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AUTOKORJAAMO

H. RUUSIALA
Ypäjänkyläntie 154, 32100 Ypäjä

Henkilö-, paketti- ja asuntoautojen
• määräaikaishuollot
• jakohihnojen vaihdot
• jarruhuollot ja -korjaukset
• katsastustarkastukset ja -korjaukset
• ym. korjaukset ja huollot

Puh: 044 722 4960 tai 040 745 8931

Elämässä täytyy olla tilaa iloisille asioille,
juhlille ja seikkailulle...

Paijan Maatilamatkailun Juhla-Areenalle
la 26.3.2011 klo 17.00!
Jaana, Juha ja Johanna Mäkeläinen

Kevättä ilmassa!
Parturi-kampaamo Outi Perho
Katinhännäntie 298, 32140 Ypäjä as.
Puh. 050 372 1172
Avoinna: ma–pe 10–18.
Lauantai ja iltatyö sop. mukaan

Ilmoittautumiset 10.3.2011 mennessä
Jaana 050-528 4824 tai Tiina 050-339 2884.
Mahdolliset muistamiset seikkailutilille 553902-5115135.

Leikkaa talteen!

Aito hiusten
teippipidennys
tai tuuhennus.

Parturi-kampaamo- Balmain
Raija Pastell-Fält

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

IS

R
PA

100% aito hiuspidennys/
tuuhennus/raidat sinettija kampakiinnityksellä

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

KIITOS!

Työnantajalleni Ypäjän kunnalle,

työkavereilleni ja kaikille, jotka
muistivat minua jäädessäni ”vapaalle”.
Muistelen teitä lämmöllä.
Marjatta

Jätehuoltoa Ypäjän kunnan alueella

Loimaan Seudun
Ympäristöhuolto

taja
Omis unut
t
vaih

Uusi menu ja
• pizzat
• kebabit
• pihvileikkeet
• porsaan rintafile

uudet maut
• hampurilaiset
• hot wings
• salaatit
• kasvikset

Avajaiset 4.–6.3.

Ilmainen kahvi- ja kakkutarjoilu

Avajaistarjoukset:

Puh. 050 2279

TSR-TEKNIIKKA OY

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

YPÄJÄN KAHVILA-KEBAB
& PIZZERIA

Tapani Sirén

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

• kaikki pizzat 6,50 €
• kaikki kebabit 6,50 €
• kaikki pihvit 7,90 €
Tervetuloa vanhat ja uudet asiakkaat!

Ypäjän Kahvila-Kebab & Pizzeria
Kurjenmäentie 3, puh. (02) 767 3306

-    -    -    -    Kiitän lämpimästi kaikkia asiakkaitani
5 vuoden ja 3 kuukauden ajalta.

Ali Rezgi

YPÄJÄN
TAKSI
Puh. (02) 727 1180

Kaarlo Heino
Metsätalousinsinööri
p. 040 356 2911

YHTEISVASTUU 2011:
APUA YKSINÄISILLE NUORILLE
Yhteisvastuu keräys on taas käynnissä! 60-vuotias Yhteisvastuu
on Suomen suurin vuosittain järjestettävä kansalaiskeräys
ja kirkon diakonian suurkeräys. Tämän vuoden yhteisvastuukeräyksen aiheena on Apua yksinäisille nuorille. Keräys
keskittyy nuorten yksinäisyyden torjumiseen Suomessa
ja Mosambikissa. Yksinäisyys ja syrjäytyminen voivat johtaa
suureen epätoivoon ja saada vakavia seurauksia. Yhteisvastuun tämän vuoden teema onkin tärkeä, jotta yksinäisyyteen
voitaisiin vaikuttaa ajoissa ja syrjäytyminen ehkäistä.
Mosambikissa Yhteisvastuu tukee yksinäisten ja haavoittuvien
nuorten selviytymistä pääkaupungin köyhälistöalueella.
Suomessa Yhteisvastuun tuella koulutetaan tukioppilaita ja nuorten turvataloihin ystäviä sekä järjestetään
vertaistukiryhmiä. Näitä ovat toteuttamassa yhdessä seurakuntien kanssa Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen
Punainen Risti ja Suomen Mielenterveysseura. 10 % Ypäjän
keräyksen loppusummasta tulee oman seurakunnan
diakoniatyöhön.
Ypäjällä on Yhteisvastuun myyjäiset ja lounas su 27.3.

messun jälkeen seurakuntakodilla n. klo 11.15.

Tarjolla hernekeitto + pannari sekä kahvi + pulla yhteisvastuun
hyväksi, niitä voi ostaa kotiinkin. Otathan oman rasian mukaan. Myytävää, leivonnaisia ja arpajaistavaraa vastaanotetaan
kiitollisuudella sunnuntaiaamulla klo 8.30–10 sekä diakoniatoimiston vastaanottoaikoina. Myyjäisasioissa voit ottaa yhteyttä
diakoniin puh. 040 553 6362.
Muutamasta kylästä puuttuu vielä Yhteisvastuu-kerääjä. Jos
kylässäsi ei ole vielä kerätty, voisitko Sinä toimia kerääjänä?
Lippaan voit hakea diakoniatoimistosta.
Alla olevalla pankkiyhteydellä voit osallistua Yhteisvastuuseen!
Saaja: Yhteisvastuutili / Ypäjän seurakunta
Saajan tilinumero IBAN: FI95 5539 3320 0111 85
Viitetieto: Lahjoitukseni Yhteisvastuulle
Pienikin lahjoitus on tärkeä, kiitos avustasi!
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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 klo 9.15–11.15 ja pe klo 9–11
puh. 040 553 6362
PAINOPAIKKA
Pirkanmaan Lehtipaino Oy
Huhtikuun Ypäjäläinen
ilmestyy sunnuntaina 3.4.2011
Lehteen tarkoitettu aineisto
on toimitettava kunnantalolle
28.3.2011 klo 12 mennessä.
Toukokuun Ypäjäläinen ilmestyy
5.5.2011.

Ypäjän seurakunnan
diakoniatyö

Maaliskuun
kirkot 2011
Laskiaissunnuntaina 6.3. ja messu pidetään
klo 10. Onpas varsin myöhään tuo pyhä,
mutta joka tapauksessa aiheena on Jumalan
rakkauden uhritie. Ja virret: 301, 726, 54,
318, 336: 1-, 517 Hpe-virtenä ja 600: 5. Päivän psalmissa sanotaan: ”Ole minulle kallio,
jonka suojaan saan paeta, vuorilinna, johon
minut pelastat.” Psalmi 31 viittaa tsunameihin eli hyökyaaltoihin, joiden tullessa voi
paeta kalliolle ja vihollisjoukkoihin joita on
paettava vuorilinnaan. Kristus on se kallio ja
vuorilinna, jonka suojaan voi paeta. Ja sitten
tulevana keskiviikkona 9.3. alkaa paastonaika, tuhkakeskiviikkona. Eräässä paastonajan
rukouksessa sanotaan: ”Me toivomme, että
elämämme olisi mahdollisimman helppoa.
Emme haluaisi kokea kipua ja kärsimystä.
Auta meitä ymmärtämään, että vaikeilla ja
ikävillä asioilla voi olla oma tehtävänsä.”
Ensimmäinen paastonajan pyhä on 13.3.
ja messu klo 10 kirkossa. Ja tämä on ensimmäinen henkireikä Ristolla tänä vuonna,
joten jos saarnaajalta ei tule virsiä, niin lauletaan sitten seuraavat: 173: 1- 3, kiitosvirsi jää
pois paastonaikana, 303: 1-4, evankeliumi ja
saarna yhteen, ja uhrivirtenä on 305: 1-, Hpevirsi 224, ja nyt lauletaan ylistysvirsi 727. Ja
ne oikeat virret ovat tässä. Katsotaan menikös ollenkaan samaan eli virret: 173, 182,
304, 303:1-, 225 Hpe-virtenä, ja päätös on
talvisodan päättymisen takia 583. Toivotaan,
että suntio huomaa oikeat virret.
Sunnuntai 20.3. klo 10 kirkossa messu ja
se on toinen paastonajan sunnuntai. Aiheena
rukous ja usko. Päivän latinankielinen sana
Reminiscere on suomennettuna ”Muista minua”. Se tulee päivän psalmista 25: 6: ”Herra,
sinä olet laupias, muista minua ja osoita ikiaikaista hyvyyttäsi.” Virret ovat seuraavat:
277, kiitosvirsi jää pois paastonaikana, 477
ja evankeliumin jälkeen saarnavirsi 343 ja
kolehtivirtenä 361: 1 ja ehtoollisen aikana
225 ja 226. Päätösvirsi on 396.

Maaliiskuu 2011

Marian päivänä 27.3. ja kello 10 on
messu eli ehtoolliskirkko. Marian päivä on
iloinen pyhä keskellä paastonaikaa. Se on
saamelaisten suurin pyhä, sillä nyt aurinko
on voittanut kaamoksen. Virret ovat seuraavat: 23 (hienoin jouluinen Marian virsi) ja
nyt kiitosvirsi veisataan 50 ja päivän päävirsi
on 52 ja saarnavirsi 51 ja kolehtivirtenä 326:
1- Hpe-virsiä 228 ja 225 ja päätösvirsi 344.
Sunnuntaina 3.4. Risto on tunturipappina Kolarin seurakunnassa Lapissa ja vihkii,
puhuu, juontaa ja juttelee 10 kertaa Ypäjää
suuremassa seurakunnassa. Kanttori ja suntio
saavat saarnamieheltä Ypäjällä virret silloin
kun Risto valitsee niitä Pyhän Laurin kappelissa Äkäslompolossa. Paastonajan lähestyessä tervehdin teitä kaikkia Filippiläiskirjeen
2: 5 ajatuksilla: ”Hänellä oli Jumalan muoto,
mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla
Jumalan vertainen vaan luopui omastaan.
Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa.
Hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristinkuolemaan asti.” Sellainen
Vapahtaja meillä on.
Ja lyhyesti varsin kaukana olevasta pääsiäisestä seuraavaa: keskiviikkona 20.4. klo
19 kirkkomessu (koko rippikoulu hommissa).
21.4 kiirastorstain messu klo 19. Pitkäperjantaina 22.4. klo 10 ja illalla klo 19 Ristin juhla,
jossa vielä kerran toivon Kirsti Mäen olevan
mukana. Pääsiäislauantaina 23.4. yökirkko
messu klo 23. Pääsiäispäivä 24.4. klo 10
pääsiäiskirkko Ypäjänkylän rukoushuoneella
ja illalla musiikkipitoinen kirkko klo 19.
Toinen pääsiäispäivä 25.4. ollaan kirkkojen
kierroksella ja vasta illalla klo 19 iltakirkko
ja erityisesti moottoripyöräkirkko. Erikoista
on mm. se, että varsinaisena pääsiäispäivänä
kaikkia kutsutaan Ypäjänkylän rukoushuoneelle. Viime vuosina se on ollut vasta pääsiäismaanantaina.
Asiat tarjosi
Risto Ahti

mieltämme. Tässä jumalanpalveluksessa on Anna-Mari Kaskinen sepittänyt sanat tuttuihin
kansansävelmiin. Laulamme
myös Ypäjän virren, jonka sanat
on sepittänyt Risto Ahti. Näin
kirkkokansa pääsee yhdessä
laulamaan jumalanpalveluksen
laulut.
Kansanlaulukirkon pappina

toimii Risto Ahti. Musiikin ja
kirkkokuoron johto on Tapio
Laurilalla. Kirkon ovilla on jaossa lauluvihkoja. Tilaisuuteen
on tietysti vapaa pääsy. Kolehti Onankjokwen sairaalatyölle
(Namibia, Ambomaa, Suomen
Lähetysseura). Kansanlaulukirkko Ypäjän kirkossa laskiaissunnuntaina 6.3. kello 18.

Kirkkojen kierros 25.4.

Pääsiäinen on tänä vuonna kovin
myöhään, ja sen johdosta toisena pääsiäispäivänä maanantaina
25.4. on kirkkojen kierros. Vuorisen bussi lähtee Loimaan torilta klo 8.00 ja ajaa Ypäjänkylän
kautta ja klo 8.30 kirkon parkkipaikalta Palikkalan Ojalan kautta
kohti Härkätietä ja Turkua, jossa

komeasti syödään ja kierretään
Vahdon – Nousiaisten – Maskun
suunnalla. Klo 18 jälkeen kotiin,
koska on iltakirkko klo 19, ja se
on viime vuosien tapaan myös
moottoripyöräkirkko. Huhtikuun
Ypäjäläisessä on juttua asiasta
enemmän. Mieti lähtöäsi ja varaa 28 euroa mukaan. Tietysti

jos olet jo nyt varma lähdöstäsi,
niin ilmoittaudu virastoon (02)
767 3108 ja ilmoita samalla puhelinnumerosi ja tulopaikkasi. Ja
mahdollinen ruokavalio on myös
syytä mainita.
Terveisin Risto

Viron matka 13.–15.6.

Seurakunnan asiat
kirkkoherra
Risto Ahti

Lähde mukaan erikoiselle Viron
matkalle kesäkuun 13. päivä, jolloin kohteena on vanhauskoisten
alue Peipsijärven seudulla. Toki
paljon muutakin paikallisen oppaan ollessa mukana. Bussi kulkee reittiä Loimaa (klo 7) Ypäjä
– Jokioinen – Forssa - Somero. Laivamatkoilla on mennen
tullen buffet-ruokailu ja seisova
pöytä. Majoitus lähellä Otepää-

tä Etelä-Virossa kylpylähotelli
Bernhardissa. Ja kylpylän käyttö
on vapaata. Kahdet aamiaiset
ja kahdet päivälliset sekä lounas kuuluvat hintaan ja samoin
sisäänpääsymaksut. Alatkiven
kartanossa vieraillaan. Etelä- ja
Itä-Viroa siis kierretään. Paluu
keskiviikkona 15.6. illalla. Ja
mukavissa kahden hengen huoneissa yövytään. Hinta kaikki-

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.
EU-elintarvikkeista jauhot ja maitojauhe ovat loppuneet, muita on vielä jäljellä. Tulkaa hakemaan loput
pois uuden, huhtikuussa tulevan erän tieltä. Muistakaa ottaa omat kassit mukaan!

Diakoniatyössä tapahtuu

Hartaudet Palvelukeskuksessa pidetään helmikuussa keskiviikkona 9.3. ja 23.3. klo 13.00 Hoivalla ja
klo 13.30 Ruustinnassa. Lukkarin KeVa-hartaudet
pidetään keskiviikkona 9.3. ja 23.3. klo 14.10.
Työttömien ruokailu keskiviikkoisin klo 11.30. Ruokailun hinta on 3 euroa.

Kultaisen iän kerho kokoontuu torstaina 3.3. klo
11.00–13.00 ja torstaina 17.3. klo 11.00–13.00. Kerhossa on mahdollisuus syödä lounas 4 euron hintaan.
Tervetuloa mukaan uudetkin ”kerholaiset”!

Yhteisvastuun myyjäiset ja lounas su 27.3. messun
jälkeen seurakuntakodilla n. klo 11.15. Tarjolla hernekeitto + pannari sekä kahvi + pulla yhteisvastuun
hyväksi, niitä voi ostaa kotiinkin. Otathan oman rasian
mukaan. Myytävää, leivonnaisia ja arpajaistavaraa
vastaanotetaan kiitollisuudella sunnuntaiaamulla klo
8.30–10.00 sekä diakoniatoimiston vastaanottoaikoina. Myyjäisasioissa voit ottaa yhteyttä diakoniin puh.
040 553 6362.
Siunausta ja kevätaurinkoa maaliskuuhun toivottelee
diakoni-Hanna

Päiväkerho
Kerhot jatkuvat hiihtoloman jälkeen normaalisti.

Varhaisnuorisotyö
Perttulan liikuntakerho
keskiviikkoisin klo 13.00–14.00 Perttulan koululla.
Aseman kerho Ypäjänkylän koululla
torstaisin klo 13.00–14.00.

Kansanlaulukirkko
Ypäjällä sunnuntaina 6.3.

Nimensä mukaan kansanlaulukirkko ammentaa musiikkinsa
monille tutusta rakkaasta kansanlauluperinteestä.
Tällainen jumalanpalvelusmusiikki voi auttaa meitä tutustumaan oman kansanperinteemme juuriin. Jo lapsuudessa lauletut sävelet virittävät mielemme,
tuovat muistoja ja virkistävät

Diakoni Hanna Hakalan vastaanotto
maaliskuussa keskiviikkoisin
klo 9.15–11.15 ja perjantaisin klo 9.00–11.00.
Huom! Poikkeus viikoilla 9 ja 12, jolloin perjantain 4.3.
ja 25.3. vastaanotto on 9.30–11.30. Viikolla 13 vastaanotto VAIN tiistaina 29.3. klo 9.15–11.15.

neen 345 euroa. Esitteen tilaukset ja ilmoittautumiset Matkapojat Turku, puhelin 010 232 3103.
Tämä puhelin menee suoraan
Turkuun eikä muualle Matkapoikien toimistoihin Suomessa.
Risto on vetäjänä. Tervetuloa
erikoisreissulle.
Risto Ahti

Nuorisotyö ja rippikoulu
7-haavi tiistaisin klo 14–16
kunnan nuorisotiloissa 7. -luokkalaisille.
Nuortenillat pe 4.3. ja pe 18.3. klo 18.00 srk-kodilla.
Isospalaveri pe 18.3. klo 17.00 srk-kodilla.
Lisätietoja: Mirella Mäkelä puh. 044 559 7733.

