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Miia Myllymäki ja Jussi Miettinen
Ypäjän paikallisravien kaksoisvoittajat
Ypäjän paikallisravit tarjosivat
yleisölle maalaisravit parhaimmillaan: Vauhdikkaita ajosuorituksia, iloisia voittajia ja yllätyksiä.
Päivän avanneessa Hevosopiston Isokenkäisten Haasteajossa nähtiin viisi voitontahtoista herrasmiestä. Voittoon
narutteli HPK:n toimitusjohtaja Risto Korpela Tarun
Tähdellä. Toiseksi kiri SRL:n
hallituksen puheenjohtaja Jukka-Pekka Leskinen Uukkarilla. Paalulta kolmanneksi kesti
kansanedustaja Timo Heinosen
Ypäjä Eliitti. Laukkapäällä ollut Vanaja oli Petri Meller ohjastamana neljäs ja endurokuljettaja Marko Tarkkalan ajama
Karhen Kurvi viides.
Kaksi voittoa saalisti kaksi
ohjastajaa. Ypäjäläinen Miia
Myllymäki voitti molemmat
monté-lähdöt: ajokkeina Rusveri ja Sensuel Chip. Sastamalasta tullut Jussi Miettinen
voitti R.R.Hovilla ja Femmalla. Femman aika 32,4 oli suomenhevostammojen päivän
nopein ja palkittiin bonuspalkinnolla eli Taikurin varsamaksulla.
Päivän kovimman lämminverilähdön voittaneen Red
Hopen noteerattua ajan 18,4
supistiin jopa rataennätyksestä, mutta tällä kertaa ennätystä ei rikottu. Ypäjän rataennätykset ovat Houston Speedin

17,9 (2005) ja Oktaavian 26,9
(2010).
Neljä oikein -arvonnassa
voitti Elitloppet -risteilyn ai-

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

www.parturikampaamooutiperho.fi

noana kaikkien neljän lähdön
(4-7) voittajan oikein merkinnyt Margit Rajahalme Ypäjältä.
Alkuravien onnettomuudesta

selvittiin esinevahingoilla ja
ruhjeilla. Irti päässeet Hevosopiston hevoset juoksivat vahingoittumattomina talliin.

asi
Ostaess SEBAMED FACE & BODY
WASH PESUNESTEEN 1000 ml
saat kaupan päälle SEBAMED
EVERYDAY SHAMPOON 200 ml
Muista Äitienpäivä!

Ypäjän Apteekki

ma–pe 9–17, la 9–13 • p. (02) 767 3150

Ypäjän paikallisravipäivän suurin yllätys nähtiin kun sastamalalaisen Hanna Valkaman ajama Turnaus johti suomenhevosten
kovinta sarjaa lähdöstä maaliin. Kuvassa Oktaavia juoksee vielä
johtavan rinnalla, mutta taipui lopulta kahdeksanneksi.

ÄITIENPÄIVÄLOUNAS
su 12.5.
klo 12.00 ja 14.00

Paijan Juhla-Areenalla
20,– / 10,–
maukasta lähiruokaa
OA!
Varaukset 050 5696 945
ERVETUL
T
tai info@paija.fi

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

Tervetuloa viettämään suvi-iltaa kanssamme
la 15.6.2013 klo 16 alkaen Kivisen pihapiiriin,
Katinhännäntie 62, 32140 Ypäjä as.

Marja ja Heikki

Levomäki

llmoitathan tulostasi 31.5. mennessä
p. 0400-845589/Marja tai heikkilevomaki@gmail.com
Lahjapulmiako? Matkatili 553902-584703.

EN JUHLI
Kari Helander

YPÄJÄN
TAKSI
Puh. (02) 727 1180

Satakunnantie 18, 32200 Loimaa.
Puhelimet: 02 761 1261 (kanslia), 02 761 1265 (rehtori)
Loimaan seudun musiikkiopisto antaa opetusta Ypäjäläisille.
Musiikkiopiston kaikille linjoille voi ilmoittautua 16.5. mennessä puhelimitse numeroon 02 761 1261 (opistojen kanslia),
tai sähköpostitse osoitteeseen liisa.haapanen@loimaa.fi,
lisätietoja toiminnasta www.loimaanseudunmusiikkiopisto.fi
Musiikkiopiston perusasteen uusien oppilaiden valintapäivät
pidetään 20.–21.5. musiikkiopistolla (osoite: Satakunnantie
18, Loimaa).
Vapaaoppilaspaikkoja ja maksualennuksia voi hakea kansliasta
tai verkkosivustolta saatavalla lomakkeella 14.9. mennessä.

Musiikkiopiston kevätkonsertti on

Loimaan Heimolinnassa ke 15.5. kello 18.
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Ypäjän seurakunnan
toimintaa toukokuussa:
Ypäjäläinen
Ypäjän kunnan ja Ypäjän seurakunnan julkaisema tiedotuslehti Ypäjän kunnan asukkaille.
41. vuosikerta.
Lehden suurin vastuu ilmoituksen julkaisemisessa sattuneesta virheestä on ilmoituksen
hinta.
Päätoimittaja:
Tapani Rasila
Sivunvalmistus:
Pirkanmaan Lehtipaino Oy
Toimituksen osoite:
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5214
fax. (02) 767 7214
email: ypajalainen@ypaja.fi
ILMOITUSHINNAT
Etusivun alaosa
0,75 €/ pmm + alv
Takasivu
0,75 €/ pmm + alv
Muu osa lehteä
0,50 €/ pmm + alv
Etusivun yläosan
suuri ilmoitustila
(6 palstaa x 170 pmm)
500 € + alv
Määräpaikkakorotus
0,10 e / pmm + alv
Yhdistysten ilmoitukset
Maksutta
TILAUSHINNAT
Ypäjän kunnan alueen
osoitteisiin veloituksetta
Tilaukset kotimaahan ja
ulkomaille
30 e / vuosikerta + alv 10 %
TILAUSOSOITE
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 762 6500
fax. (02) 767 7214
ISSN 1237-2528
Ypäjän kunta
Toimistot avoinna
ma–ke 9.00–15.00
to
9.00–17.00
pe
9.00–14.30
puh. vaihde (02) 762 6500
fax. (02) 767 7214
Ypäjän seurakunta
Papalintie 1 B 13
32100 Ypäjä
puh. (02) 767 3108
fax. (02) 767 3081
Kirkkoherranvirasto avoinna
ma, ke, to klo 9.00–12.00
ti ja pe suljettu
Diakoniatoimisto avoinna
ke klo 10–11.30, to klo 15–16
puh. 040 553 6362
PAINOPAIKKA
Pirkanmaan Lehtipaino Oy
Kesä–heinäkuun Ypäjäläinen
ilmestyy sunnuntaina 2.6.2013.
Lehteen tarkoitettu aineisto
on toimitettava kunnantalolle
27.5.2013 klo 12.00 mennessä.
Elokuun Ypäjäläinen ilmestyy
4.8.2013.

Seurakunnan asiat
kirkkoherra
Vesa Rasta

ke 1.5.
to 2.5.

klo 14.00 Vapputapahtuma seurakuntakodilla/pihalla
klo 15.00 EI diakoniapäivystystä
klo 17.00 Kaiken kansan lauluryhmä
klo 18.00 Kirkkokuoro
pe 3.5.
klo 18.00 – 22.00 Nuortenilta seurakuntakodilla; Isto
su 5.5.
klo 16.00 Sanajumalanpalvelus; Motoristikirkko HUOM Aika!!
paikalla Kristillinen moottoripyöräkerho Gospel Riders,
Vesa, Kaija sekä Lauluryhmä
ma 6.5.
klo 17.00 Kaiken kansan lauluryhmä harjoitukset
klo 18.00 Kirkkokuoron harjoitukset
ti 7.5.
klo 12.00 Diakoniapiiri Ypäjänkylän kirjastossa
ke 8.5.
klo 10.00 – 11.30 Diakoniapäivystys
klo 18.00 – 20.00 Isoskoulutus Sumpussa; Isto
to 9.5.
EI päiväkerhoa!
klo 10.00 Messu; Vesa ja Kaija
Isosten siunaaminen sekä Nuorisotyönohjaaja Isto Iipolan virkaan siunaaminen
klo 15.00 EI diakoniapäivystystä
klo 18.00 Kevään Kinkerit Inkeri Tuomosella
su 12.5. klo 10.00 Sana jumalanpalvelu; Erkki Vappula, Tapio Laurila; Isät laulaa!
ke 15.5. klo 10.00 EI diakoniapäivystystä
klo 18.00 Siionin Kannel -lauluilta
Lauluillan jälkeen SLEY:n osastojen yhteinen vuosikokous
paikalla piirisihteeri Sami Paajanen sekä Vesa Rasta
to 16.5.
klo 15.00 EI diakoniapäivystystä
klo 17.00 Kaiken kansan lauluryhmä
klo 18.00 Kirkkokuoro
pe 17.5. klo 15.00 Riparin aloitusviikonloppu
su 19.5. klo 10.00 Messu; Vesa, Tapio ja Kirkkokuoro, saarna Keijo Leppänen
Ypäjän sotaveteraaninaiset tarjoaa kirkkokahvit seurakuntakodilla
ti 21.5.
klo 18.00 Kuorojen harjoitukset kirkossa
ke 22.5. klo 10.00 – 11.30 Diakoniapäivystys
klo 17.30 Kirkkoneuvoston kokous
to 23.5.
klo 11.00 Kultaisen iän kerhon Kevätjuhla; mukana Yllätysvieras!
klo 15.00 – 16.00 Diakoniapäivystys
klo 18.00 Päiväkerhot päättyvät Perhekirkkoon
Esikouluun lähtevät siunataan alttarilla
Kirkon jälkeen seurakuntakodilla jäätelöt ja mehut
su 26.5. klo 10.00 Messu; Vesa ja Kaija
klo 18.00 Kevät ja Kesä -lauluja kirkossa
Esiintymässä Senioriinat sekä hanuristi Mikko Heinonen Koskelta,
Kaija ja Tapio sekä seurakunnan kuorot
ke 29.5. 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 30.5.
klo 15.00 EI diakoniapäivystystä
klo 18.00 Kouluun lähtevien siunaaminen kirkossa
Tulevaa tapahtumaa…
Kesäretki Forssaan to 27.6. eläkeläisten kesäkirkkoon.
Tutustumme Forssan kirkkoon ja osallistumme jumalanpalvelukseen.
Käymme syömässä ja museossa. Tarkempi ohjelma ja hinta kesäkuun
lehdessä. Ilmoittautumiset diakoni Hanna Hakalalle puh. 040 553 6362.

