fax. (02) 767 7214
email: ypajalainen@ypaja.fi
ILMOITUSHINNAT
Etusivun alaosa
0,75 €/ pmm + alv
Takasivu
0,75 €/ pmm + alv
Muu osa lehteä
0,50 €/ pmm + alv
Etusivun yläosan
suuri ilmoitustila
(6 palstaa x 170 pmm)
500 € + alv
Määräpaikkakorotus
0,10 e / pmm + alv
Yhdistysten ilmoitukset
Maksutta
TILAUSHINNAT
Ypäjän kunnan alueen
osoitteisiin veloituksetta
Tilaukset kotimaahan ja
ulkomaille
30 e / vuosikerta + alv 10 %
TILAUSOSOITE
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 762 6500
fax. (02) 767 7214
ISSN 1237-2528
Ypäjän kunta
Toimistot avoinna
ma–ke 9.00–15.00
to
9.00–17.00
pe
9.00–14.30
puh. vaihde (02) 762 6500
fax. (02) 767 7214
Ypäjän seurakunta
Papalintie 1 B 13
32100 Ypäjä
puh. (02) 767 3108
fax. (02) 767 3081
Kirkkoherranvirasto avoinna
ma, ke, to klo 9.00–12.00
ti ja pe suljettu
Diakoniatoimisto avoinna
ke klo 10–11.30, to klo 15–16
puh. 040 553 6362

la 1.3.	klo 18.00 – 22.00 Nuortenilta; Isosten virallinen Yöseikkailu srk-kodilla su klo 16 asti
su 2.3. klo 10.00 Messu; Erkki Vappula ja Kaija Saukkola
ti 4.3.
klo 16.30 Kokkis-kerho
ke 5.3. EI DIAKONIAPÄIVYSTÄ!
klo 11.30 Keskiviikkoruokailu
klo 13 Palvelukeskuksen hartaudet;
klo 13.00 Hoiva, klo 13.30 Ruustinna, klo 14.10 Keva-kerho
klo 17.00 Huom päivä! Kaiken Kansan lauluryhmä
klo 18.00 – 20.00 Isoskoulutus
klo 18.30 Lauluilta kaikille
to 6.3.
EI DIAKONIPÄIVYSTÄ!
klo 18.00 Kirkkokuoro
klo 19.00 Äijäliikunta
pe 7.3. klo 9.30 – 11.30 Perhekerho
su 9.3. klo 10.00 Messu; Vesa Rasta ja Kaija Saukkola
klo 18.00 Gospelkonsertti ”Sininen hetki”; Tapio Laurila ja ystävät
ma 10.3. klo 18.00 Kirkkovaltuusto
ti 11.3. klo 16.30 Kokkis-kerho
ke 12.3. klo 10.00 – 11.30 Diakoniapäivystys
klo 11.30 Keskiviikkoruokailu
klo 18.00 Partio
klo 18.00 Siionin kannel -lauluilta
to 13.3. klo 11.00 Kultaisen iän kerho
klo 15 – 16.00 Diakoniapäivystys
klo 18.00 Kirkkokuoro
klo 19.00 Äijäliikunta
pe 14.3. klo 9.30 – 11.30 Perhekerho
klo 18.00 Nuortenilta
la 15.3. klo 12.00 Yhteisvastuumyyjäiset ja lounas
su 16.3. klo 16.00 Meitin Messu; toteutetaan vapaaehtoisen voimin, mukana Vesa ja Isto.
ma 17.3. klo 19.00 Kuutamohartaus Hulda Kaukaisen mökillä
ti 18.3. klo 12.00 Diakoniapiiri Ypäjänkylän kirjastossa
klo 16.30 Kokkis-kerho
klo 17.00 Kaiken Kansan lauluryhmä
klo 18.30 Lauluilta kaikille
ke 19.3. klo 10.00 – 11.30 Diakoniapäivystys
klo 11.30 Keskiviikkoruokailu
klo 13.00 Palvelukeskuksen hartaudet;
klo 13.00 Hoiva, klo 13.30 Ruustinna, klo 14.10 Keva-kerho
klo 18.00 – 20.00 Isoskoulutus
to 20.3. klo 15.00 – 16.00 Diakoniapäivystys
klo 18.00 Kirkkokuoro
pe 21.3. klo 9.30 – 11.30 Perhekerho
su 23.3.	klo 10.00 Messu; Vesa Rasta ja Kaija Saukkola, mukana kirkkokuoro.
Saarna; Sakari Valkama Japanin lähetti, srk-kodilla lähetystilaisuus ja kahvit
ti 25.3. klo 16.30 Kokkis-kerho
ke 26.3. klo 10.00 – 11.30 Diakoniapäivystys
klo 11.30 Keskiviikkoruokailu
klo 18.00 Partio
klo 18.00 Riparin Vanhempainilta
to 27.3. klo 11.00 Kultaisen iän kerho
klo 15.00 – 16.00 Diakoniapäivystys
klo 18.00 Kirkkokuoro
pe 28.3. klo 9.30 – 11.30 Perhekerho
la 29.3. klo 18.00 – 22.00 Nuortenilta
su 30.3. klo 10.00 Sanajumalanpalvelus; Vesa Rasta ja Eeva Taneli

Toukokuun Ypäjäläinen ilmestyy
4.5.2014.

Kilpailun jälkeen saat
kuvasi teetetyn version itsellesi.

Aiheena

Hyvä Elämä
Yhteisvastuun
hyväksi

Kilpailutyöt tulee toimittaa jpg-muodossa mahdollisimman hyvälaatuisina ja
valmiiksi käsiteltyinä 10.3. mennessä osoitteeseen isto.iipola@evl.fi.
Liitä mukaan nimesi, ikäsi ja yhteystietosi.

Seurakunnan asiat
kirkkoherra
Vesa Rasta

MEITIN MESSU

Meitin messu järjestetään Ypäjällä 16.3. kello 16. Kyseessä
on päivän pääjumalanpalvelus
ehtoollisineen. Kello 10 ei ole
jumalanpalvelusta tuona päivänä! Meitin messua on järjestetty Tammelan rovastikunnassa vajaat parisen vuotta. Messu
on saanut alkunsa Forssasta.
Messun valmistelussa on tarkoituksena että vapaaehtoiset
saavat tilaa järjestelyissä. Päävastaavana messun kehittämisessä on Forssan pappi Eikka Kähärä. Musiikki on ollut
yleensä toteutettu hieman eri
tavoin, erityyppisten orkesterikokoonpanojen soittamana.
Itse olen ollut Meitin messu
-bändissä mukana useita ker-

toja. Tarkoituksena on antaa
mahdollisuus rukousaiheiden
jättämiseksi yhteiseen esirukoukseen ja henkilökohtaiseen
keskusteluun ja rukoukseen.
Messun jälkeen sitten kahvit
seurakuntakodilla. Mikäli tällaiseen on mielenkiintoa ota
yhteys allekirjoittaneeseen.
Juuri sinua tarvitaan Meitin
messun toteuttajana. Forssan
seudulta alkanut messutoiminta on tavoittanut hyvin myös
uusia ihmisryhmiä. Tarkoituksena on, että kirkon kynnys on
matalalla. Tervetuloa jumalanpalveluksiin ja erityisesti rohkeutta tulla myös mukaan Meitin messuun!
Vesa Rasta n

GOSPEL-KONSERTTI SININEN HETKI
Jälleen soi musiikki Ypäjän
kirkon tähtitaivaan alla siniseen hetkeen. Se tarkoittaa sitä, että yksi päivä elämässä on
jälleen painumassa mailleen.
Ympärillä on himmenevää valoa.
Gospel tarkoittaa rytmikästä, svengaavaa musiikkia, jossa
on hengellinen teksti. Jazz on
saanut siitä vaikutteita.
Ypäjän kirkossa soivat illan
hämyssä monipuoliset sävelmät, joita esittävät Armi Haatanen, Kaija Saukkola, Sanna
Vihervirta ja Vesa Rasta lau-

lusolisteina. Lisäksi Sanna
Vihervirta soittaa huilusoolot,
Jukka Lahtonen kontrabassoa
ja Vesa Rasta rumpuja. Pauli
Hyrkäs on taustalaulaja, Tapio
Laurila pianistina.
Ohjemassa esitetään letkeitä, svengaavia gospellauluja,
negrospirituaaleja, sooloja,
duettoja ja kvintettilaulua, joista hehkuu elämän syke ja sen
äänet. Tilaisuudessa kannetaan
kolehti oman seurakunnan musiikkityölle.
Sininen hetki Ypäjän kirkossa
sunnuntaina 9.3. kello 18

Tulossa

Vapputapahtuma
Yhteisvastuun hyväksi
Seurakuntakodilla 30.4.

PAINOPAIKKA
Pirkanmaan Lehtipaino Oy
Huhtikuun Ypäjäläinen ilmestyy
sunnuntaina 3.4.2014. Lehteen
tarkoitettu aineisto on toimitettava kunnantalolle 26.3.2014
klo 12.00 mennessä.

Diakoniatoimistossa päivystys
ke klo 10–11.30 ja to klo 15–16.
Hanna lomalla ma 3.3. – pe.7.3.,
jolloin ei päivystyksiä.
Diakonia voit tulla tapaamaan
sopimuksen mukaan muulloinkin
tai pyytää kotikäynnille, soitathan
niin tiedän tulla luoksesi.
Diakoni Hanna Hakala yhteystiedot puh. 040 553 6362, s-posti: etunimi.sukunimi@evl.fi.
Diakonin kanssa voit keskustella luottamuksellisesti mieltäsi
painavista asioista, suruista ja murheista.
Vähävaraisille tarkoitettua EU-ruokaa on vielä jäljellä. Niitä voi
tulla hakemaan päivystysaikoina, tai voit soittaa, ja sovitaan
aika. Muista ottaa oma kassi mukaan!

Kilpailutyöt julkistetaan yhteisvastuun myyjäisissä niitä voi äänestää
lahjoittamalla rahaa Yhteisvastuunkeräykseen.
Kilpailu päättyy, ja voittaja julistetaan Seurakunnan Vapputapahtumassa.

Järjestäjä Ypäjän seurakunta

Kuva: Norden.org

Ohjelmassa mm.
Perinteinen munkkikahvila
Jonglööritaikuri Taika-Petteri
Kasvomaalausta
Nuorille iltapartyt
ja leffamaraton
Valokuvakilpailu ratkeaa...
Järjestäjänä Ypäjän SRK
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Ypäjän Karjalaisseura ry tiedottaa

VUOSIKOKOUS JA TUPAILTA

tiistaina 18.3.2014 kello 18.00 alkaen
Veteraanituvalla, Perttulantie 7 Ypäjä.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa joukolla mukaan! Lasse Paljakka tarjoaa
piirakat.
Ypäjän Karjalaisseura ry / Hallitus
•••••
Juuret Muolaassa -seminaari 4.3.2014, sotahistorioitsija Ilmari Hakala kertoo 70 vuoden takaisista
tapahtumista, niiden taustoista ja vaikutuksista myös
Muolaassa.
E-H piirin hiihtokilpailut Hämeenlinnassa 3.3.2014
alkaen klo 18.00 Tammelan liikuntakeskuksessa.
Etelä-Hämeen ja Lahden piirien pilkkikisat
Kärkölän seurakunnan leirikeskuksessa Oriharon
järvellä 2.3.2014, ilmoittautuminen klo 8.30 – 9.30,
säävaraus.
Tilaisuuksista lisätietoja Pekka 0400 260 949.