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 ja polkupyörille vapaaksi. Miten mahtaa olla mopoautot, no olkoon tervetulleita.
Mutta muut autot parkkeeraavat
kauppojen parkkipaikoille.
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

Ruskamatka Lappiin 16.–23.9.
Tänä vuonna on uutta ohjelmistoa ruskamatkalla 16.–23. 9.
Aluksi ollaan Kainuussa: Kuhmo
ja edelleen Suomussalmi Raate
– Koillismaa – Itä-Lappi Salla ja
tietysti tutut Kittilä ja Ylläs Äkäslompolo. Esite on valmistumassa
ja tälle matkalle voi ilmoittautua
ja pyytää esitettä Matka-Pojat
Turku, 010 232 3103. Bussi kul-

kee tietysti tuttua reittiä Somero–Forssa–Jokioinen–Ypäjä–Loimaa. Tällä reissulla Risto ja Unto
ovat vielä vetojuhtina ja viime
vuoteen nähden bussissa istumista on vähemmän, mutta nähtävyyksissä ja luonnossa olemista
enemmän. Tervetuloa mukaan.
Risto Ahti
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Hevosten ja koirien tuttu

Uusi diakoni Hanna Hakala

Tämän vuoden alusta muutti
Ypäjälle tuolta Euran ja Honkilahden puolelta uudeksi diakoniksi Hanna Hakala. En kysynyt toista nimeä enkä ikää,
joten lukijat voivat ne asiat onkia
tietoonsa ja samoin niin sanotun siviilisäädyn. Kohtalaisen
lähellä kirkkoa hän asuu joten
esimerkiksi srk-kodilla olevaan
diakoniatoimistoon on varsin lyhyt matka. Ennen joulua hän jo
vieraili Ypäjällä tutustuen uuteen
työmaahansa Arja Kullanmäen
opastuksella.
”Kyllä voima elämään ja
kaikkeen tulee Jumalalta”, sanoo
Hanna, ja lisää siihen virkistävinä asioina ystävät ja sukulaislapset ja samoilu luonnossa rentouttaa. Hänen harrastuksiinsa
kuuluvat lenkkeily, kutominen
ja lukeminen. Kesällä uidaan ja
talvella sukset jalkaan ja ladulle.

Myös matkustelusta hän pitää.
Kysäisen myös elämän iloista
yllätystä, jota on vaikea sanoa.
Hän mainitsee työpaikaksi tulleen Ypäjän seurakunnan mukavana yllätyksenä. Ja keskellä
jokapäiväistä arkea tapahtuu pieniä ja iloisia yllätyksiä. Ja näinhän se on että jos odottaa suuria
saavansa, niin pienet yllätykset
jäävät huomaamatta.
Omaa lemmikkiä ei hänellä
tällä hetkellä ole, muuta hän pitää eläimistä, erityisesti koirista.
Hänen lapsuutensa kodissa oli
koiria sekä hevonen ja poneja,
joten hevospitäjä ei sinänsä hevosineen ole outo.
Näin talvisaikaan värikkäät
tulppaanit saavat hänet iloiseksi ja kesällä luonnon tarjoamat
kukkaset. Ja utelen myös lempiruokaa: itse tehty ja tietysti kerätty kantarellikastike, ja

yleensä kalat ja savukala maistuvat, ja koska isä on metsästäjä
ja kalastaja, niin Hanna Hakala
on tottunut riistaruokaan. Näin
talvella hänen yöpöydällään on
ollut Alexander McCall Smithin
kirjoja yksityisetsivä Mma Ramotsvesta. Niistä hän ammentaa
kaikenlaisia elämänviisauksia
hyvien ajatusten kera.
Uudelta diakonilta, joka on
osoittautunut todella toimivaksi
tehopakkaukseksi, kyselen myös
suututtavia asioita. Luonnon likaaja saa häneltä kyytiä, samoin
ihmisten välinpitämättömyys ja
myös se, että sovituista ja luvatuista asioista ei pidetä kiinni.
Jos lupaa jotakin, se pidetään.
Tietysti jos lupausta ei voi täyttää, niin siitä sitten ilmoitetaan ja
kerrotaan muutos ja syy.
Uudelle paikkakunnalle kotiutuminen vie oman aikansa.

Onneksi nykyisin tuomiokapituli
järjestää perehdyttämiskursseja,
ja aina voi uusi työntekijä itse
kysellä asioita. Ensimmäiset viikot ja kuukaudet Ypäjästä ovat
olleet vaikutelmana todella positiivisia. Lenkkeilymahdollisuudet ja luonnon läheisyys ja ihmisten ystävällisyys ovat häntä
piristäneet kovasti. Voisi sanoa
että täällä eletään mukavassa
Loimijokilaaksossa. Kynttilänpäivänä messun yhteydessä kirkossa Hanna Hakala siunattiin
uuteen virkaansa ja samalla hän
avusti ehtoollisen jaossa jakaen viiniä. Kirkon jälkeen juotiin
kahvit srk-kodilla ja kirkkovieraat saivat tutustua uuteen diakoniin, joka samalla ensimmäisen
kupin jälkeen lyhyesti esitteli
itsensä. Toivotetaan siunausta
uudelle työntekijällemme.
Risto Ahti

Armeijan eläviä kuvia
Kävin elokuvissa armeija-aikana varsin usein. Taisipa olla ennätys
Helsingissä kolme elokuvaa peräkkäin. Ja päätin, että se saa jäädä
ennätykseksi. Eräänä kertana tein luetteloa armeijan elävistä kuvista.
Niinpä 1960-luvun klassikkokuvista löytyi armeijan elävässä elämässä todelliset vastineet. Turussa 10.9.1962 olen luetellut seuraavat
elokuvat, joista muutaman olen nähnyt ja osaan tutustuin lehti-ilmoitusten perusteella. Niitä löytyi peräti 16.
Rommel, erämaan kettu – komppanian vääpeli
He kuolivat uhmaten – tupien villakoirat
Viimeinen mohikaani – iltalomalta myöhästynyt
Siviilistä pois kuolleet – komppanian alokkaat
Tuntematon sotilas – vartiomies
Sota ja rauha – masin loppu sota
Shanghain kauhut – päivystävät upseerit
Kesäillan valssi – rättimessut
Helvettiin ja takaisin – komppanian toimistoon meno
Tuulen viemää – loma-anomus
Elokuun teehuone – iltapala
Rantasen murubaari – ruokala
Mies joka tiesi liikaa – aliupseerikoulun oppilas
Tunnista tuntiin – rankka sulkeinen
Nyrkki on valttia – päivärahojenjako
Sankarialokas – vaatepinkkojen ja punkkien (vuoteitten) korjaaja

Suomen kieli muuttuu. Nykyisin punkkien korjaaja voisi
olla tauteja levittävien punkkien
poistaja iholta. Siihen aikaan ei
puhuttu muusta kuin punkasta,
ja niitten korjaaja oli siis punkkien korjaaja. Tuskin kukaan sai
tauteja punkeista, vaikka metsissä ja lepikoissa ryömittiin. Nykyisin pitää saaristossa kulkea
tarkkaavaisesti ja varovaisesti ja
vieläpä punkkirokotus otettuna,
ettei saisi niitä Kumlingen tauteja.
Jouduinpa minäkin erään kerran vartioon Turun kasarmilla.
Pari tuntia oli seistävä sydänyössä portilla, kunnes tuli vaihto ja
pääsin lepäämään vartiotupaan.
Ja olipa vielä sellainen kiertävä
vartiomies, joka kulki konepistoolin kanssa kasarmialueen takapihoja. Sadetta oli ollut useita
päiviä, ja niinpä vartiotuvassa
heräsin melkoiseen konepistoolin paukkeeseen. Sota on alkanut,
huusin ihmetyksen äänellä. Ryn-

täsimme kaverin kanssa ulos, ja
ilmestyipä henkilökuntaakin paikalle. Kiertävässä vartiossa oli
ollut varsin lihava sotilas, joka
oli liukastunut kierroksellaan ja
loukannut sateen liukastamalla
mäellä itsensä. Koska kukaan
ei ollut näkemässä ja jalka oli
kyvytön liikkumaan, niin hän
ajatteli ampua yhden laukauksen, jotta saisi apua. Mutta konepistooli meni sarjalle ja se oli
melkoinen pauke, joka herätti
niin vartiomiehet kuin muitakin
paikalle. Todella sodan tuntua
sain kokea, eikä sitä tarvinnut
elokuvista hakea.
Vielä on mainittava yksi elokuva: Keisarin valssi – juhlat
presidentin linnassa. Vuonna
1962 juhlittiin 45-vuotiasta.
Suomea. Itsenäisyyspäivänä klo
14 alkoi tuon elokuvan katselu todellisessa elämässä, sillä
sain komennuksen presidentin
linnaan. Olin saanut tehtäväksi
olla kymmenen sotilaan ryhmän

vetäjänä, ja suoritimme erilaisia
hommia 12 tunnin aikana presidentin linnassa ja sen pihalla.
Pihalla sekoitettiin boolijuoma
suuriin lasipulloihin. Mieleeni
tuli AIV-rehupullo, jota isossa
korissa kuljetettiin kotonani,
kun rehua lehmille valmistettiin. Tehtävänäni oli valvoa, että
pojat ahkerasti heiluttavat niitä boolipulloja, joihin oli lisätty
jään palasia. Ennen tarjoilua oli
jäitten oltava hyvin liuenneita
booliin. Toki minun oli vahdittava sekin asia, että kukaan
sotilaista ei maista tippaakaan
tuota kuuluisaa boolia. Tarkkana seurasin, mitä aineita tuohon salaiseen booliin laitettiin,
mutta kun tein lupauksen olla
asiasta kertomatta, niin en kerro sitä Ypäjäläisen lukijoillekaan
(ainakin voin sanoa, että Bacardia siinä lienee ollut, muuta
muut aineosat julkaisen vuonna
2050). Sotilaitten oli kannettava
isot pullot boolin jakopisteisiin,
joista tarjoilijat veivät juomat
pöytiin. Useasti jouduin sanomaan, että viekääpä taas pullo
ylös, sillä juoma alkaa loppua.
Klo 19 alkoi itsenäisyyspäivän
vastaanotto, ja seurasin sitä aika
ajoin parvekkeelta. Päiväkirjani
ylistää tätä suurta elämystä, jota
Helsingin varuskuntasoittokunta
hienolla musiikilla säesti. Herrasmieheksi kuvasin presidentti
Kekkosen, joka osasi hienosti
tanssia. Toki minua myös jännitti tehtäväni olla varusmiesten
vetäjänä, sillä edellisenä kertana
vuotta aikaisemmin oli jokunen
varusmies samaisen työn ääreltä viety viereiseen päävartion
putkaan. En tiedä maistoiko kukaan boolia ja jälkeenpäin olen
leikilläni harmitellut, että olisi
sitä edes teelusikallisen verran
maistanut, että olisi voinut myöhemmin rehvastella, että olen-

han minäkin sitä linnan kuulua
boolia juonut. Juhlakomennukseni päättyi yöllä klo 2.15. Olen
pikkutunneilla rohkeana miehenä korjannut käytettyjä astioita tiskivaunuun ja olen osunut
presidentti Kekkosen pöytään.
Hän oli herrasmies, mutta pöytäseurueessa olevaa pienikokoista kenraalia ihmettelin mielessäni. Sanoin kavereille, että
tuskin niin pieni mies saa ääntään kuuluville tositilanteessa.
”Kyllä kenraaleillakin pitäisi
olla vähimmäispituus”, sanoin
mielipiteenäni. Taisi olla lähellä
vuotta 2000, kun dosentti Martti
Turtola kirjoitti Mannerheimin
oikean käden, kenraali Aksel
Airon elämänkerran. Kirjaa lukiessani sain tietää, että vuonna
1962 Airo oli presidentinlinnassa. Hänhän oli pidätettynä sodan
jälkeen asekätkentäjutun takia.
Minä olen aivan varma, että tuo
pienikokoinen kenraali olikin
Airo, jonka kanssa Kekkonen
tuona juhlailtana seurusteli. Sanoin erään kerran Turtolalle, että
minä olen nähnyt Airon, johon
Turtola vastasi, että hän ei ole
nähnyt. Elävä elämä on joskus
puhuttelevampi kuin elokuva.
Viimeisen kupin kahvia join
ihastuneena Teija Sopasen seurassa. Hän oli silloin kuuluisin
television juontaja. Tunsin sankaruutta, kun me kaikki miehet
olimme selvinneet koitoksesta ja
itsekseni huokasin helpotuksesta, kun ehjin nahoin marssimme
ohi päävartion, eikä kukaan päätynyt putkaan. Yöllä menin kolmen jälkeen nukkumaan, mutta
aamulla koko Kaartin pataljoona
joutui jostakin syystä klo 7 aseittensa puhdistukseen. Päiväkirjaani olen piirtänyt happaman
naaman eräälle sotilaalle.
Risto Ahti

Apua katastrofien uhreille
Tulevana laskiaissunnuntaina
6.3. kirkoissa kerättävä kolehti
käytetään katastrofien uhrien
auttamiseksi Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston
kautta. Katastrofirahastosta
annetulla avulla pelastetaan ihmishenkiä ja annetaan akuuttia
hätäapua, kuten puhdasta vettä,

lääkkeitä ja suojaa.
Eri puolilla maailmaa sodat
ja luonnonmullistukset romahduttavat ihmisten elämän yhtäkkiä, varoittamatta. Hätätilanne voi olla kodin tuhoava tulva
tai maanjäristys, koko kylän
poispyyhkäisevä tulivuorenpurkaus tai pakenemaan pakot-

tava sota. Kotinsa, läheisensä
tai terveytensä menettäneenä
ihminen on hauraimmillaan.
Katastrofikeräyksen järjestäminen ja avustusvarojen kerääminen vie aina oman aikansa,
mutta katastrofirahastosta apua
voidaan välittää kriisiin joutuneille heti.

Vuoden 2010 aikana katastrofiapua annettiin muun muassa Haitin maanjäristyksen
uhreille ja Pakistanissa tulvaalueille. Molemmilla alueilla
tuen ja avun toimittaminen jatkuu edelleen.
Lue lisää työstämme Haitissa:
www.kirkonulkomaanapu.fi/haiti

Pane hyvä
kiertämään

Göteborgin elokuvafestivaaleilla
sai aikanaan suomalainen Aku
Louhimies pääpalkinnon omaperäisestä elokuvastaan Paha
maa. Jopa Ruotsin kirkko antoi palkinnon elokuvalle, ja siksi lähdin katsomaan vuosi pari
sitten Pahaa maata. Elokuvassa
väärennetty viidensadan euron
seteli lähtee kiertokulkuun, ja
raha siirtyy ihmiseltä toiselle.
Paha olo siirretään ihmiseltä
toiselle. Työttömäksi pakotettu
purkaa pahaa oloaan eteenpäin.
Nopearytminen elokuva sisältää
dramaattisia ja traagisia tapahtumia. Tämän päivän suomalainen
elämä sisältää samanlaisia aineksia kuin elokuvakin.
Lasten ja nuorten parissa
työskenteleville elokuva antaa
miettimisen aineksia. Niin myös
vanhemmille, jotka elämän ongelmien keskellä pyrkivät työelämän paineiden ohella hoitamaan myös kotiaan ja lapsiaan.
Kriisiryhmissä työskenteleville
Paha maa kuuluu yhdeksi oppitunniksi. Nuoren perheenisän
vaimon kuolema työtehtävissä laittaa kolmen lapsen isän
elämän koetukselle. Syylliset
ja syyttömät kärsivät, ja tuntuu siltä, että sovittavaa mielenrauhaa ei tuo anteeksianto eikä
kostokaan. Viekö paha loppujen
lopuksi voiton kaikesta? Toki
lämpöä ja huumoria löytyy elokuvasta.

Elokuvan katsottuaan rupeaa
miettimään keinoja hyvän panemisesta kiertokulkuun. Siihen on
mahdollisuuksia, sillä ihminen
voi halutessaan olla enkeli toiselle. Sanoilla on voimansa niin
hyvässä kuin pahassakin. Aamulla kuultu hyvä sana tuottaa
päivällä hedelmää niin kodeissa
kuin työpaikoillakin. Jokaiselle
niin synnistä kuin maailmanparannuksestakin ”saarnaajalle”
elokuvan katsominen kuuluu perussivistykseen. Paha maa -filmi
ansaitsi Ruotsin festivaalien voiton. Vielä kun saataisiin hyvän
kiertokulusta kertova elokuva, joka pyrkisi kilpailemaan jokin aika sitten esitetyn Markku Pölösen
Koirankynnen leikkaajan kanssa,
niin siinä riittäisi ohjaajalla todella työtä. Juuri Koirankynnen leikkaajassa oli mielestäni parhaiten
esillä inhimillistä lämpöä tuova
hyvyys, jota jopa paha joutuu
pakenemaan.
Lähtikös hyvä kiertämään
näistä uuden uutukaisista kymmenestä käskystä, joiden yhteisenä nimityksenä voisi olla
Arkienkelinä oleminen: 1. Älä
pelkää. 2. Pidä huoli perheestäsi.
3. Tee (hommasi) hyvin. 4. Kilpaile vastuullisesti. 5. Tunnista
riippuvuutesi. 6. Ole avoin totuudelle. 7. Ole läsnä. 8. Harkitse tarpeesi. 9. Pelasta maa. 10.
Älä jätä yksin.

