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

Tapani Sirén
Puh. 02-7673903

GSM. 0500-594468
tsr.tekniikka.fi

Koskentie 652
32100 YPÄJÄ

YPÄJÄN
TAKSI

Puh. (02) 727 1180

AUTOKOULU YPÄJÄLLÄ
VIELÄ EHDIT ALOITTAA VANHALLA HINNALLA!

Aloitus ti 8.1.2013 klo 19.00, Potku
Varsanojantie 83, YHO:n ruokalan alakerta.

Katso: www.forssanautokoulu.fi

Forssan Autokoulu Oy
03-422 2222 (toimisto)

KIITOS!
Jari Rämö

LÄMPIMÄT KIITOKSET JOULULAHJAKERÄYKSEEN 
OSALLISTUNEILLE LAHJOITTAJILLE!

Saimme mahtavan määrän sekä peh-
meitä että kovia paketteja jaettavak-
semme. Ahkerat neulojat olivat jälleen 
laittaneet puikot heilumaan: villasukkia 
ja muita kauniita luomuksia kertyi lap-
sille ja nuorille suuri pahvilaatikollinen.

TE OLETTE OIKEITA ENKELEITÄ!

Kiittäen ja hyvää uutta vuotta teille jokaiselle toivottaen:
Ypäjän kunnan perusturva ja Ypäjän seurakunta

Ypäjän kunta kiittää
kaikkia Joulunavauksen 

järjestelyihin osallistuneita, 
erityisesti Hevosopisto  
Oy:tä, Siwaa, Salea,  

Ypäjän Osuuspankkia   
ja  joulupukkia!

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

Puh. 050 372 1172
Avoinna: ma–pe 10–18  •  Lauantai ja iltatyö sop. mukaan

Hyvää Vuotta 2013!



2 Tammikuu / 2013

Seurakunnan asiat

kirkkoherra
Vesa Rasta

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

41. vuosikerta.

Lehden suurin vastuu ilmoituk-
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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 10–11.30, to klo 15–16
puh. 040 553 6362

PAINOPAIKKA
Pirkanmaan Lehtipaino Oy

Helmikuun Ypäjäläinen ilmestyy 
sunnuntaina 3.2.2013. Lehteen 
tarkoitettu aineisto on toimitet-
tava kunnantalolle 28.1.2013  
klo 12.00 mennessä.

Maaliskuun Ypäjäläinen ilmestyy 
3.3.2013.

Kampelan Kootut
Sumpun tapahtumakalenteri keväälle 2013 

      Nuortenillat on tarkoitettu kaikille 
      yli 13-vuotiaille. Sumpussa klo 18-22. 

Tammikuu: la 26.1.
Helmikuu:  pe 1.2. la 16.2. 
Maaliskuu: pe 1.3. la 16.3. 
Huhtikuu: pe 5.4. la 20.4. 
Toukokuu: pe 3.5. 

Hiihtoloma:
Tapahtumista ja retkistä tietoa myöhemmin. 

                 Käy tykkäämässä  
     Ypäjän seurakunnan nuorisotyö 
              -sivusta Facebookissa  
              ja pysyt  kärryillä siitä,
                  mitä tapahtuu!       

Kesän leireistä alustavasti:
        Riparin aloitusviikonloppu 17.-19.5. 
          Rippikoululeiri 13.-20.6. Kuhmoisissa 
               Konfirmaatio 30.6. 

ti 1.1. klo 12.00 Sanajumalanpalvelus; Vesa Rasta ja Kaija Saukkola
ke 2.1. klo 10.00 – 11.30 Diakoniapäivystys
to 3.1. klo 11.00 – 13.00 Kultaisen iän kerho; kevätkausi alkaa!
 klo 15.00 – 16.00 Diakoniapäivystys
su 6.1. klo 10.00 Messu; Vesa Rasta ja Kaija Saukkola
ma 7.1. Päiväkerhot jatkuvat!!
ti 8.1. Diakoniapiiri Ypäjänkylän kirjastossa
ke 9.1. klo 10.00 – 11.30 Diakoniapäivystys
 klo 13.00 Palvelukeskuksen ehtoollishartaudet
 klo 13.00 Hoiva, klo 13.30 Ruustinna, klo 14.10 Keva-kerho
to 10.1. klo 15.00 – 16.00 Diakoniapäivystys
pe 11.1. klo 9.30 Perhekerho kerhon tiloissa jatkuu!
su 13.1.  klo 10.00 Sanajumalanpalvelus;  Lions Club -kirkkopyhä seppeleenlasku
 LC/Kate tarjoaa kahvit seurakuntatalolla
ke 16.1. klo 10.00 – 11.30 Diakoniapäivystys
 klo 11.30 Keskiviikkoruokailu jatkuu!
to 17.1. klo 11.00 – 13.00 Kultaisen iän kerho
 klo 15.00 – 16.00 Diakoniapäivystys
la 19.1. Isosseikkailu, Karkkila
 Lähtö srk-talon pihalta klo 10.00
su 20.1. klo 10.00 Sana jumalanpalvelus; Vesa Rasta ja Kaija Saukkola
ke 23.1. klo 10.00 – 11.30 Diakoniapäivystys
 klo 11.30 Keskiviikkoruokailu
 klo 13.00 Hartaudet palvelukeskuksessa
 klo 13.00 Hoiva, klo 13.30 Ruustinna, klo 14.10 Keva-kerho
 klo 17.30 Kirkkoneuvosto

to 24.1. klo 15.00 – 16.00 Diakoniapäivystys
 klo 17.00 Kaiken kansan lauluryhmä
 klo 18.00 Kirkkokuoro
la 26.1. klo 18.00 – 22.00 Nuorten ilta; Sali & Sumppu
su 27.1. klo 10.00 Sanajumalanpalvelu; Vesa Rasta ja Kaija Saukkola
ke 30.1. klo 10.00 EI diakoniapäivystystä!
 klo 11.30 Keskiviikkoruokailu
to 31.1. klo 11.00 – 13.00 Kultaisen iän kerho
 klo 15.00 EI diakoniapäivystystä
 klo 17.00 Kaiken kansan lauluryhmä
 klo 18.00 Kirkkokuoro

Ypäjän seurakunnan  
toimintaa tammikuussa:

Ypäjän seurakunnan 
muuttuneet yhteystiedot

Kirkkoherranvirasto palvelee  
osoitteessa Papalintie 1 B 13  
(Siwan viereisen kerrostalon ala-
kerrassa, omalla sisäänkäynnillä)

Virasto on avoinna maanantaina, 
keskiviikkona, torstaina klo 9–12

Yhteystiedot
Vaihde, kirkkoherranvirasto, Tuula Aaltonen (02) 767 3108
Kirkkoherra, Vesa Rasta 040 804 9251
Taloustoimisto, Katja Laine 040 148 4092
Diakoni, Hanna Hakala 040 553 6362
Kanttori, Kaija Saukkola 040 146 5274
Kirkko, srk-mestari, Maurits Hietamäki 050 560 3368
Nuorisotyönohjaaja / Isto Iipola 040 148 4108
Päiväkerho, lastenohjaaja, Laila Moisander 040 804 9252
Srk-koti, vahtimestari, Liisa Hietamäki 040 804 9254

Seurakunnan sähköposti: ypaja.srk@evl.fi

Sähköposti suoraan henkilölle: etunimi.sukunimi@evl.fi 

Kotisivut: www.ypajanseurakunta.fi

Diakoniatyö
Diakoniatoimistossa päivystys  
ke klo 10–11.30 ja to klo 15–16.   
Huom! Päivystystä ei ke 30.1.  
eikä to 31.1. Hanna koulutuksessa.

Diakonia voit tulla tapaamaan sopimuksen mukaan muul-
loinkin tai  pyytää kotikäynnille, soitathan niin tiedän 
tulla luoksesi. Diakoni Hanna Hakala yhteystiedot puh. 
040 553 6362, s-posti: etunimi.sukunimi@evl.fi. 
Diakonin kanssa voit keskustella luottamuksellisesti miel-
täsi painavista asioista, suruista ja murheista. 

SUURI ONNITTELUJUHLA 2013
Tänä vuonna suurta onnittelujuhlaa 
vietetään elokuussa. Juhlaan kutsu-
taan kaikkia ypäjäläisiä 70, 75, 80 
ja 85 vuotta vuonna 2013 täyttäviä. 
Tarkempi kutsu ja aika ilmoitetaan 
kesällä Ypäjäläisessä. Jos kuitenkaan 
ei ole mahdollista tulla juhlaan, 
voi soittaa kirkkoherranvirastoon (puh. 02 767 3108) 
ja pyytää seurakunnan työntekijän (kanttori, diakoni tai 
kirkkoherra) luokseen onnittelukäynnille. 90-vuotta ja 
enemmän täyttäviä tullaan onnittelemaan kotiin.

Kotikäyntisattumia
Muutettuani Salosta vuonna 
1972 Ypäjälle ihan ensimmäi-
siä suurimpia hankaluuksia 
olivat teitten ja katuosoittei-
den puutteet. Nykyisin voi 
vaikkapa navigaattorin avulla 
suunnistaa oikeaan paikkaan. 
Niinpä eka syksynä suunnis-
tin vanhusta onnittelemaan ja 
emäntä oli puhelimitse anta-
nut tarkat ohjeet kääntymisille: 
milloin ohitetaan harmaa lato 
ja milloin taas kaatumaisillaan 
oleva lato. Vihdoin löysin it-
seni Someron puolelta ja ys-
tävällinen isäntä antoi ohjeita. 
Perille löysin vihdoin viimein 
ja vanhus sai kirjansa ja eh-
toollisensa. Kahvipöydässä al-
koi emännän naama punoittaa, 
kun isäntä selvitti että ei aina-
kaan kymmeneen vuoteen ole 
ollut sellaisia latoja pystyssä 
ja emännän antamat välimat-
katkin heittivät kunnolla hä-
ränpyllyä. Sanoin että tästedes 
kyselen neuvoa miehiltä. ”On 
meillä siinä nuori pappi, kun 
pitää miesten puolta.” Me ero-
simme sovussa kun totesin et-
tä kakkujen teko-ohjeet kysyn 
emänniltä ja reittiopastukset 
isänniltä.