Diakoniatyö

Diakoniatoimistossa päivystys
ke klo 10–11.30 ja to klo 15–16.
Huom! Päivystystä ei to 9.5.,
ke 15.5., to 16.5. eikä to 30.5.
Diakonia voit tulla tapaamaan
sopimuksen mukaan muulloinkin
tai pyytää kotikäynnille, soitathan
niin tiedän tulla luoksesi.
Diakoni Hanna Hakala yhteystiedot puh. 040 553 6362,
s-posti: etunimi.sukunimi@evl.fi.
Diakonin kanssa voit keskustella luottamuksellisesti
mieltäsi painavista asioista, suruista ja murheista.

Päiväkerhotiedote
Perhekirkko Ypäjän kirkossa
torstaina 23.5. klo 18.00.
Lasten lauluesityksiä, sekä kaikki
esikouluun lähtevät siunataan alttarilla. Kirkon jälkeen Seurakuntakodilla jäätelö-, mehu/kahvitarjoilu.
Kerhokausi päättyy tähän. Syksyn kerhoihin ilmoittautuminen on 23.5. mennessä päiväkerhoon. Syksyn kerhoista tiedotetaan tarkemmin elokuun ypäjäläisessä.

Ruskamatka
Lappiin ja Norjaan 14. –20.9.
Tämän vuoden ruskamatkan lähtö on lauantaina 14.9. reittiä Somero – Forssa – Jokioinen Ypäjä klo 7 ja Ypäjänkylän kautta Loimaan torille. Paluu perjantaina 20.9. Hyvät
hotellit 2 hengen huoneissa hotelli Iso-Syöte Pudasjärvi,
hotelli Kieppi Saariselkä (neljä yötä) sekä Sokos Hotelli
Vaakuna Rovaniemi. Aamiaiset ja päivälliset. Koko päivän retki (16.9.) Lemmenjoen kultamaille, Kaija ja Heikki
Palton vieraiksi ja samalla he toimivat oppaina. Matkalla
on ainutlaatuista nähtävää ja tarinaa, keittoineen ja lisukkeineen ja kullanhuuhdontoineen. Koko päivän retki Norjaan Sevettijärven, Kirkkoniemen ja Utsjoen kautta (17.9.).
Patikkapäivä Saariselällä paikallisen oppaan johdolla, voi
toki omin päinkin kulkea (erilaisia ja pituisia polkuja). Saunat. Hinta kaikkineen 875 ja esite kertoo asioista tarkemmin. Esitteiden tilaukset ja samaan numeroon myös ilmoittautumiset Matkapojat Turku puhelin 010 232 3103. Halutessasi voit vielä tiedustella onko kesäkuun 10.–13.6. Viron
Hiidenmaan ja saaren maan yhdistelmä matkalle vielä tilaa.
Tervetuloa ruskalle. Tarkoitus on että Unton kanssa Risto
vielä kerran ruskalla.
Risto Ahti

Eläimet ihmisten terapeutteina
Eläimillä on ihmisiin melkoinen vaikutus, jopa parantava.
Mielellään pidämme koiria ja
kissoja, ja mikä on sen mukavampaa kuin pääsee lenkille
koiran kanssa. Koiran nautinto
luonnon helmassa saa isäntänsä iloiselle tuulelle. Joskus 25
vuotta sitten olin pitämässä
tilaisuutta Ypäjän-Metsämaan
yhteisessä vanhainkodissa
Metsäkorvessa. Heti hartauden alettua tuotiin eteeni kori,
jossa oli kaksi suloista kissan
pentua, ja samalla esitettiin toive, että nämä pitäisi nyt kastaa.
Tuotiinpa vielä astiallinen vettä
toimenpidettä varten. Sanoin,
että ihmisen kaste on minulle tuttua asiaa, mutta nyt pitää
minun hieman vaikkapa kahden virren aikana fundeerata
asiaa. Olinhan joskus lapsena
leikkinyt kirkollisia toimituksia
kuten häitä ja kastettakin. Niinpä toimituksen alettua puhuin
eläimistä Raamatussa. Tuossa
kirjassa suorastaan vilisee eläimiä aaseja ja hevosia, kame-

leita ja lampaita, joita kaikkia
ihmisen on hyvin hoidettava.
Leijonakin mainitaan mutta
kissa ei Raamatussa ole, sillä
se oli egyptiläisten pyhä eläin.
Ja muistin mainita että lapsena
sain jo kissan raapaisun kun
yritin pestä sitä, joten veteen en
koskenut mutta nimet tuli juhlallisesti mainittua. Kissoista
tuli vanhuksille hyvät kaverit ja
lemmikit ja varmasti ne paransivat elämisen laatua vanhainkodilla.
Myöhemmin vanhankodin
johtajatar Aili Huokonen kiitti minua siitä että tuosta hartaudesta tuli ikimuistoinen ja
kissoista riitti juteltavaa vanhuksilla. Tämä kiitos siis johtui siitä, että en torjunut kissakastetta vanhusten löperönä
päähänpistona. Aili Huokonen
oli aikanaan innokas liikunnanharrastaja ja monet muutkin kuten Kulmalan Kaisa.
Monesti kahvipöydässä kissat
kintuissa muistelimme monia liikuntajuttuja. Allin pois-

menosta on jo useita vuosia,
mutta aina käydessäni Ypäjän
palvelukeskuksessa ruokasalissa kahvilla muistin luoda
katseen myös seinällä olevaan
Allin komeaan kuvaan. Ja monesti tuli mieleen että kesy kissa voisi täälläkin olla monen
vanhuksen terapeuttina. Ihan
tieteellisesti on todistettu että
lemmikeistä on todellista iloa.
Eräästä tiedelehdestä olen lukenut että lemmikit parantavat
veren kolesterolipitoisuuksia,
alentavat verenpainetta ja suojaavat stressiltä ja jopa auttavat
toipumaan sydänkohtauksilta.
Eläin vähentää yksinäisyyttä
ja kohottaa mielenterveyttä.
Jopa vanhainkodissa kissa tai
muu lemmikki voivat vähentää
asukkaiden hoitokustannuksia
ja yksinasuvalla koira tai kissa
lisää turvallisuuden tunnetta
kotona ja ulkona liikuttaessa.
Lemmikki ylläpitää ihmisellä toimintakykyä. Toki tietysti
voidaan olla allergisia myös
tietyille eläimillekin. Ja aina-

kin verenpaine voi nousta jos
koira tekee tarpeensa vaikkapa
kirkon portinpylvääseen. Mutta
se ei ole koiran häpeä vaan sen
joka on narun toisessa päässä.
Meillä Ypäjän pappilassa oli
myös iso joukko, tosin ei yhtaikaa viisaita kissoja. Kalle ja
Tarmo ja sitten myös Molli ja
aivan viimeisenä viisas valkoinen Romsu. Tämä halusi jopa
nukkua vieressäni tai viereisen
kirstun päällä. Romsu kiipesi
viereeni nuuski, kasvoja ja tarkisti, että hengitän, ja loikkasi
sitten kirstulle. Myös viimeisen
elämänsä päivän vietti Romsu
sängyssäni. Se oli seurankipeä
ja joskus se ilmaantui jopa työhuoneeseeni oven raosta. Erään
kerran sureva leski innostui puhumaan kissalle surustaan pitkän aikaa. Minulle ei selvinnyt
kumpi meistä enemmän lohdutti leskeä kissa vai minä. Minulle sanottiin näkemiin ja kissalle erityisesti kiitos suloisuudesta ja lohdutuksesta. Romsu
oli hyvin syötetty, niin että

linnutkin saivat olla rauhassa
lintulaudalla. Romsu vain katseli sille mieluisaa näytelmää
kun mustarastaat saapuivat aterialle. Kolme uskollista mustarastasta olivat jokapäiväisiä
vieraita pappilan lintulaudalla
ja kuistilla. Nyt ei ole enää lintujen hoitajaa. Pihapiiri on pappilassa autio ja en tiedä ovatko
rastaat löytäneet uuden kodin
itselleen.
Virsikirjamme ei mainitse
kissaa eikä koiraakaan. Mutta
eläimiä virsikirjassa kyllä vilisee. Esimerkkeinä virret 461 ja
463 ja 567 niille, jotka haluavat
asian tarkistaa. Puhutteleva on
virren 463 runollisen asu niin
hevosen omistajille kuin kaikille muillekin eläinten ystäville:
”Ihmiselle uskottiin valta luontoon, eläimiin. Hän sai niistä
ystävän, uskollisen väkevän.
Hengitykseen härkien, tyyneen
lämpöön aasien syntyi Herra
taivasten.”
Risto Ahti
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Anna-Liisa Korhonen os. Salmi
29.7.1922 – 12.1.2013