Risto Ahti

Saviseudun Peurat
Saviseudun Peurat ry eli SaPe
on ypäjäläinen partiolippukunta. Siinä on kaksi ryhmää, sudenpennut 7–10 ja seikkailijat
10–12 -vuotiaat. Sudenpennut
ovat nimeltään Kotkat ja seikkailijoiden nimi on Pöllöt.
Tammikuussa
partiossa
olemme tehneet Kimin testejä.
Sudenpentujen ryhmässä tehtiin Kimin koe kankailla, koetettiin muistaa eri kankaita ja
tunnustella sokkona mikä kangas oli otettu pois. Seikkailijat
saivat minuutin aikaa katsoa
pöydälle, jossa oli 25 esinettä. Sen jälkeen pöytä peitettiin
kankaalla. Esineitä piti muistaa

mahdollisimman monta. Lisäksi meidän silmät peitettiin
partiohuivilla ja yritimme tunnistaa mausteita haistelemalla.
Sudenpennut ovat leikkineet peffistä sählypallolla ilman mailoja, eli peffa ei saa
nousta pelin aikana maasta
tai joutuu minuutin jäähylle.
Pallollista saa härnätä, mutta
pallotonta ei. Seikkailijat tekivät linnunruokaa. Kaikki suorittivat mediamerkin. Ne joilla
ei ollut sähköpostia, luotiin se
vanhempien luvalla ja opittiin
netikettiä.
Jutta Hakamäki ja
Jutta Qvist

Partio helmikuussa 2011
Helmikuun
ensimmäisenä
maanantaina partiolaiset valtasivat Rautarinteen ja vietimme
riehakkaan illan mäkeä laskien
ja eväitä nauttien leikkien lomassa. Ystävänpäivänä taittelimme paperista sudenpennun
ja Pöllöt viettivät myös nyyttikestit.
Talvilomaviikolla ei ollut
maanantaina kokousta, mutta

sinä lauantaina pääsimme tutustumaan päiväksi LounaisSuomen Partiopiirin järjestämälle talvileiri Napaketulle.
Suurkiitos Mellilän Menninkäisille yhteiskuljetuksen järjestämisestä!
Lämmittävää kevätaurinkoa
odottaen,
Kotkat ja Pöllöt
Saviseudun Peurat ry

Hevikit-kerhon postia
Esiripun takana kuljen kuin sumussa,
hieman hukassa, vaan en kokonaan kuitenkaan.
Kun esirippu nostetaan, liikkuu mielessäni
liikaa kysymyksiä, liian paljon ajatuksia
ja loputtomasti pelkoja.
Mutta illan tullen, esiripun laskeuduttua,
voin tuntea sileän paperin sormieni alla,
tutun, hennon musteen tuoksun
ja peiton pehmeän turvan.
Hevikit on mielenterveysyhdistys
Mielikki ry:n alainen vertaistukea tarjoava kerho.
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Kanta-Hämeen
pelastuslaitos

Turvallisuusnurkka

Hevonen? Ypäjällä?

Merkillisen ihmeellinen ilmestys tuo hevonen liikenteessä
Ypäjällä. Tämä teema on selvästi Leppälahden Markulle
kuuluvaa juttua, mutta kun minuun on oltu yhteydessä useamman kerran, niin ajattelin
jotakin myös raapaista aiheesta.
Nyt on käynyt sellainen turtuminen isoihin eläimiin. Karrikoiden voisi kai sanoa, että
kun ypäjäläinen autoilija, traktoroitsija (hieno termi, eikö),
mopoilija tai oikeastaan ihan
kuka tahansa tiellä liikkuva
kyllä jarruttaa ja väistää ja varoo ja pudottaa nopeutta jos
tielle tulee fasaani tai orava,
mutta kun sitten sellainen ”normaali” pieni eläin kuin hevonen on yhtä aikaa liikenteessä,
ei enää tapahdukaan mitään.
Toki on rehellisyyden nimissä sanottava, että paljon on
niitäkin ihmisiä, jotka osaavat
kohdata hevosenkin asiallisesti. Vaan ilmeisesti lisääntyvissä
määrin on niitä, jotka vähät välittävät mokomasta kulkijasta.
Riski on tällaisessa tilanteessa ensisijaisesti ratsastajalla ja
ohjastajalla, koska pillastunut
hevonen aiheuttaa välittömän
vaaran näille molemmille.
Kannattaa kuitenkin autoilijankin muistaa, että tuollainen iso
puoliverinen hevonen saattaa
painaa 750 kiloa ja se on todella paljon jos se tulee vaikka
tuulilasista sisään! Kaikki varovat ja osa jopa pelkää kohtaamista hirven kanssa, mutta
se tuttu hevonen tuntuu jotenkin, hämmästyttävää kyllä,
paljon helpommalta ”vastustajalta” liikenteessä. Eiköhän
voitaisi sopia, että otetaan sellaiset ryhtiviikot asian tiimoilta. Pudotetaan ajonopeutta hevonen kohdattaessa, ei paineta
äänitorvea kohdalla, väistetään
eikä tehdä äkkinäisiä ohjausliikkeitä. Näin saamme yhteisestä liikennepelistämme taas
hiukan turvallisempaa ja ryhtiviikkojen jälkeen tuollainen
käytös toivottavasti on jäänyt
päähän jo pysyvänä käytäntönä ilman sen kummempaa
ajattelua. Kannattaa muistaa
myös sellainen seikka, että
hevosen pillastuttamisesta saa
tuolta Markun porukalta sakon
liikenneturvallisuuden vaaran-

tamisesta vaikka kyseessä ei
olisikaan ihan tuottamuksellinen teko. Ollaan siis kaikki
varovaisia. Kyllä me kaikki
liikenteeseen mahdumme, niin
ihmiset kuin hevosetkin!
Toinen teema liittyy pakkasien loppumiseen. Uskokaa
tai älkää, ne loppuvat jossakin
vaiheessa. Silloin alkavat pakkasen aiheuttamat ongelmat toden teolla. Jo tammikuun lehdessä varoittelin vesijohtojen
sulattamisesta sopimattomilla
kotikonsteilla ja nyt on pakko
uudistaa sama varoitus. Seutukunnallamme ei vielä ole kukaan onnistunut pirttiään polttamaan tuossa touhussa, mutta
jo Hämeenlinnan seudulla on
ainakin kaksi ns. varmaa tapausta, joissa kuumailmapuhaltimella on vesijohdot saatu niin
kuumiksi, että lattian alla ovat
purut syttyneet palamaan.
Talvea ja pakkasta on tosiaan riittänyt jo marraskuun
puolesta välistä asti eli todella pitkään. Siihen liittyen on
lämmitetty pitkään ja hartaasti myös kaikkia puutulisijoja.
Toiseen mediaan tehdyn jutun
yhteydessä tuli vastaan kohde,
jossa emäntä oli sitä mieltä,
että juurihan heillä nuohottiin.
Kuitenkin ison varaavan tulisijan savusolat ns. poskikanaviin
päin olivat melkein ummessa
ja koko tulisijan sisäosissa oli
useamman millin paksuinen
nokikerros. Kaikkiaan takasta
tuli kolme täyttä ämpärillistä
tuhkaa! Kun on paljon lämmitetty, on tietenkin myös tuhkaa
syntynyt paljon. Se taas huonontaa tulisijan hyötysuhdetta
merkittävästi. Eli ainoastaan
kunnossa oleva ja puhdas tulisija lämmittää niin kuin on
suunniteltu. Jos sitten tulisija
alkaa pölläytellä sytytysvaiheessa savua sisään, on viimeinen hetki kutsua nuohooja paikalle. Savusolat ovat jo niin tukossa, että normaali veto estyy.
Siis tarvittaessa nuohoojaan
yhteys ylimääräisen nuohouksen vuoksi tällaisena kovana
lämmitystalvena.
Tällaisilla mietteillä tällä
kertaa sitä pakkasten lauhtumista odotellessa
Mikko Malin
palomestari

Hevikit-kerhon postia
Kuinka hullu tämä maailma onkaan!
Kiirettä, tehokkuutta, kilpailua...
Kaikessa tarvitsisi olla hyvä, nopea, tehokas.
Mihin tämä kaikki oikein johtaa?
Millainen ihminen täyttää em. kriteerit?
Pitäisikö ihmisen olla kylmä, tunteeton ja vahva
pärjätäkseen tässä sairaassa maailmassa?
Pehmeä, empaattinen ja tunteellinen ihminen
joutaa romulaatikkoon.
Vai onko kenties niin, että näissä ”pehmiksissä”
on kuitenkin sellaista vahvuutta, jota ”koviksissa” ei ole,
vahvuutta, jota tarvitaan, kun kohdataan elämän tosiasioita.
_ _ _
Hevikit on mielenterveysyhdistys Mielikki ry:n alainen
vertaistukea tarjoava kerho.

Ypäjän Yllätyksen F-tytöt, yhdeksän 5-8 -vuotiasta rohkeaa tyttöä,
aloittivat lentopalloilijauransa
lauantaina 15.1.2011 Somerolla
pelatussa F-ikäisten lohko 3:sen
kauden toisessa turnauksessa.
Tytöistä muodostettiin kaksi joukkuetta, jotka molemmat
pelasivat kolme peliä. Vastaan
asettui joukkueita Someron Pal-

Tästä se alkaa!
lon ja Koijärven Kunnon riveistä.
Tytöistä osa on harjoitellut lentopallon saloja jo reilun vuoden,
osa on aloittanut viime syksynä.
Syksyllä sitten yhdessä päätettiin,
että lähdetään kokeilemaan siipiä
(= sormia) oikein sarjapeleihin,
kun F-ikäisten sarjatoimintaakin
uudistettiin oikein kunnolla, lapsilähtöisemmäksi.

”Voitettiin tai hävittiin, reilu peli pelattiin!”

F-tytöt 2010–2011: (ylh. vas.) Tiina, Linnea, Riikka, Roosa,
Pinja, (alh. vas.) Veera, Pipsa, Saara ja Heta.

Tässä tuoreiden pelaajien kommentteja ensimmäiseltä pelireissulta:
”Oli kiva kun tuli hiki.”
”Pelaaminen oli kivaa.”
”Temppurata oli kiva.”
”Pelaaminen oli kivaa.”
”Onnistuttiin tekemään pisteitä.”
”Saatiin syödä eväitä.”
”Oli mahtavaa, kun tuli hyviä sormilyöntejä.”
”Peleissä oli todella hauskaa.”
Somerolla, Joensuun kou- joita on kerran kuukaudessa kelulla, oli myös mukava nähdä vään ajan Somerolla ja Forsrunsas määrä Ypäjän Yllätyksen sassa.
Jännitystä ilmassa ja hyviä
joukkueiden kannustajia. Tyttöjen ahkeran ja aktiivisen harjoit- sormia.
Ypäjän Yllätys ry /
telun kautta haetaan taas hyviä
Mirka & Johanna
ja hauskoja pelejä turnauksissa,

No, onkos tullut kesä
ja muita joulumuistoja

Vuodenvaihteen jälkeen kokoonnuimme Myllytuvan tunnelmalliseen peräkamariin myöhästyneitä pikkujouluja viettämään.
Kynttilänvalossa torttukahveja
juodessa puheeksi tulivat entisaikojen jouluvalmistelut ja joulunviettotavat.
Jouluvalmistelut alkoivat sikalahdilla. Kinkun suolaaminen
vei pari viikkoa. Toinen työ, joka
piti aloittaa ajoissa, oli livekalan
valmistus. Kuivia ja kovia livekaloja piti liottaa saavissa tuhkalipeässä vähintään viikon ajan.
Jouluksi leivottiin hiivaleipää, limppua ja pullaa, ruisleivät
oli leivottu jo aiemmin syksyllä.
Perinteisiä joulupikkuleipiä olivat kanelikakut ja hokillisella
muotilla leivotut siirappipiparkakut. Joulutortut tehtiin puolikuun muotoisiksi.
Jotkut valmistivat karamellejäkin, esimerkiksi tryffeleitä sokerista, kaakaosta ja kookosrasvasta, jonka sijasta voitiin käyttää myös sulatettua sianrasvaa.
Huushollin siivoaminen aloitettiin komeroista, joihin vaihdettiin uudet hyllypaperit ja
reunanauhat. Sänkyvaatteet kannettiin ulos tuulettumaan. Polstareihin vaihdettiin uudet oljet
tai pahnat, sillä vanhat olivat
kuluneet ruumeniksi. Patjoista
tuli niin pulleita, että hyvä kun
päällä pysyi. Katavaluudalla rapsittiin hämähäkinseitit huoneista. Lattiat pestiin ja huonekalut
pyyhittiin.
Mutkalan Alinan kertoman
mukaan lattiat pestiin hänen lapsuudessaan (1800- ja 1900-luvun vaihteen molemmin puolin)
siten että lattialle kaadettiin vettä, hiekkaa ja kalkkia ja tahkottiin hakosudilla. Haoista tehtiin
pitkä harjan tapainen, jota miehet vetelivät edestakaisin. Myös

kaikki puuastiat puunattiin juuriharjalla.
Vanha tapa oli aattona levittää
puhtaalle lattialle olkia, joissa
lasten oli mukava telmiä. Vielä
kun tavasta oli sisällä luovuttu,
saatettiin saunan lattialle tuoda
olkia.
Kattoon ripustettiin himmeli. Ikkunaan taiteiltiin tähtiä ja
lumihiutaleita silkkipaperista,
jota saatiin maitosiivilän vanun
välistä.
Kuusi koristeltiin lippunauhoin, koulussa tehdyin paperilenkkiketjuin, karamellein ja
pumpulipalloin. Oksille saatettiin ripustaa myös pullataikinasta leivottuja rinkilöitä tai pullapoikia (”jouluäijiä”) sekä ulkomaisia omenia, joita saatiin jouluksi. Latvaan kiinnitettiin tähti.
Sota-aikana kuusenkaramellien
sisältö oli puuta ja pumpulin
korvikkeena käytettiin ”selstohvia”, selluloosavanua. Kynttilät
sidottiin narulla oksanhaaraan,
kunnes käyttöön tulivat kynttilänpidikkeet. Kynttilöitä poltettiin vain vähän kerrallaan. Kyläsorrilla oli kuusessa sellaiset
harvinaisuudet kuin sähkökynttilät jo ennen sotia.
Esimerkiksi Kerolla kuusi
ripustettiin tilan säästämiseksi
kattoon, niin että sen alta pääsi
kävelemään.
Kaikissa joulupöydissä ei
1900-luvun alussa vielä suinkaan
ollut kinkkua, kuten Kivisen Albert oli kertonut lapsuutensa jouluja muistellessaan. Ajan myötä
kinkusta kuitenkin tuli pääruoka.
Sen lisäksi joulupöydässä oli salaattia (rosollia), sianmakkaraa,
”alatoopia”, rulla- ja prässisylttyä, ”räätikkälooraa” (lanttulaatikkoa) ja ehkä myös perunalaatikkoa. Porkkanalaatikko on
uudempi tulokas. Yleensä val-

mistettiin myös piimä- tai maitojuustoa. Livekalaa syötiin monissa paikoissa vasta joulupäivänä, tosin Mutkalan Alina keitti
aattoaamuna livekalasta keittoa.
Jälkiruoaksi nautittiin puuroa ja
väskynäsoppaa. Joulupuuro oli
yleensä ohrasta keitettyä, vasta
sotien jälkeen yleistyi riisipuuro,
jota alkuun oli pidetty herrasväen herkkuna.
Aattona tiedettiin myös varrota lahjoja, sillä entisaikaankin
lapset kirjoittivat joulupukille.
Hilkka muisteli, miten hänen
kirjeensä vietiin puunoksalle,
josta ne sitten hävisivät. Tontutko lienevät olleet asialla?
Joulupukki sattui usein käymään juuri silloin, kun oltiin
saunassa. Joskus se käväisi vain
eteisessä. Jos lapset pääsivät näkemään pukin, oli se ulkoasultaan kovin erilainen kuin nykyään: yleensä sillä oli pellavainen
parta ja nurinpäin puettu turkki.
Valkopartainen punanuttu yleistyi vasta 1960-luvulla.
Lahjat olivat enimmäkseen
omatekoisia, kuten sukkia, lapasia, kaulahuiveja, esiliinoja,
nukkeja, nukenvaatteita, itse
veistettyjä suksia ja kelkkoja,
keinuhevosiakin. Monen äidin
paketista paljastui lapsen koulussa virkkaama patalappu.
Pirkko sai sotajouluna 1939
lahjaksi konvehtirasian. Sattui
tulemaan ilmahälytys, ja piti
lähteä metsään. Ennen lähtöä
Pirkko varmuuden vuoksi ahmi
kaikki konvehtinsa.
Järvisen sisarukset Marjatta
ja Risto saivat eräänä jouluna
appelsiinit. Kyseiset hedelmät
olivat heille outoja. Risto luuli
appelsiinia palloksi ja heitti seinään. Kun selvisi että kyse oli
hedelmästä, lapset maistoivat,
mutta maku oli kamala.

Monissa paikoissa oli tapana
lukea jouluevankeliumi. Saatettiin myös veisata Enkeli taivaan -virsi ja laulaa joululauluja.
Koulun joululeikissä (joulujuhlassa) lapset olivat esittäneet sellaisia lauluja kuin Kettu juoksi
yli järven, Kello löi jo viisi ja
No, onkos tullut kesä, joita aattonakin oli mukava lauleskella.
Joulupäivän aamuna herättiin varhain joulukirkkoon, joka
alkoi kuudelta. Sitä ennen piti
käydä navetassa. Kirkkoon matkattiin hevoskyydillä kulkusten
kilistessä. Kirkko oli tupaten
täynnä väkeä. Kotimatka sujui
joutuisasti hevosten juoksuhaluja mitellessä. Kotiin tultua
oli taas vaihdettava vaatteet ja
mentävä jatkamaan navetta-askareita, ennen kuin joulunvietto
saattoi jatkua.
Joulupäivänä pysyteltiin kotona omissa oloissa, mutta tapaninpäivänä mentiin kylään
tai kutsuttiin vieraita. Käytiin
myös tapaninajelulla, tapanintanssejakin järjestettiin. Jo tapaninpäiväiltana oli lupa lähteä
myös muoriimaan. Etenkin nuorilla oli tapana kulkea talosta
taloon hassusti naamioituneina.
Sitä hauskempaa oli, mitä enemmän ihmiset joutuivat arvuuttelemaan, keitä kumman vieraita
heille olikaan tupsahtanut. Joulumuoreja oli liikkeellä Nuutinpäivään asti. Järjestettiin myös
muoritansseja.
Yleensäkin
joulunaikaan
kyläiltiin paljon. ”Pikkupyhiä”
piisasi tapaninpäivän jälkeen
loppiaiseen asti. Tuona aikana
pyrittiin tekemään vain välttämättömät työt, niin että oli aikaa
tavata sukulaisia ja tuttavia. Oli
nykyistä pidempään ”pyhämäistä”.
Ypäjänkylän perinnepiiri
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Käydessään taannoin Levänmäellä nimesi professori Esko
Aaltonen Levän kaupungiksi. Ei
hassumpi ajatus. Peräti asemakaavakin oli suunnitteilla. Levähän oli ja on vieläkin pienoiskaupunki.
Synnyin 50-luvun taitteessa
Levän kylässä saunassa.
Elämä Levällä ei suinkaan
ollut levällään. Kylä uinui Loimijokirannassa hevossiittolaa
vastapäätä. Evakkoja asutettiin
ja viljeltiin maata. Sen ensimmäistäkään teollisuuslaitosta tai
edes pienyrittäjää ei hyysätty.
Jyviä jemmaamalla elintaso säilyi hengenpitimiksi. 60-luvulla
Levään kuului seuraavanlaista
maanviljelysasumustoa: Hossi,
Markkula, Tuomola Kukkonen,
Rämö ja Vääri. Peltoaukean toisella puolen muokkasi peltoja
Lassila ja Rämö.