Lehtolantien

VUOSIKOKOUS

MTK Lounais-Häme tiedote /
maaliskuu 2014
Vesijumppa viljelijöille 2014 perjantaisin kello 11.45
alkaen. Erittäin suosittu jäsenetu, Vesijumppa viljelijöille Forssan Vesihelmessä, jatkuu vakiovuorona perjantaisin kello 11.30. Jäljellä olevat päivät ovat seuraavat: 7.3., 14.3., 21.3., 28.3., 4.4. ja 11.4. 1 kertalippu
MTK jäsenille 6 euroa, 1 kertalippu ei MTK jäsenille
7,5 euroa. Tervetuloa! Lue lisää www.farmariapu.net
•••••
Eu-tukikoulutukset Lounais-Hämeessä 2014 (Viljelijän tuki-info):
– pe 14.3 kello 9.00 Valkeaniemen Pirtti, Valkeaniementie 1, Tammela. Sopparuoka MTK:n jäsenille ilmainen
– ti 25.3 kello 18.00 Jokioisten kunnan valtuustosali.
Kello 17.30 alkaen kahvi + pasteija ilmainen jäsenille.
Tilaisuudet ovat vapaita kaikille eivätkä vaadi ennakkoilmoittautumisia. Tilaisuuksien tarjottavat maksavat
ei-MTK-jäsenille 5 euroa per osallistuja, mikäli haluaa jotain napostella. Tilaisuudet toteuttaa Kasvua Hämeessä teemaohjelmaan kuuluva Hämeen Tietoverkkohanke 2. Tervetuloa !
•••••
Jäsenkirjeessä lisää, mm. sählyturnauksesta Eerikkilässä (1 Ypäjäläinen joukkue mukana), Peltotreffeistä, kevätkokouksesta ja Suvi-iltaan ilmoittautuvien
sponsoroinnista
MTK Lounais-Häme

pidetään Leenakaisa ja Timo Mäntymaalla
perjantaina 14.3.2014 alkaen klo 18.

Kuusjoenkulman kyläyhdistyksen

VUOSIKOKOUS

sunnuntaina 9.3.2014 klo 19.00 Tuottajain tuvalla,
Koskentie 678.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu.
Tervetuloa.
Johtokunta

Levän ja Kartanonkylän yhteisen maa-alueen

RN:o 981-878-1-0 KOKOUS
pidetään perjantaina 21.3.2014 klo 19.30 Ypäjän
osuuspankin kokoustilassa.
Kokouksessa päätetään alueiden

RN:o 981-402-878-1, RN:o 981-878-401-1 ja tietoimitus TN:o 2008-266109
myynnistä saatujen varojen hakemisesta Aluehallintovirastolta Levän ja Kartanonkylän yhteisen maa-alueen hallintaan, tili FI27 5539 0240 0135 07.

Valitaan laidunalueen asioiden hoidosta vastaava
asiamies sekä hallitus (neljä jäsentä).

Päätetään maa-alueiden myynnistä saatujen varojen
käytöstä
Juhani Hossi
laidunalueen nykyinen asiamies

MANNISTEN KYLÄKERHO

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Hoitokunnan pj. Tuomo Mäkeläinen

kokoontuu torstaina 6.3. klo 18
Sillanpäässä, Mannistentie 48.
Tervetuloa!

Sotainvalidien Veljesliiton
Ypäjän osasto ry:n

Ypäjän Kotiseutuyhdistys ry

TUPAILTAPÄIVÄ

KEVÄTKOKOUS

pidetään keskiviikkona 26.3.2014 kello 18.00 alkaen
Veteraanituvalla, Perttulantie 7 Ypäjä.

tiistaina 25.3.2014 klo 14.00 Veteraanituvalla.
TERVETULOA!

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu. TERVETULOA

v

v v v

v v v

v v v

v v

Jokioisten-Ypäjän 4H-yhdistys ry:n
sääntömääräinen kokous ma 24.03.2014 klo 18.00
Haavissa os. Varsanojantie 8, YPÄJÄ
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu.
Tervetuloa! Hallitus
v

v v v

v v v

v v v

v v

Sinä ypäjäläinen yrittäjä

Ypäjän Yrittäjät ry:n

KEVÄTKOKOUS
20.3.2014 klo 18.00 Osuuspankin kerhotiloissa.
Kokouksen jälkeen Sari Airo kertoo hyvinvointipalveluista.
Tervetuloa!

JHL-729 Ypäjän yhdistys

Hallitus

Tervetuloa vapaamuotoiseen keskustelutilaisuuteen
Ypäjän kunnantalolle perjantaina 7.3. klo 18 alkaen. Keskustelulistalla mm. kunnan ja yrittäjien työllistämishanke, yrittäjien mielipide kehittämiskeskuksen
tarpeellisuudesta, varikkohallihanke ja paikallisen urheilijan tuki.
Tule kertomaan mielipiteesi ja ajatuksesi, jotta
osaamme viedä asioitamme oikeaan suuntaan oikealla vauhdilla!
Paikalla kahvitarjoilu.
Ypäjän Yrittäjät ry

Villa Emiliassa torstaina 13.3.2014 klo19.00–20.30.
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa!

Hallitus
P.S. Tarjoilun takia ilmoittautuminen (soitto/ viesti)
Mirja 050 531 8458

Ypäjän Maamiesseura ry

VUOSIKOKOUS
perjantaina 14.3.2014 klo 18.00 Ypäjän Tuottajain
tuvalla.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Kevätterveiset kokoukseen tuo Ilpo Laine Agrimarketista.
Kokouksen jälkeen sauna ja avanto.
Tervetuloa. Kahvi- ja virvoketarjoilu.
Johtokunta

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry.

Maaliskuun toimintaa

Vuosikokous tiistaina 11.3.2014 kello 12.00
Veteraanituvalla.

Tarinatupa perjantaina 21.3. klo 13.00 Veteraanituvalla.
Kirjoittajapiiri perjantaina 21.3. kello 14.00
Hilkka Mäkilällä.

Vellinkimäen yksityistien

VUOSIKOKOUS

Seppo Suksella 17.3.2014 klo 19.30.

KEVÄTKOKOUS

Hoitokunta

Naistenpiiri tiistaina 18.3. kello 14.00
Veteraanituvalla.

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys
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Liikuntatapahtumia

Ypäjän kunta järjestää

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
torstaina 20.3.2014

10.–13.6.2014
Sauvon Ahtelassa
Kesis on Varsinais-Suomen suurin monipuolinen
liikuntaleirikokonaisuus.
Kesis ei ole pelkkä liikuntaleiri. Se on vajaan tuhannen leiriläisen kokonaisuus, joka liikuttaa
kaikkia 4-vuotiaista lapsista aikuisiin asti. Kesistä
ei voi verrata mihinkään – se pitää kokea itse.
Kuntayhteistyössä ovat mukana Aura, Marttila, Oripää, Pöytyä, Tarvasjoki ja Ypäjä. Kuntayhteistyön
kautta lapsi kokee leirin samalla tavalla kuin kaikki
muutkin. Yksikään laji tai tapahtumapiste ei jää kokematta. Kunta osallistuu leiriläisten leirikustannuksiin ja
tarjoaa mm. maksutta leirikuljetuksen leiripaikalle ja
takaisin. Ypäjältä leirille lähtee myös omia ohjaajia.
Ilmoittaudu heti!
Ypäjäläiset ilmoittautuvat
LiikUn nettisivujen kautta
lajipaketit-osiosta.

Hurjan suosion saavuttaneet

ZUMBA KIDS
-tunnit jatkuvat keskiviikkoisin
23.4.2014 saakka
klo 15.15–16.00 9-13-vuotiaat
klo 16.00–16.45 6-8-vuotiaat
klo 16.45–17.30 3-5-vuotiaat
klo 17.30–18.15 3-5-vuotiaat
Perttulan koululla
Ohjaajana Satu Mononen
Järjestää MLL:n Ypäjän yhdistys
Osallistumismaksu: jäsenet 15 € / 5 kertaa
muut 25 € / 5 kertaa
Tervetuloa vanhat ja uudet zumbaajat.
Kaikissa ryhmissä on vielä tilaa,
tiedustelut: henna.linnala@hotmail.com
tai 050 522 6282
ZUMBA KIDS on
lasten ja nuorten oma tanssitunti,
jossa yhdistyvät helpot tanssisarjat
sekä hauskat liikuntaleikit

Avoin päiväkoti maaliskuussa -14
Perjantaisin klo 9.30–11.30 seurakunnan päiväkerhossa.
Maksu 2 € / perhe.
Lisätietoja Tiina, esikoulu, ma – to p. 7626 5255.

pe 7.3. Naistenpäivä-kahvit
pe 14.3. Askartelemme palikoilla
pe 21.3.	Laulamme ja leikimme
(oma lelu mukaan)
pe 28.3. Maalaamme

Tapaamisiin,
Tiina, sivistyslautakunta & SRK

Viljelijöiden tukikoulutukset ja päivystysvastaanotot keväällä 2014
Loimaan maaseutupalvelut järjestää viljelijöille
tukikoulutusta
1.4. klo 18 Valtuustosali, Oripää
3.4. klo 18 Kurki-Sali, Pöytyä
8.4. klo 18 Valtuustosali, Jokioinen
10.4. klo 18 Evankelinen opisto, Loimaa
Hankkeet järjestävät koulutusta
14.3. klo 9 Valkeaniemen pirtti, Tammela
24.3. klo 12 Sarka-museo, Loimaa
25.3. klo 18 Valtuustosali, Jokioinen
Päivystysvastaanotot ajanvarauksella
(varaus suluissa olevaan numeroon)
22.4.	Jokioisten (02 761 1155) ja
Humppilan (02 761 1156) kunnantalot
24.4.
Ypäjän lomituspalveluyksikkö (02 761 1155)
22.–24.4. Riihikosken virastotalo (02 761 1154)
Loimaan maaseutupalvelut maaseutupalvelut@loimaa.fi

Lähtö Ypäjän torilta 20.3.2014 klo 10.00 ja
paluu Forssasta noin klo 12.30.
Matkan hinta on 11 euroa/henkilö.
Forssassa taksi ajaa kauppakeskuksiin (Prisma, Citymarket)
ja tarpeen mukaan Forssan keskustaan.
Ilmoittautuminen asiointimatkalle
Taksi Tuomas Sirénille puh. 040 757 5833.