Tapanani oli poiketa tuttui-
hin ja miksei tuntemattomiin-
kin taloihin etukäteen sopimat-
ta. Niistä on jäänyt mukavia 
muistoja. Tosin eräs entinen 

seurakuntani työntekijä kysyi 
tavattuamme Loimaan torilla, 
että ”onkos sinulla vielä tapa-
na poiketa taloissa ihan vain 
ohi kulkiessasi?”. Hän muiste-
li 1970-lukua kun olin jonkun 
vanhuksen säikäyttänyt pahan 
kerran. Henkilö eli vielä vah-
vasti sota-aikaa ja silloin pa-
pin tulo tiesi ilmoitusta kaatu-
neesta. Tämä kyseinen vanhus 
oli saada sydänhalvauksen ja 
ihmetteli kun pappi ei pois 
lähtiessään puhunut ikävistä 
asioista. Tunnelma ahdistuk-
sesta iloon oli koettu tuossa 
mökissä. ”Pappi tuli vain kat-
somaan, ja suuri kivi vierähti 
sydämeltäni.” Erään kerran oli 
levinnyt huhu vanhan emännän 
sairaudesta ja jopa kuolemasta, 
kun naapuri oli nähnyt minut 
menevän taloon. Olin vienyt 
onnittelukirjan etukäteen eli 
förskottiin, koska oikea päivä 
ei minulle sopinut. Opin sen, 
että ihmiset tekevät johtopää-
töksiä, usein ihan vääriä, ja se-
hän synnyttää huhut ja juorut.

Eräs karjalaismies sai onnit-
teluni ja kirjansa talon pihalla, 
jossa oli joukko miehiä koolla. 
Pidin jopa pikkuisen puheen 
ja laulunpätkä päälle. Muut 
katsoivat tilannetta hämillään. 
Nimittäin sähkömiehet olivat 
muutamien päivien odottelun 
jälkeen tulleet taloon tekemään 

jotakin remonttia. ”Hyvänen 
aika. Onko nyt isännän syn-
tymäpäivä? Anteeksi nyt kun 
tällaisena päivänä tulimme”, 
sanoivat miehet. Sisälle men-
tiin kahville, ja tunnelma oli 
mukava. Ainakin päivänsanka-
rilla kun sai miehet töihin.

Eräässä talossa oli valtava 
maapallo pöydällä ja siitä lähti 
pitkä johto pistokkeeseen. On-
nittelun aikana liikuin hieman 
ja koko maapallo putosi rämi-
nällä lattialle. Päivänsankari 
nosti maapallon pöydälle ja 
totesi, että ”meinasi tulla maa-
ilmanloppu, mutta eipä tainnut 
pappi siinä onnistua”, ja nauroi 
päälle.

Uuden vuoden aattona on 
kirkkoiltaa vietetty klo 21. 
Tunnelmallinen hetki. Monesti 
ovat raketit räiskyneet ulkona 
ja koiranpommit ja kissanpie-
rut säikytelleet ihmisiä. Joskus 
1970-luvulla soitettiin jopa kir-
konkelloja, mutta erään kerran 
ohikulkija oli nähnyt selvästi, 
että raketti paineli kellotornin 
avoimesta luukusta sisälle. 
Palovaarahan siinä on ja muis-
taakseni suntion kanssa käytiin 
asia tarkistamassa. Mitään ei 
löytynyt. Lienee ollut näköhar-
ha, mutta sen jälkeen ei kello-
ja enää soiteltu uuden vuoden 
aattona.

Risto Ahti
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Elämä on menetystä, luopu-
mista, mutta myös uusien vai-
heiden alkamista. Surun koh-
datessa ihmiset osallistuvat 
hyvin monella tavalla surevan 
lohduttamiseen, jota on jos-
kus hyvin vaikea kestää. Jos 
ihminen on elämässään koke-
nut raskaita menetyksiä, niin 
tällainen henkilö osaa kohdata 
surevan aivan eri tavalla kuin 
hän, jolla ei ole koskaan ollut 
mitään suuria suruja, pelkäs-
tään auringon paistetta. Pahin-
ta ovat tyhjänpäiväiset kliseet, 
sanat, jotka eivät millään ta-
valla paranna surevan olotilaa. 
Älä siis missään tapauksessa 
sano: ymmärrän miltä sinusta 
tuntuu. Et sinä kuitenkaan ym-
märrä yhtään mitään, koska et 
ole kokenut suuria menetyk-
siä. Tai sanonta ”aika parantaa 
haavat” on turhaa sanahelinää. 
Samanlaisia pyöreitä ja mo-
nesti kuultuja lauseita, jotka 
eivät millään tavalla rakenna 
mielialaa, on esimerkiksi hau-
tajaisadresseissa. Sen sijaan 
omintakeinen persoonallinen 
sana saattaa lämmittää.

Ihminen, joka on kokenut 
suuren surun, osaa nähdäkseni 
olla läsnä surevan luona. Täl-
laisen henkilön kokemuksien 
kuuntelemiset voivat auttaa 
surevaa, joka kokee että hän 
ei sittenkään ole yksin, vaan 
muillakin ihmisillä on ollut 
paljon menetyksiä elämässään. 
Niistä on päästy yli, vaikka tie-
tenkään asiaa ei voi unohtaa.

Sanoja sanojen vuoksi ja 
tyhjänpäiväisiä kliseitä ei tar-
vita surevan kohtaamisessa. 
Ystävällinen ja rohkea läsnä-
olo riittää. Ilmaise, että olet 
käytettävissä silloin kun onnet-
tomuusperhe on valmis koh-
taamaan ihmisiä ja ottamaan 
apua vastaan. Nimittäin jat-
kuva osanottojen paljous voi 
myös rasittaa, viedä voimat. 
Samoin kuin karkuun juok-
semiset silloin kun sureva on 
tulossa vastaan. Tai rahojen 
laskemiset tai kännykän räp-
lääminen silloin kun yllättäen 
sureva ilmaantuu näkösälle. 
Yleensä surun alkuvaihees-
sa on osaaottavien tulva. Sit-
ten ne vähenevät ja loppuvat. 
Saattaisi olla jopa hyväksi että 
jotkut säästäisivät käyntinsä 
myöhemmäksi, jolloin kenties 
yksinäisyys on ruvennut vai-
vaamaan surevaa.

Ihmisen osanottoa on jos-
kus myös vaikea kestää. Pahin 
moka on kenties se, että joku 
sanoo, että ”tiedän miltä sinus-
ta tuntuu, minulta kuoli koira 
pari vuotta sitten”. Kun voimat 
loppuvat, on silloin myös vai-
keaa kohdata lohduttajia. Ute-
liaisuus ei kuulu lohdutukseen: 
ensin osanottosanat ja heti 
kiireesti perään kyselemiset. 
Osanottohetki ei ole mikään 
poliisikuulustelu. Annetaan ne 
kuulustelut viranomaisille.

Joku on sanonut viisaasti: 
”Kun asian saa edes pieneksi 
hetkeksi pois mielestä, joku tu-

lee silloin ottamaan osaa. Sil-
loin häipyy se lyhyt ja helpom-
pi hetki. Asia on taas mielessä, 
vaikkei jaksaisi enää hetkeä-
kään.”

Monesti jotkut surevat voi-
vat kaivata ympärilleen aivan 
konkreettista apua. Ehkä ei 
heti, mutta jossakin vaiheessa. 
Joskus se apu on tarpeen ihan 
heti: olisi joku joka siivoaa ja 
laittaa ruokaa. Tai kukkasten 
tilalla tuodaan ruokaa, joka on 
valmista heti lämmittämisen 
jälkeen. Etiopiassa olen tavan-
nut suruteltan: surevan majan 
pihalle tuodaan kyläyhteisön 
teltta, jossa surevat istuvat ja 
kyläläiset tulevat ruokineen. 
Istutaan ja jutellaan.

Kriisin keskellä voisi olla 
sellaisia ihmisiä lähellä, jotka 
käyttäytyvät niin kuin ennen-
kin. Se antaa ainakin hetkek-
si lepoa surulta. Teennäinen 
vaikkapa raamatunlauseilla 
lähestyminen voi olla todella 
ärsyttävää ja raskasta. Ja mikä 
ihmeellisintä, surevan voi olla 
helpompi olla sellaisten ih-
misten kanssa, jotka eivät ole 
tunteneet häntä ennen onnetto-
muutta. ”Heillä ei ole silmissä 
sääliä tai surua. He katsovat 
surevia niin kuin muita nor-
maaleja ihmisiä.”

Jokainen kohtaa omalla per-
soonallisella tavalla surevan. 
Se kohtaaminen voi olla hyvin 
vaikeaa, koska sanoja ei löyde-
tä. Mutta niitä sanoja ei tarvita, 
riittää kosketus, läsnäolo, lyhyt-

kin sellainen. ”En osaa lohdut-
taa”, on paljon parempi sanoa 
kuin yrittää soperrella sanoja.