Asujien, joille ei peltoja oltu suotu, miehet työskentelivät
missä kulloinkin, mutta enimmäkseen hevosjalostuslaitoksen
töissä. Aaljoki, Lankinen, Virtanen ja toinen Virtanen, Laine, Mäenpää, Kaven, Paljakka.
Osa näistä pientilallisista on jo
siirtynyt ajasta iäisyyteen, mutta
heidän lapsissaan elää syvällä
leväläisyys. Osa on kivunnut
kurjista oloista huippuvirkaan.
Aaljoen Kari on nykyisin kemistinä Neste Jacobs Oy:ssä.
Tohtoroinut aiheesta prosessien
hyödyntä käytännössä. Lankisen
Pirjo (jo edesmennyt) opiskeli
maisema-arkkitehdiksi ja teki lyhyeksi jääneen uransa Saksassa.
Lankisen Markku, VTM, toimii
erikoistutkijana Helsingin kaupungin tietokeskuksessa ja on
tohtoroinut aiheesta positiivinen
diskriminaatio. Hossin Martti

teki sotilasuran ja päätyi ihan
everstiluutnantiksi. Hän toimi 19
vuotta Libanonin rauhanturvaajien komentajana.
Meloessamme viime kesänä
Jokioisilta Ypäjälle huomasimme kuinka kaunis Loimijoki on.
Vaikka vesi on savipohjan
takia samea, niin mieli kyllä
kirkastui siinä kauniina sunnuntaisena kesäpäivänä meloessa.
Muistot palasivat monen kymmenen vuoden maailmalla olon
jälkeen.
Levää ohittaessa huomasin
kuinka talot ympäristöineen oli
huolellisesti hoidettu. Lankisen
Pertin lämminveriköt laidunsivat entisillä Lehtosen mailla ja
toisella puolella jokea hirnahteli
siittolan hevosia kymmenittäin.
Muistojen Poukkasiltakin oli
saatettu aivan uuteen uskoon.
Tänne maaseudun rauhaan var-

maan olisi tulijoita vaikka kuinka, mutta tuskin täältä kukaan
taloaan myy.
Parkkeerasin kanootin Kurjensillan pieleen ja jatkoin jalan
pitkin Leväntietä. Ainoan ainoatakaan ihmistä ei tullut vastaan.
Vasta Levänmäen jälkeen näin
Hossin Jussin. Pari sanaa vaihdettuamme jatkoin matkaa ohi
Tuomolan pysähtyen syntymäkotini viereen. Sama itkukiveni
oli vielä paikoillaan siinä missä
ennenmuinoin oli seissyt maitokoppi. Istahdin hetkeksi ja taisin
siinä pari suolaista kyyneltäkin
pudottaa. Mietin elämää. Elämä
on potkinut niin hyvässä kuin
pahassa.
Elämä kuitenkin jatkuu. Kun
se loppuu tahdon kuoppani kaivattaa Ypäjän kirkkomaahan siihen mamman viereen.
Keijo Wääri

Hevikit-kerhon postia

Kärsitkö unettomuudesta

Kerhossamme vieraili Hannele
Rantanen FSTKY:n psykiatrian
poliklinikalta. Hän luennoi meille unettomuudesta. laitan hänen
ajatuksiaan tähän alle.
Ei ole olemassa mitään yksinkertaista koetta, jolla voisi mitata nukkuuko tarpeeksi. Jotkut
kertovat pärjäävänsä viiden tunnin yöunella, toiselle voi kymmenen tuntia olla sopiva.
Jatkuva henkinen työ tai stressi voi lisätä tarvittavaa unenmäärää. Ruumiillinen kipu ja henkiset ristiriidat yleensä lisäävät
unen tarvetta, mutta voivat myös
estää nukkumasta. Raskas ruumiin harjoittaminen vaatii myös
enemmän unta, esim. urheilijat.
Useimmilla meistä on satunnaisia nukahtamis- nukkumisvaikeuksia. Voimme olla matkalla ja tyyny ei tunnu hyvältä,
tai huone on liian lämmin. Jotain paikkaa kolottaa ja se estää
nukkumisen. Yleensä ongelmien
poistuttua nukutaan hyvin.
Jos ihminen kärsii unettomuudesta, niin hän ei nuku
kunnolla kotonakaan, vaan on
väsyneen tuntuinen koko päivän.
Huolet ja ongelmat, unettoman
tapa käsitellä niitä ja yleensä koko toimintatyyli saattavat tarvita
jäsentä mistä. Samoin on syytä
paneutua nukkumistottumuksiin.
Vuoteessa saa vain nukkua ja
rakastella.
On huomattavaa, että unettomuus on oire, ei sairaus. Se
on normaali reaktio elämänmuutoksiin. Unettomuus ei ole heikkouden eikä huonouden merkki.

Usein se kuvastaa tunnollisuutta
ja yritteliäisyyttä.

Nukahtamista ja
unen laatua
haittaavia tekijöitä:

1. työstä johtuvat syyt (liika
työnteko ja henkinen rasitus,
vuorotyö)
2. kahvin juonti
3. huolet ja murehtiminen
4. ihmissuhdeongelmat
5. alkoholi
6. stressi
7. epäsäännöllinen elämä
8. riitely
9. iltanokoset
10. iltasyöminen
11. myöhäisillan liikunta
12. ulkoiset häiriötekijät (melu,
valoisuus, lämmin huoneilma, vieras nukkumapaikka)
13. levottomat lapset
14. säryt, kivut, kuukautiset
15. jännittävät myöhäisillan tvohjelmat.
Lievät unihäiriöt saattavat korjautua jo unihygieniaa noudattamalla.

Unihygienian ohjeita:

1. Mene vuoteeseen vasta, kun
olet unelias.
2. Nouse vuoteesta joka päivä
suunnilleen samaan aikaan,
myös viikonloppuisin. Jos
viikonloppuisin välttämättä
haluat nousta myöhemmin,
nouse korkeintaan tuntia
myöhemmin.

3. Älä ota päiväunia
4. Älä nauti alkoholia kahteen
tuntiin ennen nukkumaan
menoa
5. Älä nauti kofeiinia klo 16
jälkeen tai kuuteen tuntiin
ennen nukkumaan menoa.
Ota selvää, mitkä ruoat, virvokkeet ja lääkkeet sisältävät
kofeiinia.
6. Älä tupakoi useisiin tunteihin
ennen nukkumaan menoa.
7. Liiku säännöllisesti. Paras
aika siihen on myöhäinen
iltapäivä. Vältä ponnistelua
klo 18 jälkeen.
8. Kiinnitä huomiota makuuhuoneesi lämpötilaan, melutasoon ja valaistukseen. Tee
niistä itsellesi sopivat.
9. Rauhoitu hetkeksi ennen
nukkumaan menoa. Katso
rauhallista tv-ohjelmaa, lue,
juttele kevyesti, kuuntele
musiikkia, keskity harrastukseesi jne.
10. Voit halutessasi nauttia pienen hiilihydraattipitoisen
välipalan ennen nukkumaan
menoa. Juo vain vähän. Älä
syö yöllä, koska siitä tulee
helposti tapa.
11. Mikäli et saa unta, nouse
ylös, ja mene toiseen huoneeseen. Tee jotain rauhallista ja palaa vuoteeseen, kun
tunnet olosi uneliaaksi.
12. Jos et vieläkään nukahda nopeasti, toista edellinen vaihe. Toista se usein, kun on
tarpeen. Toista se myös, jos
heräät keskellä yötä etkä saa
unta 10 minuutissa.

13. Kehitä säännöllinen rutiini, joka viestittää vuoteeseen menon lähestymistä ja
edeltää nukkumista (esim.
iltauutiset, iltapala, peseytyminen). Suorita rutiini aina
samassa järjestyksessä. Ota
mieluinen uniasento ja käytä
lempityynyäsi ja -peittoasi.
Koska unettomuuden takana voi
olla psykofyysinen jännittyneisyys, ensimmäinen menetellä
unettomuuden hoidossa olisivat rentoutusmenetelmät. Usein
käytettyjä ovat mielikuvitusharjoitukset, meditaatio, hengitysharjoitukset, lihasten vuorotteleva jännittäminen ja rentouttaminen.
Päiväkirjaa pitämällä on hyvä
vapauttaa itsensä epämiellyttävistä ajatuksista, huolista ja epäilyistä. Kannattaa laittaa huolet ja
seuraavan päivän suunnitelmat
paperille, jossa ne ovat turvassa,
eivätkä enää taakkana mielessänne.
Uni tulee itsestään, kun lakkaa huolehtimasta siitä, mutta
ei estä sen tuloa. Voi luottaa siihen, että vähemmälläkin unella
selviää, ja aina ei tarvitse eikä
voikaan olla parhaimmillaan. Jos
unettomuus on päässyt pahaksi,
kierteestä selviämiseen on usein
järkevää käyttää ulkopuolista
apua. Mitä miellyttävimmin valvot, sen helpommin nukahdat.
Ulla Salmi

Hevikit on mielenterveysyhdistys
Mielikki ry:n alainen
vertaistukea tarjoava kerho.

Metsänomistajien liitto Länsi-Suomen tiedote
koskien Ypäjänkylän osayleiskaavan laatimista
Kunta suunnittelee maankäyttöä laatimalla kaavoja

Kuntien kaavoittajilla on
maakuntakaavaa tulkitessaan
ja yleiskaavoja laatiessaan suuri valta ja vastuu maankäytön
käytännön toteutuksesta. Usein
kuntakaavoittajat toimivat hyvin itsenäisesti ja maakuntakaavan suunnitelmista poiketaan suurestikin.

Kaavoitusta
kannattaa seurata

Vaikka alueidenkäytön suunnittelulla pyritään maankäytön

eri tavoitteiden yhdistämiseen,
voi se nykykehityksellä aiheuttaa ongelmia metsätalouden harjoittamiseen. Siksi Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi kehottaa maanomistajia seuraamaan
tarkasti oman kuntansa kaavoitusta. Kunnan viranomaisten ja
kaavoittajan puoleen pitää kääntyä mahdollisimman varhaisessa
vaiheessa. Maanomistajilla on
oikeus pyytää ja saada perusteluja oman alueensa kaavamerkintöihin.
Ypäjän kunta on haukannut suuren palan aloittamalla
osayleiskaavan laatimisen Ypä-

jänkylästä, johon kuuluu noin
kolmannes kunnan pinta-alasta.
Osayleiskaavaa laaditaan ja kaavamerkintöjä tarkennetaan kaiken aikaa. Maanomistajien kannattaakin olla juuri nyt aktiivisia,
mikäli haluavat tietoa alueidensa
kohtalosta ja käyttömahdollisuuksista kaavan valmistumisen
jälkeen. Kaavaluonnoskartassa
on hyvin paljon erilaisia merkintöjä. Yleiskaavalla on oikeusvaikutuksia. Apua kaavoitusongelmiin saa alueen metsänhoitoyhdistyksestä. Metsänomistajien
liitto puolestaan seuraa maakunnallista kaavoittamista.

Metsätalous ja kaavoitus

Maankäytön suunnittelua toteutetaan käytännössä laatimalla
kaavoja. Kaavoilla ohjataan alueiden käyttöä ja rakentamista.
Metsätalouden kannalta kaavamerkinnöillä vaikutetaan, joko
suoraan tai välillisesti metsätalouden harjoittamiseen. Esimerkiksi maiseman tai luonnonarvojen vuoksi erityismerkinnän
saaneilla metsätalousvaltaisilla
alueilla voi byrokratia lisääntyä
maisematyölupien ja vastaavien
myötä.
Metsänomistajien liitto
Länsi-Suomi

Reijo Heinonen
ampui SM-pronssia

Reijo Heinonen on moninkertainen SM-tason ampuja.

Kuopiossa ratkottiin Suomen
Ampumaurheiluliiton(SAL) ilmakiväärin liikkuvan maalin
Suomen mestaruuksia sekä normaalijuoksuissa että sekäjuoksuissa. Kummassakin ammuttiin
20+20 laukausta.

Reijo Heinonen ampui sarjassa Y-70 normaalijuoksuissa
tuloksen 266p, joka oikeutti SMpronssimitaliin.
Lisäksi Heinonen ampui sekajuoksuissa tuloksen 265p, jolla hän sijoittui viidenneksi.

Hevosklusteri kokosi
hevoslait yhteen
Lounais-Hämeen Hevosklusteriohjelma valmistumassa Hippoliksen Hevosklusterihankkeen kokoama Lounais-Hämeen
Hevosklusteriohjelmaa on valmisteltu 2010 järjestetyn Hevosvoimainen Lounais-Häme
-tilaisuudessa esiin nostettujen
asioiden pohjalta sekä yritys- ja
toimijahaastatteluilla. Ohjelma
sisältää alueen hevostalouden ja
sen sidosryhmätoiminnan kehittämisen tavoitteet vuoteen 2025
saakka.
Ohjelmaluonnos lähetettiin tam-

mikuussa alueen yrittäjille kommentoitavaksi. Otamme kommentteja vastaan alueen kehittämistarpeista, joten ota rohkeasti
yhteyttä! Projektikoordinaattori
Anne Laitinen, anne.laitinen@
hippolis.fi tai puh. 040 766 0830.
Ohjelmaluonnoksen
viisi pääteemaa ovat:
1. Osaamisen lisääminen
2. Markkinoinnin tukitoimet
3. Toimiva yritysyhteistyö
4. Yritystoiminnan kasvattaminen
5. Infran kehittäminen

Minne menet nuori?
Piirros: Raakel Nieminen

Muistoja Levältä

Joko sinä olet kuullut tästä projektista? Se on toiminut seutukunnan alueella reilun vuoden
ajan. Quo vadis iuvenis – minne
menet nuori -projektin tärkeimpänä tehtävänä on auttaa alle
25-vuotiaita työttömiä nuoria
työllistymisessä ja koulutuksen
löytämisessä tai koulutuksen
loppuun saattamisessa.
Nuorisotyöllisyysprojekti
on Euroopan sosiaalirahaston
(ESR) pääosin rahoittama projekti. Seutukunnallisena hankkeena rahoitukseen osallistuvat
myös Forssan kaupungin lisäksi
Ypäjän, Humppilan, Jokioisten
ja Tammelan kunnat.
Projektityöntekijät antavat
yksilöllistä ohjausta, neuvontaa
ja tukea. Tavoitteena on tehdä
yhteistyössä nuoren kanssa selkeä tavoitesuunnitelma työllistymiseksi. Projektiin osallistuminen on nuorille vapaaehtoista.
Seutukunnalla on tällä hetkellä noin 220 nuorta työtöntä,
joille pyritään löytämään sopiva
aktivointitoimenpide taantuman
aikana, jolloin avoimien työmarkkinoiden mahdollisuudet
ovat rajalliset. Projekti rakentaa
ideoimalla yhdessä nuoren kanssa koulutus- ja työllisyyspolkuja.

Tämän lisäksi työntekijöiltä saa
neuvoja kaikenlaisissa muissakin elämäntilanteissa. Palvelua
on vuoden aikana käyttänyt reilut 80 nuorta, joten kokemusta
on kertynyt seutukunnan nuorten
tilanteesta.
Ypäjällä teemme yhteistyötä muun muassa nuorisotoimen,
kunnan muiden tahojen, seurakunnan, yrittäjien sekä Hevosopiston kanssa. Projekti on
mukana etsivän työn verkostossa; Loimaan etsivän työn tekijä
Mari-Anna Hovi on lähettänyt
koulunsa keskeyttäneitä nuoria
pohtimaan seuraavaa liikettään
projektityöntekijän kanssa. Ypäjäläisiä asiakkaita on projektin piirissä tällä hetkellä neljä
kappaletta, ja lisää on tulossa.
Nuoria on tavattu muun muassa
nuorisotila Haavissa, kirjastossa
ja veteraanituvalla.
Ota rohkeasti yhteyttä! Lisätietoja löydät www.minnemenetnuori.fi -sivustolta tai soittamalla Eijalle 040 176 5004 suoraan.
Ypäjällä voit tarttua hihasta esimerkiksi myös nuorisotilavalvoja Jatta Vaittista. Tehdään sinulle
sopiva suunnitelma yhdessä!
Terveisin
Eija Aro, projektityöntekijä
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Yhteispalvelupiste
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.
Lähipoliisin vastaanotto
yhteispalvelupisteessä maanantaina 7.3.
(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).