Verenpaineenmittaus
ilman ajanvarausta

Ypäjän Osuuspankin alakerrassa
ke 12.3.2014 klo 10.30–11.30
ke 9.4.2014 klo 10.30–11.30
ke 14.5.2014 klo 10.30–11.30
Tervetuloa!
Kotisairaanhoito

Verenpaineenmittaus
ilman ajanvarausta
Ypäjänkylän lainausasemalla
ke 19.3.2014 klo 10.30–11.30
ke 16.4.2014 klo 10.30–11.30
ke 21.5.2014 klo 10.30–11.30
Tervetuloa!

Kotisairaanhoito

KIRJASTO
YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO

Hossintie 2, 32100 Ypäjä
Hossintie 2, 32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5269
puh. (02) 7626 5268, 050-5626 301 (kirjastonjohtaja,
kulttuuriasiat)
sähköposti: ypajan.kirjasto@ypaja.fi
www.ypaja.fi
www.lounakirjastot.fi
Ypäjän kirjasto löytyy myös Facebookista haulla
”ypäjän kirjasto”.

Aukioloajat

ma klo 13–19
ti
klo 13–19
ke klo 13-16
to
klo 13–19
pe klo 13–16
kuukauden toinen lauantai klo 11–14, maaliskuussa
8.3.

YPÄJÄNKYLÄN LAINAUSASEMA

Ypäjänkyläntie 951, 32140 Ypäjä as
puh. 050 562 6301

Aukioloajat

ti
klo 17–19
ke klo 10–12
joka kuukauden yhtenä lauantaina klo 10–13, maaliskuussa 15.3.

NÄYTTELY

Maaliskuun näyttelyssä jatkavat Ekaterina Smyslovan
hevosaiheiset maalaukset.

PERTUN PÄIVÄ -PALAVERI

Pertun päiviä vietetään 22.–24.8. Ensimmäinen suunnittelupalaveri kirjastossa torstaina 13.3. kello 13.00.
Tule mukaan tekemään Pertun päivistä mieleisesi!

LUKUPIIRI

Lukupiiri kokoontuu sunnuntaina 23.3. kello 17–19
pääkirjaston näyttelytilassa. Luetaan Regina Raskin
teoksia, tervetuloa!

YPÄJÄN KUNNAN
UIMAKOULU 2014

Kesän 2014 uimakoulu järjestetään viime vuoden tapaan Loimaan Vesihovissa 2.6 – 6.6.2014. Uimakoulu
on tarkoitettu uimataidottomille ja heikon uimataidon
omaaville lapsille. Uimakoulun hinta on 30 e/lapsi.
Hinta sisältää uimalipun (2 h), opetuksen ja kuljetuksen viitenä päivänä Vesihoviin.
Linja-auto ajaa reitin Loimaalle Katinhännäntien tai
Loimaantien kautta riippuen matkan varrella olevien
lasten määrästä. Uimakouluun menemme päivittäin
yhdessä linja-autolla. Linja-auto lähtee Ypäjältä klo
9.00 ja paluu n. klo 12.40.
Uimakoulun mahtuu 25 lasta. Ilmoittaudu 28.4.2014
mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä tarvitaan
seuraavat tiedot:
– Lapsen nimi, syntymävuosi, osoite, puhelinnumero
(huoltaja + sosiaaliturvatunnus laskutusta varten),
mahdollinen uimataito.
– Lasku uimakoulusta postitetaan. Maksettu lasku
vahvistaa paikan.
– Tiedotusta uimakoulusta kannattaa seurata Ypäjän
kunnan nettisivuilta.
Ilmoittaudu puhelimella Ypäjän kunnan palvelupisteeseen (02) 762 6500 tai merja.kivimaki@ypaja.fi.
Omatoimisia uimareita otetaan kyytiin. Omatoimiuimarit maksavat itse uimalippunsa ja omatoimiuimarilla on oltava riittävä uimataito.
PS. Myös muita Loimaalle kyydin tarvitsijoita voidaan
ottaa kyytiin, jos on autossa tilaa. Tiedustelut
Merjalta.

Perus- ja kohdeavustukset
liikunta- ja nuorisotoimintaan vuodelle 2014
Sivistyslautakunta julistaa haettavaksi avustuksia seuraavasti:
Perusavustukset
Perusavustuksia myönnetään varsinaisen toiminnan tukemiseen. Perusavustushakemukseen tulee liittää toimintaker
tomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä toimintavuodelta, toimintasuunnitelma ja selvitys siitä, mikä on
perustoimintaa, johon avustusta haetaan, sekä talousarvio
vuodelle 2014.
Mikäli kyseessä on uusi hakija, tulee hakemukseen liittää yhdistyksen säännöt.
Nuorisotoimen avustuksia voidaan myöntää ypäjäläisille yhdistyksille ja yhteisöille, lapsille ja nuorille suunnatun toiminnan tukemiseen.
Liikuntatoimen avustuksia voidaan myöntää urheiluseuroille.
Perusavustukset on haettava kunnan kotisivulta (www.ypaja.
fi) tai kunnanviraston palvelupisteestä saatavalla lomakkeella.
Sivistyslautakunnalle osoitetut hakemukset liitteineen tulee
jättää 20.3.2014 mennessä osoitteella Ypäjän kunta, sivistyslautakunta, Perttulantie 20, 32100 YPÄJÄ.
Kohdeavustukset
Kohdeavustuksia myönnetään erilliseen, varsinaisen perustoiminnan ulkopuoliseen toimintaan, esim. kertaluontoisten tapahtumien järjestämiseen, projekteihin tai kalustohankintoihin.
Kohdeavustushakemukseen tulee liittää toimintakertomus,
tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä toimintavuodelta, mikäli niitä ei ole toimitettu perusavustushakemuksen
yhteydessä, sekä suunnitelma avustuksen käytöstä.
Kohdeavustukset maksetaan kuitteja vastaan.
Kohdeavustukset on haettava kunnan kotisivulta (www.ypaja.fi)
tai kunnanviraston palvelupisteestä saatavaIla lomakkeella (sama lomake kuin perusavustuksissa).
Kohdeavustushakemuksia voi jättää pitkin toimintavuotta
27.11.2014 saakka osoitteella Ypäjän kunta, sivistyslautakunta, Perttulantie 20, 32100 YPÄJÄ.

SATUTUNTI

Lisätietoja antavat liikunnanohjaaja Merja Kivimäki puh. 050
433 9002 tai merja.kivimaki@ypaja.fi ja nuoriso-ohjaaja Maija
Iso-Oja puh. 050 574 7732 tai maija.iso-oja@ypaja.fi
Sivistyslautakunta

LOUNAPLUSSAN INFOKIERROS

Nuohous Ypäjällä

Maaliskuussa satuja luetaan pääkirjastossa maanantaina 17.3. kello 10.00, Ypäjänkylän lainausasemalla lauantaina 15.3. kello 10.30. Tervetuloa kuuntelemaan!
LounaPlussa ry esittelee toimintaansa ja kerää ideoita uuteen rahoitusohjelmaansa vuosille 2014–2020
torstaina 20.3. kello 15.00–18.00 kirjastossa. Tervetuloa kahville ja tutustumaan!

Nuohouksen Ypäjän kunnan alueella hoitaa
nuohoojamestari Heimo Marttinen,
p. 050 527 8815 (040 511 8502).
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Hartaita Hetkisiä Leijona kohtaa sammakon
Olipa kerran savannin reunassa
aivan viidakon rajalla pieni lampi. Lammessa asui pieni värikäs
sammakko. Kaiket päivät se uiskenteli ja sukelteli lammessaan
ja nousi aina toisinaan lumpeen
lehdelle paistattelemaan päivää
ja nappailemaan ruoakseen pinnan tuntumassa pörrääviä hyönteisiä.
Kerran savannilta sattui kävelemään leijona, joka pysähtyi
lammikon reunalle juomaan. Lähempää se kuitenkin huomasi,
että lammikon vesi oli seisonut
pitkään paikallaan ja se tiesi, ettei sitä sopinut juoda. Siinä tuumatessaan se huomasi sammakon puuhat ja jäi seurailemaan
niitä hetkeksi. ”Hei, ohoi”, se lopulta huusi sammakolle saadakseen tämän huomion, ”etkö huomaa, että lammikkosi on saastunut?” ”Mitä höpiset”, sammakko
naurahti vähättelevästi, ”tämä
tässä on paras lammikko koko
savannin reunamalla. Olen asustellut tässä koko ikäni, enkä milloinkaan vaihtaisi näin ihanaa
elämää mihinkään muuhun.”
Leijona pyöritteli päätään.
Sitten se tokaisi tylysti: ” Niin,
mitäpä tuollainen rääpäle pystyisi tietämään. Siellä vain uiskentelet kaiket päivät etkä tiedä maailman menosta yhtään

mitään. Etkö tiedä kuka olen?
Minä olen Leijona, Savannin kuningas. Ymmärrätkö sinä pikku
limanuljaska, että minä pystyisin
liiskaamaan sinut milloin vain,
eikä sinusta jäisi kuin märkä
läiskä? Minä en koskisi tuohon
veteen tassuni kärjelläkään. Ja
tulisi sinunkin ymmärtää, että
Savannin kuninkaalla on viisautta niin ylen määrin, että sen neuvot kannattaa ottaa todesta.”
Sammakko kuunteli huvittunut ilme kasvoillaan leijonan
saarnaa, ja kun huomasi tämän
lopettaneen, se tuhahti ylimielisesti silmiään pyöritellen: ”Varmasti niin. Oikein Viidakon
kuningas. Pah, kirppusäkki sinä
olet. Minä olen asunut tässä lammikossa koko ikäni, kai minä
sen meistä kahdesta paremmin
tunnen. Ja liiskaisitko minut?
Sopii koittaa! Tule tänne veteen
ja yritä tavoittaa minua! Mutta
minä varoitan: jos hipaiset minua kuono päälläsikään, niin
koet niin tuskallisen kuoleman,
ettet voi sitä kuvitellakaan!”
Sammakko loikkasi leijonaa lähinnä olevalle lumpeenlehdelle
kuin tarjolle tullakseen, sillä se
tiesi, että sen ihoa suojasi vahva
myrkky, johon leijona ei voisi
koskeakaan.
Sattui niin, että paikalle käys-