Jokainen sureva käyttäytyy 
omalla persoonallisella tavalla. 
Kaikki tavat ovat oikeita. Nai-
set saattavat puhua paljon, kes-
kustella. Miehet voivat lähteä 
metsään tai halon hakkuuseen. 
Jotkut kirjoittavat ajatuksen-
sa muistiin. Joillekin hiljainen 
musiikki on rauhoittavaa. Tai 
lähdetään ystävän kanssa kä-
velemään ja siinä puretaan tun-
teita. Ammattiauttajien luokse 
myös riennetään. Heitä kyllä 
riittää, samoin keskustelupii-
rejä ammattilaisen johdolla. 
Tärkeätä on myös että ammat-
tiauttajat ja kriisityöntekijät 
pyrkivät tasapuolisuuteen eikä 
missään tapauksessa siten, että 
osa surevista unohdetaan täy-
sin. Elämä jatkuu ja jokaisen 
on harrastettava mieliasioita. 
Joillekin työnteko on parasta 
terapiaa. Neljän seinän sisälle 
linnoittautuminen on pahinta 
mitä voi tapahtua. Varsinkin jos 
tämä eristäytyminen on vuosia 
kestävää. Suhteiden löytymi-
nen neljälle suunnalle on jokai-
sen kohdalla tärkeää: suhteet 
luontoon, ihmisiin, omaan it-
seensä ja ihmisen omaan arvo-
maailmaan (Jumalaan, sanoisi 
moni). Monesti tämä arvo-
maailma joutuu ihmisellä ko-
vaankin kriisiin. Jäljelle jäävät 
toivottavasti kestävät ja turvaa 
antavat periaatteet.

Risto Ahti

Ihmisten osanottoa surun aikaan

Kenen puolella seisot?
Noin 20 vuotta sitten Loimaan 
pesäpallokentällä ottelun aika-
na vieressäni seissyt mies ky-
syi minulta: ”No, kenen puo-
lella se Ypäjän pappi oikein 
seisoo?” Ottelu oli jännittävä, 
ja taisin siinä hieman kum-
paakin puolta kannustaa, joten 
saadakseen selvyyden kantaani 
vierellä seissyt mies halusi tie-
tää varmasti, ketä kannatan.

Raamatussa kysytään sinul-
ta: ”Kenen puolella seisot?” 
Aiheena on Jeesus, joka on pa-
han vallan voittaja. Ja se panee 
ihmisen kysymään ja mietti-
mään, kenen puolella hän on. 
Kukaan ihminen ei ole tyhjiö, 
vaan hänellä on sisimmässään 
ajatuksia, toiveita ja monenlai-
sia mölyjä, jotka ihmistä ajavat 
elämässä tavalla tai toisella 
eteenpäin. Jokaisella on oma 
jumalansa, johon hän turvaa, 
oli se sitten raha, tavara, kun-

nia, tieto, taito tai mikä hyvän-
sä. Kukaan ei ole tyhjiö. Jokai-
nen kannattaa aina jotakuta. 
Pahat ja hyvät henget taistele-
vat ihmismielestä.

Jos joku syrjin syö, selin 
makaa ja mykkänä kulkee, niin 
ei sellaisen kanssa ole mukava 
olla. Niinpä päivän rukoukses-
sa sanotaankin: ”Herra, sinä 
luot uutta. Sinä karkotat pahan, 
saat mykät puhumaan, annat 
äänen vaiennetuille.” Niinpä 
suurta ihmettä tapahtuu siinä 
ihmisessä, josta valheen, epä-
uskon ja mykkyyden henki läh-
tee. Sellaisen ihmeen kokemi-
nen tekee arkipäivästä juhlan. 
Niin kotona kuin työpaikoil-
lakin ilmapiiri muuttuu täysin, 
kun mykästä mököttäjästä tulee 
puhuvainen. Semmoisia ihmei-
tä enemmän saviseudullekin, 
jos sitä mykkyyttä esiintyy.

Vuosia sitten sain kastaa 

Yhdysvalloissa erään tuntema-
ni henkilön sukulaisen muu-
taman vuoden ikäisen lapsen. 
Sitten selvisi, että lapsen äiti 
oli ollut aikaisemmin yhteyk-
sissä saatananpalvojiin, ehkä 
harrastanutkin niitä asioita. 
Kastepäivän aattona minulle 
ilmoitettiin, että kaste taitaa 
peruuntua, kun lapsen äitiä 
kiusaa nyt jatkuvasti itse pää-
paholainen. Sanoin että jos ei 
saa nukuttua niin lukekoon Isä 
meidän rukousta niin kauan 
kunnes uni tulee. Kastejuhla 
oli seuraavana päivänä, ja juu-
ri kun kastoin lasta niin suuri 
astia putosi kaapista lattialle. 
Kaikki ihmettelemään, että 
miten se on mahdollista. Sitten 
lapsen äiti ilahtui ja sanoi, että 
hän on nyt niin kauhean iloi-
nen ja että saatana se oli joka 
astian heitti menemään. Joka 
tapauksessa me kaikki iloisena 

joimme kastekahvit, ja illalla 
vielä joku ihmetteli että onpas 
se Ristokin nyt kovin reippaal-
la päällä. Se johtui siitä että 
itse omin silmin näin ihmisen 
mielen muuttumisen kasteen 
juhlan aikana. Nuori äiti va-
pautui saatananpalvojista.

Ihmisestä taistellaan joka 
päivä. En tarkoita nyt sitä, mi-
hin kauppaan menet tai kuka 
on suosikkijoukkueesi pallo-
pelissä, vaan myös näkymättö-
mät väkevät voimat tappelevat 
ihmisen hallinnasta. Aina on 
paikallaan kysymys: ”Kenen 
puolella seisot?” Myös Jeesuk-
seen on jokaisen oma kantan-
sa otettava. Jeesushan tuli va-
pauttamaan ihmisen kahleista 
täysipainoiseen iloiseen ja tur-
valliseen elämään. Siksi Ypä-
jänkin kirkossa laulettiin usein 
”Jeesus parhain ystäväni.”

Risto Ahti Sinitiaiset talvipakkasessa. Kuva: Sonja Ikonen

Hevosopiston alueella ja ti-
loissa on viime vuoden tou-
kokuusta joulukuun 5. päi-
vään asti kuvattu 19-osainen 
dokumentaarinen tv-sarja, 
jonka päähenkilöinä nähdään 
koulussa opiskelevia nuoria 
ja koulun opettajia. Tulokset 
nähdään YLE TV2:lla tam-
mikuun 7. päivästä alkaen. 
Ohjelman tuottaa Susamuru.

Sarja tavoitteena on ku-
vata Hevosopiston arkea ja 
nuorten elämää aidosti ja re-
hellisesti. Kaiken tekemisen 
keskiössä on hevonen.

Sarjassa nähdään nuorten 
päähenkilöiden iloja, suruja, 
kasvukipuja ja onnistumisen 
hetkiä, mutta nähdään myös 
muita henkilöitä, hevosia ja 
kiinnostavia tapahtumia. Ku-
vaan ovat saattaneet päätyä 
myös Hevosopistolla käy-
neet valmennettavat ja muut 
vieraat.

TV2 maanantaista per-
jantaihin 7.1. – 25.1.2013 
klo 19.30. Ei esitystä 15.1. 
Suurin osa Ypäjän jaksoista 
julkaistaan Yle Areenassa 6. 
tammikuuta.

”Ypäjä” alkaa TV-2:ssa 7.1.
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Varmista jo tänään, että saat parasta mahdollista hoitoa ja  
taloudellista turvaa vakavan sairauden yllättäessä.  
Ota Kultaturva vakavan sairauden varalta. 

Vakuuta tärkein elämässäsi.
Itsesi ja läheisesi.

Kysy lisää meiltä!

Kaikille avoin kesäretki 
maanantaina aamulla var-
hain 10.6. Loimaa-Ypäjä-
Jokioinen-Forssa-Somero. 
Tallinkin Superstarilla klo 
7.30 Tallinnaan (aamiainen 
laivalla) ja klo 9.30 Tallin-
nasta Rohukylan satamaan 
ja Hiidenmaalle. Neljän 
tunnin kiertoajelu paikalli-
sen suomenkielisen oppaan 
kanssa ja majoitus hotelli 
Sönajalassa (Suomeksi Sa-
nanjalka) ja illallinen ra-

vintola Rannapaargussa. 
Mukavia paikkoja. Risto 
on käynyt niissä yksityi-
sesti. Ollaan siis Hiiden-
maan ainoassa kaupungissa 
Kärdlassa, hallinnon ja kau-
pan keskuksessa.

Saarenmaalla 11.6. illan 
suussa (lauttamatkan jäl-
keen) hotelli Aarensburg 
jossa myös uima-allas sau-
noineen ja porealtaineen 
käytössä matkan hintaan 
kuuluvina (Kuressaare). 

Mukava hotelli. Keskiviik-
kona 12.6. opastettu kierros 
suomen kielellä ja torstaina 
13.6. Viking XPRS klo 18 
Helsinkiin ja buffetpäiväl-
linen. Tulo Helsinkiin klo 
20.30 Hintaan 475 euroa 
sisältyvät bussimatka Vai-
nion bussilla. Laivamatkat 
Helsinki-Tallinna ja takai-
sin. Lauttamatkat kolme 
kappaletta: Hiidenmaa ja 
Saarenmaa ja mantereelle 
kolmas. Kolmet aamiaiset ja 

päivälliset hotelleissa. Buf-
fetruokailut laivalla mennen 
tullen. Kiertoajelun aikana 
myös pääsymaksut nähtä-
vyyksiin. Esite kertoo tar-
kemmin. Esitteen tilaukset 
ja ilmoittautumiset Matka-
pojat Turku (Kristiinanka-
tu 10) puhelin numero on 
010 232 3103. Matkaisäntä-
nä totuttuun tapaan on Risto 
Ahti.