”Yksi toisensa jälkeen
menevät pois he
joita rakastat.
Palaamattomiin.
Ja multa kuivuu kummulla,
siemen ja vainajan koti.
Ja nurmi nousee
tuuli hyväilee hellästi
nurmennukkaa,
nurmitukkaa,
hellemmin kuin koskaan elämässä”
M. L.
Anna-Liisa on poissa. Hänen
kosketuksensa ja katseensa
viipyilevät näissä huoneissa.
Kaikki mikä kuuluu tähän kotiin, muistuttaa hänestä ja hänen perheestään.
Mitä on ihmisenä oleminen, minne kaikki katoaa. Oli
kokonaisuus, tieto, taito, äly,
vastuu, lähimmäisyys, kaikki. Sitten hän ei vastaa meille,

vaan on siirtynyt pois, emmekä
enää häntä tavoita. Lapsenuskoni kuitenkin säilyttäneenä
totean ja uskon, sielu jää. Sielu
on ikuinen.
Anna-Liisa syntyi Hakalan
harmaassa torpassa Ypäjänkylässä. Siellä hän varttui ja sieltä alkoi polveileva polkunsa.
Ypäjän aikojen jälkeen hänen
tiensä kulki tänne pääkaupunkiin.
Sitten tulivat sodat, pulaaika, rauha, jälleenrakennus.
Hän kohtasi Sulon, tiet yhtyivät. Avioliittoa riitti kultahäihin asti, vieläpä ylikin. Elivät
hyvän elämän, myötä- ja vastamäessä. Siinä he kypsyivät,
olivat ahkeria ja vaatimattomia.
Saatoimme Anna-Liisan
kauniin kukkakummun alle.
Hän rakasti kukkia, kaikenlaisia. Jos kävitte kesällä mökil-

lä, siellä kasvoi joka penkissä
ja kolossa kukkia. Hän rakasti
luontoa ja eläimiä. Ja tähtitaivasta. Oli surullinen, kun kaupungin valot estivät näkyvyyden tähtitaivaalle. Mutta maalla hän seisahteli varta vasten
tähyilemään kirkkaita tähtiä.
Ehkä siellä korkealla tuikkii
nyt hänen oma tähtensä.
Hän rakasti lapsia, oli hyvin
oikeudenmukainen ja tasapuolinen. Toivoi aina heille onnistumista ja hyvää tulevaisuutta,
kannustaen kaikella kokemuksellaan.
Hän rakasti ja luki kirjoja, teki monenlaisia käsitöitä,
harrasti valokuvausta, oli mainio ruuanlaittaja. Kun äitimme
eleli yksinään monet vuodet
mökillä, niin Anna-Liisa meni
viikonloppuisin hänestä huolehtimaan. Laittoi ruokia, pesi
pyykkejä, siivosi, haravoi pi-

haa. teki kaiken pyyteettömästi, rakkaudella.
Mitä meille merkitsee, kun
äiti, mummi ja sisko sulkee
silmänsä viimeisen kerran? Jää
tyhjä tila, jota ei koskaan mikään täytä.
Olemme kiitollisia, että
saimme näin kauan kulkea rinnakkain. Kiitollisia myös, ettei
hänen tarvinnut kokea sairauden kärsimyksiä pitempään.
Kuoleman eteen emme
pääse. Hänen elämänsä jatkuu
meissä, se on lohtumme.
Vaalimme Anna-Liisan
muistoa. Niin kauan kuin yksikin meistä muistelee häntä, niin
kauan hän elää keskellämme.
Anna-Liisan muistotilaisuudessa 2.2.2013
Anja-sisko

Elämäntyö Ypäjän Hollinkorvessa
Ypäjän vanhimpiin ihmisiin
kuului Saara Irene Palonen, joka jo viime kesänä sai kutsun
ajan rajan ylitse lähes 95-vuotiaana. Kovin montaa häntä
vanhempaa ihmistä ei Ypäjällä
ollut. Saara, omaa sukua Hakonen, oli syntynyt kahta päivää
ennen Suomen itsenäisyysjulistusta eli 4.12.1917, joten
hän sai elää koko itsenäisen
Suomen historian läpi. Humppila oli syntymäpaikka, mutta
rippikoulu tuli käytyä Loimaan
Isollakirkolla, Hirvikoskella.
Siihen aikaan nuoret neitoset
lähtivät palvelukseen eri paikkoihin, niin myös Saara. Ja
erään kerran hän tapasi tulevan
sulhasensa Väinö Palosen, ja
häitä vietettiin 28.5.1938. Silloin elettiin Suomessakin taloudellisen nousun aikaa ja kesät
olivat lämpimiä. Sodasta ei ollut vielä tietoakaan.
Miehen Väinön synnyinko-

Saara Palonen

dista tuli paikka, jossa Saara
elämäntyötään teki Hollinkorvessa. Olen aikanaan useamman kerran siinä talossa poikennut esimerkiksi onnitteluissa. Muistan erään lämpimän
heinäkuisen päivän kun käväisin, ja perhoset liitelivät pihapiirissä, ja sisällä juotiin makoisat kahvit. Lähtiessäni pois
talosta kohtasin pihalla suuren
kyykäärmeen, jota seurasin
jonkin aikaa. Olinhan koulupoikana niitä jopa pyydystänyt
opettajalle, joka teki väitöskirjaa kyykäärmeistä. Saara näki
ikkunasta, että olin jotakin löytänyt, ja tuli ulos. Emme enää
nähneet käärmettä, ja Saara
rupesi muistelemaan näkemiään käärmeitä vuosien ajan.
Hollinkorpi oli hyvää käärmealuetta. Siinä sitten näkemiin sanoimme ja erkanimme.
Nuorempana Saaran elämä oli
täynnä työtä: peltotöitä, leh-

miä, hevonen, ja tietysti taloushommia ruuanlaittoineen. Ja
pienet lapset olivat lisää työtä
antamassa, sillä Saara synnytti
suuren katraan: Pentti, Pekka,
Eila, Terttu, Liisa, Mirja, Matti
ja Marja-Leena. Eli kahdeksan
lasta, jollaista joukkoa ei taida
tällä hetkellä Ypäjältäkään löytyä. Suruakin oli, sillä lapsista
Terttu menehtyi alle 54-vuotiaana vuonna 1999.
Tilanne muuttui Saaran
kohdalla vasta sen jälkeen kun
lapset alkoivat kasvaa ulos kodistaan. Tilalle alkoivat tulla
harrastukset. Kangaspuut otettiin käyttöön ja mattoja syntyi.
Myöhemmin tulivat kuvioihin
mukaan virkkaustyöt ja puikoilla kutomiset. Monen monet sukkaparit syntyivät ja kauniita kuviollisia sormikkaita
ja kintaita. Kuviot hän muisti
ulkoa ja ehkä myös itse suunnitteli mieleisiään kuvioita.

Keväästä syksyyn
Elämään tuli muutosta
vuonna 1984, jolloin tapahtui
muuttaminen kirkolle Levän
kylään omakotitaloon. Siellä käsityöharrastukset jatkuivat. Aviomies Väinö kuoli
2.3.2004 ja senkin jälkeen Saara asutti taloaan parisen vuotta.
Muistan syntymäpäiväkahvit
Palosella, sillä kävin siellä aina
kun tasavuosia täytettiin. Vihdoin tuli muutto Hoivakotiin
2006, ja siellä palvelutalolle
missä hän sai hyvän hoidon.
Näin omaiset kertovat. Peräti
kuusi vuotta meni petipotilaana, kunnes hän sitten viime
kesän kauneimpaan aikaan
nukahti ikiuneen 16.6.2012.
Minulle Mirja kertoi jopa kellonajan, noin 17.30. Läheiset
saattoivat hänet haudan lepoon
heinäkuun puolella 14.7., ja ainutkertainen ja pitkä elämä oli
siirtynyt historiaan.
Risto Ahti

Ympäristökatselmus tulee, oletko valmis
Kaunis piha on talon kruunu,
kuuluu vanha sanonta. Menneen talven lumet ovat vihdoin sulaneet ja alta paljastuu
monenlaista. Kunnassamme
järjestetään lakisääteinen ympäristökatselmus toukokuun
23. päivä.
Kierroksella kiinnitetään
erityistä huomiota selkeään
ympäristöä rumentavaan epäjärjestykseen, huoltamattomaan rakennuskantaan sekä
ympäristölle haittaa tai vaaraa
aiheuttaviin näkökohtiin.
Nykyään tehokas seutukunnallinen jätehuolto ja kierrätysmahdollisuudet ovat tulleet
jokaisen asukkaan käden ulottuville. Harvoin rautaromua,
vanhoja autoja, renkaita tms.
yritetään enää tänä päivänä hukata omaan takametsään. Esimerkiksi katsastuskonttoreiden
kautta voi tilata kuljetuksen
omalle nurkissa lojuvalle romuautolle aivan ilmaiseksi ja

rautaromun voi muuttaa jopa
rahaksi. Monet jätteet otetaan
vastaan jätteenkäsittelylaitoksilla myös maksuttomasti kuten käsittelemätön puutavara,
sähkö- ja elektroniikkaromu,
pokattomat ikkunalasit, kodin
ja maatilojen vaaralliset jätteet sekä vanteettomat renkaat.
Risut löytävät tiensä myöskin
maksuttomina käsittelylaitoksille erillisinä risupäivinä ja
kyläyhdistyksiltä voi kysyä
mahdollisuutta kokon sytykkeiksi. Isompien erien ollessa kyseessä kannattaa kääntyä kunnan teknisen toimen
puoleen. Kaikille jätteille ja
tarpeettomiksi käyneille materiaaleille löytyy kyllä laillinen loppusijoituspaikkansa ja
usein se on maksutonta. Aina
voi myös kysyä neuvoa sekä
kunnan tekniseltä toimelta tai
suoraan jätteenkäsittelylaitoksilta. Hyvin hoidettu ja siisti
ympäristö on ilo silmälle ja

Keväällä oksiin puhkeaa silmut
tulee lehdet ja kukkatertut
sitten valkeaan huntuun pukeutuu
on juhannus ja kesään valmistautuu
vähitellen valkeat kukkalehdet putoaa
tertut alkaa hennosti punertaa
lauletaan; punertaa marjat pihlajan
kuin verta niissä ois
Mutta eipä kauan kestäkään
kun saapuu tilhiparvi lentämään
kova on vilske ja sirkutus
eikä pihlajaan jää kuin viherrys
lehdet tippuu vähitellen
Pihlaja oksat tyhjinä, uutta kevättä odotellen
Jälleen kesä syksyksi siirtyy
kun taivaan sineen kurki aura piirtyy
voimakkaat siivet ilmaa halkovat
Linnut etelän lämpöön matkaavat
kevään tullen jälleen tavataan
tervetulleeksi toivotetaan
Purppuran punainen vaahtera
auringon keltaiset haavanlehdet
Koivut vihreänä vielä
Ruskaa maassa Kesästä muistoja
Kypsän viljan tuoksu ilmassa
Syksyinen metsä houkuttaa
sienestäjää koukuttaa.
Maassa odottaa poimijaa
kanttarellit – karvarouskut
Suppilovahverot
Haaparouskut
Kärpässieni punainen
ei – metsään jätän sen
kori täyttyy
syysmetsässä mieli virkistyy.
Sataa... sataa aina vaan
joskus myrskyksi innostuu
Joki hiljalleen rauhoittuu
Katselen pitkään joella
Rauhoitu – rauhoitu Loimijoki