Irja Karin muistolle
Kun katsoin aamulla Irjan kuolinilmoitusta lehdessä, oli pakko
uskoa, ettei Irja enää ole keskuudessamme, vaikka aivan
äsken vielä oli. Vielä syntymäpäivänään, jolloin hän täytti 98
vuotta, hän passasi vieraita, joita
hänellä riitti. Irjalla oli paljon
ystäviä. Omiensa lisäksi naapureita, ystäviä vuosien takaa, niin
kuin minäkin, joka olen tuntenut
Irjan lähes seitsemänkymmentä
vuotta.
Tulin tuntemaan Irjan sisareni kautta, joka oli naimisissa Irjan veljen, Laurin kanssa. Nuorena tyttönä tulin kyläilemään
Ypäjälle, ja sitä kyläilyä on riittänyt kymmeniä vuosia. Muu-

tettuamme Helsingistä Ypäjälle
seitsemänkymmenluvulla ainoat
tuttavat olivat Kolkan väki. Miltei joka lauantai-ilta suunnistimme Ketokylää kohti Irjan ja Matin luokse saunomaan.
En muista sellaista päivää,
ettemme olleet tervetulleita. En
muista Irjan koskaan olleen pahalla päällä, aina iloisesti hän
otti vastaan vieraat. Tietysti he
kävivät myös meillä Kurjenmäessä vastavierailulla. Oli monta
mukavaa hetkeä yhdessä.
Olihan toki Irjalla jo ikää,
lähes sata vuotta. Monethan
eivät niin pitkälle elä, mutta Irjan kohdalla se oli luonnollista,
sillä elämänilo, elämänhalu ja

Liisa Hietamäki
Pitkäaikainen vahtimestarimme
Liisa Hietamäki on jäämässä
eläkkeelle. Hän on toiminut vahtimestarina seurakunnassamme
vuodesta 2000 vakituisesti. Tätä
ennen Liisa on tehnyt sijaisuuksia muun muassa seurakuntamestarin sijaisena muutaman
kuukauden.
Liisa tunnetaan ystävällisenä
ja ihmiset huomioivana, kohteliaana asiakaspalvelijana. Parasta
Liisan mielestä on ollut seurakunnan palveluksessa oleminen.
Hengellistä yhteisöä Liisa pitää
tärkeänä sekä työpaikan että
vapaa-ajan suhteen. Myös kirkossa suntiona palveleminen on
ollut hänelle erityisen mieluinen
tehtävä.
Siionin kanteleen illat ja tominta Ypäjän evankelisessa
osastossa ovat olleet hänelle
tärkeitä, ja ne lienevät myös eläkepäivinä tärkeä osa Liisan elämää. Työ ja harrastus ovat olleet
lähellä toisiaan.
Valokuvausharrastus on lähellä Liisan sydäntä. Siihen on
aikaa ja halua paneutua enemmän eläkepäivillä. Matkailu ja
valokuvaus ovat Liisan haaveena. Ypäjän seurakuntaa Liisa

kenteli villiaasi, joka jäi seuraamaan lammen rannassa käytävää
väittelyä. Kun se kuuli sammakon sanat, se astui esiin: ”Kuulkaa kaverukset. Eikö tuollainen
suun soittaminen ole melko
turhaa? Kumpaa teistä se hyödyttää?” Aasi katsahti riitapukareihin, ja jatkoi katsoen leijonaa
suoraan silmiin: ”Tiedän. Ajattelet minun olevan vain tyhmä
saalis, ja sinun seuraava välipalasi. Ehkä asia on sitten niin.
Katsot minua noilla synkillä silmilläsi ja naurat mielessäsi, että
onpa typerän näköinen eläin:
ylipitkät korvat, ja pitkä turpa,
josta sojottaa etuhampaat miten
sattuu.”
Sammakko seurasi huvittuneena aasin uhittelua leijonalle
ja virnisti maireasti joka kerta,
kun leijonan epävarma katse
osui häneen. Sen hymy kuitenkin hyytyi, kun aasi kääntyi vuorostaan hänen puoleensa ja jatkoi
tuikeasti: ”Älä siinä virnistele.
Tiedän tarkalleen mitä ajattelet
minusta. Onpa hullu eläin. Tulee leijonalle uhittelemaan ilman
minkäänlaista suojausta. Olkoon
asia niin. Olkoon tosiaan. Haluan kuitenkin muistuttaa, että
vaikka olen teidän mielestänne
varsinaista pohjasakkaa, eläinkunnan vähäisin, niin siitä huo-

limatta luomakunnan Ruhtinas
valitsi minut ratsukseen. Juuri
minut siitä huolimatta. Tai ehkäpä juuri siksi.”
Me ihmisetkin olemme erilaisia. Pidämme erilaisista asioista,
pukeudumme ja ajattelemme eri
tavoin. Meidät on jokainen luotu omalla muotillamme ainutkertaisiksi. Luoja viisaudessaan
kuitenkin asetti meidät samalle
viivalle: olemme kaikki syntisiä.
Suurin viisaus tällaisessa synti
syydessä piilee siinä, ettemme
kukaan ole oikeutettuja tuomitsemaan toista hänen ajatustensa, mieltymystensä tai minkään
muunkaan vuoksi. Sillä jos sitä
yritämme, tulemme samalla tuominneeksi itsemme.
Isto Iipola n

elämässä kiinniolo pitivät hänet
ajan tasalla. Monta kertaa tuntui siltä, että hän tietää asioista
paljon enemmän kuin moni nuorempi. Hän oli kiinnostunut niin
monista eri elämänilmiöistä.
Muisti ei pettänyt, eikä dementiasta ollut hajuakaan. Voi sanoa,
että hän eli pitkän ja vaiherikkaan elämän.
Vaikka hänen elämässään
tapahtui pahojakin asioita, niin
kuin elämässä aina tapahtuu,
hän kuitenkin pääsi niiden ylitse kasvattaen itseään kokemuksilla. Pidin häntä hyvin viisaana
ihmisenä. Meillä oli usein syvällisiä keskusteluja keskenämme,
vaikka emme aina olleet aivan
samaa mieltä. Mutta kunnioitimme toistemme vakaumuksia.
Irjaa emme pitäneet koskaan

vanhuksena, se ei ollut luonteenomaista hänelle. Hän ymmärsi
nuoria yhtä hyvin kuin vanhempia, ja hänen ystäväpiiriinsä kuului monia nuoria. Samoin
pikkulapset olivat hänen sydäntään lähellä, samoin vammaiset.
Nyt on pakko uskoa, ettei Irja ole ovella vastassa tullessani
Forssasta ilmoittamatta tulostani. Irjan koti oli ainoa paikka,
mihin voi mennä vanhanaikaisesti soittamatta etukäteen. Vielä
edellisenä iltana Irjan nukkuessa
pois, olin hänen vierellään sairaalassa. Lauloin hänelle monta
laulua ja näin hänen sormiensa
liikkuvan laulun tahdissa, vaikka hän oli jo osittain rajan takana. Toivotan Irjalle onnellista
taivasmatkaa. Lepää rauhassa.
Maila Henriksson n

SIJOITTAJALLE RIVITALO- JA
PARITALOTONTTEJA
HEVOSTILATONTTEJA
YRITYSTONTTEJA
Kysy lisää
02-7626 5241
Käkönen

Nurkkakuntalainen

Vietimme koskettavaa juhlahetkeä Liisan eläkkeelle jäännin kunniaksi Villa Emiliassa.
Vasemmalta alkaen kuvassa vs. talouspäällikkö Jaana Hernberg, diakoni Hanna Hakala,
Liisa Hietamäki, jonka juhlaa vietimme, ja kirkkoherra Vesa Rasta.

va työskennellä hyvässä yhteishengessä, Liisa kuvailee. Seura-

KESKUSTATONTTEJA JOKIMAISEMIN, METSÄN
SIIMEKSESSÄ TAI UUDELLA OK-TALOALUEELLA
HINNAT ALKAEN 2250 €

www.ypaja.fi

uuteen elämänvaiheeseen

kuvaa hyvänä työyhteisönä. Pienessä porukassa on ollut muka-

ON MUKAVAN ASUMISEN PAIKKA

kunnasta jää hänelle positiivinen
muisto.
Vesa Rasta n

Vanhemmiten vuodet kuluvat yhä nopeammin. Sen jälkeen kun sain ajokortin, en ole
enemmin vuosien karttumista
odottanut. Nyttemmin olen
huomannut, että kaupoissakin
myyjät ovat entistä huomaavaisempia ja varmaan olettavat
minun tarvitsevan apua. Poikanikin on pyytänyt mukaan kaupoilleen, jotta hänet otettaisiin
vakavammin asiakkaana.
Vuodet tuovat kokemusta ja
kokemuksia, mutta elämänviisauden keräämisessä näyttää
aina olevan mutkia matkassa.
Joskus kuvittelee osaavansa
ennustaa tulevaisuutta lähinnä
kokemukseen perustuen, mutta
usein huomaa sitten kuitenkin
erehtyneensä.
Sen olen oppinut, että asioilla on monta puolta. Yhtä
puolta tarkoitushakuisesti korostamalla piilotetaan muut.
Vaikkapa tuo FSKK:n asia
on oiva esimerkki tästä. Vielä
kun annetaan keksitty puoluepoliittinen leima asioille, niitä
onkin helppo johdatella haluttuun lopputulokseen. Kun asiaan perehtymättömät saadaan
toimimaan suurina oikeuksien
puolustajina, onkin tunne ohjannut enemmän kuin tosiasiat.
Ihmisten välisessä kanssakäymisessä kaikkein tärkein
asia on keskinäinen luottamus.
Kun se menetetään, kaikista
asioista tulee vaikeita. Asioista
voidaan olla eri mieltä ja se on
monesti rikkauttakin, kunhan
säilytetään ansaittu keskinäinen kunnioitus ja luottamus.
Maailmassa on paljon liikkuvia osia ja Ypäjälläkin monta uhkaa. Olen ollut kuitenkin
hyvin levollinen, sillä olen
tuntenut vahvaa keskinäistä
luottamusta. Me uskomme, että vaikka olisi tulossa vaikeita
aikoja, selviämme niistä yhtenäisellä joukkueella. Tekeville
sattuu, joskus virhearvioitakin,

mutta niistä ei meillä tehdä
elämää suurempia asioita.
Seudulla luottamus horjuu,
mikä on uusi asia. Erityisesti
huolettaa, että luottamuksen
menettäminen on monesti lopullista. Jokaisessa voitossa
on tappion siemen, joten vahvoissa voimantunnoissakin tulisi säilyttää nöyryyttä, koska
asetelmat saattavat muuttua
hetkessä. Jos seudulla ei edes
korkeaan ikään perustuen saa
osakseen kotona opittua kunnioitusta, herää kysymys, mille
tasolle kommunikointi tulisi
sitten laskea.
Tämä pitkä alkupuhe on
pohjana sille, että täytän maagiset 60 vuotta. Se on paljon
se. Muistan kuinka pikkupoikana pidin pari vuotta vanhempaa naapurin tyttöä tosi vanhana. Toisaalta Sirkka-Liisa Anttila kertoi tuntevansa olonsa
kuusikymppiseksi. Eli keskimäärin elän ihan mukavaa aikaa. Vielä kun yhä vanhemmat
päästävät ovesta ensimmäiseksi. Käsivarteeni en kuitenkaan
kaipaa tukea. Mitä nyt henkisellä tasolla.
Olen elänyt pitkään ypäjäläisten parissa ja minulle Ypäjä
on koti. Kodin puolustamiseen
kuuluu myös tietynlainen itsekäs ote, jota joidenkin on vaikea oivaltaa, vaikka heilläkin
lienee samanlaisia tuntemuksia
omaa kuntaansa kohtaan.
Näillä ajatuksilla haluan
tavata teitä maanantaina 24.3.
klo 13 – 17 kunnantalon valtuustosalissa. Olkoon se sellainen entisen poliisin vastaanotto ilman velvollisuuksia. Olisi
mukava nähdä kyläläisiä iltapäiväkahvilla, joten tervetuloa!
Ja pari hyvää neuvoa ei olisi
pahitteeksi tässä ikuisen oppimisen maailmassa.
Hyvää ja varhaista kevättä!
Markku Leppälahti
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Yleisötapahtumia
Hevosopistolla keväällä 2014