Matkaterveisin
Risto

KesäreTKI 
Hiidenmaalle ja saarenmaalle kesäkuun 10. – 13. päivinä
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Ypäjän Levomäen suvun eli 
Karl (Kalle) Matinpoika Le-
vomäen jälkeläisten sukuseura 
perustettiin Anna ja Kyösti Le-
vomäen aloitteesta 19.6.1994. 
Ypäjällä 9.7.2006 pidetyssä 
sukukokouksessa perustettiin 
sukuyhdistys ja valittiin toi-
mituskunta sukukirjan julkai-
semiseksi. Sukuseura rekis-
teröitiin viime vuonna, ja 15. 
joulukuuta 2012 julkaistiin 
sukukirja ”Ypäjän Levomä-
en torpan vaiheita – Torppari 
Karl Matinpoika Levomäen 
jälkeläiset”. 

Karl Matinpoika syntyi 
3.8.1833 Ypäjänkylän Ran-
taperkiön torpan poikana. 
Hänen esivanhempansa ovat 
asuneet Loimaan seudulla, 
ja vanhin tunnettu esi-isä on 
Matz Matzon, josta on asia-
kirjamaininta vuodelta 1651. 
Karl Matinpoika vihittiin 
28-vuotiaana Ypäjänkylän 
Levomäen torpan vanhimman 
tyttären, 21-vuotiaan Vilhel-
miinan kanssa. Kun Levomä-
en torppari Josef Simonpoika 
kuoli 1862, Karl Matinpojasta 
tuli uusi torppari. Tuohon ai-
kaan torpassa asui Kallen ja 
Vilhelmiinan lisäksi anoppi 
Ulrika sekä seitsemän Vilhel-
miinan sisarta. Karlille ja Vil-
helmiinalle syntyi kahdeksan 
lasta, joista esikoinen kuoli 
suurten nälkävuosien jälkeen 
vuonna1869. Äiti itse me-
nehtyi kahdeksannen lapsen-
sa synnytykseen, ja tuolloin 
syntynyt lapsi 4-vuotiaana. 
Leskeksi jäätyään Karl avioi-
tui Evastiina Tuomaantyttären 
kanssa, ja heille syntyi kuusi 
lasta. Evastiinan esikoinen 
kuoli synnytykseen ja kolmas 
lapsista 3-vuotiaana. Lapsi-
kuolleisuus oli tuolloin yleis-
tä. 

Kirjassa kerrotaan pit-
kistäkin elämänkaarista. Yli 
100-vuotiaaksi eli Karlin po-
janpoika Joose, jonka synnyt-
tyä hämärässä pirtissä lapsen-
päästäjä oli todennut, että ei 
tämä rääpäle huomista päivää 
näe! Torppien ja mäkitupa-
laisten lapset lähetettiin hy-
vin nuorina maailmalle. Tytöt 
joutuivat piioiksi, tai jos oli 
onnea, heidät naitiin lähitaloi-
hin. Jos pojat löysivät sopivan 

torpan tai talon tyttären, he 
pääsivät vävyiksi. Neljä Kar-
lin lapsista lähti Amerikkaan, 
joka silloisille suomalaisille 
oli ihmeellinen ja rikas maa. 
Puolentoista vuosisadan ku-
luessa Levomäen sukua on 
levinnyt myös muille mante-
reille. 

Sukukirjassa kerrotaan 
Karl Matinpojan lasten jälke-
läisistä ja monista mielenkiin-

toisista elämäntari-
noista. Sukuhaarojen 
historiaa seurataan 
polvi polvelta nyky-
aikaan, ja uusimmat 
tiedot ovat vuodelta 
2012. Kirjan lopun aak-
kosellisessa nimiluette-
lossa on 1160 suvun jä-
senen nimet, ja kirjassa 
on 300 valokuvaa.

Esikoululaiset vierailivat Palvelukeskuksessa tuomassa jouluniloa vanhuksille.

Ypäjän Levomäen torpan
vaiheita

Wäärin käsityksiä

Kheopsin pyramidi, minaree-
tin kutsu, kenokaulakamelit, 
korallien värivammakalat. Ne 
ainakin piti kokea. Pois jou-
lupukin maan kaamoksesta 
ja joulukaaoksesta piti päästä 
Egyptin lämpöön. Kone pu-
dottautui vuorenhuiput siipiä 
raapien Sharm el Sheikin ken-
tälle. Farkut ja pitkät raapparit 
läkähdyttivät lihaa.

Aulassa viisumit näytille 
ja passintarkastukseen pitkän 
jonon hännille. 30 tarkastus-
koppia. Kahdessa virkailija. 
Toinen huusi nokiaansa: 
”Bössöm äh möhlöm, ellem 
öh säläm.” Perheriita? Leima 
passiin ja bussiin. Bussissa soi 
kurkkutautisten vinkumusiik-
ki. Bulevardi suora, U-kään-
öksiä tasaisin välein.

Hotellikolossi keskellä ei 
mitään. Bussi mallia Okslahti 
purki tympääntyneet turistit. 
Raahasimme apukannossa 
reppumme pitkin hotellin lab-
yrinttikäytäviä luukkuumme. 
Sviitinkö vaimo oli salaa 
varannut? Terassikin yksiön 
kokoinen. Lämpö oli hiipinyt 
helteeksi. Asetuimme taloksi.

Matkaopas luritti infossa 
opeteltua Egyptikehumista. 
Tarjolla oli kaikenlaista ret-
keä edulliseen talvihintaan. 
Samoja retkiä katujen kul-
missa puolet halvemmalla. 
Ostimme altaan mielinkielin-
mieheltä merimatkan tin-
kivaralla. Laivan nimi oli 
Tuna. Sisuksissa haisi tonni-
kala. Paatti oli lastattu muil-
lakin muukalaisilla, etupäässä 
veljeskansa venäläisillä. Pa-
rin tunnin seilailun jälkeen 
laivapoika kiljui: Snorking! 
Vähämääräinen väki rynni al-
akannelle. Pirullisen kylmä. 
Snorkkelit ja maskit naamaan 
ja hyppy tuntemattomaan. Ve-
si onneksi puolihaaleata. Pari 
ahventa vai ruutanaako lienen 
nähnyt, kiireellä takaisin jol-
laan. Siippa kertoi tappajahain 

nähneensä, en uskonut.
Kolmantena matkapäivänä 

kymmenen Egyptinpunnan 
taksi ajoi meidät tuhattasa-
taa Naama-lähiöön. Guud 
prais, guud prais, kuului kai-
kista kojuista. No, thanks  tuli 
käytetyimmäksi sanonnaksi 
kävellessä. Mustapäät seur-
asivat, hiipivät iholle. Pitkä 
kävelykatu oli siivilöity sen-
moisilla turistihärnäysärmäk-
keillä, ettei lumimaan kar-
vahattukansalla ollut silmän 
sietämää. Tekeydyimme kuu-
lovammaisiksi. Romukoru-
myyjä huusi peräämme Go to 
hell!

Seuraavana päivänä ohjel-
massa oli suomalaisten suo-
simaa ruhon altaalla gril-
laamista. Egyptiläinen pas-
kakärpäsarmeija hyökkäsi 
syöksykonelaivueen lailla. 
Mitä lie olivat tse-tse-kärpäsiä. 
Öisin äänettömät moskiitot 
pommittivat selkämme puner-
taville paukamille.

Jouluaattona tuli huonee-
seen kutsu hotellin joulujuh-
laan. Juhlasali oli koristeltu 
kuusenjalasta alkaen väriv-
ilkkuvilla led-valoilla. Että 
tämäkin vielä, mehän olimme 
joulua paossa. Joululaulut 
kaikuivat täysillä, ämyreissä 
oli kait vain yksi säätöasento. 
Ruokaa oli sen sataa sort-
tia. Ei kinkusta tai rosollista 
tietoakaan. Hyvä näin. Väki 
juhli innoissaan eikä ollut 
pahoillaan, vaikka viinipul-
lon avaamisestakin perittiin 
maksu. Ohjelmassa oli kai 
napatanssiakin. Napaa emme 
nähneet.

Huomenna tapaninpäivä 
ja tilasimme matkan tapani-
najelulle. Teemme sen kame-
lin selässä. Täällä kun ei reki 
luista. 

Että tämmöinen  
joulu tällä kertaa.

Keijo Wääri

Joulua paossa Siinailla

PALVELUKESKUS KIITTÄÄ
JHL Ypäjän osasto 729:ää 

askartelutarvikkeiden lahjoituksesta!

Kuvassa vanhus- ja vammaistyön johtaja Taina Haavisto ja 
JHL:n edustajat hoitajat Mirja Jokio ja Pirjo-Riitta Palonen.
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Hämeen ammatti-instituu-
tissa alkaa maaliskuussa 
mehiläistarhaajan ammat-
titutkintoon valmentava 
koulutus. Hakuaika kou-
lutukseen päättyy tammi-
kuun lopussa.

Mehiläistarhaajan am-
mattitutkinto muodostuu 
kolmesta pakollisesta tut-
kinnon osasta eli mehiläis-
tarhauksesta, mehiläistuot-
teiden käsittelystä ja mark-
kinoinnista sekä yritystoi-
minnasta.