Tunnistatko kuvan vanhan auton raadon omaksesi? Toimitathan
sen pikaisesti jätelainsäädännön mukaiseen pisteeseen.

mielelle. Se ehkäisee yleisesti
ympäristöilkivaltaa ja luo positiivista suhdetta omaan asuinalueeseen.
Ympäristökatselmus ei ole
vain epäkohtien toteamista
vaan kannustus kaikkia kun-

tamme asukkaita yhdessä tekemään ainutlaatuisesta pitäjästämme parempi ja viihtyisämpi paikka asua.
Katja Karisukki
Ypäjän rakennuslautakunnan puheenjohtaja

Pilvet harmaat
taivaan peittää
pisaroita maahan heittää
kuljen sateenvarjon alla
vettä valuu kaikkialla
Jalan alla litisee
sade kaiken kastelee
Purot virtaa nopeaan
Sataa – sataa aina vaan
Kirjoittajapiiriläiset
(joka säkeistöllä eri kirjoittaja)
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Kanta-Hämeen
poliisilaitos

Turvallisuusnurkka
Luvat lähipuodista
Valtion virastojen esiintymistiheys on kohta yhtäläinen
avohakatun metsän honkien
tiheyteen tai laihaan hernekeittoon, jossa herne etsii toistaan. Avohakkuulla käki joutuu
kukkumaan selällään kannon
nenässä. Ei tämä mikään ongelma ole, sillä ulkoistamalla
kaikki järjestyy. Uusin oivallus on, että passin saa vastaisuudessa noutaa R-kioskista.
Myöntäjä taitaa sentään edelleen olla poliisi. On se hyvä,
että voi samalla reissulla tehdä
ravivedon, ostaa matkaeväät ja
noutaa passin. Pääsee nopeasti
reissuun jos sattuu voitto tulemaan. Eipä ole kotikylässäni
sellaista kioskia tai kauppaa,
josta saisi yhtään näistä palveluista. Ei silti kannata näin
hyvää ideaa jättää jalostamatta.
Löytyy paljon muutakin ulkoistettavaa.
Terveyspalveluita supistellaan ja yhdistellään isompiin
laitoksiin. Aukkoja voi paikata ulkoistamalla ne kauppamaailmalle. Päässäni saattaa
alkaa viirata vielä enemmän
kuin nyt, joten toivoisin apua
löytyvän lähempää. Enkö voisi mennä kauppaan, joka mainostaa hulluja päiviä ja saada
sieltä reseptin tai terapiaa. Ei
tarvitsisi yksin jonottaa, kun
humeetivaivaisia olisi jonoksi
asti paikalla. Vatsavaivaan saisin lääkkeet maitohyllyltä, kun
siellä muutenkin on monenlaista vatsaystävällistä fiilusjuomaa.
Ajokortin uudistamisen ja
hankkimisen voisi myös ulkoistaa kaupalle. Autokaupat
olisivat tietysti ykkösvaihtoehto, sillä ostaessasi auton saisit
ajokortin kaupan päälle. Voisi
myös huoltamoketju jakaa ajokortteja, kun heillä on kirjainyhdistelmä valmiina kuormaauton ajamiseen. Vaatekaupasta voisit hankkia useamman
ajokortin, sillä joiltakin poliisi
ottaa niitä kuivumaan. Vaa-

tekauppa osaa neuvoa myös
kuivattamisessa. Mainoksesta luin, että maksamalla kaksi
saat kolme. Tällainen tukkukauppa ajokorttien suurkuluttajille olisi mainio palvelu.
Tämä maa on lupavaatimuksia täyteen, joten hankintaa pitää yksinkertaistaa. Jokaiseen huvittelutilaisuuteen
pitää nimetä muutama kortillinen järjestyksenvalvoja. Turha
näiden korttien myöntämisellä
on virkamiestä vaivata. Ravintolan ovella annettaisiin
selvimmille järjestysmieskortti käteen. Nämä hoitaisivat
rauhallisen poistumisen ravintolasta. Turha on maksullisia kursseja ja lupaprosesseja
käydä, kun paikanpäällä olisi
asiantuntemusta. Voimankäyttökoulutuksen saisi poikapainissa porttikongissa. Aseenkantoluvat ja metsästyskortin
saisi kaupan päälle, kun ostaa
repun ja termospullon eräliikkeestä.
Tiettyjä palveluita on jo
siirretty kauas kotomaasta.
Aurinkorannikolla vastaillaan
puhelimiin, kun kaivataan tietoa autojen rekisteröinneistä.
Koko liikenneturvallisuuden
neuvonnan ja luvat voisi siirtää
heti lämpöisen hiekan maihin.
Ei olisi liukkaankelin ongelmia, eikä rengasrulettipulmia.
Rulettia voisi pelata paikallisella kasinolla. Virkamiesten
tiheys olisi siellä kohdillaan,
sillä halukkaita lähtijöitä rospuuttoaikaan varmasti löytyisi.
Palmupuiden alla voisi tulla
uusia hyviä ideoita ulkoistamiseen. Avohakkuulla tuulee
liikaa ja kylmä kangistaa ajattelua. Siksi varmaan ajattelen,
että ulkoistaminen on yhteiskunnallista oksentamista. Menevät hyvät ainekset hukkaan,
eivät ravitse eivätkä rakenna.
Ilkka Iivari
komisario
Kanta-Hämeen poliisilaitos

Koko kylän löytöpiste ja Haavin aamut
Ypäjän perusturvaosasto yhteistyökumppaninaan kunnan
vapaa-ajan palvelut ovat kehitelleet uutta toimintaa asukkaille Haavin nuorisotiloihin.
Keskiviikko- ja torstaiaamupäivinä Haavi on avoinna kaiken ikäisille kuntalaisille klo
9–12. Haavin Aamuissa on
tarjolla kahvia, juttuseuraa sekä iloinen ja välitön tunnelma.
Toisinaan paikalle on kutsuttu
mielenkiintoisia ja mukavia
vieraita. Kunnan innostava
liikunnanohjaaja Merja Kivimäki käy noin kerran kuukaudessa liikuttamassa paikallaolijoita vetreämpään kuntoon
vetämällä heille vaikkapa tuolijumppaa. Oheistoimintana on
aloitettu myös pienimuotoinen
kierrätystoiminta. Kierrätyspiste on avoinna aina Haavin
Aamujen aikaan ja nuorisopuolen ohjaajat Riina Levander ja Silja Haavisto ovat
lupautuneet pitää kierrätyspistettä avoinna yhdessä nuorten
kanssa tiistaisin klo 17–19
koulujen lukuvuoden aikana.
Heinäkuussa Haavin Aamut ja
kierrätystoiminta lomailevat.
Kierrätystoiminta on lähtenyt kuluneen alkuvuoden
aikana vähitellen liikkeelle.
Kierrätystila on saanut nimikilpailun kautta oman nimen.
Nimikilpailun voitti Marika
Vieraankiven ehdotus: KOKO
KYLÄN LÖYTÖPISTE. Ni-

Ulla Salmi (vas.), Seija Sukki, Leena Kivimäki ja Kaarina Vuorijärvi luovat Haavin Aamuihin iloista tunnelmaa. He toivottavat
ypäjäläiset tervetulleiksi nauttimaan mukavasta yhdessäolosta
sekä tutustumaan kierrätystoimintaan.

mi on juuri sopivan kuvaava,
sillä kierrätystoiminta on tarkoitettu koko kylän eli Ypäjän
asukkaille ja moni asukas on
jo tehnyt hyviä löytöjä piipahtaessaan Löytöpisteellä. Kierrätystila on pistetty pystyyn
Forssassa sijaitsevan Faktian
lahjoittamilla kalusteilla. Tästä
suuri kiitos Faktialle ja erityisesti Maaria Silviukselle. Faktian lahjoitusten lisäksi tilaan
tarvittaisiin vielä kaksi korkeaa hyllyä tai kaappia. Mikäli
voisit lahjoittaa käyttökelpoi-

sen hyllyn Löytöpisteelle, ota
yhteys kunnan sosiaaliohjaajaan. Myös vaatekaapeistanne
mahdollisesti löytyvät ylimääräiset henkarit tulisivat tarpeeseen.
Löytöpisteen idea on yksinkertainen. Löytöpisteelle voi
lahjoittaa sellaista käyttökelpoista tavaraa tai vaatetta, joita
lahjoittaja ei enää itse tarvitse. Kierrätystila on pieni, joten Löytöpiste ottaa vastaan
kohtuullisen kokoisia eriä ja
esineitä. Sopivia kierrätyslahjoituksia ovat esimerkiksi
ehjät ja puhtaat vaatteet, lastentarvikkeet, kirjat, astiat ja
urheiluvälineet. Tilan puutteen
vuoksi vastaan EI OTETA suuria kodinkoneita, huonekaluja
tai elektroniikkaa. Löytöpisteelle ei voi lahjoittaa elin-

tarvikkeita.
Ystävällisten kyläläisten
lahjoitukset ovat vapaasti ja ilmaiseksi noudettavissa Löytöpisteeltä. Haavin Aamun vetäjät ja kierrätyspisteen hoitajat
Ulla Salmi, Kaarina Vuorijärvi
ja Seija Sukki kertoivat, että
lahjoitustavaraa on vähäisestä tiedottamisesta huolimatta
saatu ja löytöjen etsijöitä on
osannut jo jonkin verran saapua paikalle. Ulla, Kaarina ja
Seija totesivat Löytöpisteen
hoitamisen olevan mukavaa
ja hyödyllistä. Lisäksi Haavin
Aamut on kävijöiden taholta
koettu toimintana, josta saa aamukahvin lisäksi hyvän mielen
ja paljon iloa elämään. Kannattaa siis lähteä tutustumaan
Haavin tarjontaan!
Silja Rantanen poikkesi
lapsenlapsensa Justuksen kanssa Koko Kylän Löytöpisteellä lahjoittamassa eteenpäin
ison kassillisen vaatteita. Silja
oli lukenut huhtikuun Ypäjäläisestä mainoksen uudesta
kierrätysmahdollisuudesta ja
tiedottanut asiasta puskaradion kautta myös sukulaisilleen.
Silja kertoi motivoituneensa
kierrätykseen, koska isännän
vaatekaapin sisältö on viime
aikoina pienentynyt ja emännän vastaavasti suurentunut.
Silja Rantanen koki kierrätyspisteen toiminnan tarpeelliseksi. Hän iloitsi erityisesti lapsiperheiden puolesta, koska nyt
vaatteita ja tarvikkeita tarvitsevilla on paikka, josta voi tehdä
löytöjä ihan ilmaiseksi. Silja
suunnittelikin seuraavaksi lelujen tuomista Löytöpisteelle.
Suuri ja lämmin kiitos Siljalle
ja jokaiselle lahjoittajalle!