Katso lisätiedot ennen kutakin tapahtumaa osoitteesta
www.hevosopisto.fi tai ulkopuolisen järjestäjän omilta sivuilta.
Muutokset ovat mahdollisia!
28.2.–2.3. 	Arctic Show, esteratsastuskilpailu hallissa, järj. Team
Eurohorses
3.3.	Koulutuksen arkea -esittelypäivä, YHO
8.3.
Islanninhevosten kilpailut
14.–16.3. Estekisat hallissa, Team Eurohorses
20.–22.3. Oripäivät, Suomen Hippos
23.3.
Maastokilpailu hallissa, YHO ja YR
11.–13.4. Ponioripäivät, Suomen Hippos
Kouluratsastuskilpailut, YHO ja YR
18.–20.4.	Ypäjä Spring Show, estekisat, järj. Team Eurohorses
24.4.
Laatuarvostelu, 3 – 4-vuotiaat suomenhevoset, YHO
26.4.
Valjakkokilpailut, YHO
1.5.
Paikallisravit, YHO ja Ypäjän hevosystäväinseura
3.–4.5.	Esteratsastuskilpailut, Juhlakenttä/estekenttä, YHO
ja YR
5.5.
Tamma- ja varsanäyttely, HJL
9.–11.5.
Islanninhevosten kilpailut
23.–25.5. Estekisat ulkona, järj. Team Eurohorses
24.–25.5. Kasvattajapäivät, ratsuhevoset, Suomen Hippos
30.5.–1.6. Islanninhevosten Gaedingur WR -kisat
5.–8.6. 	41. FINNDERBY, este-, koulu- ja kenttäratsastus,
lännenratsastus, YHO ja YR
9.–15.6.	Kisaviikko, koulu, este, kenttä, ponit, juniorit ja
seniorit, YHO ja YR

Ypäjä Golf Oy organisoituu
Ypäjä Golf Oy:n toimitusjohtajaksi on vuoden 2014 alusta
nimitetty Perttu Jaakkola. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin
Kari Kasurinen ja hallituksen jäseniksi Pertti Laine, Juha Tilka-

nen sekä Yrjö Välkki. Palvelupäällikkönä jatkaa Hanna Karppinen. Huhtikuussa organisaatio
vahvistuu, kun Kankaisten Golfpuistosta Simo Kairus siirtyy
Ypäjä Golf Oy:n palvelukseen.

Wäärin käsityksiä
Ero-Lohkon kyydissä
Loimijoen vastarannalla siinä
Levää vastapäätä oli Siittola,
joka virallisemmin oli kai joku Valtion Hevosjalostuslaitos.
Sinne minunkin askeleeni tapasivat mennä usein. Siitä vaan
Poukkasillan yli kohti hevosenhajua. En mitenkään muista,
oliko 16-vuotiaana maalaispoikana mielessä hevoset vai
hevostytöt. No kuitenkin, siellä
pyörittiin Aaljoen Karin kanssa
lähes päivittäin.
Elämän huippuhetkiä oli
kun sain ohjastaa nelinkertaista
ravikuningasta ori Ero-Lohkoa.
En tiennyt tästä hevosesta ennen kuin Kavenin Kosti sanoi, että se on valmentajaguru
Kaarlo Partasen valmentama
ja voittanut neljä kuninkuutta.
Kosti antoi ohjat ja sanoi, että ei sitten mitään hyrykyytiä.
Ero-Lohko oli tuotu viettämään eläkepäiviään Ypäjälle.
Se oli jo iällä ja vähän hevossairas. Otin neuvosta vaarin ja
ajelin kevyttä kestoravia ylös
Siittolan mäkeä. Ero-Lohko
hulmautti harjaansa ja pyysi lisää vauhtia. Minkäs sille teet?
Läjäytin pari kertaa lautasil-

le, mossautin suuta ja annoin
vauhtiluvan. Ja sitten mentiin.
Ero-Lohko nautti ja minä vielä
enemmän. Ori luuli varmaan
olevansa kuninkuusraveissa.
Rantatie oli kapea ja muutaman kerran kaavittiin pitkin
pengertä horsmat huojuen.
Hoplaa, huusin. Ylämäki, alamäki, ylämäki, alamäki. Heinäkärryt poukkoilivat. Ero-Lohko
kiihdytti vauhtia. Oltiin kohta
lähellä Vaulammia. Vaulammin sillan jälkeen ori oli jo
ihan puhki. Sillan jälkeen vedin kuolaimet kireälle. Ori veti
takajaloilleen. Menohaluja olisi riittänyt. Hevonen oli ihan
vaahdossa. Juotin sitä Loimijoessa. Meinasi ori juoda tyhjäksi
koko rapakon. Yski hevosyskää
ja kaapi kavioillaan nurmikkoa.
Kysyin, joko jatketaan? EroLohko nyökkäsi ja päästi turvastaan sellaisen röprötyksen,
että kaikki Vaulammin varpuset
pakenivat Jokioisten suuntaan.
Annoin Ero-Lohkolle lähtökäskyn. Ja lähtihän poika. Ohitettiin Vaulammin kyläpäällikön
maitolaituri vähän läheltä. Seuraavaan jo osuikin. Maitolaitu-

rin rämmäleet levisivät pitkin
tietä ja Ero-Lohko nauroi hevosnaurua.
Ori pisti laukaksi. Sekin
vielä. Muumilaakson keskusta
näkyi jo. Vallan baarin ohi että
heilahti. Siitä Kurjenmäkeen.
Koiranperseen risteyksessä ori
oli jo niin puhki, että löysäsin
ohjakset ja siirryimme kevyeeseen kävelyvauhtiin. Takaisin
Kurjenmäkeen. Siinä Virtasen
Pekan talon kohdilla Ero-Lohko lohkaisi mahtavat munkit
ja ravi alkoi alamäkeen. Taas
alkoi kulkea. Osuusmeijerin
kohdalla vedin oikeaa ohjainta rystyset ruvella. Taipuihan
oriin pää, ja suunnitelman mukaan kohti Leväntietä, kohti
kotikylää. Huhtasen pajan kohdalla ori päästi mahtavan lekapierun. Malhosen Mauno heitti
uuden Monark-pyöränsä ojaan
suuremman vahingon pelossa. Vasemmalla oli Markkulan
mäki ja makasiini. Ei pentele.
Meinaako ori mennä läpi makasiinin? Silmät kiinni ja sisään. Hapura lautaseinä meni
tuhannen päreiksi, heinät pöllysivät ja näkö hukkui, mutta

läpi päästiin. Ylämäkeen kohti
Levää. Markkulan Heikki tuli
vastaan ja kai meinasi, että nyt
tämä peli on selvä. Tuomolan
Erland oli tullut pihalle ihmettelemään rymyä. Ei osannut
muuta kuin ohjata Ero-Lohkon
oikeaan suuntaan. Suunta löytyi. Poukkasilta, sielläpäin on
kotitalli.
Ero-Lohko otti vauhtia kuin
Uskoton muinoin. Siinä se oli,
silta. Tästä kun vielä selviäisi,
niin loppumatka olisi soromnoo. Ori suuntasi kavionsa
väsyneenä oikeille parruille.
Vähän siinä lankongit poukkoilivat pitkin Loimijoen rantoja.
Meikämannella oli pirunmoinen pelko, että kuinka tästä
vielä selviäisi. Vastarannalla
heinäkärryt olivat tuhannen päreinä. Toinen pyörä oli joessa.
Pitelin jäljellä olevasta laidasta
kiinni ohjat käsissä. Kotimatka pitkä lie, ei vastaantulijaa,
mietti ori varmaan ja potki itsensä loppusuoralle. Talleilla
viimein.
Kavenin Kosti oli etten sanoisi vähän kiukkuinen. EroLohko kysyi, että vedetäänkö
vielä yksi kierros. Vastasin
hevoskielellä, että antaa olla.
Olkoon tämä tässä. Ero-Lohko
pääsi hevosten taivaaseen seuraavalla viikolla tyytyväisenä.
En tiedä minne hyvä ystäväni
haudattiin.
Keijo Wääri n

Kalle Holmberg 1926–2014
Kallella tai oikeammin sanottuna Kaarle Holmbergilla oli
hieno monipuolinen sukutausta. Tämä tausta kuulsi läpi hänen puheenparrestaan, hyvän
maun vaatimuksista, suoraryhtisestä kävelystä. Kalle eli
ihmeellisen elämän. On hienoa
astua sisälle siihen elämään,
katsella ympärille ja kokea sen
rikkaus, sen arki, sen huonot
jaksot, sen parhaimmat vuodet
ja sen kääntyminen loppusuoralle.
Kalle oli Ossian Holmbergin poika. Ossian oli Ypäjän
kirkkoherrana melkein 40
vuotta – vuodesta 1880 vuoteen 1917 – toimineen rovasti Oskar Holmbergin toiseksi
vanhin poika. Ossian oli syntynyt 1884. Vanhin pojista oli
professori Uno Harva joka
suomensi sukunimen 1930-luvulla. Holmbergiakin kauemmin kirkkoherran virassa ollut
Risto Ahti kertoi kuinka Ypäjän kirkonkylän väki Holmbergin aikoihin kommentoi pappilan nuorten maisterismiesten
uintikäyntejä. Tyttäriä oli kolme, heistä Liisi oli naimisissa
saksankielen professorin Pekka Kataran kanssa.
Kallen isä Ossian valmistui
vuonna 1914 Helsingin yliopistosta agronomiksi ja meni
1916 naimisiin Somerolta kotoisin olleen Helmi Lindstedtin
kanssa. Lindstedtit tulevat
osaksi Turusta Berg -suvusta.
Siinä suvussa on muiden mukana Taalintehtaan johtaja, ja
samoin joillakin oli yhteyksiä
Pietarissa oleviin Nobelin dynamiittitehtaisiin.
Ossian meni vuonna 1917
isännäksi Pirilän kartanoon
Raisioon. Kartano sijaitsi jonkin verran Naantaliin päin

nyky-Raision keskustasta. Raisio-yhtymän tehtaat sijaitsevat
tilan eteläosan tiluksilla.
Kalle syntyi vuonna 1926.
Samaan aikaan perheen elämässä tapahtui käänne ja
kartano piti myydä, koska
isä-Ossian oli allekirjoittanut
lainapaperin, jonka joku oli
väärentänyt loppusummaltaan
monin-, todennäköisesti kymmenkertaiseksi. Rahanhankinnassa oveluus voi olla etu,
mutta usein – niin nyt kuin
20-luvullakin – monet, aikuiset
ja jopa lapset, joutuvat peruuttamattomasti tilanteen uhriksi.
Perhe muutti pääkaupunkiseudulle, jossa Ossian Holmberg
toimi Nurmijärvellä Numlahden kartanon tilanhoitajana.
Hänellä oli lisäksi Helsingissä
Maakiinteistötoimisto.
Kalle sanoi muuttoa kalliin
Helsingin kylkeen virheeksi
siinä vaiheessa, kun perhe oli
ykskaks joutunut rahattomaksi. Lisäksi isä halusi että arkisia askareita varten perheessä
edelleen pidettiin palve lijaa
ja Helmi-äiti sai olla rouvana
vaikka ehkä käsistään taitavana olisi halunnut muuta.
Isän elämä oli levotonta ja
täynnä kiinteistöfirman matkoja. Hän kuoli 1939, vain
54-vuotiaana – loppiaisena
niin kuin Kallekin. Isä oli saanut uuden pestin Kalvolasta.
Hän tuupertui rautatieasemalla
palatessaan kotiin taas yhdeltä
matkalta. Kalvolaan on haudattu myös äiti ja yksi sisarista.
Perheessä oli lapsia kaikkiaan
seitsemän, monet heistä kuolivat jo nuorena. Kalle eli lapsijoukosta kaikkein pisimpään.
Muutenkaan Kallen lähisuvusta ei ole enää jäljellä oikein
ketään.