Koulutus soveltuu hen-
kilöille, joilla on aikaisem-
paa kokemusta mehiläisten 
hoidosta. Koulutus alkaa 
maaliskuussa 2013 ja päät-
tyy lokakuussa 2014. Mo-
nimuotokoulutus sisältää 
lähiopetusta 2–5 päivänä 
kuukaudessa. Teoriaopetus 
toteutetaan Hämeen am-
matti-instituutin Mustialan 
toimipisteessä, Tammelassa. 
Käytännön harjoitukset teh-
dään yhteistyötarhoilla.

Koulutuksen hinta 600 

euroa, minkä lisäksi peri-
tään OPH:lle tilitettävä tut-
kintomaksu 58 €.

Mehiläistarhaajan am-
mattitutkinnon voi suorittaa 
myös ilman valmistavaa 
koulutusta näyttötutkintona, 
johon sisältyy kolme pakol-
lista tutkinnon osaa. Näyt-
tötutkintojen ajankohdat 
löytyvät Hämeen ammatti-
instituutin sivuilta.

Lisätietoa  
Hämeen ammatti-instituutin 

sivuilla www.hami.fi

Mehiläistarhaajien koulutus 
alkaa Mustialassa

Aukeama kirjasta: Marsalkka Mannerheim ja Käthy.

Aukeama kirjasta: UKK ja hevoset. Aukeama kirjasta: Ypäjä Tarja.

kunnioittaa osaltaan sukupol-
vien tekemää työtä suomalai-
sen hevoskulttuurin eteen.

Suomen Hevosurheilumu-
seon julkaiseman kirjan kirjoit-
tajia ovat Juha Erola (toim.), 
Kyösti Saranpää, Päivi Laine 
ja Kirsti Piminäinen. Ypäjäläi-
sille tuntemattomampi kirjoit-
taja Kyösti Saranpää jäi kesällä 
2011 eläkkeelle Vermon ravi-
radan kilpailusihteerin tehtä-
vistä.

Kirja on osa LounaPlussan 
Kylätallenne-hanketta, joka 
rahoitetaan Hämeen ELY-kes-
kuksen kautta Manner-Suomen 
maaseuturahastosta. 

Kirja on tilattavissa linkistä  
http://www.webropolsurveys.com/S/1637E5382059090A.par

Presidenttien hevoset Ypäjällä -kirja julkaistiin
Ypäjän Siittolanmäen hevos-
kulttuuriin ovat kiinteästi kuu-
luneet vuodesta 1948 maamme 
valtionpäämiesten hevoset. 
Marsalkka Mannerheimin Kät-
hy, presidentti Kekkosen or-
lov-ravurit, lämminveritammat 
Kaunotar ja Suosikki sekä ori 
Lento, presidentti Koiviston 
doninhevonen Zaslon, presi-
dentti Halosen suomenhevo-
nen Ypäjä Tarja ja viime loka-
kuusta lähtien nykyisen tasa-
vallan presidentin Sauli Niinis-
tön tammavarsa Ypäjä Juulia 
muodostavat oman valtiollisen 
instituution ketjunsa Ypäjän 
hevoslaitosten historiassa aina 
nykypäivään saakka.

Presidenttien hevoset Ypä-
jällä -kirjaan on koottu presi-
denttien hevosten vaiheet Ypä-
jällä. Kokonaisuus heijastelee 
samalla maamme hevostalou-
den muutoksia ja ulkopoliit-
tista polkua.  Kirjalla halutaan 

Tekijät signeerasivat kirjoja julkaisutilaisuuteen osallistuneille Kuva: Ville Rämö

Museomestari Juha Erola 
esitteli uutuuskirjan.  

Kuva: Ville Rämö

Kartanon koulussa  
vietettiin 17.12.  
”Tahtoa, asennetta ja  
aatteita” -teemapäivää.  
Helsinkiläinen tanssiryhmä Street Kings  
oli kutsuttu koululle opettamaan katu- 
tanssia ja luomaan yhteishenkeä.  
Harjoitusten lomassa käsiteltiin myös maa-
hanmuuttoon, syrjintään ja koulukiusaami-
seen liittyviä teemoja. Kuva: Ville Rämö 
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YPÄJÄN KIRJASTON UUTUUSLUETTELO
1 Filosofia. Psykologia. Rajatieto
Sinkkonen,  Jari : Isäksi ensi kertaa
Juvonen, Riikka : Onneksi en ole enää nuori

3 Yhteiskunta
Aavameri, Leena : Brankkarit : elämää pelas-
tuslaitoksella
Jabe, Jaana : Työhyvinvoinnin  työkirja
Villit ja kiltit : Tasa-arvoista kasvatusta ty-
töille ja pojille

5 Luonnontieteet. Matematiikka.  
   Lääketiede
Heidorn, Keith : Luonnon ihmeet : Kenttä-
opas : taivaallisten ja maallisten ilmiöiden 
salaperäinen maailma
Juusola, Mervi . Levottomat aivot : ADHD ja 
Asperger vahvuuksina
Kainulainen, Pirjo :  Ammattina potilas

6 Tekniikka. Talous. Käsityö. Maa- ja 
metsätalous. Kotitalous. Liiketalous. 
Salo, Sakari : Junakirja
Pyy, Outi : Trashion! : tee itse huippumuotisi
Perälä, Osmo : Puulämmittäjän käsikirja
Eränkävijä 2012-2013
Castren, Irmeli : Kodin jouluniksit

7 Taiteet. Liikunta
Itkonen, Satu . Hillitty vimma : Helene 
Schjerfbecin maalauksia
Tarna, Tauno : Antiikkiposliini Suomessa
Suomalaisia lauluja
Teronen, Arto : Ikuisesti nuori : Jarno Saaris-
ta etsimässä

9 Historia
Istala, Päivi: Ristivetoa : ja muita kertomuk-
sia elämästä
Jyrkinen, Anna  Riitta : Koralliranta : naisen 
elämää Jeddassa
Kaarnakari, Ville : Kuolema kolkuttaa : 
Mannerheim-ristin ritari Einar Scadewitz
Wendisch, Irja : Pitkä taistelu : sotilaiden las-
ten selviytymistarinoita

84 Kertomakirjallisuus  (D=dekkari, 
SF=fantasia/scifi, R=rakkaus, S=sota, 
NOV=novellit)
Barnes,  Julian : Kuin jokin päättyisi

Crichton,  Michael : Mikro(D)
Edwardson,  Åke : Tapaaminen Esteponassa 
(D)
Evanovich,  Janet   : Yhdeksän hyvää (D)
Fagerholm,  Monika : Lola ylösalaisin (D)
Gabaldon,  Diana : Skottilainen vanki
Gerritsen, Tess : Eloonjäänyt (D)
Hassinen,  Pirjo : Popula
Huilaja,  Janne  : Jimi
James, E.L.  : 50 shades : 1 : Sidottu
James, E.L.  : Fifty shades : 2 : Satutettu
James, P.D. : Syystanssiaiset (D)
Karpela, Totti : Hampaattoman hain yöt
Korhonen, Riku : Nuku lähelläni 
Laurikkala, Ella : Rullakatu
Lauttamus, Niilo : Karjalan korpipartiot (S)
Lehane, Dennis : Kuutamomaili (D)
Lehtinen, Tuija : Tuhansien aamujen talo (R)
Nykänen, Harri : Susiraja (D)
Oksanen, Sofi : Kun kyyhkyset katosivat
Paavilainen, Ulla - Maija : Vanhapoika
Pakkanen, Outi : Toinen kerros (D)
Pellinen, Jyrki : Paperi liikahti
Poukka, Anneli: Nuku nuku nurmilintu (D)
Preston, Douglas : Veljensä vartija (D)
Rankin, Ian : Verisiteet (D)
Remes, Ilkka : Ylösnousemus (D)
Saramago, Jose : Ricardo Reisin viimeinen 
vuosi
Teräs, Mila : Perhosen varjo
Tuuri, Antti : Rauta-antura
Van Lustbader, Eric : Robert Ludlumin 
Medusan tähtäin (D)
Vuorinen, Juha : Kaksipäisen vekaran varjossa

Sadut. Kuvakirjat. Sarjakuvat
Hopia, Antti : Kirjan ja kanan päivä
Hopia, Antti : Kulttuuripää
Juba : Viivi ja Wagner : sian logiikka
Kunnas, Mauri : Piitles : tarina erään rock-
bändin alkutaipaleesta

Lasten ja nuorten tietokirjallisuus
Usko tai älä
Brusatte, Steve : Dinosaurusten maailma
Kaaro, Jani : Evoluutio
Kallio, Maaret : Sopivasti ihana :  Q & A tyt-
töjen seksuaalisuudesta ja seksistä
Wallace, Daniel :  Galaktiset taistelut
Kunnas, Mauri : Joulupukin laulukirja

Lasten ja nuorten kaunokirjallisuus 
(H=hevoskirja, SF=scifi ja fantasia, 
K=kauhu, NA=nuorille aikuisille)
Beskow, Elsa : Tonttulan lapset
Arthur, Robert : 3 etsivää ja kiljuva kello
Arthur, Robert : 3 etsivää ja Pääkallosaari
Arthur, Robert : 3 etsivää ja vihreä aave
Bagge, Tapani : Kiljusen uusi herrasväki
Cabot, Meg . Muuttopäivä
Clare, Cassandra : Varjojen kaupungit : IV : 
Langenneiden enkelten kaupunki (SF)
Colfer, Eoin : Artemis Fowl : viimeinen var-
tija (SF)
Hirvonen, Hannu : Krokkaus on ihanaa, Lis-
tahirmut
Hunter, Erin : Kuunnousu (SF)
Jalo, Marvi : Kaukana hevosten maa (H)
Karpio, Markku : Mun isäni on avaruusmies
Kyrö, Tuomas : Pukki laivalla
Lehtinen, Tuija : Pesää (NA)
Lukkarila, Päivi : Tsemppiä, Venla (H)
Mady, Alena : Ella Aura ja kolmetoista halia 
(SF)
Mull, Brandon : Demonivankilan avaimet 
(SF)
Noel, Alyson : Varjojen maa (NA)
Nopola, Sinikka : Risto Räppääjä ja nukka-
vieru Nelli
Nuotio, Eppu : Kingi ja joulujen joulu
Paoliini, Christopher : Perillinen, eli Sielujen 
holvi (SF)
Rossi, Nemo : Rooman sudet (NA)
Simukka, Salla : Toisaalla (NA)
Suomela, Laura : Lokkisaaren säpinät
Vuorela, Seita : Karikko (NA)