Liikkumaan Ypäjällä!
Ypäjän Yllätyksen pyynnöstä liikuntakalenterissa ei
toistaiseksi ilmoiteta Ypäjän Yllätyksen järjestämää
liikuntaa. Katso Ypäjän Yllätyksen omat ilmoitukset.
Liikuntaa järjestävät tahot muistakaa ajoissa ilmoittaa
muuttuneet tiedot liikunnanohjaajalle. Seuraa www.
ypaja.fi -sivustoja sekä ota tarvittaessa yhteyttä myös
järjestävään tahoon.
Maanantai
13.00–14.00 Ypäjäläisten yli 60-vuotiaiden kuntosalivuoro. Alkeisryhmä II. Palvelukeskus.
14.00–15.00 Ypäjäläisten yli 60-vuotiaiden kuntosalivuoro. Jatkoryhmä I. Palvelukeskus.
18.00–19.00 Lasten kerho. Ypäjänkylän koulu. Ypäjän
Nuorisoseura ry. Tiedustelut Hannalta p.
0400 783 9925.
19.00–20.00 Jumppa (huom. aika). Kartanon koulu.
Ohjaaja Meri Niemi. Naisvoimistelijat.
19.00–20.00 Keppijumppa. Ypäjänkylän
koulu. Ypäjän Et. Maa- ja kotitalousnaiset.
Tiistai
14.00–15.00 Ypäjäläisten yli 60-vuotiaiden kuntosalivuoro. Jatkoryhmä II. Palvelukeskus.
15.15–16.45 Superliikkis 3-6 -luokkalaisille. Kartanon
koulu. Ypäjän kunta.
18.00–19.30 Ohjattu kuntosali. Pertunkaari. Ypäjän
kunta.
Keskiviikko
13.00–14.00 Ypäjäläisten yli 60-vuotiaiden kuntosalivuoro. Alkeisryhmä I. Palvelukeskus.
14.00–15.00 Ypäjäläisten yli 60-vuotiaiden kuntosalivuoro Jatkoryhmä I. Palvelukeskus.
17.00–18.00 Kevyt jumppa. Kartanon koulu. Jokiläänin kansalaisopisto.
18.00–19.00 Tehojumppa. Kartanon koulu. Jokiläänin
kansalaisopisto.
18.00–21.00 Avantouinti. Piilikangas. Piilikankaan
Pingviinit ja Kuusjoenkulman kyläyhdistys.
18.30–20.00 Juoksukoulu. Perttulan koululla + lenkki.
Ypäjän kunta/Ypäjän Naisvoimistelijat ry.
Torstai
14.00–15.00 Ypäjäläisten yli 60-vuotiaiden kuntosalivuoro. Jatkoryhmä II. Palvelukeskus.
18.00–18.45 Lasten kansantanssikerho. Perttulan
koulu.
17.30–18.30 Pumppitreeni. Kartanon koulu. Naisvoimistelijat. Ohj. Eeva Mikkola (4 € / krt).
Sunnuntai
15.00–18.00 Avantouinti. Piilikangas, Koskentie 687.
Kuusjoenkulman kyläyhdistys.
Lisäksi Ypäjällä järjestävät liikuntaa monet muut tahot.
Seuraa myös heidän nettisivustojaan, esim. Loimijoki
Golf, Ypäjän Ratsastajat jne. Huom. Liikuntakalenterin
tilanne elää jatkuvasti, seuraa www.ypaja.fi -sivustoja
ja ota tarvittaessa yhteyttä myös järjestävään tahoon.

Eduskuntavaalit 2011
Ypäjän kunnassa toimitetaan eduskuntavaalit
sunnuntaina 17. päivänä huhtikuuta 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
Ypäjällä 26.1.2011
Ypäjän kunnan keskusvaalilautakunta

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

Perus- ja kohdeavustukset liikunta- ja
nuorisotoimintaan vuodelle 2011
Vapaa-aikalautakunta julistaa haettavaksi
avustuksia seuraavasti:

Perusavustukset
Perusavustuksia myönnetään varsinaisen toiminnan
tukemiseen.
Perusavustushakemukseen tulee liittää toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä
toimintavuodelta, toimintasuunnitelma ja selvitys siitä,
mikä on perustoimintaa, johon avustusta haetaan sekä
talousarvio vuodelle 2011.
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 yhteispalvelupisteestä saatavalla
lomakkeella.
Vapaa-aikalautakunnalle osoitetut hakemukset liitteineen tulee jättää 31.3.2011 mennessä osoitteella
Vapaa-aikalautakunta, 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.
Kohdeavustushakemuksia voi jättää pitkin toimintavuotta 30.11.2011 saakka.
Kohdeavustukset on haettava kunnan kotisivulta
(www.ypaja.fi) tai yhteispalvelupisteestä saatavalla lomakkeella (sama lomake kuin perusavustuksissa).
Lisätietoja antaa vs. hallintojohtaja Jarkko Luukkonen,
puh. 7626 5201 tai jarkko.luukkonen@ypaja.fi.
Vapaa-aikalautakunta

Verenpaineenmittaus
ilman ajanvarausta

Ypäjän Osuuspankin alakerrassa
ke 9.3.2011 klo 10.30–11.30
ke 13.4.2011 klo 10.30–11.30
Tervetuloa!
Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

Verenpaineenmittaus
ilman ajanvarausta

Ypäjänkylän lainausasemalla

keskiviikkona 23.3.2011 klo 10.30–11.30
Tervetuloa!
Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

Ypäjän kunta järjestää

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
perjantaina 18.3.2011

Lähtö Ypäjän torilta 18.3. 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.

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
Eduskuntavaalin kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana 6.–12.4.2011.
Äänestäjälle ilmoitetaan etukäteen kirjeitse tai puhelimitse
kahden tunnin tarkkuudella se ajankohta, jolloin vaalitoimitsija
saapuu toimittamaan äänestyksen.
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.
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
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Katet kantoivat
television Haaviin

Lions Club Ypäjä Kate lahjoitti ypäjäläiselle nuorisolle television Nuorisotila Haaviin. Klubin presidentti Anne Uutela
(oik.) ja lohkon puheenjohtaja Eeva Mikkola toivovat, että
televisiosta on iloa kylän nuorisolle. Haavissa valvova Jatta
Vaittinen (vas.) on varma, että televisio tulee tehokkaaseen
käyttöön. Nuoret ovat kaivanneet toista pelitelevisiota, jotta
he saavat Wiin ja Playstationin tehokäyttöön.

Lasten korkeakoulun tiedeluennot
alkavat taas!

Syksyllä 2010 alkaneet ja suuren suosion saaneet Lasten
korkeakoulun tiedeluennot
jatkuvat maaliskuussa 2011.
Kevätlukukauden aikana tieteentekijät tutustuttavat kuulijoitaan noitien, ritareiden ja
hyönteisten ihmeelliseen maailmaan.
Lasten korkeakoulussa tieteeseen ja tutkimukseen tutustutaan
lasten ehdoin. Luennoitsijoina
toimivat tieteentekijät, jotka
kertovat omista tutkimuskohteistaan 7–12 -vuotiaille lapsille. Osallistumisesta saa leiman
omaan luentopassiin.
Lauantaina 12.3. klo 10–11
luento Kuka pelkää noitia?
Luennon pitää dosentti Matti Kamppinen, joka on tutkinut
Perun Amazonin sademetsissä
asuvia ihan oikeita parantajanoitia. Mutta mitä tekemistä näillä noidilla on Harry Potterin ja
Tarun sormusten herrasta kanssa? Ja miten Rölli-peikko tähän
kaikkeen liittyy? Tule ottamaan
selvää!
Lauantaina 19.3. klo 10–11
luento Totta ja tarua ritareista.
Yleisen historian yliopistonlehtori Meri Heinonen kertoo lu-

ennolla, millaista ritarien elämä
todella oli. Ritareilla oli tärkeä
rooli keskiajan sodissa, ristiretkillä ja turnajaisissa. Millaisia
varustuksia ritarit kantoivat mukanaan ja minkä ikäisenä ritarikoulutus aloitettiin? Entä mitä
tapahtui, jos tyttö pukeutui haarniskaan ja lähti miekka ojossa
sotaan?
Lauantaina 26.3. klo 10–11
luento Hyönteiselämän ihmeitä! Biologian ja maantieteen lehtori Martti Raekunnas käsittelee
luennolla muun muassa seuraavia kysymyksiä: Mistä hyönteiset tunnistaa? Mitä hyönteiset
syövät ja miten ne kasvavat? Miten ne selviävät talvesta? Miksi
jotkut hyönteiset ääntelevät ja
jotkut imevät verta?
Luennoille ilmoittaudutaan
verkkolomakkeella, joka löytyy
Hämeen kesäyliopiston kotisivuilta www.hameenkesayliopisto.fi kohdasta ”Muu koulutus” > ”Lasten korkeakoulu”
tai Lasten korkeakoulun sivuilta
www.hameenliitto.fi/lastenkorkeakoulu. Luennoille voi ilmoittautua myös puhelimitse numerossa (03) 647 4070. Ilmoittautuminen on sitova.

JUOKSUKOULU
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 tässäkin vaiheessa pitää 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!

Iloa vapaaehtoistyöstä
Marraskuun
Ypäjäläisessä
pyydettiin vapaaehtoistyöstä
kiinnostuneita tulemaan palvelukeskuksessa järjestettävään tilaisuuteen. Tavoitteena
oli löytää henkilöitä, joilla on
antaa omaa aikaansa palvelukeskuksen asukkaiden iloksi ja
avuksi omien taitojen ja voimien mukaan. Paikalle saapuikin
lukuisia innostuneita. Tilaisuuden jälkeen palvelukeskuksessa järjestettävälle vapaaehtoistyön kurssille osallistui suuri
joukko asiasta kiinnostuneita.
Tämä kurssi toteutettiin tammikuun aikana, ja siellä käsiteltiin useita erilaisia aiheita,

kuten vapaaehtoisena olemista,
salassapitoa, sitoutumista vapaaehtoisena toimimiseen sekä
muistihäiriöisen henkilön kohtaamista. Lisäksi kurssilaisille
kerrottiin palvelukeskuksen
eri yksiköistä. Kaikki kurssille
osallistuneet saivat kurssidiplomin.
Palvelukeskus sai vapaaehtoistoimintaan mukaan yhteensä 15 vapaaehtoista. Palvelukeskuksen henkilökunta ja asiakkaat kiittävät näistä olevista
ja tulevista laulutuokioista, askarteluhetkistä, ulkoiluystävistä, koirakavereista ja lämpimän
pullan tuoksuista.
Ohessa osa kurssilaisista diplomeineen.

Ikääntyminen – uhka vai mahdollisuus?

Ikääntyvistä keskusteltaessa
keskitytään yleensä ikääntyvien
tuomiin ongelmiin yhteiskunnassa. Keskitytään sosiaalimenojen
kasvamiseen, huoltosuhteeseen,
eläkkeisiin tai työvoiman riittämättömyyteen. Tosiasia kuitenkin on, että tämän päivän eläkeläisillä – kolmannen iän kansalaisilla – on parempi toimintakyky,
varallisuus ja terveys kuin ikätovereillaan muutama vuosikymmen sitten.
On hyvin tärkeää nähdä seniorit aktiivisina toimijoina. Monesti puhutaan ns. kolmannesta
iästä, vahvasta vanhenemisesta,
terveestä vanhenemisesta, aktiivisesta ikääntymisestä sekä tuottavasta ikääntymisestä. Ikääntyneet eivät ole vain menoerä
vaan he ovat voimavara monilla
eri yhteiskunnan alueilla kuten
työelämässä, vapaaehtois- ja järjestötyössä, omaishoidossa ja
muussa hoivassa, koulutuksessa
ja elämänkokemuksen siirtämisessä.
Yritysten pitäisi nähdä väestön ikääntyminen mahdollisuutena kehittää uusia tuotteita ja
palvelumuotoja. Väestön ikääntyminen ja terveysteknologian

kehittyminen sekä niihin liittyvä
sosiaali- ja terveysmenojen kasvu aiheuttavat suuren tarpeen
uusille toimintamalleille – uusille vanhenemiseen liittyville
innovaatioille. Nyt on tärkeää
kääntää väestön ikääntymisen
haasteet mahdollisuuksiksi yrityksille ja elinkeinoelämälle.
Vaikka terveyspalvelut iän karttumisen myötä ovat tärkeitä, ne
eivät yksin riitä. Täysipainoiseen
elämään tarvitaan myös toimivia kulttuuri-, liikunta-, matkailu- ja ravintolapalveluita, joiden
käyttäjinä tämä ikäluokka kasvaa huimaa vauhtia. Eikä pidä
unohtaa erilaisten jokapäiväisissä
askareissa tarvittavien apuvälineiden tarjoamia mahdollisuuksia tuotekehittelyssä ja sitä kautta
tuotteistamisessa.
Kanta-Hämeessä aloitettiin
EU-rahoitteisen Interreg IVC
-hankkeen tukemana 4 hanketta,
joiden tarkoituksena on tarjota
mahdollisuuksia aktiivisen ikääntymisen tukemiseen sekä kääntää
ikääntymisen haaste voimavaraksi ja mahdollisuudeksi yritysmaailmalle. Projekteissa kehitetään
mm. ikääntyvän väestön tarpeiden pohjalta julkisten palvelujen

tuottamisjärjestelmiä monituottajamallin sekä vapaaehtoistyön
avulla. Kahdessa muussa projektissa tarkastellaan terveellisen
ravinnon sekä IT -ratkaisujen
merkitystä vanhusväestön hyvinvoinnin edistämiseksi. Hämeen
liiton hallinnoimassa hankkeessa
on mukana 7 eri maata ympäri
Eurooppaa. Hämeestä mukana
ovat HAMK, Kehittämiskeskus
Oy Häme ja Innopark. Monituottajamallin kehittäminen Eurooppalaisten partnereiden kanssa antaa lisämahdollisuuksia kehittää
Hämeenlinnassa käytössä olevaa
usean eri tuottajan ja hyvinvointitoimialan yhteistä kehittämiskonseptia.
Ikääntyneiden itsensä, mutta
myös yhteiskunnan kannalta on
ehdottoman tärkeää, mikä on iäkkään ihmisen itsenäinen toimintakyky. Paras ratkaisu tietysti on,
että henkilö pystyy huolehtimaan
itsestään ja omista tarpeistaan
kotioloissa mahdollisimman pitkään. Kyky liikkua itsenäisesti
on keskeisin tekijä kotona selviytymiselle. Liikunnalla ja terveellisellä elämäntavalla on suuri
vaikutus aktiiviseen ikääntymiseen. On erittäin tärkeää kehittää

sellaisia koko ihmisen elinkaaren
kattavia asumis- ja palveluratkaisuja, joiden avulla ikääntyvät ihmiset voivat asua entistä
pidempään omassa kodissaan
mahdollisimman täysipainoista
elämää viettäen.
Julkisen rahoituksen vähentyessä kuntalaisille tarjottavia
hyvinvointipalveluja on tuotettava entistä tehokkaammin, niiden
tarvetta on supistettava ja kansalaisten tulee itse kustantaa yhä
enemmän käyttämiään palveluita.
Edullisin tapa olisi vähentää palveluiden tarvetta ennaltaehkäisevällä toiminnalla kuten terveyttä
edistävän liikunnan mahdollistamisella. Terveysliikunta tulisikin
nähdä kunnissa peruspalveluksi
ja monen eri sektorin ennaltaehkäiseväksi työksi. Terveysliikunnan edistäminen on moniulotteista toimintaa, jossa yhteistyötä olisi tehtävä liikuntatoimen, sosiaali- ja terveystoimen, koulutoimen
ja kaavoituksen sekä maankäytön
välillä.
Timo Saviniemi

Hämeen Liiton maakuntavaltuuston puheenjohtaja
Hämeenlinnan kaupunginvaltuutettu

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila:

Turvallisuus on kotimaisen
ruuan parhain kilpailuvaltti

Ruokaturvallisuus ei ole itsestäänselvyys maailman elintarvikemarkkinoilla. Puutteita ja
jopa ruokaskandaaleja paljastuu
turhan usein maailmalla. Kiinan
melamiinimaitojauhe-skandaali
ja Saksan dioksiiniskandaali ovat
viimeisimpiä esimerkkejä.
Suomi on tutkitusti maailman
huippua elintarviketurvallisuudessa. Esimerkiksi viime kesänä
julkaistu EU-vertailututkimus
todisti tämän. Monet maat pyrkivätkin ottamaan oppia Suomen
tehokkaasta ruokaturvallisuusosaamisesta.
”Turvallisuus on kotimaisen
ruokamme parhain kilpailuvaltti”, maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila sanoo.
Hänen mukaan erinomaista ruokaturvallisuutta pitäisi hyödyntää paremmin kotimaisen ruuan
markkinoinnissa.
”Kuluttajan on saatava tietää ruoan alkuperä sekä ruuan
tuottamisen tapa”, ministeri
Anttila sanoo. Anttilan mukaan
maamme elintarviketeollisuus ja
kauppa voisivat yhdessä entistä voimakkaammin profiloitua
huipputurvallisen suomalaisen
ruuan tarjoajana.
Suomalaisen elintarviketur-

vallisuuden juuret ovat maaseudulla, sillä turvallisuudesta huolehtiminen alkaa jo pellolta.
”Ruokaturvallisuudesta huolehtiminen maksaa tuottajille
kalliimpina tuotantokustannuk-

sina, mutta parempaa kannattavuutta ei voi hakea tinkimällä
turvallisuudesta. Ruokaturvallisuuden lisäkustannukset on löydyttävä markkinoilta”, ministeri
Anttila toteaa. Anttila toivoo, et-

tä Suomessa puhuttaisiin ruuasta
turvallisena laatutuotteena eikä
pelkästään hintatuotteena.

”Halvalla ei voi saada laadukasta ja turvallista ruokaa”,
ministeri Anttila linjaa.