Kalle joutui isän kuoleman
jälkeen 15-vuotiaasta lähtien
raskaisiin töihin ja osaltaan
hankkimaan talouteen elannon. Oman elämäntaustansa
hengessä hän liittyi 30-luvulla
Suojeluskunnan sotilaspoikiin
ja meni jatkosotaan. Hänellä
oli veteraani- ja itsenäisyyspäivän juhlissa päällään aina
pikkutakki, jossa oli Suojeluskunnan hihamerkki. Kalle ei
mennyt rintamalle saakka, hän
oli Kotkassa ilmatorjunnassa.
Kalle toimi sodan aikana myös
autonkuljettajana. Jossakin ammusten lastauksessa tai siirrossa Kotkassa tapahtui kohtalokas räjähdys, jota Kalle oli niin
lähellä että paine vahingoitti
hänen korvansa erittäin pahoin.
Ne jotka eivät ole joutuneet sotaan tai edes eläneet sitä aikaa, eivät ymmärrä sodan
järkytystä. Kuin ohimennen
puhutaan tapahtumista ennen
tai jälkeen sodan. Kalle oli
oppinut suomalaisen sotilaan
periaatteen ”kaveria ei jätetä”.
Hänen oman joukkonsa johtaja
oli sanonut sodan loppuessa:
”Teistä pidetään hyvää huolta”. Näin ei Kallen kohdalla
kuitenkaan käynyt – hän ei
koskaan saanut kuulon menetyksen mukaista sotainvalidistatusta. Kotonakaan heikkoon
kuuloon ei kiinnitetty huomiota. Sodasta oli toivuttava,
elämä oli aloitettava tyhjästä ja
saatava itselle kiintopiste.
Jos joskus niin Kallen kohdalla Heikki Klemetin laulun
sanat tuntuvat osuvilta: Oi
Suomi synnyinmaa / suo helmahas´ sun poikasi onnellisna
nukahtaa / kun hän henkensä
halvan sulle antanut on / Ei
muuta kunniaa / kuin kuulla kummultansa sun kuusiesi

kuiskinaa / kun sä kätkenyt olet
hänet viime lepohon.
Kalle sai 50-luvun puolessa
välissä Ilmavoiminen muistoristin.
Kalle teki erilaisia töitä.
Hän olisi isänsä tavoin halunnut maanviljelysalalle.
Jossakin vaiheessa hän meni
veljensä luo Ruotsiin metsätöihin, mutta heikko kuulo aiheutti työhön liian suuria riskejä.
Kalle oli lopuksi töissä Kirkkonummella kunnan palveluksessa autonkuljettajana ja Hirsijärven koulun talonmiehenä.
Töiden ohessa hän loi talvisin
lumet muutaman kilometrin
matkaosuudella olleiden linjaautopysäkkien levennyksiltä.
Me olemme tähän saakka
kulkeneet Kallen elämän kuluneempaa reunaa. Kallella oli
lopuksi valtava tuuri. Hän oli
hommannut itselleen pienen
parakkimaisen rakennuksen
Urjalaan Lipsosten maille.
Hän kävi siellä säännöllisesti.
Lipsosista hän tutustui Perttiin
ja sai vinkin mahdollisuudesta
muuttaa Veikkolasta Jokioisille
Nirpanmäkeen pieneen yksiöön Lipsosten naapuriksi. Kalle otti tilaisuudesta vaarin.
Viimeiset 7 vuotta hän asui
Jokioisilla hyvien naapurien
ympäröimänä ja sai nauttia
arvostuksesta ja elämän valoisammasta puolesta. Lipsosista
Kaisasta tuli Kallelle henkilö,
joka oli parempi kuin sukulainen. Arkielämä oli turvallista.
Huonon kuulon tuomat haitat
elämänlaadulle poistettiin uudenaikaisilla kojeilla. Lääkäri- ja sairaalareissuja tarvittiin.
Oli sotaveteraanien kuntoutuksia. Mutta aina sai palata
lämpimään kotiin. Illansuussa
telkkarista tuli ”Sydämen asi-

alla” ja muuta tärkeätä niin että
ruokailu oli vasta seitsemältä.
Joka aamu Kalle kävi Jokioisilla Nesteen huoltoasemalla.
Ensin kävellen, viime vuosina
autolla. ”Siellä on hyvää kahvia”, ja vielä Kallen tapaan
vakuuttelu jatkoksi: ”On, juu.”
Kaikki me tiedämme kuinka
kahvi maistuu paremmalta,
kun ympärillä on tutuksi muuttuneita miehiä, jotka kuuntelevat vanhan miehen elämänviisauksia ja kertovat omiaan.
Kallenpäivänä ja syntymäpäivänä naapurit saivat joka
vuosi kutsun nauttimaan kahvia, ruokaisaa voileipäkakkua
ja makeata täytekakkua. Jos-

sakin sellaisessa juhlassa Kalle
sai kysymyksen, mikä on ollut
hänen parhain aikansa elämässä. Hän vastasi kirkkaalla
äänellä empimättä ja enempiä
selittämättä: ”Lapsuus”. Kenellä se ei olisi? Kalle palaa
nyt takaisin tähän parhaaseen
aikaan, lapsuuteensa ja hienon
sukunsa pariin, kun hän saa
viimeisen leposijan ja nimensä isovanhempiensa rovasti ja
ruustinna Holmbergin rinnalla
Ypäjän kirkon edessä.
Kunnia Kallen muistolle.
Professori Asko Mäki-Tanila
Suuri kiitos Kaisa Lipsoselle
ja Maurits Hietamäelle
monista lisätiedoista.
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YPÄJÄN KIRJASTON UUTUUSLUETTELO

0 Yleisteokset. Kirja-ala. Kirjastotoimi. Yleinen kulttuuripolitiikka. Joukkotiedotus
Merilampi, Ritva-Sini: Mediakasvatuksen perusteet
1 Filosofia. Psykologia. Rajatieto
Mörsäri, Hilja: Siitä voi kulkea
Droit, Roger-Pol: Filosofoidaan
lasten kanssa
Keltikangas-Järvinen: Pienen lapsen sosiaalisuus
Lapsi ja kieli: kielellinen kehittyminen varhaiskasvatuksessa
Larsson, Liv: Sovittelun taito
Uusikylä, Kari: Luovuus kuuluu
kaikille
Vakkuri, Kai: Syyllisyys, häpeä,
syyllistäminen
Väisänen, Liisa: Verkkaisuuden
filosofiaa
2 Uskonto
Kettunen, Paavo: Auttava kohtaaminen
3 Yhteiskunta
AKS:n tie: Akateeminen KarjalaSeura isänmaan ja heimoaatteen
asialla
Ihalainen, Jarmo: Turvaverkko
vai trampoliini: sosiaaliturvan
mahdollisuudet
Lahtinen, Nina: Oppilaan oikeudet ja vanhempien vastuu
Loimu, Kari: Yhdistyksen ABC:
opas suomalaiseen yritystoimintaan
Mattila, Kati-Pupita: Lapsen vahvistava kohtaaminen
Mäntylä, Katja: Graka kaulassa:
gradun ja kandin tekijän selviytymisopas
4 Maantiede. Matkat.
Kansatiede
Koivisto, Sesse: Kwa heri
Lehtipuu, Markus: Latvia
Lounais-Hämeen kotiseutu- ja
museoyhdistys: Vuosikirja 82,
2013
Suuri joulukirja: parhaat jouluideat
5 Luonnontieteet.
Matematiikka. Lääketiede
Lahtinen, Jukka: Eläintarinoita
Ähtäristä
Lounais-Hämeen luonto: vuosikirja 2013
Suomen uhanalaiset kasvit
Kontro, Lauri: Metsäpeura
Koskimies, Pertti: Tiesitkö tämän
linnuista?
Sund, Lars: Aamu-unisen lintubongarin tunnustukset: päiväkirjanlehtiä toukokuulta joulukuulle
Kyllästinen, Eila: Skitsofreniasta
voi kuntoutua: opas skitsofreniaan sairastuneille
Kiminkinen, Tapani: Kiminkisen
suuri lääkärikirja
Opas anatomiaan