AV-aineisto: äänikirjat, musiikki, elokuvat
Kilpeläinen, Tuure : Afrikan tähti
Koskinen, Kerkko : Kerkko Koskisen Kol-
lektiivi
Mariska : Kukkurukuu
Neljä Ruusua : Katkera kuu
Rajaton : Suomen lasten lauluja
Bridget Jones`s diary
Mamma Mia
Oksanen, Sofi : Kun kyyhkyset  katosivat
Psycho

Lisäksi runsaasti uusia kuvakirjoja!

www.lounakirjastot.fi

Hevosen ostamista ja omista-
mista koskevat tiedot löytyvät 
nyt hevosenomistaja.fi -netti-
sivuilta.

– Uusia hevosenomistajia 
tulee alalle jatkuvasti hevosten 
määrän lisääntyessä. Tietoa on 
tähänkin saakka ollut saatavil-
la, mutta hajanaisesti. Omista-
jahankkeen yhtenä tavoitteena 
on koota tieto mahdollisimman 
helposti saataville yhteen paik-
kaan, kertoo projektipäällikkö 
Anne Laitinen.

Sivuilla tarjotaan tietoa he-
vosen hankintaa vasta harkitse-
ville, mutta myös jo nykyisille 
omistajille. Ravi-, ratsu- ja 
kimppahevosista löytyy omat 
erikoisosionsa. Aihealueita ovat 
hevoskaupan lainsäädäntö, he-
vosen ostaminen, omistamisen 
kustannukset ja kimppaomista-
minen. 

Materiaalisalkkuun on koot-
tu valmiita mallipohjia muun 
muassa kauppakirjasta ja yh-
teisomistussopimuksesta.

Nettisivujen tekstit poh-
jautuvat juuri ilmestyneeseen, 
100-sivuiseen, Matkalla he-
vosen omistajaksi -oppaaseen. 

Tekstien takaa löytyy todellisia 
hevosalan asiantuntijoita, esi-
merkiksi ELL Kristiina Ertola, 
ELT Seppo Hyyppä, varatuo-
mari Ismo Kovanen, OKT Pau-
liina Lehtola, ekonomi Ossi

Sopen-Luoma sekä viestin-
täalan ammattilaiset Irina Kei-
nänen ja Ilkka Nisula. Opas on 
ladattavissa maksutta sivustolta 
sekä tilattavissa edullisesti jul-
kaisijalta (Hippolis – Hevosalan 
osaamiskeskus ry) osoitteesta  
http://www.webropolsurveys.
com/ S/799984D0B642968A. 
par

Laatumerkkijärjestelmä 
kimppahevostalleille

Hevosenomistajuuden ke-
hittämishankkeen yksi lähtö-
kohdista oli luoda selkeät peli-
säännöt kimppaomistamiseen. 
Hankkeessa on valmisteltu 
yhteistyössä Suomen Hevo-
senomistajain keskusliiton, 
Suomen Hippoksen ja Suomen 
Ratsastajainliiton kanssa kimp-
patallien laatukriteerit. Laatu-
kriteerit määrittelevät minimita-
son, mikä jokaisen hyvin toimi-
van kimpan tulisi täyttää. Mini-

mitason lisäksi kriteereissä on 
suosituksia, joilla kannustetaan 
kehittämään kimppatallien toi-
mintaa aina laadukkaammaksi. 
Toive yhteisistä pelisäännöistä 
on tullut niin hevosalan toimi-
joilta, omistajilta kuin kimpan-
vetäjiltä itseltään.

Laatukriteerien pohjalta 
suunniteltu kimpanvetäjien 
koulutus pyörähti käyntiin mar-
raskuun alussa Tampereella. 
Seuraava koulutus on Jyväs-
kylässä 18.–19.1.2013. Koulu-
tuksen käyneiden henkilöiden 
vetämät, laatukriteerit täyttävät 
kimppatallit voivat hakea kimp-
patallien laatumerkkiä. Laatu-
kriteerit, koulutus ja kimppatal-
lien laatumerkki ovat vapaaeh-
toisia järjestelmiä. Elämyksiä ja 
elinkeinoja -hevosenomistajuu-
den kehittämisprojekti on he-
vosalan eri lajien rajat ylittävä 
hevosen omistamisen kehittä-
mishanke. Tavoitteena on lisätä 
kiinnostusta hevosen omistami-
seen, madaltaa kynnystä ryhtyä 
hevosen omistajaksi, lisätä he-
vosen omistamisen arvostamis-
ta ja luoda yhteiset pelisäännöt 
kimppaomistamiseen.

Hevosenomistaja.fi – tietoa hevosen  
hankinnasta ja omistamisesta:

Ratsut, ravihevoset ja
hevoskimpat

Eliisa Perävainio ja  
Kaisu Savolainen luovut-

tivat MTK Lounais- 
Hämeen puolesta 29.11.  
Heporannan päiväkodil-
le kaksi polkutraktoria. 
Valtra- ja Fendt -polku- 
traktorit saatiin lahjoi- 

tuksena Loimaan Valtra
Palvelukeskukselta  

Jukka Uusitalon  
myötävaikutuksella.  

Ensiksi purettiin
paketista vihreä  

Fendt-traktori,  
ajota Alisa Alanko 

kuvassa testaa. 
Päiväkoti kiittää lämpi-

mästi lahjoituksesta! 
Kuvat: Ville Rämö

KODIN PAIKKA YPÄJÄLTÄ!
Ypäjän kunnan omakotitontit sijaitsevat Pappi-
lanmäki-Rauhalan ja Kurjenmäen asemakaava-
alueilla sekä haja-asutusaleilla.

Pappilanmäen-Rauhalan ja Kurjenmäen asuntoalu-
eella on omakotitalotontteja yhteensä noin 50. 

• Tontin hinta on vain 1–2 €/m².
• Lohkomiskustannukset 750 €.
• Puuston arvo arvion perusteella.
•  Rakennusvaiheessa liittymämaksut  

vesihuoltolaitoksen taksan mukaisesti.
• Pinta-alaltaan tontit ovat noin 1400 m².
•  Alueiden kunnallistekniikka on pääosin raken-

nettu, joten tonteille rakentamisen voi aloittaa 
vaikka heti.

• Tonttialueilla on kaapeli-tv-valmiudet.
•  Tarjolla myös edullisia yritystontteja, 

alkaen 0,10 €/m².

Lisätietoja tonteista ja tonttien varauksista antaa:

◆  tekninen johtaja Jouko Käkönen,  
puhelin (02) 7626 5241 
sähköposti: jouko.kakonen@ypaja.fi
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Liikuntatapahtumia
• SUKSIHUOLTOA JA NEUVONTAA 

 Tammelan Ryskeen edustaja paikalla. 

 Suksihuolto pito 5 €, luisto 5 €/pari. 

 Tuotto Tammelan Ryskeen seuratyöhön 

• HIIHTOTEKNIIKAN OPASTUSTA 

• YLEISÖLUISTELUA  

• MÄENLASKUA 

• TARJOLLA MAKKARAA JA LÄMMINTÄ 

 MEHUA 

• Osallistujien kesken arvotaan 100 €:n 

 LAHJAKORTTI 

 
 
Forssan, Jokioisten, Tammelan ja 
Ypäjän liikuntatoimet 

Ypäjän Sotaveteraanien jäsenet 
ja kannattajajäsenet

Vuoden ensimmäinen

ILTAPÄIVÄTILAISUUS
Seurakuntakodilla keskiviikkona 16.1.2013 klo 14.00. 
Muistellaan mennyttä vuotta ja suunnitellaan alka-
neen vuoden tekemisiä. Kahvitellaan ja laulellaan. 
Tervetuloa.
Jäseniä ovat tunnuksen omaavat Sotaveteraanit, hei-
dän puolisonsa ja veteraanien lesket. Kannattajajä-
senet ovat yleensä vähän nuorempia henkilöitä, jot-
ka pitävät veteraanityötä arvokkaana ja ovat liittyneet 
kannattajajäseniksi.
Helmikuun iltapäivätilaisuus on keskiviikkona 
13.2.2013.

Mannisten kyläkerho
Markku ja Eeva Helander kutsuvat Mannisten  

kyläkerholaisia tiistaina 8.1.2013 klo 18 osoitteeseen 
Koulupolku 4, Loimaa. Mahdollisuus saunomiseen. 

Tervetuloa! 

Ypäjän Sotainvalidit, puolisojäsenet, 
tukijäsenet ja naisjaosto

TUPAILTAPÄIVÄ
Veteraanituvalla maanantaina 21.1.2013 klo 14.00.
TERVETULOA!

Ypäjän Karjalaisseura ry tiedottaa
PERINTEINEN RISTEILY
Turku – Tukholma – Turku  
to 31.1. – pe 1.2.2013 uudella m/s Viking 
Grace -laivalla, Inside-hyteissä. 