Autovakuutus Osuuspankista
vuodeksi puoleen hintaan!
Keskitä vakuutuksesi nyt Pohjolaan. Uutena etuasiakkaana saat
Osuuspankista autovakuutuksen vuodeksi puoleen hintaan.
Pankki- ja vakuutusasioiden keskittäminen ei muuten ole
lainkaan vaikeaa. Kysy lisää!
Autovakuutusedun saa uusi Pohjolan etuasiakas henkilöauton liikennevakuutuksen yhteydessä.
Etuasiakas on sellainen asiakas, jolla on vakuutus kolmesta eri vakuutusryhmästä Pohjolassa.
Tarjous on voimassa 31.3.2011 saakka.

Yhdessä hyvä tulee.
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Uudenmaan ELY-keskus tiedottaa:

Yksityisteiden valtionavustukset haettavissa ympäri
vuoden Uudenmaan ELY- keskuksen alueella
Tiekunnat voivat hakea valtionavustusta yksityistien parantamiseen ympäri vuoden. Yksityistielain mukainen valtionavustus
on harkinnanvaraista ja sitä
myönnetään parantamishankkeisiin tien ja siltojen vaurioiden
sekä rakenteiden korjaamiseen.
Avustukset jaetaan vuosittaisista määrärahoista. Uudenmaan
ELY- keskus päättää avustusten
myöntämisistä Uudenmaan, ItäUudenmaan, Kanta-Hämeen ja
Päijät-Hämeen maakuntien alueilla. Ohjeiden mukaisesti täytetyt hakemukset ja niihin liitetyt
suunnitelmat ja kustannusarviot
nopeuttavat käsittelyä. Avustuksen hakijana on aina tiekunta.
Valtion erityisesti varaamaa avustusmäärärahaa puuhuollon kannalta merkittävien
yksityisteiden tiekunnille voi-

daan myöntää vielä tänä ja
ensi vuonna. Tiekunnan tulee
olla ripeästi liikkeellä, koska
hakemukset on toimitettava
joko tämän vuoden aikana
tai viimeistään alkuvuodesta
2011, jotta ne ehditään käsitellä ajoissa.
Etusijalla pidetään sellaisia
hankkeita, joissa on kyse esimerkiksi siltojen tai suurten rumpujen uusimisesta tai tien tulva- tai
routavaurioiden korjaamisesta.
Yleensä määrärahoilla voidaan
avustaa myös laajempaa perusparantamista kuten esimerkiksi
tien kantavuuden ja kuivatusjärjestelmän parantamista. Hakemuksia arvioidaan mm. tien
parantamistarpeen, hankkeen sisällön, kiireellisyyden ja esim.
liikenneturvallisuuden parantamisen perusteella.

Tiekuntien on hyvä muistaa:

tai (2.):

Yksityistielain mukaisesti
tie on valtionavustuskelpoinen kun (1.):

Lisätietoja, hakulomakkeita ja
muuta informaatiota
saa seuraavilta:
– www.ely-keskus.fi => Palvelut => Yksityisteiden valtionavustukset
– Liikenteen Asiakaspalvelu: p.
020 690 303 (ma–pe 9–16),
s-posti: liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi
– Uudenmaan ELY- keskus, Arja Kottari p. 0400 809 583
– Hakemukset lähetetään osoitteeseen: Pirkanmaan ELYkeskus, Yksityistiet, Pl 297,
33101 TAMPERE

Hankkeen käynnistämisestä, avustuksen hakemisesta ja
vastaanottamisesta päätetään
tiekunnan kokouksessa. HUOM.
Tien vuosittaista kunnossapitoa
ei avusteta valtionavustuksella.

– se on henkilöautolla ajokelpoinen
– sen asioiden hoitamista varten
on perustettu tiekunta
– tiellä on paikkakunnalla huomattava liikenteellinen merkitys tai tie on tarpeellinen
pysyvän asutuksen pääsytienä
vähintään yhden kilometrin
matkalla ja sen vaikutuspiirissä on vähintään kolme pysyvästi asuttua taloutta

– vuosina 2009 - 2011: tie, jolla
on huomattava merkitys puutavarakuljetusten kannalta ja
kun sellaiselle tielle on perustettu tiekunta

YPÄJÄN KIRJASTO UUTUUSLUETTELO 1–2/2011
0 Yleisteokset. Kirja-ala.
Kirjastotoimi. Yleinen kulttuuripolitiikka
Lahtinen, Mikko: Kirjastojen
maa
Mitä missä milloin 2011: vuosikirja
1 Filosofia. Psykologia.
Rajatieto
Hämäläinen, Pekka: Isä ja minä:
ainutlaatuinen ihmissuhde hyvässä ja pahassa
Viljamaa, Janne: Pidä puolesi: irti
narsistin hampaista!
Palomäki, Ulla: Kuka sopii minulle?: tähtimerkit ja ihmissuhteet
Dunderfelt, Tony: Ilon psykologia
Kiminkinen, Tapani: Maalaislääkärin matkassa
3 Yhteiskunta
Alasalmi, Päivi: Loistava yksinhuoltajuus
4 Maantiede. Matkat.
Kansatiede
101 elämäsi matkakohdetta
Ledig, Elfi: Top 10 München
Berman, Eleanor: Top 10 New
York
Kennedy, Jeffrey: Top 10 Miami
ja Florida Keys
Willis, Matt: Top 10 Moskova
5 Luonnontieteet.
Matematiikka. Lääketiede
Arndt, Bettina: Seksipäiväkirjat
D’Acampo, Gino: Italian dieetti: nauti italialaisia herkkuja ja
laihdu!
Hustvedt, Siri: Vapiseva nainen:
hermojeni tarina
Lauritzson, Ola: Herkuttele huoletta: GI-ruokaa juhlahetkiin
Mäkelä, Karin: Valkea voima:
huumeäidin tarina
Palssa, Anette: Keventäjä hallitsee syömistä
Partinen, Markku: Unikoulu aikuisille: opi selättämään unettomuus
6. Tekniikka. Talous.
Käsityö. Maa- ja metsätalous.
Kotitalous. Liiketalous
Birmelin, Immanuel: Marsut
Bliss, Debbie: Neulojan vuosi:
ihania neuletöitä koko vuodeksi
Sundance, Kyra: 101 koiratemppua
Wegler, Monika: Kääpiörotuiset
kanit
Ei menny niinku Strömsössä
7 Taiteet. Liikunta
Keräilijän aarteet: Arabian astiastoja

Ratsastusretket: laukkaa aavikolla ja Mongolian arolla
Vuoden luontokuvat 2010
Whyte, Greg: Kuntouimarin käsikirja
9 Historia, elämäkerrat
Byrne, Lorna: Portaat taivaaseen
Bäckström, Bror: Parturin tuolista: tarinoita lööppijulkisuuden
takaa
Halmekoski, Jouko: Orjamarkkinat: huutolaislasten kohtaloita
Suomessa
Lampsos, Parisoula: Bagdadin
prinsessa: elämäni Saddamin
kanssa
Vainio, Anneli: Kastanjavuorten
kylä: elämää Etelä-Ranskassa
84 Aikuisten kertomakirjallisuus (D=dekkari, SF=fantasia/
scifi, R=rakkaus, S=sota)
Adler, Elizabeth: Unelmien
Saint-Tropez (D)
Ahern, Cecilia: Mitä huominen
tuo tullessaan (R)
Alexander, Hannah: Kohtalokas
muutto
Arhippa, Pirkko: Kipunuora (D)
Atwood, Margaret: Herran tarhurit (SF)
Bushnell, Candace: Carrien nuoruusvuodet (R)
Dahl, Arne: Pimeyden kutsu (D)
Forsyth, Frederick: Kobra (D)
Goolrick, Robert: Luotettava vaimo
Heikura, Jouko: Mustien vuorten
varjossa
Hill, Melissa: Kirjeitä San Franciscosta (R)
Iggulden, Conn: Valloittaja:
Nuolten herrat
Iggulden, Conn: Valloittaja: Kunnian kentät
Jacobs, Kate: Lankakaupan talvi
(R)
Katajamäki, Unto: Vainaja verkossa (D)
Kinsella, Sophie: Minishoppaaja
Laurie, Hugh: Järein asein (D)
Lehtinen, Lasse: Onni suosii rohkeaa
Lehväslaiho, Reino: Alakurtin tie
(S)
Luoma, Heikki: Kuusniemen naiset
Läckberg, Camilla: Perillinen (D)
Mankell, Henning: Isidorin tarina
Manninen, Pekka: Peili
Marttila, Mervi: Molemmista
päistä tähystetty
Oates, Joyce Carol: Kosto
Parkkinen, Sami: Punainen pyörre (SF)
Perttula, Pirkko-Liisa: Harmaat
pantterit
Rajaniemi, Hannu: Kvanttivaras
(SF)

Rankin, Ian: Lankeemuksia (D)
Rankin, Ian: Pimeän sylissä (D)
Riesco, Nerea: Ars Magica
Rimminen, Mikko: Nenäpäivä
Roberts, Nora: Jotain vanhaa (R)
Roslund, Anders: Tyttö katujen
alta (D)
Samartin, Cecilia: Nora & Alicia
Sandberg, Timo: Kalmankokko
(D)
Saramago, José: Elefantin matka
Shafak, Elif: Rakkauden aikakirja
Swärd, Anne: Viimeiseen hengenvetoon
Trussoni, Danielle: Enkelioppi
Valli, Juhani: Kirveeniskuja kairassa (E)
Vargas Llosa, Mario: Vihreä talo
Verdon, John: Numeropeli (D)
Lasten ja nuorten tietokirjallisuus
Bloom, Steve: Suloisimmat
eläinperheet
Oliver, Martin: Salaisen agentin
käsikirja
Rask, Peter: Meren ihmeitä
Reece, Gemma: Tyttöjen kirja:
maailman tärkeimmät salaisuudet
Delval, Mari-Hélène: Millainen
Jumala on
Fischer Andersen, Ina: Ystävämme eläimet
Mitä kummaa minussa tapahtuu?
Hardy, Emma: Intona ompeluun!
Koiramäen laulukirja
84 Nuorten kertomakirjallisuus (SF=scifi/fantasia,
H=hevos, NA=aikuistuville
nuorille, K=kauhu)
Aarnio, Reeta: Virvatulen vartijat
(SF)
Alexander, Heather: Treffitaikoja
Autio, Maria: Ajatustenlukija
(NA)
Benton, Jim: Rakas nuija päiväkirjani, aurinko ei paista risukasaan
Cabot, Meg: Pusuhippaa
Collins, Suzanne: Nälkäpeli:
Matkijanärhi (SF)
Harrison, Michelle: 13 lahjaa
(SF)
Hunter, Erin: Myrsky nousee
(SF)
Hunter, Erin: Salaisuuksien metsä (SF)
Hunter, Erin: Tuli ja jää (SF)
Hunter, Erin: Villiin luontoon
(SF)
Jalo, Merja: Rohkeuskoe (H)
James, Rebecca: Ystävä hyvä
(NA)
Jones, Jasmine: Voi veljet!
Kaye, Marilyn: Parempi myöhään kuin ei milloinkaan (SF)
Landy, Derek: Keplo Leutokalma: Pimeitä aikoja (SF)
Nadin, Joanna: Rakkaus odottaa,

Rachel Riley (NA)
Nuotio, Eppu: Kaukaisten rakkauksien kirja
Puikkonen, Arja: Sydän saappaanvarressa (H)
Remes, Ilkka: Riskiraja (NA)
Rennison, Louise: Kaukokaipuuta ja kukkotappeluita (NA)
Riordan, Rick: Punainen pyramidi (SF)
Saunders, Kate: Lumottu lukukausi
Seppälä, Anne: Topi karkuteillä
Shan, Darren: Sielujen järvi (K)
Smith, L. J.: Korpinmusta (K)
Stine, R. L.: Sano muikku… niin
käy köpelösti! (K)
Vaijärvi, Kari: Kivisen kehän arvoitus (SF)
Veirto, Kalle: Etsivätoimisto
Henkka & Kivimutka ja kätketty
lipas
Veirto, Kalle: Pelibunkkerin pojat
Widmark, Martin: Noidan laulu
84 Lasten kertomakirjallisuus
Gutman, Dan: Hissa on hassua
Jansson, Anna: Kadonneet retkirahat
McMullan, Kate: Uusi oppilas
Parvela, Timo: Onnenpyörä
Woods, Titania: Ikuiset ystävät
Woods, Titania: Keijutomua
AV-aineisto
Alanko, Ilkka: Ruusuja (CD)
CMX: Iäti (CD)
Dion, Celine: My love (CD)
Happoradio: Puolimieli (CD)
Kaikkien aikojen hengelliset laulut: 60 kauneinta (CD)
Laaksonen, Petri: Syvä hiljaisuus
(CD)
Lambert, Adam: For your entertainment (CD)
Loiri, Vesa-Matti: Hyvää puuta
(CD)
Loiri, Vesa-Matti: Skarabee (CD)
Mariska: Mariska & pahat sudet
(CD)
Mattila, Anne: Kaikki muu voi
mennä (CD)
Pakonen, Johanna: Jälkeen kaiken suuren (CD)
Popeda: Pitkä kuuma kesä 2010:
live (CD)
Sibelius, Jean: Finlandia (CD)
Sibelius, Jean: Karelia (CD)
Uniklubi: Kultakalat (CD)
Lehtolainen, Leena: Minne tytöt
kadonneet (äänikirja)
Lehväslaiho, Reino: Alakurtin tie
(äänikirja)
Tulta päin: II: Palaamme Peräkylään! (DVD)
Lisäksi paljon uusia lasten kuvakirjoja!
www.lounakirjastot.fi

Lahjoituksia
Palvelukeskukseen
Palvelukeskus kiittää lämpimästi lahjoittajia.
Sairaalasängyn lahjoittivat: Taksi Jukka Henttinen, Taksi Tuomas
Siren, Kuljetus JMJ Lehtinen ky, Koneurakointi Hannu Lehtinen
ky, Ypäjäsystem Ay ja MS-kaivuu. Pesevän ja kuivaavan wc
istuimen (Top WC Matic) lahjoitti Apuväline Lähdemäki.

Sänky otettiin heti käyttöön. Uudella sängylla istumassa
Olavi Nummelin ja takana seisomassa Jukka Henttinen,
Jari Lehtinen, Hannu Lehtinen, Petri Närvänen, Markku
Salmi sekä vanhus- ja vammaistyön johtaja Taina Haavisto
ja sairaanhoitaja Sari Markkula.

Jorma Lähdemäki, vanhus- ja vammaistyön johtaja Taina
Haavisto ja Aila Lähdemäki sekä pöydällä wc-istuin lisälaitteineen.

Ongelmajätteestä
vaaralliseksi jätteeksi

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy
ottaa toiminnassaan käyttöön
uuden, tärkeän termin. Jätelaitosyhdistys JLY:n suosituksesta ongelmajäte tunnetaan
jatkossa vaarallisena jätteenä.
Termimuutoksen taustalla on
uusi jätelakiesitys, jossa puhutaan ongelmajätteen sijaan
vaarallisesta jätteestä.

Ei vaikutusta
kerättäviin jakeisiin

Termin vaihtuminen ongelmajätteestä vaaralliseksi
jätteeksi ei vaikuta käytännön
keräystoimintaan. Vaarallisen jätteen vastaanottopisteet
säilyvät entisillä paikoillaan,
samoin kaikille LHJ:n jäteasemille otetaan jatkossakin

vastaan vaarallisia jätteitä.
Vaarallisia jätteitä ovat mm.
jäteöljyt ja öljynsuodattimet,
akut ja paristot, maalit, liimat, lakat, torjunta-aineet ja
myrkyt, lääkkeet ja elohopeaa
sisältävät mittarit, jäähdytin-,
jarru- ja kytkinnesteet, loisteja energiansäästölamput.
Vaarallisen jätteen voi tunnistaa pakkauksessa olevasta
oranssista varoitusmerkistä.
Joissakin paristoissa ja akuissa on merkkinä jäteastian yli
vedetty rasti. Kaikkia vaarallisia jätteitä ei ole kuitenkaan
merkitty pakkaukseen. Tarvittaessa vaarallisten jätteiden
tunnistamiseen ja lajitteluun
saa apua LHJ:n neuvontanumerosta (03) 424 2619 tai neuvontapostista neuvonta@lhj.fi.
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Ystävänpäivä
Palvelukeskuksessa
14.2.2011

Hippoliksen Hevosklusterihanke järjestää
17.3. Kansainvälisen hevostutkimuksen teemapäivä, Ypäjä

Hevostutkimuksen
infopäivä
17.3.2011 klo 8.30 alkaen Hevosopiston auditoriossa,
Varsanojantie 113 / Siittolanmäentie 6. Päivän puheenjohtaja Markku Saastamoinen, dosentti, MMT, MTT. Ilmoittautuminen ja kahvi klo 8.30, ohjelma klo 9.00 alkaen.

Ystävänpäivän iltapäivä sujui sujakasti tanssahdellen ja makoisia leivoskahveja juoden.
Kiitos kaikille mukana olleille ja erityisesti Tytti Pelkoselle ja
Forssan Eläkkeensaajien ”Hopeisille”.