Orava, Sakari: Käytännön urheiluvammat
6 Tekniikka. Talous. Käsityö.
Maa- ja metsätalous. Kotitalous. Liiketalous.
Anderson-Freed, Susan: Uudet
pohjoismaiset kirjoneuleet: 25
mallia myssyjä, käsineitä, sukkia,
säärystimiä
Finnanger, Tone: Tildan talvikirja
Montonen, Pia Maria: Rakkaudesta vanhaan taloon
Hevosen käsittely ja käyttäytyminen (HEV)
Kasvava hevosala: hevosalan kehitysnäkymiä Suomessa (HEV)
Roberts, Monty: Hevoskuiskaajan käsikirja: Monty Robertsin
opissa (HEV)
Raevaara, Tiina: Koiraksi ihmiselle
Johansson, Martin: Juurevaa leipää: ohjeita ja vinkkejä kotileipurille
Ilmola, Ilkka: Moskun mailla
Kuisma, Markku: Paperin painajainen: Metsäliitto, metsät ja
miljardit Suomen kohtaloissa
Löylyn sylissä: ikiaikaa nykypäivässä
Honkasalo, Laura: Nuukaillen,
eli Kuinka pelastin kukkaroni ja
maailman
Paavilainen, Maija: Tilpehööristä
tarpeeksi: 167 vinkkiä & ideaa
2013
Pietiläinen, Ilona: Lumoava joulu: ideoita tunnelmalliseen jouluun
Manu, Petri: Word 2013: selkeyttä asiakirjoihin
Tietokoneen käyttötaito: Windows 8 & MS Office
Tuuma: Rakennusperinteen ystävien lehti 3/2013
Kormilainen, Ville: Saiturin
markkinointikirja: hyvät ideat
ovat ilmaisia
7 Taiteet. Liikunta
Huttunen, Arja: Ratsastuskouluun: alkeiskurssi aikuisille
Kirjain kirjaimelta: uutta suomalaista kalligrafiaa
Forsström, Raija: Arabian 9. kerros: taideosasto ja sen taiteilijat
Kaj Franck: universaaleja muotoja
Koski, Harri: Tuhat ja yksi Arabian kahvikuppia, osa 2
Savikko, Sari: Kasvien taide
Sarpaneva, Pentti: Koko kansan
korut
Beckham, David: David Beckham
Don Tami: my story: Juhani Tamminen
Haapasalo, Ville: ”Et kuitenkaan

usko…”: Ville Haapasalon varhaisvuodet Venäjällä
Vekkeli, Pirkko: Lumoava EevaKaarina Volanen
Kyrklund, Kyra: Kyra ja ratsastuksen taito: järjestelmällisesti ja
johdonmukaisesti (HEV)
86 Kirjallisuustiede.
Anhava, Martti: Romua rakkauden valtatiellä: Arto Mellerin elämä
Helttunen, Anne: Haltiakuusen
alla: suomalaisia kirjailijakoteja
Karjalainen, Tuula: Tove Jansson:
tee työtä ja rakasta
Leikola, Matti: Savotoilta ja uittopuroilta
Ruuska, Helena: Marja-Liisa Vartio: kuin linnun kirkaisu
Saarenheimo, Marja: Muistamisen vimma: kirjoituksia muistista
ja unohtamisesta
Tuominen, Taija: Minusta tulee
kirjailija
Twain, Mark: Omaelämäkertani
Viitala, Janne: Täällähän lentää
lyijyä!: kaikki Tex Willeristä
Monikulttuurisen maamme kirja:
Suomen kielen ja kulttuurin lukukirja
9 Historia
Ilmakunnas, Johanna: Kartanot,
kapiot, rykmentit: erään aatelissuvun elämäntapa 1700-luvun
Ruotsissa
Jääkärien perintö
Kiiskinen, Unto: Kaksi kansanmurhaa
Lauerma, Liisa: Sukuseikkailu
Leppälahti, Merja: Karjala sydämessä
Linnilä, Kai: Kotirintaman kasvot
Ollila, Jorma: Mahdoton menestys: kasvun paikkana Nokia
Salo, Unto: Kalevalaiset myytit ja
uskomukset arkeologian, kielihistorian ja kulttuurihistorian näkökulmasta , osat:1,2,3
Somerolla: juttuja, artikkeleita,
laulurunoja ja muistelmia Somerolta
Worth, Jennifer: Hakekaa kätilö!:
2: Kaupungin varjoissa
84 Kertomakirjallisuus
(D=dekkari, E= eräkirjat,
SF=fantasia/scifi, R=rakkaus,
S=sota, NOV=novellit)
Saure, Annamari: Silakka korvassa: huumorikertomuksia
Into, Markku: On
Karppinen, Karima: Aina täällä
jossain
Arhippa, Pirkko: Tii taa Taneli
(D)
Aumasto, Marjaana: Kuin isä poikaansa
Auster, Paul: Mielen maisemissa

Banks, Iain: Pintakuvio (SF)
Bargum, Johan: Syyspurjehdus
Bärman, Raimo: Luontopolun
kulkijoita: Eränovelleja luonnosta
ja ihmisestä (E)
Fagerholm, Monika: Meri: neljä
lyyristä esseetä (NOV)
Follett, Ken: Maailman talvi
Gabaldon, Diana: Tulivana: neljä
Matkantekijä -kertomusta
Galbraith, Robert: Käen kutsu
(D)
Gould, Judith: Synnit
Hammer, Lotte: Yksinäisten sydänten kerho (D)
Holt, Anne: Kuollut kulma (D)
Itäranta, Emmi: Teemestarin kirja
(SF)
Jonasson, Jonas: Hundraåringen
som klev ut genom fönstret och
försvann
Kalin, Kaj: Design: romaani, väline, rakenne
Katajamäki, Unto: Viides vieras
(D)
Karlsson-Elonheimo, Susanne:
Uhrilehto (D)
Kettu, Katja: Hitsaaja
Kilpi, Marko: Kuolematon (D)
King, Stephen: Tohtori Uni (D)
Krol, Torsten: Pitkä matka Callistoon
Kuusisto, Meri: Amerikkalainen
Lahtinen, Johannes: Alku, eli ½
miljoonan vuoden rakkaustarina
Leikola, Markus: Naamakirja
Lindgren, Torgny: Muistissa
Luther, Annika: Opettajainhuone
Lähteenmäki, Laura: Ikkunat yöhön
Misko, Anna: Armovuosi
Nesbö, Jo: Veritimantit (D)
Nevanlinna, Arne: Varma
Nopola, Sinikka: Likka, äite ja
rouva Obama
Pakkanen, Outi: Rakastaja (D)
Pelo, Riikka: Jokapäiväinen elämämme
Peura, Nina: Yöpakkasia (D)
Pulkkinen, Riikka: Iiris Lempivaaran levoton ja painava sydän
Rankin, Ian: Turvaa vailla (D)
Rauhala, Pauliina: Taivaslaulu
Ravilo, Hilkka: Terhi (D)
Remes, Ilkka: Omertan liitto (D)
Rimminen, Mikko: Hippa
Sahlberg, Asko: Herodes
Salvatore, R.A.: Kharonin kynsi
(SF)
Salvatore, R.A.: Ikikesä (SF)
Salvatore, R.A.: Kumppanukset
(SF)
Salvatore, R.A.: Kääpiöiden koti
(SF)
Salvatore, R.A.: Viimeisellä kynnyksellä (SF)
Samassa huoneessa: novelleja ja
kertomuksia
Sandberg, Timo: Kärpäsvaara (D)

YSTÄVÄJUMPPAA
JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTOSSA

Viikolla 7 vietimme Jokiläänin
kansalaisopiston jumpissa ystäväviikkoa. Ystäväjumppaan sai
jokainen opiskelija ottaa oman
ystävänsä mukaan. Jumppien teema oli ystävyys, joka otettiin huomioon esim. liikkeitä tehdessä.
Jumppa aloitettiin tervehdyssanoin, joissa opiskelijat ystävineen toivotettiin tervetulleiksi, ja
painotettiin sitä, että tänään pidettäisiin hauskaa. Alkulämmittelyn ensimmäiset minuutit tehtiin vanhan kaavan mukaan, jo
opituilla askelkuvioilla. Musiikki
oli hieman poikkeuksellista, sillä
ystäväjumppien musiikki koostui
80-luvun hiteistä.
Alkulämmittelyn loppuosa
tehtiin tanssien helpoilla askelkuvioilla. Ensiksi tanssittiin
humppaa ”Jätkän humpan” tahtiin, joko yksin tai yhdessä kave-

rin kanssa. Upeasti pyörähdellen,
hymyt huulilla. Toinen tanssi oli
80-luvun disko. Fiilistellen. Se
oli avainsana. Boney M.:n tahtiin, lantiot heiluen. Ja kyllä tämä
porukka osasi fiilistellä!
Sitten siirryttiin perinteiseen
lihaskunto-osuuteen. Tässäkin
osiossa toki ystävät huomioiden.
Kaikki vatsalihasliikkeet sai tehdä halutessaan yhdessä kaverin
kanssa. Reisilihasliikkeissäkin
normaalit ympyräkuviot korvattiin tällä kertaa sydänkuvioilla.
Loppuvenytykset tehtiin kuunnellen lauluja ystävyydestä. Samalla mietittiin omia ystäviämme. Miten tärkeää on, että lähellä
on ihmisiä joista välitämme, ja
jotka välittävät meistä. Jumppa
päätettiin ystävänpäiväkarkkitarjoiluun.
Kaarina Tammi, liikunnanopettaja

Käy kotisivuillamme
jokioinen-ypaja.4h.fi
Mikä sivuilla on mielestäsi parasta?
Mitä sinne toivot?
Kerro meille ja vaikuta!
Vastaa s-postitse jok-yp4h@suomi24.fi
tai postitse
Humppilantie 2, 31600 Jokioinen
viimeistään ma 31.03.
Muista antaa yhteystietosi.
Vastaajien kesken arvotaan
eläinpalapeli!

Heinonen ampui SM-pronssia

Suomen Ampumaurheiluliiton
(SAL) mestaruuksista 10 m:n
liikkuvan maalin ja putoavien
taulujen osalta ilmakiväärillä
kilpailtiin Kangasalalla viime
viikonloppuna. Lounaishämäläisittäin parhaiten menestyi ypäjäläinen Reijo Heinonen, joka
ampui putoavien taulujen kisassa SM-pronssia sarjassa Y-75.

Sarjassa Y-70 Risto Suonpää
sijoittui seitsemänneksi. Liikkuvan maalin kisassa Juha Hacklin
sijoittui sarjassa Y-50 neljänneksi tuloksella 345 ja Risto Suonpää Y-70 sarjassa kuudenneksi
tuloksella 267. Sekajuoksuissa
Hacklin oli viides 329p ja Suonpää myös viides omassa sarjassaan 270p.

Kuutamohartaus

maanantaina 17.3. klo 19.00 alkaen
Kaikki mukaan elämysretkelle idylliselle Huldan mökille. Kulje Suorannantien
alkupäätä ja seuraa tulia, niin löydät
perille. Opastus myös Koskentieltä.
Perinteisen hartauden pitää kirkkoherra Vesa Rasta.
Lisäksi ohjelmassa pullakahvit ja makkaranpaistoa
nuotiolla.
Lopuksi arpajaiset, joissa hienot palkinnot.
Tervetuloa mukaan koko perhe!
Kuusjoenkulman kyläyhdistys
P.S. Auton voi jättää kuivurin luo Kaskihalmeen pihapiiriin.
Jos on lunta, myös hiihtämällä pääsee perille.