Lähtö Forssa tori klo 17.30, Jokioinen, Ypäjä Pysäkin 
paikka (matkahuolto) klo 18.00, Ypäjänkylä, Loimaa, 
Turku. 
Ilmoittautumiset välittömästi Veikko Mäkeläinen 
050 328 5827 tai Matka-Merilä Oy (03) 433 5340. 
Vastuullinen matkanjärjestäjä Matka-Merilä Oy

Jokioisten-Ypäjän 4H-yhdistys ry

Sähköpostiosoite on muuttunut!

Uusi osoite on

jok-yp4h@suomi24.fi

4H-kerhojen kokoontumisista ilmoitetaan koulujen kautta.

Yhdistyksellä on myös kotisivut,

joita pyritään pitämään ajan tasalla.

http://jokioinen-ypaja.4h.fi

Toiminnallista Vuotta 2013 jäsenille,

yhteistyökumppaneille ja lehden lukijoille!

4H-toiminnanohjaaja Satu Jokinen p. 050 400 1113
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Suuret kiitokset
joulumyyjäistemme asiakkaille.

Myyntituotto käytetään hyväntekeväisyyteen.
Onnellista uutta vuotta 2013!

LC Ypäjä/Kate

UUSIA KURSSEJA KEVÄÄLLE:
120601 VENÄJÄÄ MATKAILIJOILLE, jatko ma 17.30 – 19.00
Kartanon koulu, Varsanojantie 97 14.1. – 25.3.2013
opettajana Marina Aalto
Kurssimaksu 37 euroa, 20 oppituntia.
Jatkamme tutustumista venäjän kieleen Pora!-oppikirjan 
avulla. Tervetuloa Venäjää matkailijoille -kurssilla olleet ja uu-
detkin opiskelijat.

120306  TAKE IT EASY ENGLISH (in English) ma 9.30 – 11.00
Jokioisten kunnanvirasto, Keskuskatu 29 A 21.1.–18.3.2013
opettajana Henry Rawstorne
Kurssimaksu 32 euroa, 16 oppituntia.
Come and talk about fun topics about life in Britain with na-
tive-speaker Henry Rawstorne! The course includes listening 
CDs and songs, as well as wordgames and crosswords. Fun 
and easy! Hauska ja helppo!
Materials included.  Ilmoittautuminen viimeistään 16.1.2013.

120401  ACHTUNG, ACHTUNG
Kevättä kohti mennään! Jokiläänin kansalaisopistossa sak-
san opinnot jatkuvat. Opittua kerraten ja uutta oppien talvikin 
väistyy vauhdilla. Tule sinäkin sukeltamaan saksan kielen sa-
loihin ja solmuihin! Osallistujien toiveista riippuen mm. kes-
kustellaan ja kerrataan kielioppia. Oppimateriaalista päätäm-
me kurssin alkamispäivänä. Kokoonnumme Humppilan yläas-
teella (Eedenintie 1) tiistaina 15.1.2013 alkaen klo 18.30 – 20.  
Kaikki joukolla mukaan!!! Kurssimaksu 32 euroa, 16 oppituntia.
Huom! Työtön/eläkeläinen/maahanmuuttaja saa em. kursseis-
ta 10 euron opintosetelialennuksen/kurssi! 
Kurssit sisältyvät lukuvuoden 2012–13 työkausimaksuun.

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO
www.jokioinen.fi
(03) 4182 7402

        jokilaanin.kansalaisopisto@jokioinen.fi

Ypäjän kunnan liikunta- 
ryhmät keväällä 2013
Kevään ryhmät alkavat  
tiistaina 8.1.2013
KUNTORYHMÄ tiistaisin klo 9.00–10.30 Kartanon 
koulun salissa (samalla tyylillä kuin viime syksynä eli 
reissataan välillä).  30 e / 12 kertaa + kulut, joita tulee 
reissuista.
ERITYISKUNTOSALIRYHMÄ tiistaisin klo 12–
13.00 (tarkoitettu henkilöille joiden vamman, sairau-
den tai muun toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi on 
vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan), 
25 e / kausi.
TUOLIJUMPPA Haavissa maanantaisin (14.1. alka-
en) klo 10 – 11. Tarkoitettu kaikille kokoon, ikään tai 
kuntoon katsomatta. Leppoisaa tuolijumppaa 10 e / 4 
kertaa. Toteutuu jos riittävästi osallistujia. Ilmoittaudu 
heti!
UINNIT Loimaalle ke 6.2. ja ke 6.3.2013. Lähtö Ypä-
jältä klo 10. Lisätietoja saat liikunnanohjaajalta ja kun-
nan nettisivuilta lähempänä ajankohtaa.
Kaikkiin ryhmiin voi ilmoittautua yhteispalvelupistee-
seen puh. (02) 762 6500 tai merja.kivimaki@ypaja.fi. 
Tiedustelut liikunnanohjaaja Merja Kivimäki puh. 050 
433 9002 (parhaiten puhelimella tavoitat maanantai-
sin klo 8.30 - 13 tai tiistaisin klo 8 - 13).

KEILAKERHO
Koko perheen Keilakerho Loimaan Keilahallilla

lauantaisin 19.1. klo 13 – 14
 26.1. klo 14 – 15
   2.2. klo 13 – 14
   9.2. klo 13 – 14

Kerho on maksuton ja mukaan mahtuu  
max. 20 keilaajaa. Kerhoon mennään omalla kyydillä.

Aikuisten keilaryhmä Loimaan keilahallilla
torstaisin  31.1. klo 14 – 15 
   7.2. klo 14 – 15 
 14.2. klo 14 – 15 
 21.2. klo 14 – 15 
 28.2. klo 14 – 15

Ryhmään mahtuu 12 osallistujaa. 20 e/ 5 kertaa.  
Lisätietoja liikunnanohjaajalta.

Ilmoittaudu!
Molempiin ryhmiin voi ilmoittautuminen yhteispalvelu-

pisteeseen puh. (02) 762 6500 tai merja.kivimaki@ypaja.fi 
Tiedustelut liikunnanohjaaja Merja Kivimäki  

puh. 050 433 9002 (parhaiten puhelimella tavoitat  
maanantaisin klo 8.30 – 13 tai tiistaisin klo 8 – 13).

KUNTOJUMPPA
Kartanon koululla 

TORSTAISIN KLO 19.30–20.30
10.1. alkaen

Tunti sisältää sykkeennostoa, lihaskun-
toliikkeitä sekä palauttavat venyttelyt, 

vaihtelevin teemoin ja välinein.  Sopii niin 
aloittelijoille kuin aktiiviliikkujille.
Hinta 6 € / kerta tai 48 € / 10 kertaa 

Ilmoittautumiset (nimi ja puhelinnumero) 
satun.liikuntapalvelut@gmail.com.

TERVETULOA MUKAAN!

Järj. Satun Liikuntapalvelut ja Ypäjän Naisvoimistelijat

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry
Tammikuun toimintaa

Kirjoittajapiiri kokoontuu Sylvi Leinolla perjantaina 
11.1. klo 14.
Kuukausikokoontuminen Veteraanituvalla tiistaina 
15.1. klo 13. Suunnitellaan alkaneen vuoden ohjelmaa. 
Tarinatupa kokoontuu Veteraanituvalla tiistaina 22.1. 
klo 13. 
Naistenpiiri kokoontuu Veteraanituvalla tiistaina 29.1. 
klo 14.

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys

Hanna sulantola
Tekstiruutu
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Verenpaineenmittaus
ilman ajanvarausta

Ypäjän Osuuspankin alakerrassa
keskiviikkona 16.1.2013 klo 10.30–11.30 
keskiviikkona 13.2.2013 klo 10.30–11.30 
keskiviikkona 13.3.2013 klo 10.30–11.30 
keskiviikkona 10.4.2013 klo 10.30–11.30
keskiviikkona 15.5.2013 klo 10.30–11.30

Tervetuloa!
Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

Verenpaineenmittaus
 ilman ajanvarausta

Ypäjänkylän lainausasemalla
keskiviikkona 23.1.2013 klo 10.30–11.30
keskiviikkona 20.2.2013 klo 10.30–11.30
keskiviikkona 20.3.2013 klo 10.30–11.30
keskiviikkona 17.4.2013 klo 10.30–11.30
keskiviikkona 22.5.2013 klo 10.30–11.30

Tervetuloa!
Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

Rintamaveteraanien kuntoutus vuonna 2013
Kuntoutukseen voivat anoa ne rintamasotilastunnuk-
sen, rintamapalvelutunnuksen tai rintamatunnuksen 
omaavat henkilöt, jotka eivät ole oikeutettuja kuntou-
tukseen sotilasvammalain nojalla.
Kuntoutusvaihtoehdot:
 1)  Laitoskuntoutus 10–14 vrk. Rintamaveteraanin 

puoliso voi osallistua kuntoutukseen samanaikai-
sesti veteraanin kanssa.

 2)  Avokuntoutus: 20–30 kerran fysioterapiasarja pai-
kallisissa fysikaalisissa hoitolaitoksissa tai vete-
raanin kotona. Avokuntoutuksena voi saada myös 
jalkahoitoa.