Matkailun näkymiä
Ypäjällä ja vähän
muuallakin
Työ- ja elinkeinoministeriössä
on päädytty nyrkkisääntöön,
jonka mukaan matkailu ohittaa
elinkeinona kymmenen vuoden
välein aina jonkin muun elinkeinon. Matkailussa kasvu olisi
siis keskimääräistä nopeampaa.
Nouseeko matkailu joskus Suomessa ykköseksi, jää nähtäväksi.
Mutta matkailu on tietysti elinkeino siinä missä muutkin, jos
kohta sen kansantaloudellisen
kokonaisvaikutuksen yksiselitteinen arviointi euroissa on yhä
hieman hankalaa. Kun tilastoinninkin tasolla tarkasti seurataan
lähinnä hotelliyöpymisiä, kuva
maaseutumatkailun yöpymisvolyymeista on puutteellinen.
Vaikka Ypäjän matkailija- ja
kävijämäärät perustuvat nekin
arvioihin, on syytä olettaa, että viime vuonnakin kunnassa
vieraili noin 130 000 ulkopaikkakuntalaista kävijää. Kolmen
kärjen muodostavat Hevosopisto, Loimijoki Golf ja Ypäjän
Musiikkiteatteri. Matkailuun
liittyvää tuloa kertyi merkittävästi muillekin toimijoille, kuten
päivittäiskaupalle.
Jos edellä mainittua vierailijoiden määrää verrattaisiin vaikkapa valtion 35 kansallispuiston
kävijälukuihin, Ypäjä sijoittuisi
kuudenneksi heti Kolin kansallispuiston tuntumaan. Tällainen
vertailu ei ole aivan yksiselitteistä mutta kertonee kuitenkin siitä, mistä mittaluokasta on kyse.
Kansallispuistoja hallinnoivan

Metsähallituksen tuoreiden selvitysten mukaan puistoissa ja
retkeilyalueilla käyneiden rahankäyttö toi lähialueille ja paikallistalouteen keskimäärin seitsenkertaisesti sen mitä valtio on panostanut. Eniten rahaa virtaa paikallisiin yrityksiin siellä missä
asiakkaiden viipymä on pidempi
ja heille on tarjolla runsaammin
palveluja. Tutkimustuloksessa ei
ole mitään yllättävää, mutta se
osoittaa että pitkäjänteiset investoinnit matkailuun kantavat
aikanaan hedelmää.
Jos asiaa suhteuttaa Ypäjän
tilanteeseen, ja meneillään olevaan kylämatkailuhankkeeseen,
näkymät ovat kohtalaisen hyvät.
Viime vuoden aikana kolme yrittäjää, joista Honkalan matkailutila on aivan uusi, laajensi tarjontaansa myös majoitustoiminnassa. Tämä lisäsi petipaikkojen
määrää 40:llä ja tuo siis lisää viipymäasiakkaita. Kaikkiaan yrittäjien välinen yhteistyö on tiivistymässä, ja etenkin hevosiin
liittyvissä matkailupalveluissa
on meneillään myötäsukainen
kehitysvaihe. Että majoitustiloja
ja aktiviteettitarjontaa tarvitaan
lisää, on selvää. Mutta yhtä lailla
tarvetta on myös asiakaslähtöisten palvelujen markkinoinnille
ja uusien myyntikanavien avaamiselle. Loppuvuosi näyttää, mihin ylletään.
Matkailuterveisin
Olavi Paavilainen

Ohjelmassa:
9.00:
– Päivän aloitus & Jalostustutkimuksen suuntia ja tuloksia
Euroopasta, Markku Saastamoinen, MMT, MTT
– Puoliveriratsujen jalostusarvostelu ja sen kehittäminen,
Minna Mäenpää, MMM, Hippos
– Prostaglandiinin käytön vaikutus tamman tiinehtymiseen,
Tiina Reilas, ELT, MTT
– Tamman maidon koostumus eri laktaatiovaiheissa, Katariina Lehtola, ETM, Vaasan yliopisto
– Ruokinnan vaikutus hevosen hyvinvointiin ja terveyteen
– valittuja paloja EWEN 2010 kongressista, Susanna
Särkijärvi, MMM, MTT
11.30–12.30 Lounastauko, omakustanteinen lounas
Oppilasruokalassa (kävelyetäisyydellä)
12.30:
– Ylipainoiset hevoset - ohjeita painon hallintaan ja kaviokuumeherkän hevosen ruokinta – EWEN 2010, Satu
Yrjänen, MMM, Hiven Oy
– Maitohappoaineenvaihdunta eri hevosroduilla, Anniina
Mykkänen, ELT, Helsingin yliopisto
– Hevosen käyttö hyvinvoinnin tukena: biomekaniikan tutkimus liikuntavammaisilla, Sanna Mattila-Rautiainen, TtM,
Suomen Ratsastusterapeutit ry.
Kahvitauko
14.20:
– Opinnäytteiden esittely lyhyesti:
• Suomenratsujen Kuninkaalliset: Ikäluokkakilpailujen
vaikutuksesta suomenhevosratsun jalostuksen kehitykseen, Annmari Vanha-Similä, HAMK Mustiala
• Hevostalouden kannatteleva voima, Katariina Suvitaival, HAMK Mustiala
• Kanta-Hämeen asiakastallien turvallisuus, Sanna Heikkilä, HAMK Mustiala
• Aitasuojan vaikutus hevosten puun järsimiseen, Jennika
Holopainen ja Jenna Laakso, Savonia AMK
15.20:
– Ihmisen ja ratsuhevosen välinen vuorovaikutus – ISES
Uppsala 2010, Jenni Hakosalo, FM, Vertepro Oy/ Savonia AMK
– Hästsam -tutkimuksen johtopäätökset, Erland Eklund,
maaseutututkimuksen professori & Nora Brandt, tutkija,
Åbo Akademi

Poikkitieteellinen seminaaripäivä luo katsauksen
ajankohtaiseen hevostutkimukseen. Asiantuntijoita on
maaseutututkimuksesta biomekaniikkaan - yhdistävä
tekijä on hevonen. Yli 10 luennoitsijaa. Hinta 50 e,
opiskelijakortilla 30 e (sis. alv).
30.3. Monien mahdollisuuksien hevonen –
Hevonen ihmisen hyvinvoinnin
edistäjänä -seminaari, Helsinki
Hevonen on hyvä kasvattaja, opettaja ja yhteistyökumppani. Seminaari luo katsauksen alan nykytilanteeseen ja haasteisiin. Alustajina hevosavusteisen
kuntoutuksen asiantuntijoiden lisäksi tutkimusprofessori Matti Rimpelä ja lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa
Aula. Hinta 50 e (sis. alv).
12.–15.5. Hevosalan ammattimatka
Normandiaan Ranskaan
Lajirajat rikkovalla ammattimatkalla tutustutaan niin
kasvatukseen kuin este-, laukka-, hevoskuntoutus- kuin
ravivalmennustalleihin. Matkan hinta 895 e (sis. alv).
24.–25.5. Hevosalan yhteistyöseminaari, Ypäjä
Vuotuinen seminaari kokoaa hevosalan neuvonta- ja
kehittämistoimijat yhteen hevoshankkeiden ja alan
visioiden äärelle.
Hevosurheilumuseon näyttely avautuu huhtikuussa.
Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet kaikkiin tapahtumiin
www.hippolis.fi. Tervetuloa mukaan! Tapahtumien jälkeen materiaalit saatavilla myös kotisivuilla.
Hevosten ja tallin pitoa määräävät monet eri lait,
asetukset, määräykset ja säädökset. Tallinpitäjältä
vaaditaan laajaa osaamista ja eri lainsäädännön
noudattamista eläinsuojelulaista ympäristöasioihin ja
kaikkea siltä väliltä. Hevosten pitoa ja talleja koskevat
lainsäädännöt löytyvät nyt kootusti osoitteesta www.
hippolis.fi.
Lisätietoja projektipäällikkö Anne Laitinen
puh. 040 766 0830 tai anne.laitinen@hippolis.fi
Mites se nyt olikaan, mikäs sen nimi oli…?

Huolestuttavatko muistiasiat,
mietitkö läheisesi / omaa muistiasi?

Tule juttelemaan ja saamaan tietoa muistiasioista
Veteraanituvalle 15.3. ja 13.4.2011 klo 15.00–17.00.
15.3. mukana Fstky:n muistihoitaja Kirsi Uusimäki,
sairaanhoitaja Anne Mäkilä ja hoitaja Mirja Jokio

13.4. sairaanhoitaja Anne Mäkilä ja hoitaja Mirja Jokio
Tervetuloa.
Ypäjän kunta

Yhteenveto ja päätös klo 16.45 mennessä
Päivän osallistumismaksu 50 €, opiskelijoilta 30 € (opiskelijakortilla), sis. materiaalit, kahvit ja alv. Yleisön ilmoittautumiset tästä linkistä viimeistään ma 14.3. mennessä:
https://www.webropol.com/P.aspx?id=516622&cid=95300169
Lisätiedot ja toimittajien ilmoittautumiset: info@hippolis.fi tai
p. 040 766 0830 / Anne Laitinen, Hevosklusterin projektikoordinaattori.

Kesällä Karjalaan
Loimaan evankelisen kansanopiston ja
Toveriliiton kaikille avoin matka 19.–22.7.2011

19.7. Lähtö kansanopistolta klo 8. Värtsilän kautta Ruskealaan, jossa ruokailu, sauna ja lauluhetki kirkossa.
20.7. Aamupalan jälkeen lähtö Kolatselkään, jossa pidetään
perinteinen lähetysjuhla Kulttuuritalossa. Kenttäruokailu ja
kahvi. Lähtö Sortavalaan, jossa kiertoajelu ja yöpyminen sekä
ruokailu hotelli Sortavalassa.
21.7. Aamupalan jälkeen lähtö Valamon luostariin klo 8.30.
Opastettu kierros ruokailuineen. paluu klo 14 lähtevällä
laivalla. Matka jatkuu Lahdenpohjan ja Jaakkiman kautta Kurkijoelle, jossa päivällinen ja yöpyminen Mikaelin hotellissa.
Tutustutaan mm. Kurkijoen museoon.
22.7. Lähtö Käkisalmeen, jossa opastettu linnakierros. Kotimatkalla mm. Kiviniemi, Kuusaa ja Viipuri, jossa ostoskierros.
Päivän aikana myös ruokailu ja kahvit.
Matkan hinta: 350 euroa.
Matkareitti: Loimaa – Ypäjä – Jokioinen – Forssa – Hämeenlinna – Lahti – Mikkeli – Savonlinna – Kitee – Värtsilä.
Kuljettajana Matti Mikkola,
retken vetäjinä Eeva Mikkola ja Riitta Sainio.
Ilmoittautumiset 15.6.2011 mennessä:
Loimaan ev. kansanopisto puh (02) 762 7217 tai
sähköpostilla toimisto@leko.fi. Mukaan mahtuu 30 henkilöä.

JUURET MUOLAASSA

kevään 2011 seminaarien ohjelma
”Juuret Muolaassa” -seminaari-illat on suunnattu
muolaalaisille, heidän jälkeläisilleen ja myös muille
Muolaasta ja Karjalan Kannaksesta kiinnostuneille.

torstai 10.3.2011. klo 18.30 alkaen (huom. päivä!)
Jaakko Ripatti:
Lähtö Karjalasta ja siirtoseurakuntien
muodostaminen (1939-1941) teol.tri Jaakko Ripatin
tekemien tutkimusten pohjalta
tiistai 5.4.2011. klo 18.30 alkaen
Aleksander Korelin:
Ortodoksinen kirkkovuosi
tiistai 3.5.2011. klo 18.30 alkaen
Matkoja ja matkustajia Karjalassa,
kävijöiden kertomuksia ja esittelyjä
Urjalassa kesällä 2010 pidetyn evakkovaellus
-filmin esittely, Urjalan Karjalaiset ry
Tervetuloa jo 17.30 eli tuntia ennen ”haastelemmaa”
kahvin merkeissä. Tilaisuudet pidetään osoitteessa
Kampin palvelukeskus, Salomonkatu 21 B, alakerroksen ruokasali Kampin palvelukeskus sijaitsee Helsingin
keskustassa, Radisson SAS hotellin vier. korttelissa.

Katso tarkemmin www.muolaa.fi

Ypäjän Musiikkiteatteri ry. 25 vuotta
Kyseiseltä ajanjaksolta olemme saaneet valmiiksi siitä kertovan historiateoksen. Teos on myynnissä yleisölle ja sitä voi tiedustella Ypäjän kunnanviraston yhteispalvelupisteestä sekä Ypäjän
Osuuspankista. Hinta on 20 € / kpl. Kyseessä on
128-sivuinen, runsaalla kuvamateriaalilla varustettu teos. Muistorikkaita lukuhetkiä.

Ypäjän Musiikkiteatteri ry.
Johtokunta
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RETKI LAPSIMESSUILLE

lauantaina 16.4.2011
Helsingin messukeskuksessa samalla lipulla myös
PetExpo -lemmikkieläinmessut ja ModelExpopienoismallimessut. Lisätietoja www.lapsimessut.fi.
Lähtö klo 9.00 ent. matkahuolto,
paluu lähtee klo 16.30 messukeskukselta.
Mahdollisuus myös pelkkään kyytiin Helsinkiin.
Matkan hinta selviää myöhemmin. Seuraa
Seutu-Sanomien yhdistyspalstaa tai www.mll.fi/ypaja.
Ilmoittautumiset p. 044 296 1110 / Maria.

Suomelantien

VUOSIKOKOUS
keskiviikkona 16.3.2011 klo 18.00 Laineella.
Hoitokunta

Suomen Keskusta r.p:n
Ypäjänkylän paikallisyhdistyksen
sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS

pidetään tiistaina 22.3.2011 klo 19.00
Ypäjänkylän Seuraintalolla.
Johtokunta

Tervetuloa!

Ypäjän kunnan kalastuskuntien

KOKOUS

Ypäjän Osuuspankin kokoushuoneessa
27.3.2011 klo 18.00.
Toimitsijamies

Ypäjän Kotiseutuyhdistys ry:n
KEVÄTKOKOUS

pidetään tiistaina 22.3.2011 kello 18.00
Veteraanituvalla.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu.
TERVETULOA.
Johtokunta

Ypäjänkylän
Maa- ja kotitalousnaiset

VUOSIKOKOUS

Seuraintalolla keskiviikkona 23.3.2011 klo 18.30.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Tervetuloa!
Johtokunta

Sotainvalidien Veljesliiton
Ypäjän osasto ry:n

varsinaiset jäsenet ja puolisojäsenet
avustajineen sekä tukijäsenet

TERVETULOA

viettämään osaston 70-vuotispäivää
muisteluiden merkeissä Seurakuntakodilla
perjantaina 25.3.2011 klo13.00.
Ruoka- ja kahvitarjoilu.
Ilmoittautumiset 15.3.2011 mennessä
Anjalle puh. 767 3529 tai 044 067 3529.

Ypäjänkylän
Maa- ja kotitalousnaiset

MAALISKUUN TOIMINTAA

KEPPIJUMPPA jatkuu maanantaisin klo 19.00 Ypäjänkylän
koululla.
TUPAILTA Seuraintalolla Naistenpäivänä tiistaina 8.3. klo
18.30. Emäntinä keppijumppaajat. Tervetuloa! Huom. Muistakaa ottaa mukaan Sotilaskoti 90 v -villasukat.
PILKKIRETKI lauantaina 12.3. Tammelaan Lunkinjärvelle.
Tervetuloa viettämään myöhäistä laskiaista ulkoilun ja saunomisen merkeissä. Kokoontuminen Seuraintalolla klo 10.00.
VUOSIKOKOUS Seuraintalolla keskiviikkona 23.3. klo 18.30.

Eläkeliitto Ypäjän yhdistys ry
Sääntömääräinen

KOKOUSKUTSU

Ypäjän kunnan työntekijät, JHL ry:n 729
sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS
Veteraanituvalla 15.3.2011 klo 19.00
Käsitellään seuraavat yhdistys lain määräämät asiat:
– toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2010
– tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden
myöntäminen tilivelvollisille
– päätetään yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta
– sekä muut esille tulevat asiat, mm. retket
Jäsenet joukolla mukaan ehdottamaan yhteistä toimintaa.
Ypäjän kunnan työntekijät JHL ry:n hallitus

Ypäjän Reserviläisten

KEVÄTKOKOUS
Veteraanituvalla keskiviikkona 23.3.2011 alkaen klo 19.00.

Kuusiluodontien

VUOSIKOKOUS

pidetään torstaina 24.3.2011 klo 17.00
Ypäjän Osuuspankin kerhohuoneessa.
Hoitokunta

VUOSIKOKOUS

tiistaina 8.3.2011 kello 13.00 Veteraanituvalla.
Vieraana piirin puheenjohtaja Veikko Rantanen.
Emäntien laittama kahvitarjoilu alkaa 12.30.

SPR:n Ypäjän osaston

KEVÄTKOKOUS
maanantaina 14.3.2011 kello 18.00 Palvelukeskuksen
kabinetissa (hallitus kokoontuu klo 17.30).
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa!

Hallitus

Ypäjän Pienviljelijäyhdistys ry:n

VUOSIKOKOUS

pidetään maanantaina 14.3.2011 klo 19.00
Veikko Mäkeläisellä.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Johtokunta

Rajalahden yksityistien

Keskustan Eteläinen
paikallisyhdistys ry:n

VUOSIKOKOUS

tiistaina 22.3.2011 klo19.00. Kokouspaikka Ypäjän OP,
kerhohuone, Kurjenmäentie 2, 32100 YPÄJÄ.
Maksuunpanoluettelo nähtävillä Jouko Laaksolla,
Rajalahdentie 93.
Hoitokunnan pj. Jouko Laakso

Ypäjän Riistamiehet ry.

VUOSIKOKOUS
pidetään sunnuntaina 13.3.2011 klo 17.00
Ypäjänkylän Seuraintalossa.
Käsitellään sääntöjen määräämät ja muut esille tulevat
asiat sekä valitaan johtajat syksyn 2011 hirvieläinjahtiin.

Johtokunta

Mannisten kyläkerho

kokoontuu tiistaina 8.3.2011 klo 18.00
Sillanpäässä, Mannistentie 48.
TERVETULOA

Veteraanitapahtumia

Hallitus

TERVETULOA !