Kevään 2014 kursseja

110310 SISUSTUS- JA KATTAUSKURSSI
Humppilan yläaste, Eedenintie 1, Humppila, ke 5.3. klo
18.00–20.30 ja ke 19.3. klo 18.00–20.30.
Tuija Pietilä-Estrada. Kurssimaksu keväällä aloittaville 17,00
€, 6 oppituntia.
Kurssilla paneudutaan erityisesti LAUTASLIINOJEN TAITTELUN SALOIHIN. Tule inspiroitumaan sisustuksista ja yllätä vieraasi pöytäkattauksillasi. Kurssilla voidaan myös tuunata pieniä sisustustavaroita.
Voit tulla kurssille suoraan paikanpäälle!
830107 JOOGAVIIKONLOPPU (omakustannekurssi)
Miinan koulu/ruokala, Koulutie 8, Jokioinen, pe 7.3. klo
17.30–20.30 ja la 8.3. klo 9.00–12.00.
Terhi Ryösä. Kurssimaksu 27,00 €, 8 oppituntia. Ilm.
4.3.2014 mennessä.
Kurssi ei sisälly työkausimaksuun. Sopii myös vasta-alkajille.
Oma alusta mukaan!
810210 ERILAISET LEIPÄSET (omakustannekurssi)
Paanan koulu, kotitalousluokka, Asemakuja 1, Jokioinen, la
15.3.2014 klo 10–15.
Tuija Pietilä-Estrada. Kurssimaksu 22,00 €, 5 oppituntia.
Ilm. 10.3.2014 mennessä.
830300 TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ RYHMÄ
(omakustannekurssi)
Jokioinen. Kurssin aikataulu siirtynyt, uusi aika 22.3.–28.6.2014.
Pirita Hipp-Koskenoja. Kurssi ei sisälly työkausimaksuun.
Kurssi on startti kaikille niille, jotka haluavat saada eväitä terveellisemmän elämäntavan rakentamiseen. Painonhallinta
voi olla tavoitteesi, mutta kurssille voi tulla myös katsastamaan oma elämäntapa ja kokeilla jotakin uutta. Ravinnosta puhutaan, terveistä elintavoista, jokainen saa haastaa itseään pohtimaan miten voisi toimia toisin, vai pitääkö edes
toimia toisin? Joka kerralla erilainen sisältö tunneissa ja
kotitehtäviä, joihin palataan. Punttisaliohjelmaa, pacea, vesijumppa, tuolijumppa, kehonhuoltoa, venyttelyä, kävelykoulu, kuntotanssia kevyesti, lihaskuntotestit alussa ja lopussa,
lisäksi tutustutaan eri liikuntamahdollisuuksiin, jotta oman
terveyttä edistävän suunnitelman pystyy tekemään. Sykemittarista on hyötyä kurssilla, mutta ei ole välttämätön. Sähköpostin käyttömahdollisuus pakollinen. Lisätietoa ajoista,
kurssimaksusta ja ilmoittautumisesta on tulossa mm. opiston
internet-sivuille. Opistolle soittamalla saat myös lisätietoa.
810219 PASTAILTA MIEHILLE (omakustannekurssi)
Paanan koulu, kotitalousluokka, Asemakuja 1, Jokioinen,
pe 28.3.2014 klo 18–21.
Teemu Lax. Kurssimaksu 18,00 €, 4 oppituntia. Ilm. 21.3.
2014 mennessä. Kurssi ei sisälly työkausimaksuun. Aineet
maksetaan opettajalle suoraan.
Myös jo alkaneille kursseille saattaa mahtua mukaan, joten
kiinnostuneiden kannattaa tiedustella niistäkin tarkemmin!

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO

Käy tarkistamassa: mm. Kerhoja alkamassa maaliskuussa...

Keskuskatu 29 A, 31600 JOKIOINEN
p. (03) 4182 7402, jokilaanin.kansalaisopisto@jokioinen.fi
Ilmoittautuminen internetissä: https://www.opistopalvelut.fi/jokilaani/
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Ypäjän Riistamiehet ry.

VUOSIKOKOUS

Hevikit toimii Ypäjällä!
Hevikit kokoontuu torstaisin
Veteraanituvalla klo 13-15.

sunnuntaina 9.3.2014 klo 13.00
Ypäjänkylän Seuraintalossa.
Käsitellään sääntöjen määräämät ja muut esille tulevat asiat, sekä valitaan johtajat syksyn 2014 hirvieläinjahtiin.
Johtokunta

Ypäjän Riistamiehet ry.
kutsuu seuralle metsästysoikeuden
vuokranneet maanomistajat ja
seuran jäsenet puolisoineen

75-VUOTISJUHLAPEIJAISIIN
12.4.2014 klo 18.00 Loimaan Hirvihoviin.

Ilmoittautumiset 26.3.2014 mennessä Helga 044 294
4862 tai Tiina 050 339 2884.
Johtokunta

!

imintaan
mukaan to
Tervetuloa

Tule tutustumaan, kahville ja juttelemaan!
Jäsenenä voit osallistua kaikkiin Mielikin ryhmiin, retkiin ja tapahtumiin. Tervetuloa mukaan toimintaamme!

www. mielenterveysyhdistysmielikki.com
Levän yksityistien tiehoitokunnan

KOKOUS

pidetään perjantaina 21.3.2014 klo 19.00 Ypäjän
osuuspankin kokoustilassa.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Tieyksikköluettelo nähtävissä kokouksessa.
Osakkaat tervetuloa kokoukseen.

Tiehoitokunnan hallitus

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry:n
sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS

tiistaina 11.3.2014 kello 12.00 Veteraanituvalla.
Käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset vuosikokoukselle kuuluvat asiat, mm. vuoden 2013 tilit ja toimintakertomus.
Piirin edustaja paikalla.
TERVETULOA.
Hallitus

KUTSU VARSINAISEEN
OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN
Ypäjän Osuuspankin jäsenet kutsutaan osuuspankin
varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään
6.3.2014 klo 18.00 alkaen Ypäjän Osuuspankin toimitalossa osoitteessa Kurjenmäentie 2, Ypäjä.
Tervetuloa!

pidetään maanantaina 17.3.2014 klo.19.00 Ilpo Mäkeläisellä.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton
Ypäjän yhdistyksen
sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS

pidetään tiistaina 1.4.2014 kello 19.00 Veteraanituvalla.
Hallitus kokoontuu kello 18.30.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
MLL hallitus

Rajalahden yksityistien

VUOSIKOKOUS
tiistaina 18.3.2014 klo 19. 00
Kokouspaikka: Ypäjän OP:n kerhohuone,
Kurjenmäentie 2, 32100 YPÄJÄ.
Maksuunpanoluettelo nähtävillä Jouko
Laaksolla, Rajalahdentie 93.
Hoitokunnan pj. Jouko Laakso

VUOSIKOKOUS

VUOSIKOKOUS

Johtokunta

Taas saatavilla,
kotimaista tuotantoa

Kesantomurskain
20 €/ha
Simo Vali
0400 459 081
Kultivaattori
16 €/ha
Simo Vali
0400 459 081
Lautasmuokkain, Multiva 20 €/ ha
Samu Heikkilä 045 633 9847
Lannan tarkkuuslevitin, 10 €/kuorma Samu Heikkilä 045 633 9847
Fliegl, täyttää EN 13080 vaatimukset		
Lietekärry
6 €/kuorma Matti Alanko
050 347 9045
Mikäli kone palautuksen jälkeen vaatii erityistä siivousta
(esim. paalinaruja kelassa),
pidätämme oikeuden laskuttaa 100 euroa (+alv 24 %) jälkisiivouksesta.
-----------------------------------------------------------------------------Lajittelu
15 €/tonni Raimo Suonpää, 041 432 3954
Lajittelu, erikoiskasvit
18 €/tonni Raimo Suonpää, 041 432 3954
Peittaus
60 €/tonni Raimo Suonpää, 041 432 3954
Maanäytekaira
maksuton
Ruuhkien välttämiseksi toivomme jäsenten varaavan lajittelunsa hyvissä ajoin.
-----------------------------------------------------------------------------Kaikkiin yllä mainittuihin hintoihin lisätään ALV 24 %.
Klapikone,
PALAX KS 35 S TR (uusi) 45 € / päivä Matti Alanko
Klapikone, SuperPilke
40 € / päivä Matti Alanko

050 347 9045
050 347 9045

Klapikonehinnat sisältävät ALV 24 %

Ypäjänkylän Maa- ja
kotitalousnaiset

Ypäjän Hevosystäväinseuran

Ypäjän Pienviljelijäyhdistys ry:n

Ypäjän Eteläinen Maamiesseura tarjoaa
jäsenilleen seuraavia palveluja
vuonna 2014

maanantaina 17.3.2014 klo 19.00
Hevosopiston Härkätallissa
Asialistalla sääntöjen määräämät asiat sekä
– Vuoden Hevosen 2013 palkitseminen
– jäsenten v. 2013 syntyneiden varsojen huomioiminen
– huhtikuun paikallisravien ja alkavan Kuninkuusravikauden suunnittelua
– kahvia, pientä iltapalaa
– juttua ja kuvakoosteita viime vuosilta ja kauempaakin
HUOM! Jäsenet, joille syntyi varsa v. 2013,
tulkaapa varmasti paikalle!
TERVETULOA!			
Johtokunta

MAALISKUUN TOIMINTAA

VUOSIKOKOUS perjantaina 28.3.2014
klo 18.30 Myllytuvalla.
Tervetuloa.

Ypäjän kunnan kalastuskuntien

KOKOUS

Osuuspankin kokoushuoneessa sunnuntaina
30.3.2014 klo 18.00.
Toimitsijamies

Ypäjänkylän Maa- ja
kotitalousnaiset

VUOSIKOKOUS
pidetään perjantaina 28.3.2014 klo 18.30 Myllytuvalla.
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa.

Ypäjän Sotaveteraanien jäsenet
ja kannattajajäsenet

Sotaveteraanipiirin Talviliikuntapäivää

vietetään PsPr:ssa Parolannummella torstaina
6.3.2014. Matkalle lähdetään Seurakuntakodilta klo
8.05 omilla autoilla Jokioisille asti, josta jatketaan linja-autolla Parolannummelle. Paluu iltapäivällä. Vaatetus ulkoliikuntaan sopiva. Hiihtoa ei tällä kertaa ole,
joten suksia ei tarvita. Ulkoliikuntaa lähimaastossa ja
muuta ohjelmaa ja yhdessäoloa sisätiloissa. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita, Seurakuntakodille on
kuitenkin saavuttava viimeistään klo 8.05 tai Jokioisten linja-autoasemalle klo 8.25. Tervetuloa.

VUOSIKOKOUS

Ypäjän Sotaveteraanit ry:n sääntömääräinen
vuosikokous pidetään Veteraanituvalla keskiviikkona
19.3.2014 klo 14.00.




Hinta 50 €



Myynti: Perttulan kukka ja lahja
Lions Club Ypäjä

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat ja päätetään, mistä ajankohdasta lukien
yhdistyksen toiminta rekisteröitynä yhdistyksenä lopetetaan ja toimintaa jatketaan ns. vapaaehtoisena kerhotoimintana veteraaniperinteen vaalimiseksi.

Keskustan Perttulan py:n
sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS

pidetään Kunnantalon kahviossa maanantaina
10.3.2014 klo 19.00.
Johtokunta kokoontuu klo 18.30.
Tervetuloa!
Johtokunta

Maaliskuussa ei pidetä virsilaulutilaisuutta Seurakuntakodilla.

SPR Ypäjän osasto

KEVÄTKOKOUS
torstaina 13.3.2014 kello 18.30 Palvelukeskuksessa.
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa!
Hallitus