TOUKOKUUN AUKIOLO:

Haavin Aamu ja Koko Kylän Löytöpiste
ovat avoinna ke ja to klo 9–12
Koko Kylän Löytöpiste on avoinna lisäksi
tiistaisin klo 17–19

Justus (vas.) ja Silja poikkesivat lahjoittamaan Löytöpisteelle
kierrätystavaraa.

TERVETULOA TUTUSTUMAAN!
Yhteydenotot:
Sosiaaliohjaaja Ulla Laine
ulla.laine@ypaja.fi
050 574 7730

Kesä ja legendaarinen Finnderby lähestyvät
Ypäjän perinteinen Finnderby presented by Agrimarket
-tapahtuma juhlii tällä kertaa
kilpailun kunniakasta 40 vuoden historiaa. Ohjelmassa 6.
– 9. kesäkuuta on kansallista
esteratsastusta, mm. vaativa
Finnderby-luokka kiintoesteineen ja esteratsastuksen SM.
Koulukilpailu on kansainvälinen, samoin Mannerheimkenttäratsastuskilpailu. Mukaan mahtuu myös lännenratsastusta: kahtena päivänä
nähtävät reining-luokat ovat
nekin kansainvälisiä.
Historia on esillä, mutta
ratsastus ja olosuhteet ovat toki tätä päivää. Työtä Ypäjällä
on vuosien varrella tehty paljon: huippuluokan ratsastuspohjista ja palvelujen nykytasosta ei kilpailun alkuaikoina

70-luvulla osattu uneksiakaan. Ei myöskään ihan virallisesta ja laillisesta vedonlyönnistä: Finnderby-luokka
on tänä vuonna Fintoton pelikohde.

Neljä päivää täynnä
tapahtumaa

Avauspäivänä torstaina
käynnistyvät esteratsastuksen
SM-kilpailut (juniorit, nuoret,
seniorit). Kouluratsastuskentällä nähdään kansallisen vaativa A-tason kilpailun lisäksi
kansainvälisen tason kilpailussa nuoret hevoset, ponit ja
junioriratsastajat.
Perjantaina ratsastetaan
SM-kilpailujen toiset osakilpailut ja aloitetaan Mannerheim-kenttäkilpailu koulu- ja
esteratsastuskokeilla. Koulu-

ratsastuskentällä kilpailevat
kansainvälisessä kilpailussa
juniorit, ponit ja nuoret hevoset.
Lauantain huippuhetkiä ovat 40. Finnderby ja
Mannerheim-kenttäkilpailun maastokoe. Kansallinen
Small Tour-osakilpailu Intermediate I-kilpailu kiinnittää
katseet kouluratsastukseen.
Nuoret ratsastajat ja seniorit
kilpailevat kansainvälisissä
luokissa, ja lännenratsastuksen reining-kilpailu alkaa
Wanhassa maneesissa.
Sunnuntaina esteratsastuksen SM-kilpailut huipentuvat
finaalissa. Kouluratsastuksessa ratsastetaan kansallinen
Intermediare Kür -luokka sekä kansainvälisiä nuorten ratsastajien ja seniorien luokkia.

Lännenratsastuksen reiningkilpailu jatkuu Wanhassa maneesissa.
Tällä kertaa Finnderbyssä
voi ihailla myös taidokasta
osaamista ja käsityötä: kengitysseppien SM-kisa käydään
kilpailualueella perjantaina ja
lauantaina. Väliaikaohjelmissa nähdään mm. lännenratsastusta, shettis-agility, vikellystä ja kanien korkeushyppykilpailu. Mahtava Koffin valjakko liikkuu alueella lauantaina
ja sunnuntaina.
Ypäjän kisaurakointi jatkuu heti Finnderbyn jälkeen
toisella perinteisellä tapahtumalla. Seuraavan viikon
tiistaina käynnistyy kuusipäiväinen Kisaviikko, jonka ohjelmassa on kenttä-, este- ja
kouluratsastusta.

Juhlimisen aiheita
riittää

Hevosopistolla on tällä
kertaa varsinainen juhlavuosien kertymä: Ypäjän ratsastuskoulutus täyttää 80 vuotta,
Finnderby 40 ja Hevosopisto
20 vuotta.
Juhla näkyy tapahtumassa
monin tavoin, mm. Hevosurheilumuseon näyttelyssä,
joka on avoinna kaikkina tapahtumapäivinä. Emil Cedercreuzin säätiön lahjoittaman
Toverini nummella -veistos
paljastetaan lauantaina 8.6.
Liput kannattaa hankkia
ennakkoon – 500 ypäjäläisille
yhden päivän ranneke
Finnderbyn koko päivän
kattavat pääsyliput ovat kohtuuhintaisia, aikuisten lipun

hinta on 15 – 25 euroa päivästä riippuen. Vielä edullisemmin kisaan pääsee hankkimalla edulliset ennakkoliput.
Ennakkomyynti jatkuu 17.
päivään toukokuuta. Ennakkoliput voi tilata osoitteessa
merja.rautiainen@hevosopisto.fi, puhelin 02 7602 206.
Ypäjäläisille – kuntalaisille
ja kesäasukkaille – on jaossa 500 lauantain ranneketta
ilmaiseksi. Rannekkeen voi
noutaa Ypäjän Osuuspankista
alkaen 20. toukokuuta.
Tapahtuman pääyhteistyökumppani vuonna 2013 on
Agrimarket.
Finnderbystä on lisää tietoa Hevosopiston tapahtumakalenterissa. Kilpailun oma
sivusto avautuu lähiaikoina.
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Ypäjän koulujen ja päiväkodin
ruokalista viikoilla 19 – 21
Viikko 19
Maanantai: kinkkukiusaus, tuoresalaatti
Tiistai: broilerrisotto, tuoresalaatti
Keskiviikko: jauhelihakeitto, pehmeä leipä
Torstai: helatorstai
Perjantai: puuro, hillo/mehukeitto

Viikko 20
Maanantai: broilerikastike, riisi, salaatti
Tiistai: hernekeitto
Keskiviikko: uunilohi, perunat, tuoresalaatti
Torstai: lihapullat, perunasose, salaatti
Perjantai: makkarakastike, perunat, tuoresalaatti

Viikko 21
Maanantai: nakkikeitto
Tiistai: uunibroileri, perunat, salaatti
Keskiviikko: kasvisruoka
Torstai: makaronilaatikko, tuoresalaatti
Perjantai: jauhelihakastike, perunat/spagetti, salaatti

Ruokaan sisältyy p äivittäin leipä, leipärasva, ruokajuoma
sekä tuore- tai muu lisäke.
Ruokalistassa ovat muutokset mahdollisia.
Viikoittainen ruokalistamme on katsottavissa myös
Ypäjän nettisivuilta osoitteessa:
www.ypaja.fi/kuntalainen/kouluruoka

Oikaisu
Huhtikuun Ypäjäläisessä jutun
”Vanhat oppilaat muistojen äärellä” valokuvassa Keijo Wääri
on vasemmalla, Risto Taimila
keskellä ja Juhani Taimila oikealla. Keijo Wääri kirjoitti tekstin
kuvaa näkemättä, eikä lehden
toimittaja huomannut korjata nimiä oikeaan järjestykseen.
Kuva on Ville Rämön ottama.

”Päivänsäde ja menninkäinen”

Varsanojan-Uiton yksityistiekunnan

keskiviikkona 15.5. kello 10.00

sunnuntaina 26.5.2013 klo 13.00 Tarja Hokalla.

nukketeatteriesitys kirjastossa

KEVÄTKOKOUS

Vapaa pääsy, tervetuloa!

Käsitellään sääntöjen kokoukselle määräämät asiat.

Hoitokunta

Ypäjän kunta, kulttuuritoimi

Koirien Match Show
11.5.2013
Ypäjänkylän seuraintalon pihalla
Ypäjänkyläntie 842
32140 YPÄJÄ AS
Ilmoittautumiset alkaen klo 10
Kehät alkaen klo12
Hinnat: 7 €/koira, saman omistajan seuraavat koirat 5 €
Lapsi ja koira 5 €
Luokat: Pennut (koirat alle 1 v.)
Isot koirat (säkä yli 40 cm)
Pienet koirat (säkä alle 40 cm)
Lapsi ja koira (tarkoitettu alle 13-v. lapsille)
Tuomarit: Sisko Nurminen, Pirjo Korpinen ja Jari Suominen
Noudatamme Kennelliiton rokotusmääräyksiä, huolehdithan
siitä että koirasi rokotukset ovat ajan tasalla ja otathan rokotustodistuksen mukaan.
Tervetuloa kaikki koirat karvoihin katsomatta! Myös sekarotuiset ja leikatut!
Mätsärin vanhin koira palkitaan erikseen!
Match Shown tarkoituksena kerätä varoja seuraintalon remonttiin.
Tapahtuman sponsoroi Zoojatar
Järjestäjää Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry
Tiedusteluihin vastaa: Risto Rantanen 046 556 9765

Päivölän yksityistien

VUOSIKOKOUS
sunnuntaina 26.5.2013 klo 13.00 Kari Kantolassa,
Päivöläntie 69.
Hoitokunta
Tervetuloa

Isonveräjäntien yksityistien

VUOSIKOKOUKSEEN
la 11.5.2013 klo 13.00 Mäkilään.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Ypäjän Sotainvalidit,
puolisojäsenet ja tukijäsenet

TUPAILTAPÄIVÄ

Veteraanituvalla maanantaina 20.5.2013 klo 14.00.
TERVETULOA!