KEVÄTKOKOUS

pidetään sunnuntaina 20.3.2011 klo 14.00
Veteraanituvalla.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu.			
TERVETULOA.
Johtokunta

Mannerheimin Lastensuojeluliiton
Ypäjän yhdistyksen sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
pidetään maanantaina 21.3.2011 klo 19.00
Veteraanituvalla.
Hallitus kokoontuu kello 18.30.
Tervetuloa!
Hallitus

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry.

MAALISKUUN TOIMINTAA
Vuosikokous Veteraanituvalla
tiistaina 8.3.2011 klo 13. Kahvitarjoilu alkaa 12.30.
Kirjoittajapiiri kokoontuu Veteraanituvalla
perjantaina 11.3. klo 14.

Kanta-Hämeen Sotaveteraanipiirin TALVILIIKUNTAPÄIVÄ pidetään PsPr:ssa Parolassa torstaina 10. päivänä maaliskuuta klo 10.30. Linja-autokuljetus lähtee Ypäjän seurakuntakodilta klo 8.45. Jäsenet ja kannattajajäsenet mukaan joukolla.

Tarinatupa Veteraanituvalla keskiviikkona 23.3. klo 13.

Maaliskuun ILTAPÄIVÄTILAISUUS pidetään seurakuntakodilla keskiviikkona 16. päivänä maaliskuuta
klo 14.00–16.00. Laulellaan.

VUOSIKOKOUS

Ypäjän Sotaveteraanit, Naisjaosto ja kannattajäsenet

Ypäjän Sotaveteraanit ry:n ja Naisjaoston VUOSIKOKOUKSET pidetään Veteraanituvalla maanantaina
21. päivänä maaliskuuta 2011 klo 14.00. Kokouksissa käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat kuten
edellisen vuoden tilinpäätös ja kuluvan vuoden toimintasuunnitelma. Kokousten alussa piirin toiminnanjohtaja kertoo ajankohtaisista asioista niin piirin kuin liitonkin
taholta. Tervetuloa jäsenet ja kannattajajäsenet.

Naistenpiiri Veteraanituvalla tiistaina 22.3. klo 14.

Ypäjän Hevosystäväinseuran
sääntömääräinen
torstaina 24.3.2011 klo 19.00
Hevosopiston Kerho-rakennuksessa

Asialistalla sääntöjen määräämät asiat sekä
– Vuoden Hevosen palkitseminen
– jäsenten syntyneiden varsojen huomioiminen
– huhtikuun paikallisravien ja alkavan
Kuninkuusravikauden suunnittelua
– jäsenkortti- ja logoasiaa
HUOM! Jäsenet, joille syntyi varsa v. 2010,
tulkaapa varmasti paikalle!
Johtokunta

TERVETULOA!

Ypäjän Karjalaisseuran

TUPAILTA

Veteraanituvalla keskiviikkona 30.3.2011 klo 19.00
Tervetuloa!

Vellinkimäentien

VUOSIKOKOUS

pidetään torstaina 24.3.2011 klo 19.30
Seppo Suksella, osoite Vellinkimäentie 254.
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VUOSIKOKOUS

pidetään maanantaina 7.3.2011 klo18.30
Merja ja Tuomo Mäkeläisellä, Lehtolantie 35.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Hoitokunnan pj. Tuomo Mäkeläinen

metsänhoitoyhdistys
LOIMAAN SEUTU

Ota yhteyttä kaikissa metsäasioissa
metsänomistajan omaan asiantuntijaan!
Yhteystiedot:
Toimisto
(02) 763 6740
Jari Neero
040 584 2145
Heimo Aaltonen 0400 534 571
Mika Järri
040 546 3767
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@mhy.fi

KEVÄTKOKOUS

keskiviikkona 16.3.2011 klo 19.00
Ypäjän Kirjanpito Oy:ssä, Soinintie 3.

Hallitus

Ypäjän Nuorisoseura ry:n

Tanssita vauvaa
to 10.3. klo 17–18

Perttulan koulun liikuntasalissa Vauvatanssi 2–12 kk
ikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen.
Ryhmä kokoontuu kahdeksan kertaa. Hinta aikuinen +
lapsi 20 €/MLL jäsenet ja 25 € / ei jäsenet.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 8.3. mennessä Johanna
Ryhtä p. 044 325 0671 tai johanna.ryhta@gmail.com.

Ypäjän Maamiesseura ry.

VUOSIKOKOUS
keskiviikkona 23.3.2011 klo 19.00
Ypäjänkylän Seuraintalolla.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Johtokunta

Tervetuloa.

Ypäjän Yrittäjät ry:n

MTK Lounais-Häme tiedottaa
Tiedote maaliskuu 2010

EU-tukikoulutustilaisuudet Lounais-Hämeessä keväällä 2011:
Ke 16.3.2011 kello 9.00 Valkeaniemen Pirtti, Tammela
(Valkeaniementie 1, Forssa). Valkeaniemen Pirtillä MTK
Tammelan ja MTK Lounais-Hämeen jäsenet saavat maksuttoman ruokailun koulutuksen aikana. Jos ei-jäsenet
haluavat syödä paikalla, niin heiltä kustannus 6 euroa
per ruokailija.
Ti 22.3.2011 kello 9.00 MTT, M-talo Jokioinen (Kirkkotie).
M-talossa myös tarjotaan keittoruokailu + kahvi MTK
Lounais-Hämeen ja MTK Tammelan jäsenille koulutuksen aikana. Jos ei-jäsenet haluavat syödä paikalla, niin
heiltä kustannus 6 euroa per ruokailija.
Ti 29.3.2011 kello 18.00 Jokioinen Kunnantalo, Valtuustosali (Keskuskatu 29 A). Iltatilaisuudessa tarjotaan Cafe
Venlassa MTK Lounais-Hämeen ja MTK Tammelan jäsenille kahvi + pulla kello 17.30 alkaen. Ei-jäsenille kahvi +
pulla 4 euroa per käyttäjä.
MTK Lounais-Häme kevätkokous to 7.4.2011 kello
18.00 alkaen
Kokous järjestetään tänä vuonna Jokioisten Kuuman
VPK:n tiloissa osoitteessa Kuumantie 417, 31620 Latovainio. Huom! Jäsenkirjeessä oli väärä osoite. Esillä
sääntömääräiset asiat. Aikataulu menee seuraavanlaisesti. Kahvi 18.00, palomestari Mikko Malinin puheenvuoro 18.30. Varsinainen kevätkokous 19.30 ja tämän
yhteydessä myös liiton edustajan puheenvuoro. Kahvitarjoilu. Tervetuloa.
MTK Tammela/Lounais-Häme elokuvaretki Hämeenlinnaan pe 15.4.2011
Elokuvana Tuntematon emäntä – elokuva äitien sotakokemuksista. Elokuva katsotaan koulutuskeskus Tawastiassa. Siellä myös ruokailu. Elokuvan jälkeen käydään
Hämeenlinnan Iskelmä-baarissa ja sieltä lähdemme
kotimatkalle noin kello 00.30. Reissun hinta 25 euroa /
hlö (sis. bussi, liput, narikat, iltapala). Alustava bussin
aika-taulu: Humppila Lasitorni 17.30, Jokioinen Osuuspankin piha 17.50 (Ypäjäläiset voivat tulla myös tähän tai
Humppilaan), Forssa entisen Euromarketin parkkipaikka
(nykyinen K-Supermarket) 18.00, Tammela Kaukjärven
huolto-asema 18.15. Alustavasti varattu 50 paikkaa,
joten ilmoittaudu nopeasti sihteerille Mika puh. 050 347
8380. Viimeinen ilmoittautumispäivä pe 1.4.2011.
MTK Lounais-Häme

KEVÄTKOKOUS

torstaina 31.3.2011 klo 18.00 Rantasella.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa
Johtokunta

Ypäjän Eteläiset
Maa- ja kotitalousnaisten

RAVINTOLISÄT

Tule kuuntelemaan ravitsemusterapeutti Katariina
Nurmista maanantaina 21.3. klo 19.00 Osuuspankin
kerhohuoneelle. Myös D-vitamiinin tärkeydestä. Mieti
kysymyksiä valmiiksi. Tervetuloa.
_ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _

Ypäjän Eteläisten
Maa- ja kotitalousnaisten

KEVÄTKOKOUS

Osuuspankin kerhohuoneella maanantaina 21.3. klo 18.00.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa
Johtokunta

Päivähoito tiedottaa
LASTEN PÄIVÄHOITOPAIKAT

Vapautuvat päivähoitopaikat 1.8.2011
alkaen ovat haettavina 10.3.2011 mennessä

1. Perhepäivähoidossa
2. Heporannan päiväkodissa

Päivähoitohakemuksia saa päivähoitotoimistosta (toimintakeskus, Perttulantie 24) ja Ypäjän kunnan Internet-sivuilta www.ypaja.fi, hakemukset jätetään päivähoitotoimistoon päivähoidon johtajalle, osoite Perttulantie 24, puh. 7626 5224 / 050 574 7744, tavattavissa
varmimmin klo 9-15 tai sopimuksen mukaan.
Lasten päivähoitopaikkoja voi hakea myös ympäri
vuoden ja hakemukset tulee jättää viimeistään neljä
kuukautta ennen kuin hoitopaikkaa tarvitaan. Mikäli
päivähoidon tarve ei ole ennakoitavissa ja tarve johtuu
työllistämisestä, opinnoista tai koulutuksesta, on hoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin
viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon tarvetta. Päivähoitomaksun määräämistä varten tarvitaan selvitys
perheen bruttokuukausituloista. Tulotiedot toimitetaan
hoitosuhteen alkaessa.

TILAPÄINEN PÄIVÄHOITO
Päivähoitoa voidaan ostaa yksittäisiä päiviä tilapäiseen tarpeeseen perhepäivähoidosta tai päiväkodista
edellyttäen, että hoitopaikka on vapaana päivähoidossa. Tarvitessasi tilapäistä hoitoa lapsellesi ota yhteyttä
päivähoidon johtajaan.
ILMOITUSVELVOLLISUUS YKSITYISESTÄ
PÄIVÄHOITOTOIMINNASTA
Lasten päivähoitolain 28 §:n yksityinen henkilö tai
yhteisö, joka korvausta vastaan harjoittaa lasten
päivähoitotoimintaa, on velvollinen ilmoittamaan siitä
perusturvalautakunnalle viimeistään kahden viikon
kuluessa toiminnan aloittamisesta. Ilmoituksia ottaa
vastaan päivähoidon johtaja.
Ypäjä 15.2.2011

Perusturvalautakunta
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Pertun Päivät ja Ypäjän Yö 2011
– kutsu suunnittelupalaveriin
Tervetuloa suunnittelemaan yhdessä tulevan kesän
Pertun Päiviä ja Ypäjän Yötä!
Kokoonnutaan ideoimaan ypäjäläisten
näköistä ohjelmaa kirjastoon
torstaina 24.3. klo 17.30 kahvittelun merkeissä.
Kaikille avoin tilaisuus!
Kulttuuritoimi

Avoin päiväkoti

Toimintakeskuksessa (Perttulantie 24)
perjantaisin klo 9.30 – 11.30.
Asiakasmaksu 2 € / kerta / perhe.
Lisätietoja: Anja Perälä puh. 7626 5224 tai 7626 5230.
4.3. Pelataan
11.3. Roolileikkejä
18.3. Sormivärit
25.3. Dia-satu
TERVETULOA MUKAAN.

Perusturvalautakunta

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

NUORTEN TYÖLLISTÄMINEN KESÄLLÄ 2011
Ypäjän kunnan työpaikat

Ypäjän kunta tarjoaa kesätyötä 20:lle vuosina 1990−
1995 syntyneille koululaisille, opiskelijoille ja muille työtä
vailla oleville nuorille kunnan teknisessä toimessa, vanhus- ja vammaishuollossa, lasten päivähoidossa sekä
vapaa-aikatoimessa.
Pestin pituus on yksi kuukausi, ja palkka on työehtosopimuksen mukainen.

Työpaikan saamisen ehtona on,
• ettei nuori saa tai hänellä ei ole mahdollisuutta saada
työvoimaministeriön työttömyyskorvausta tai muuta
avustusta,
• että nuori ei ole saanut kunnan tukemaa kesätyötä
yritykseltä, yhteisöltä tai yksityiseltä.

Valinnat suoritetaan arpomalla.
Hae hakulomake kunnanvirastosta tai Ypäjän kunnan
internet-sivulta www.ypaja.fi ja palauta se kunnanvirastoon 15.4.2011 klo 14.30 mennessä. Osoite on Ypäjän
kunta, Perttulantie 20, 32100 Ypäjä.
Lisätietoja antaa vs. hallintojohtaja Jarkko Luukkonen,
puh. (02) 7626 5201 tai jarkko.luukkonen@ypaja.fi.
Vs. hallintojohtaja
_ _ _ _ _

Kunnan tuki kesätyöllistäjille 2011

Ypäjän kunta tukee yrityksiä, yhteisöjä ja yksityisiä nuorten työllistämisessä kesän 2011 aikana. Tukea saa
• työnantaja, joka järjestää työpaikkoja vuosina
1990−1995 syntyneille ypäjäläisille koululaisille ja opiskelijoille tai muille työtä vailla oleville nuorille.
• 50 % palkkakustannuksista, kuitenkin enintään 300 €
työllistettyä nuorta kohden.
• touko-elokuun välisenä aikana.
Lisäksi työllistämisen tulee täyttää seuraavat ehdot:
• Nuoren kotipaikan tulee olla Ypäjän kunta.
• Tuki on vaihtoehtoinen kunnan järjestämille työpaikoille, eli jos nuori on saanut työtä jostain kunnan toimipisteestä, hänen työllistämisestään ei makseta em. tukea.
• Avustusta ei makseta sellaisen nuoren työllistämisestä,
jolla on mahdollisuus saada tai joka jo saa työvoimaministeriön työttömyyskorvausta tai muuta avustusta.
• Työssäolojakson tulee olla vähintään yhden kuukauden
pituinen
• Tarjotun työn ja työehtojen tulee olla nuorista työntekijöistä annetun lain mukaisia.
• Työnantaja huolehtii omalla kustannuksellaan tarvittavista vakuutuksista.
• Tuki maksetaan työsuhteen päättymisen jälkeen työnantajan pankkitilille hyväksyttäviä palkkakuitteja tai
niiden kopioita vastaan.

Työnantajan tulee ilmoittaa kunnalle nuoren työllistämisestä kunnanvirastosta ja www.ypaja.fi saatavilla lomakkeilla jo ennen työsuhteen alkamista viimeistään 30.6.2011
sekä viivytyksittä työsuhteen päätyttyä. Ilmoituksen tekeminen on edellytyksenä avustuksen saamiselle.
Tarvittavat lomakkeet saa kunnanvirastosta ja www.ypaja.fi.
Lisätietoja antaa vs. hallintojohtaja Jarkko Luukkonen, puh.
02 7626 5201 tai jarkko.luukkonen@ypaja.fi.
Vs. hallintojohtaja

Ypäjän liikunta kevät/kesä 2011
Kutsumme kaikki Ypäjällä liikuntaa järjestävät tahot
suunnittelemaan, keskustelemaan ja aikatauluttamaan
Ypäjän kevät/kesä 2011 liikuntatoimintaa
Ypäjän kunnantalolle torstaina 10.3.2011 klo 18.00.
Tervetuloa!
Tiedustelut liikunnanohjaaja
Merja Kivimäki puh. 050 433 9002.

KIRJASTO
YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO

Perttulantie 59
32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5269
puh. (02) 7626 5268, 050-5626 301
(kirjastonjohtaja, kulttuuriasiat)
ypajan.kirjasto@ypaja.fi
www.ypaja.fi/fi/kunta/kuntalaiselle/asuminen/kirjasto
www.lounakirjastot.fi

TALVIAUKIOLOAJAT

Linja-autovuorot
Forssaan ja Loimaalle
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.

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

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: 12.3., 26.3., 9.4., 14.5., 28.5.)
aattopäivinä klo 10-15

11.05

•••••

16.05
16.30

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

AUKIOLOAJAT
ti
klo 17–19
ke klo 10–12
sekä kerran kuussa lauantaina klo 10–13 (kevätkauden seuraavat lauantait: 5.3., 2.4., 7.5.)
•••••

KIRJASTON SATUTUNNIT KEVÄTKAUDELLA:

Satutunnit maanantaisin klo 10 seuraavina maanantaipäivinä: 7.3., 21.3., 4.4., 18.4., 2.5. ja 16.5.
Satutunneille ovat alle kouluikäiset lapset tervetulleita
vanhemman tai hoitajan kanssa. Vauvankin voi hyvin
ottaa mukaan.
•••••

MAALISKUUN NÄYTTELY:
Erkki Kallion luontovalokuvia

13.05
13.25
14.30
15.30

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
15.10
16.10

Lukupiiri kokoontuu seuraavan kerran su 20.3. klo 1719 pääkirjaston näyttelytilassa.

17.20

•••••

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!
•••••

VUODEN LAINAAJAT JA TIETOVISA

Vuoden 2011 lainaajaksi valittiin Yrjö Paavilainen ja
Vuoden 2011 nuoreksi lainaajaksi Jussi Hedborg.
Vuoden lainaajat palkittiin kirjapalkinnoilla ja diplomeilla.
Lainanpäivän tietovisan arvontapalkinnon voitti Emmi
Laakso. Tietovisan oikeat vastaukset: Ypäjän kirjasto
perustettiin 1859. Alun perin kirjasto toimi Kartanonkylän Kartanossa. Toiminnan alkuvaiheessa lainakirjastossa oli 30 nidettä. Kirjastoa sai käyttää yhdellä hopearuplalla loppuikänsä. Perttulan vanha kansakoulu
(nykyinen pääkirjasto) rakennettiin 1894. Ypäjänkylän
lukutupa ja kirjasto perustettiin 1892. Nykyisin Ypäjän
kunnankirjastossa on kirjoja noin 23 000 kpl.

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.

•••••

LUKUPIIRI

Ypäjä keskusta

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.