 3)  Päiväkuntoutus: 10–20 päiväkuntoutuskäyntiä.
Rintamaveteraanin kuntoutusta voi hakea ympäri vuo-
den. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto, 
joka on laadittu vuonna 2012 tai myöhemmin. Hake-
mus toimitetaan osoitteella Pääterveysasema, sosiaa-
lityöntekijä, Urheilukentänkatu 2, 30100 Forssa. Lisä-
tietoja antaa sosiaalityöntekijä puh. (03) 4191 2770.
Forssa 5.12.2012
Perusterveydenhuollon johtava lääkäri 

Kotihoidon, vanhus- ja 
vammaistyön maksut
Kunnanhallitus on kokouksessaan 4.12.2012 vahvista-
nut kotihoidon, vanhus- ja vammaistyön asiakasmaksut 
1.1.2013 alkaen.
Lisätietoja maksuista ja maksujen määräytymisestä saa 
vanhus- ja vammaistyön johtajalta puh. 7626 5231.

1. TUKIPALVELUT
	 •	Kylvetys-/saunapalvelu	 5,00	€
	 •	Kuljetus	3,80	€/suunta
	 •	Turvapuhelin	palvelu	 27	€ / kk
     (vain Valkovuokko, Ruustinna-koti ja Vanhustentalo III)
	 •	Vaatehuolto/kone	 5	€
	 •	Kauppa-	ja	asiointi	 6	€
	 •	Saattoapu	(asiakas	mukana)	 8,70	€ käynti 0-2 t, 
  20 € 2-4 t
	 •	Kontrollisoitto	 2	€ / soitto
	 •	Kotiin	kuljetettu	lounas	 7,30	€
	 	Palvelukeskuksessa syöty lounas 6 €

2. KOTIHOITO
	 •		Tilapäinen	kotipalvelu	 8,70	€/jok. alk. tunnilta
	 •	Tilapäinen	kotisairaanhoito	 8,70	€ / käynti
	 •	Tilapäinen	yöpartio	 15	€ / käynti
	 •		Jatkuvan	 ja	 säännöllisen	 kotipalvelun	 kuukausimaksu	

määräytyy hoito- ja palvelusuunnitelmassa määriteltyjen 
käyntikertojen (sis. yöpartion) ja asiakkaan bruttotulojen 
mukaan.

3. PÄIVÄTOIMINTA
	 •	Päivätoiminta	Pappilan	päivätuvassa	 	13,50	€
    Kuljetus 3,80 €/suunta

4. KUNTOSALI/yli 60 v. kuntosalivuorot
	 •	Kausihinta	(ohjattu	vuoro)	 	26	€	/ kausi
	 •	Käyntikohtainen	hinta	 		3	€ / ohjattu vuoro
	 •	Kausihinta	(vapaavuoro)	 	11	€ / kausi
     Vapaavuorolla kävijöiden tulee ilmoittautua ensimmäisel-

lä käyntikerralla ohjaaja Mari Krapille p. 050 349 4331 

5. TILAPÄINEN HOITO
	 •	Palveluasumisessa	 30,00	€ / vrk
    (Ruustinna-koti, Palvelukoti Valkovuokko, Lukkarin ryhmä-

koti)
	 •	Päivähoito,	enintään	3	tuntia	 7,00	€
	 •	Hoivakodissa	 32,60	€ / vrk
    Maksukaton (636 €/v) täyttymisen jälkeen 15,10 € / vrk
	 •	Omaishoitajille	myönnettyjen	lakisääteisten
    vapaapäivien aikainen hoito 10,60 € / vrk

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

Aukioloajat
ma klo 13–19
ti klo 13–19
ke klo 13–16
to klo 13–19
pe klo 13–16
Joka kuukauden 2. lauantaina klo 11–14, tammikuun 
lauantai 12.1.
YPÄJÄNKYLÄN LAINAUSASEMA 
Ypäjänkyläntie 951, 32140 Ypäjä as 
puh. 050 363 0508
Aukioloajat
ti klo 17–19
ke  klo 10–12
Kerran kuukaudessa lauantaina klo 10–13, tammi-
kuun lauantai 5.1.

LUKUPIIRI
Lukupiiri kokoontuu sunnuntaina 20.1. klo 17–19 
pääkirjaston näyttelytilassa. Luetaan edelleen Veikko 
Huovisen teoksia.

DIGITOINTIPISTE
Digitointilaitteet kirjastossa tammikuun ajan. Voit siir-
tää VHS-videot DVD-levyille.  Varaa opastus- ja digi-
tointiaikasi!
SÄHKÖNKULUTUSMITTARI LAINATTAVISSA
Sallila-yhtiöt on lahjoittanut Ypäjän kirjastolle sähkönku-
lutusmittarin, jota lainataan koteihin kahden viikon ajaksi.

Onnea Uudelle Vuodelle!

Ypäjän kunta järjestää 

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
perjantaina 18.1.2013

Lähtö Ypäjän torilta 18.1.2013 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. 

Avoin päiväkoti / perhekerho
Tammikuun ohjelma:
pe 11.1. lauluhetki
pe 18.1. maalaus
pe 25.1. talviaskartelu
(pe 1.2.  leivomme)
Tapaamisiin!
Lisätietoja: 
Tiina p. (02) 7626 5255, Hanna p. 040 553 6362
Asiakasmaksu 2 e / perhe.

Perusturvalautakunta

HAAVIN AAMUT
jatkuvat 9.1.2013 alkaen keskiviikkoisin
nuorisotila Haavissa (Varsanojantie 8)
klo 9 – 11.30
TERVETULOA MUKAAN!

Ypäjän kunnan perusturva

Elatusapuja ja -tukea korotetaan 1.1.2013 lukien
Elatusapuihin ja elatustukeen tehdään indeksitarkistus 
vuoden 2013 alusta, koska niiden tarkistuksen perusteena 
käytetyn elinkustannusindeksin muutos lokakuusta 2011 
lokakuuhun 2012 oli 2,63 prosenttia (Laki eräiden elatus-
apujen sitomisesta elinkustannusindeksiin (583/2008)). 
Ne sopimukset ja tuomiot, jotka ovat lapsen huoltajan hal-
lussa, voidaan toimittaa sosiaalitoimistoon korotusmer-
kintöjä varten. Ulosottoviranomaiset tekevät hallussaan 
oleviin elatusapua koskeviin sopimuksiin ja tuomioihin ko-
rotusmerkinnät viran puolesta ja Kansaneläkelaitos elatus-
tukien osalta. Pääsääntöisesti huoltajan tulee itse ilmoittaa 
korotuksen määrä elatusvelvolliselle, mutta mikäli huoltaja 
haluaa, voi ilmoituksen tehdä myös lastenvalvoja.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Eila Puolamäki, puh. 
(02) 7626 5220.

Perusturvalautakunta

Linja-autovuorot Forssaan Ja Loimaalle 
lähtö – perillä

Ypäjä – Loimaa
klo 06.10 – klo 06.30    ma-pe kouluvuoden aikana
klo 07.30 – klo 07.50    koulupäivinä ma-pe
klo 08.25 – klo 08.45    koulupäivinä ma-pe
klo 11.05 – klo 11.50    ma-pe kouluvuoden aikana
klo 13.05 – klo 13.25    ma-pe kouluvuoden aikana
klo 13.25 – klo 14.10    ma-pe kouluvuoden aikana
klo 14.30 – klo 15.00    koulupäivinä ma-pe
klo 15.30 – klo 16.00    koulupäivinä ma-pe
klo 16.05 – klo 16.25    ma-pe kouluvuoden aikana
klo 16.30 – klo 17.05    koulupäivinä ma-pe

Loimaa – Ypäjä
klo 06.50 – klo 07.10  ma-pe kouluvuoden aikana
klo 06.50 – klo 07.30  koulupäivinä ma-pe
klo 08.00 – klo 08.25  koulupäivinä ma-pe
klo 10.45 – klo 11.05  ma-pe kouluvuoden aikana
klo 13.10 – klo 13.25  ma-pe kouluvuoden aikana
klo 13.45 – klo 14.05  ma-pe kouluvuoden aikana
klo 14.10 – klo 14.30  koulupäivinä ma-pe
klo 15.10 – klo 15.30  koulupäivinä ma-pe
klo 16.10 – klo 16.30  koulupäivinä ma-pe
klo 17.20 – klo 17.40  ma-pe kouluvuoden aikana

Ypäjä – Forssa
klo 07.10 – klo 07.50  ma-pe kouluvuoden aikana
klo 14.05 – klo 14.40  ma-pe kouluvuoden aikana
klo 17.40 – klo 18.15  ma-pe kouluvuoden aikana

Forssa – Ypäjä
klo 05.45 – klo 06.10  ma-pe kouluvuoden aikana
klo 12.30 – klo 13.05  ma-pe kouluvuoden aikana
klo 15.30 – klo 16.05  ma-pe kouluvuoden aikana
Tiedustelut linja-autovuoroista ja asiointimatkoista: koulutoi-
mensihteeri Auli Hossi puh. (02) 7626 5261 tai 050 574 7739.

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

Kunnan vuokra-asuntoja haettavana
Tervetuloa täyttämään asuntohakemus  kunnantalolle 
tekniseen virastoon, puh. (02) 7626 5242 / Kankare. 

KKI-hanketuki
KKI-ohjelma on valtakunnallinen,  

poikkihallinnollinen terveysliikunnan edistämisohjelma.  
Kaksi kertaa vuodessa järjestettävä hanketukihaku  

on avoin kaikille rekisteröidyille yhteisöille.
Seuraavan hanketuen viimeinen hakupäivä on 

31.3.2013. Ypäjäläinen, toimi ja kehittele hanke! 
Lisätietoja  liikunnanohjaaja Merja Kivimäeltä  

tai www.kki.likes.fi

Syksyn 2012 kuntokausi päättyi 31.12.
Muista palauttaa kuntokorttisi Ypäjän kunnan  
palvelupisteeseen 11.1.2013 mennessä,  
niin osallistut arvontaan.