Mannisten kyläkerho
kokoontuu tiistaina 28.5. klo 18.00 Johanssonin mökillä.
Vieraina Risto ja Liisa Ahti.
Tervetuloa!

Nuorten
kädentaitokaruselli
3.–7.6.2013
ma – pe
klo 10 – 13

Jokiläänin kansalaisopisto
40 vuotta
Kiitämme kaikkia teitä yli tuhatta juhlatapahtumien
järjestelyihin osallistunutta ja tilaisuuksissa vieraillutta.
Yhteisteoksen lahjoituskohteiksi
kyselyssä valikoituivat kuntien kirjastot.
Kyselyn arvonnassa työkausimaksun lukuvuodelle
2013–2014 voitti Taisto Siren, Jokioinen.
Jokiläänin kansalaisopisto, p. 03 4182 7402
www.jokioinen.fi/kansalaisopisto

Ypäjän Kotiseutuyhdistys ry:n

KEVÄTKOKOUS

pidetään torstaina 16.5.2013 kello 18.00 alkaen Veteraanituvalla, Perttulantie 7, Ypäjä.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu. TERVETULOA.
Hallitus

Lassilan yksityistien

VUOSIKOKOUS
Jokioisilla, Kivipaja
kurssinumero 110472

Ypäjällä, Vanha-Pappila
kurssinumero 110474

Humppilassa, Kauppila
kurssinumero 110473

Kurssi on tarkoitettu 9–15 -vuotiaille kädentaidoista kiinnostuneille nuorille. Viikon aikana tutustutaan monipuolisesti eri
tekniikoihin: maalataan akvarelli- ja akryyliväreillä, muotoillaan savea ja tehdään kipsinauhatöitä.
Joka kunnassa toteutetaan samansisältöinen kurssi.
Aloita kesäloma hauskalla harrastuksella!
Kurssin hinta: 36,- (sis. kaikki materiaalit)
Ilmoittautuminen 2.- 24.5.2013

Jokiläänin kansalaisopisto
p. 03-41827 402 www.jokioinen.fi
Kuntien nuorisotoimet ja Opistolaisyhdistys

KEVÄTMYYJÄISET
Veteraanituvalla
sunnuntaina 5.5. kello 11 alkaen
Herkkuja helatorstaiksi tai vaikkapa äitienpäiväpöytään, yläkerrassa kirppisosasto ja kahvila.
Tuotto paikalliseen toimintaan!
SPR Ypäjän osasto

Ypäjän Vasemmistoliiton

KEVÄTKOKOUS
pidetään Veteraanituvalla maanantaina 13.5.2013
klo 19.00.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Johtokunta

Kalastuskunnat tiedottaa
Kalastuslupien hinnat entiset.
Katiska 2 €
Rysä 2 €
Verkko 4 € (2 pyydysmerkkiä)
Virvelilupa 4 €
Kalastuslupia saa Osuuspankista

perjantaina 24.5.2013 klo 19.00 Aku Tähtisellä, Lassilantie 66.
Hoitokunta
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Kartanon koulun pienluokkaan lahjoitus
Ypäjän kartanon koulun pienluokka on ollut nyt toiminnassa
kolmatta vuotta. Tämän myötä myös erilaisten oppimista
edistävien välineiden hankinta
oppilaiden käyttöön on ollut
ajankohtaista. Tarpeita on ollut
monenlaisia, mutta kustannuksiltaan hintavimmiksi nousivat
kirjoittamisen apuvälineeksi
tarkoitetut miniläppärit, joita
ei ollut koulun hankintabudjetin rajoissa mahdollisuus ostaa.
Ypäjäläislähtöinen, nykyään
Loimaalla asuva Markku Helander innostui asiasta pienluokan opettajan Katja Karisukin oltua yhteydessä häneen.
Markku Helander lahjoitti Kartanon koulun pienluokan käyttöön viisi kannettavaa minitietokonetta. Helander vieraili
myös pienluokassa kertomassa
omista opiskeluajoistaan sekä mielenkiintoisesta tiestään
yrittäjäksi.

Ypäjän vaakuna uudistettava

Kuvassa vasemmalla Markku Helander, keskellä pienluokan opettaja Katja Karisukki ja oikealla
8-luokkalainen Petri Poutala.

Nurkkakuntalainen

Jättitulvista jättikuntiin
No niin. Lumet lähtivät nopeasti eikä ennätystulviakaan tullut. Lehdissä on keskusteltu että tulvat olisivat olleet erityisen
pahat. Asiaa on puitu julkisuudessa eri ihmisten muistikuvilla. Todellakin vuonna 1966 oli
ennätystulvat. Muistan kuinka
olin soutelemassa veljeni kanssa Levänsuon peltoaukealla
vanhalla ruuhella. Tulvavesi oli
todella korkealla. Muistan, että
ruuhesta saattoi laittaa jalkansa
Kivistön makasiinin katolle.
Oma makasiinimme oli kaukana metsän reunassa ja sielläkin
rakennukseen pääsi soutamalla
sisään. Kirkonkylän silta riitti
nipin napin, oli vain pienestä
kiinni, että vesi olisi virrannut
sillan yli. Silloin Loimijoki hävitti lopullisesti Rannikon- ja
Poukkasillan. Muistan kuinka
olimme saunomassa illalla Lassilan Gunnarin ja Jennyn saunassa, pääsimme ruuhella aivan
saunaan viereen. Seuraavana
päivänä tulvavesi kasteli jo
kiukaan. Tulvaveden nousu pysähtyi vain parin metrin päähän
Lassilan asuintalon portaista.
Kunnassa on huomioitu kyseinen ennätystulva. Turvaetäisyys on otettu huomioon kaavoituksessa eikä vaara-alueelle
rakenneta rakennuksia.
Jos vanhat merkit pitävät
yhtään paikkansa, loppukeväästä ja kesästä on tulossa hyvä. Tällä kertaa en kuitenkaan
lyö asiasta vetoa kenenkään
kanssa. Pertin, Markun ja Yr-

Wäärin käsityksiä

jön yöt olivat riittävän lämpimiä, joten hyvää on todellakin
luvassa. Nyt saa kylvää ihan
mihin vaan ja sato on taattu.
Tulee vielä hyvä marjavuosikin. Mustikkakin on ylivertainen terveysmarja, jota pitäisi
syödä päivittäin.
Nyt tarvitaankin hyvää kuntoa ja reipasta mieltä. Kuntasektorilla on paljon uhkakuvia.
Maan hallitus on laittanut viimeisen vaihteen päälle kuntarakenteen uudistamiseksi. Niin
kuin aikaisemmin on epäilty,
sote-uudistus on ollut vain keppihevonen suurkuntien tekemiseksi. Nyt asia on sanottu suoraan. Kyllä meidän ypäjäläisten
on vaikea uskoa, että asiamme
hoidettaisiin paremmin Hämeenlinnasta käsin. Mitä tänne
jäisi moisen uudistuksen jälkeen?
Keskustapuolueella on asiallisempi vaihtoehto nykysuunnitelmille. Mielestäni on todella järkevää pitää ihmistä lähellä
olevat palvelut lähellä, nykyisissä kunnissa. Sitten voidaan

sopia, mitä asioita hoidetaan
seudulla ja mitä maakunnan
tasolla. Samalla pitää huolehtia
siitä, että kuntiin jää todellista
päätösvaltaa.
On selvää, että maailma
muuttuu ja asioita pitää tehdä
uudella tavalla. Nyt on kuitenkin lähdetty liikkeelle valtapoliittisista syistä keskittämään
päätöksen tekoa ja elämistä
maakuntakeskuksiin. Palvelujen järjestäminen on sittenkin
jätetty toisarvoiseksi asiaksi.
Jos ja kun tämä koohotus loppuu, olisi aika kaikessa rauhassa määrittää palvelut ja ihmisten tarpeet. Samassa yhteydessä tulisi ratkaista myös palvelujen vastuukysymykset; kenelle
mikin kuuluu. Suunnitteluvaiheessa pitäisi unohtaa kaikki
rajat. Eri toteuttamistapoja ennakkoluulottomasti vertailemalla pääsisimme parempaan
lopputulokseen. Kuntien välinen yhteistyö eri muodoissaan
on demokraattisempi hallintomalli isäntäkuntaan verrattuna.
Suurkunnan ns. leveät hartiat

turvaavat vain isoimman edut.
Kuntaliitoksia tehdään jatkossakin, mutta niiden toteuttamisen tulee tapahtua vapaaehtoisesti, yhteisymmärryksessä ja
pienempää kunnioittaen.
Nyt pitäisi maan hallituspuolueissakin tehdä kurssinmuutos kansalaisten edun nimissä. Ei taida vaan enää tavalliset mustikat auttaa hallituksen
elinvoiman ylläpitämisessä. On
perustettu ainakin riittävästi
työryhmiä etukäteen sovitun
lopputuloksen sorvaamiseksi.
Kokoomus on kehunut erinomaisia korviaan. Valtapyrkimykset ovat vieneet lopunkin
kuulon. Ei kuulla asiantuntijoita, kannattajia eikä kansaa.
Kansalaisten viisautta ja voimaa ei pidä kuitenkaan kenenkään aliarvioida; nimimerkillä
”Miksi oma puolue onkaan oppositiossa oppimassa”.
Hyvää kevättä kaikille
Ypäjäläisen lukijoille!
Markku Leppälahti

Ypäjän kunnanvaakuna on saanut aiheensa Ypäjän historiasta
ja elinkeinosta. Vaakunassa on
vähän epätarkka kuva vuonna
1901 puretun vanhan Perttulan
kappelikirkon kellotapulista.
Tähkä viittaa maatalouteen.
Vaakunan suunnitteli Aukusti Tuhka, ja se vahvistettiin
käyttöön 27. kesäkuuta 1949.
Ypäjän vaakuna oli yksi ensimmäisistä suomenkielisten maalaiskuntien vaakunoista. Noin
kertoo netti. Mielestäni aika on
jo ajanut vaakunan kuvan ohi.
Heraldinen asiantuntemus on
lisääntynyt tuosta ajasta huomattavasti. Ypäjän vaakuna on
kaikkien muiden vaakunoiden
joukossa aneeminen. Se ei kuvasta aneemisuudellaan hyvinvoivaa pitäjää. Ypäjä on nimetty hevospitäjäksi. Vaakunassa
pitäisi näin ollen ehdottomasti
olla hevonen tai hevosia. Orimattila, Oripää ja Orivesi ovat
olleet tässä asiassa nopeampia,
mutta sallittakoon se heille. Joka tapauksessa Suomessa on
ainoastaan yksi ja ainoa hevospitäjä ja se on Ypäjä.
Muissa vaakunoissa on käytetty eläimiä elävöittämään,
mutta tyylitelty hevoskuva sopisi Ypäjän imagoon kuin sian sormi jne. Eläimiä löytyy
muun muassa Hirvensalmen,
Pukkilan, Kotkan ja Siikaisten vaakunoista. Eikö nyt olisi
syytä tarttua toimeen ja saada
aikaiseksi värikkäämpi ja eläimeniloisempi vaakuna.
Ypäjän vaakuna on nykyisellään kaikessa haaleassa yksinkertaisuudessaan pohjanoteeraus muiden joukossa. Kaikella kunnioituksella Aukustia
kohtaan muinaisjäänne voitaisiin Tuhkata. Nyrkkisäännön
mukaan vaakunan on oltava
sellainen, että se on tunnistettavissa nuolen kantaman pääs-

tä (200 m). Mieleen tulee yksi
mainio heraldikko eli Kari E.
Laurila. Hän on tehnyt monia
vaakunoita. Niissä vaakunoissa on ns. munaa.
Otan tähän vielä yhden yhtä typerän vaakunakuvauksen.
Se on Multian vaakuna. Siinä
on mustalla kentällä keltainen
muurahainen. Se taitaa olla
ironisuuden huippu. En tiedä,
kenellä on valta ja voima viedä asiaani eteenpäin, mutta älkäämme hukatko Ypäjän nousevaa mainetta typerillä vaakunoilla. Juttuhan on niin, että
Ypäjä on ainoa, joka on saanut
Suomen ainoana hevospitäjän
statuksen, ja se pitää näkyä
myös vaakunassa.
---

PS. Forssan Lehdessä oli kissan kokoisin kirjaimin 21.4.
että Keijo Wääriä syytetään
plagioinnista. Jutun kirjoittanut toimittaja oli saanut tiedon eräältä Tampereen aforismiyhdistyksen jäseneltä. Tuo
kyseinen jäsen antoi palaa oikein kunnolla. Tämä juttu tuli
Forssan Lehteen suoraan hänen suustaan. Hämmentyneenä
luin jutun Forssan Lehdestä.
Tampereen aforistiyhdistyksen
puheenjohtaja otti yhteyttä ja
sanoi, että juttu ei mennyt kakkien taiteen sääntöjen mukaan.
Häneen ei otettu yhteyttä, ja
Sami Feiring halusi pitää asian
vain nettitiedostossa.
Mietin, että onko Forssan
Lehdessä aiheista pulaa, koska
tuollainen vähäpätöinen juttu
julkaistiin suurella otsikolla.
Olen saanut hyvin myönteistä
palautetta vastaukseeni. Eli se
siitä. Pistän tähän taas vanhan
aforimin. Eli jos p---aa ronkkii, niin se haisee enemmän.
Vaakunamuutosterveisin
Keijo Wääri

Kotiseutumatkalta synnyinseudulle
(sävel: Lännen lokari)

TIURI

Täss on turisti nyt Tiurin tanhuvilta,
olen kulkenut vaikka missä.
Olen käynyt mä Tiurinlinnan raunioilla,
Vuoksenharjulla, Napulissa.
Olen kulkenut Tiurin teitä ristiin ja rastiin
ja Vuoksen vanhan rantamilla.
Hiekkaniemessä Tiurin turistit
kerran viettivät hienon illan.
vJa Tiuri on Tiuri eikä mielestä häivy,
vaikka mua vietäisiin minne.
Vuoskymmenten jälkeen vieläkin
minun mieleni kaipaa sinne.
Vuoksen rannoilla, saarissa, lehdoissa
käki niin heleästi kukkuu.
Kaulushaikaran ääni Päivöinlahdella
se vieläkin korvissani kuuluu.
On Torhojärvi nähty ja Hiekkaniemi käyty,
miss on kallio ja hiekkaista rantaa.
Riitaniityllä rantaa on ruuvikkoista,
kalamiehelle saalista se antaa.
Kokkomäen kankailla, Vuoksenvarren harjuilla
pitkiä petäjiä kasvoi.
Historian hämärässä Linnasaaren markkinoilla
metsänriista omistajaa vaihtoi.

Loimijoen kevättulva katkaisi
Forssantien Levän notkossa
17. – 20.4.2013. Liikenne
ohjattiin perinteisesti kiertoreitille Saarikontien ja
Jyvämäentien kautta.

Mylly on poissa nyt Konnitsanjoelta,
mutta vesi se virtaa vielä.
Soutumiehelle reitti se on ihanin,
ja majavakin viihtyy siellä.
Kun paluumatka sitten koti-Suomeen alkaa,
niin silloin se ilonpäivä koittaa.
Vaikka Tiurimme kurjuus meitä harmittaa,
niin hyvä mieli lopulta se voittaa.
Ilkka Teperi

Toukokuu / 2013

7

Ypäjänkylän Maa- ja kotitalousnaiset

TOUKOKUUN TOIMINTAA

PYÖRÄILY alkaa maanantaina 6.5. klo
18.00 Lähtöpaikkana Pikku Annen Savi.
Tervetuloa.

TUPAILTA Seuraintalolla tiistaina 7.5. klo 18.30. Maarit vetää jumppatuokion, joten alustat mukaan. Tervetuloa.
Tulossa KESÄRETKI 25.6. Asiasta lisää myöhemmin.

Ypäjän Eteläiset
Maa- ja kotitalousnaiset

RETKI-ILTA

Kokoonnumme keskiviikkona 22. toukokuuta Tolmin laavulle klo 18.30 sauvakävelyn merkeissä ja retkieväin. Säävaraus.
Sateen sattuessa olemme Osuuspankin kerhohuoneella.
Tervetuloa
Johtokunta

Liikuntatapahtumia
Pesis

alkaa ke 15.5. klo 16.30.
Kokoontuu keskiviikkoisin
klo 16.30–18.00 Pertunkaaren kentällä.
Tarkoitettu 6–9 -luokkalaisille.

Kuntokauden avaus ma 13.5.2013
Kuusjoenkuman kyläyhdistyksen
tulevia tapahtumia

Siivoustalkoot torstaina 2.5.2013 alkaen klo 18.30
Tuottajain tuvalla. Siivotaan porukalla tupa, sauna ja
ympäristö siistiksi. Ota mukaan siivousvälineitä, pesuaineita ja haravia ym. Kahvi- ja mehutarjoilu.

Keskiviikkona 19.6.2013 Kuusjoenkulman kyläyhdistyksen 20-vuotisjuhla Tuottajain tuvalla n. klo
17.30 alkaen. Ohjelmassa mm. karaokea, yhteislaulua ja yllätysohjelmaa. tarkemmin kesäkuun Ypäjäläisessä.
Huom. Tänä kesänä ei poikkeuksellisesti järjestetä kesäretkeä (kesällä 2014 taas retkeillään).

Avantouinnit päättyivät sunnuntaina 28.4. kyläyhdistyksen osalta. Pingviinit jatkavat vielä toukokuun keskiviikkovuorot. Kiitämme uimareita ja yhteistyökumppaneita avantokaudesta!

Ypäjän Karjalaisseura ry tiedottaa
Ypäjän Karjalaisseura kutsuu Karjalaisseurojen
Etelä-Hämeen piirin seurojen sekä Someron
Karjalaseuran hallitukset Caissaniemeen toukokuun 15. päivänä 2013 kello 18.30 alkaen.
Ohjelmassa tulokahvitus, kunnan edustajan puheenvuoro,
vapaata ohjelmaa, arpajaiset sekä saunomis- ja makkaranpaistomahdollisuus, tutustuminen toisten seurojen toimijoihin. Lähdetään ypäjäläiset porukalla isännöimään vieraitamme Caissaniemeen.
Porissa 14.–16.6.2013 Karjalaiset kesäjuhlat. Yhteiskuljetus Salo-Somero-Forssa-Pori 16.6.2013, ilmoittautuminen
0400 260 949 / Pekka. Seutu-Sanomissa aikataulu ym. tietoa.
Kyyrölässä ja Muolaassa 9.6.2013 Vainajien muistojuhla.

Kuusjoenkulman kyläyhdistys

Tule tekemään
Ypäjän Maamiesseura
vuokraa vuonna 2013
seuraavia koneita
– Maantiivistäjä 65 kg uusi
varaukset T. Löfstedt

25 € / pv
0400 536 517

– Hydraulihalkaisin
– LehtipuhalIin
– Myyräaura
varaukset H. Saarikoski

20 € / pv
15 € / pv
15 € / pv
040 535 2884

– Suursäkkivaaka
varaukset M. Hollo

10 € / pv
050 505 0888

– Betonimylly
varaukset H. Lammela

30 € / pv
0400 464 881

– Maatilaimuri
varaukset I. Hannula

10 € / pv
0500 429 069

– Pienpaalikeräin
– Maanäytekaira
– Näytekaira heinäpaali
varaukset H. Levomäki

20 € / pv
maksuton
15 € / pv
0400 015 589

Jäsenmaksu 10 € / vuosi

unisieppari!
Nuorisotila Haaviin
(Ypäjä)
maanantaina 13.05.2013
klo 17.00 – 20.00.
Illan aikana tehdään unisieppari
(renkaan läpimitta 15 cm).
Kurssi jäsenille maksuton, muilta 10 e/henkilö
sis. tarvikkeet.
Maksu paikalla. Varaa tasaraha!
Ilmoittaudu Satulle p. 050 400 1113
viimeistään ke 08.05.2013.
(Huom. Mukaan mahtuu 7 ensimmäistä vähintään 13-vuotiasta.)

Tervetuloa!
Jokioisten-Ypäjän 4H-yhdistys ry

Forssassa Vesihelmen pihassa klo 12–19.
– Liikuntaneuvontaa
– Liikuntainfoa Vesihelmen liikuntasalissa
– Kesän kuntokauden avajaiset
– Toimipisteitä ulkona ja altaalla
– Mehua, pullaa ja liikuntamateriaalia
– SuomiMiehen kuntotestit ja palaute
Ypäjän kunta / Liikuntapalvelut järjestää tapahtumaan
päivällä linja-autokuljetuksen. Lähtö Pysäkin paikalta
klo 13.15 ja paluu takaisin n. klo 17.00. Ilmoittaudu
kyytiin 7.5. mennessä merja.kivimaki@ypaja.fi tai palvelupiste 02 762 6500.
Ps. Muista palauttaa talven kuntokorttisi.

UINNIT

Someron Loiske
tiistaina 21.5.2013
Lähtö Ypäjältä klo 10
Paluu n. klo 13
Yhteiskuljetus! (peritään pieni maksu)
Ilmoittautuminen ja tiedustelut liikunnanohjaaja
merja.kivimaki@ypaja puh. ma – ke 050 433 9002
tai kunnan palvelupiste (02) 762 6500.

TOUKOKUUN
KUNTOJUMPAT
KARTANON KOULULLA
MA 6.5.
MA 6.5.

KLO 18.00 ZUMBA
KLO 19.00 RYHTIJUMPPA

TO 16.5.

KLO 19.30 3-2-1 -TREENI

MA 20.5. KLO 18.00 ZUMBA
MA 20.5. KLO 19.00 3-2-1 -TREENI
MA 27.5. KLO 18.00 ZUMBA IN THE CIRCUIT
MA 27.5. KLO 19.00 KEHONHUOLTO
Tule rohkeasti mukaan mille tunnille tahansa!
Ei ennakkoilmoittautumisia. Ota mukaan sisätossut ja juomapullo! Kertamaksu 6€.
Järj. Satun Liikuntapalvelut ja Ypäjän Naisvoimistelijat

Taas saatavilla,
kotimaista tuotantoa

Seuraa Satun Liikuntapalveluiden
ilmoittelua myös Facebookissa!

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

Toukokuun toimintaa
Kuukausikokoontuminen Veteraanituvalla keskiviikkona 8.5. klo 13. Keskustellaan kevään ja kesän ohjelmasta. Viimeinen kokoontuminen ennen kesätaukoa.

Kirjoittajapiiri kokoontuu Liisa Eramolla perjantaina
10.5. klo 14.
Tarinatupa kokoontuu Veteraanituvalla tiistaina 14.5.
klo 14.

Mölkkyä pelataan sään salliessa 15.5 alkaen keskiviikkoisin klo 13 entisessä paikassa.





Hinta 50 e



Myynti: Perttulan kukka ja lahja
Lions Club Ypäjä

Naistenpiiri kokoontuu Veteraanituvalla tiistaina 21.5.
klo 14.

Saaristoretkelle 17.6. muutama paikka vapaana.
Bussin reitti ja aikataulu kesäkuun Ypäjäläisessä.

Tulossa päiväretki Lehmirantaan perjantaina 23.8.
2013. Ohjelmassa talon esittely, ruokailu, konsertti
Unto Monosen tunnelmissa, tanssia. Hinta 30 € henkilökuljetuksineen. Ilmoittautumiset retkille mahdollisimman pian puh. 0400 797 739 tai sähköposti
mirja.kaunela@gmail.com. Retket ovat avoimia kaikille.
Eläkeliiton Ypäjän yhdistys

KUULUTUS
YPÄJÄ – LOIMAA SIIRTOVIEMÄRIN SUUNNITELMAEHDOTUS
Ypäjän ja Loimaan keskuspuhdistamon välisen siirtoviemärilinjauksen suunnitelmaehdotus on valmistunut ja se on nähtävillä 22.4.–17.5.2013 Ypäjän kunnanvirastossa (Perttulantie 20,
Ypäjä) ja Loimaan Veden toimistossa (Kanta-Loimaantie 2,
Loimaa) sekä Ypäjän kotisivuilla http://www.ypaja.fi/fi/kunta/
paatoksenteko/kunnan_ilmoitustaulu ja Loimaan Veden kotisivuilla http://www.loimaanvesi.fi/ajankohtaista.
Mahdolliset muistutukset linjausehdotuksesta tulee toimittaa kirjallisesti nähtävänäoloaikana, viimeistään 17.5.2013 klo
15.00 mennessä Ypäjän kunnan tekniselle johtajalle osoitettuna osoitteeseen Perttulantie 20, 32100 Ypäjä tai Loimaa Veden
johtajalle osoitettuna osoitteeseen Kanta-Loimaantie 2, 32210
Loimaa.
Linjaukseen liittyviin kysymyksiin vastaa Ypäjän kunnan tekninen johtaja Jouko Käkönen puh. 0500 801 914 (jouko.kakonen@
ypaja.fi) ja Loimaan Veden johtaja Jouko Grön puh. 0500
531 817 (jouko.gron@loimaa.fi).
Ypäjän kunta ja Loimaan Vesi
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LEIKKIKENTTÄTOIMINTAA
3.6. – 28.6.2013

Ypäjän keskustan leikkikentällä arkipäivisin klo 9–12
sekä Ypäjänkylän koulun piha-alueella klo 13–15.30.

Toiminta on tarkoitettu 3–8-vuotiaille lapsille (1. kouluvuoden käyneille).

Avoin päiväkoti / perhekerho
Toukokuussa
pe 24.5. Retki Särkänniemen Koiramäkeen.
Hinta 10 € / yli 3-vuotiaat. Ilmoittautumiset Tiinalle
(jos tilaa on, myös ei-kerholaiset voivat osallistua).

Osallistumismaksua ei peritä. Omat eväät mukaan.
Lisätietoja antaa varhaiskasvatusjohtaja
puh. 02 7626 5224 / 050 574 7744.
Perusturvalautakunta

Maaseutupalvelut Ypäjäläisille

Ypäjäläisten maaseutupalvelut hoitaa Loimaan
kaupunki.

Yhteystiedot:
Jouni Mäkelä, maaseutuasiamies
Markku Paija, johtava maaseutuasiamies
Paula Pellonperä, maaseutuasiamies
Eeva Sirkkilä, maaseutuasiamies
Samuli Suvila, maaseutuasiamies
Heli Varpula, maaseutuasiamies
Sähköposti maaseutupalvelut@loimaa.fi
tai etunimi.sukunimi@loimaa.fi

(02) 761 1156
(02) 761 1150
(02) 761 1154
(02) 761 1155
(02) 761 1153
(02) 761 1152

Osoite: Kanta-Loimaantie 7, 32200 Loimaa (Loimaan
kunnantalo Hirvikoskella)

Lähipalvelu

Maaseutuasiamiehet päivystävät Humppilan, Jokioisten
ja Pöytyän kunnantaloilla tiistaisin sopimuksen mukaan.
Palveluaika tulee sopia etukäteen.
Ajanvaraukset:
Humppilaan Jouni Mäkelältä
(02) 761 1156
Jokioisiin Eeva Sirkkilältä
(02) 761 1155

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, toukokuun
lauantai 11.5.
Poikkeavat aukioloajat: helatorstain aattona 8.5.
avoinna kello 11–14,
helatorstaina 9.5. suljettu.

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, toukokuun
lauantai 4.5.

LUKUPIIRI

Lukupiiri kokoontuu sunnuntaina 2.6. klo 17–19 pääkirjaston näyttelytilassa.
Luemme Kari Hotakaisen kirjoja.

NÄYTTELY

Suomen YK-liiton valokuvajulistesarja ”Nuoret ja YK:n
vuosituhattavoitteet”.

NUKKETEATTERIA KIRJASTOSSA

Pääkirjastossa keskiviikkona 15.5. kello 10.00 RahtiTeatterin keppinukke-esitys ”Päivänsäde ja menninkäinen”. Vapaa pääsy, tervetuloa!
KANSALLINEN KIRJASTOJEN KÄYTTÄJÄKYSELY
Arvonnassa palkinnon sai Kaisa Kumpulainen.
Onnittelut voittajalle ja kiitos kaikille osallistuneille!

Ypäjän Vapaa-aikatoimisto muuttaa toukokuun alussa
Kartanon koululle, Varsanojantie 97.

Uimakoulun kuljetus Vesihoviin 3.6–7.6.2013

Linja-auto ajaa reitin Loimaalle Katinhännäntien kautta. Uimakouluun mennään päivittäin yhdessä linja-autolla. Linja-auto lähtee Ypäjän seurakuntatalon pihasta klo 9.00 ja paluu n. klo 12.40.

Kesis-kuljetus Sauvoon

Leirille lähtö ti 11.6. Ypäjältä Seurakuntatalon pihasta klo 15.15. Paluu pe 14.6. samaan paikkaan n. klo
20.30 (linja-autot lähtevät Sauvon Ahtelasta klo18.45).
Muista ilmoittautua kuljetukseen 30.5. mennessä!
merja.kivimaki@ypaja.fi tai
palvelupiste puh. 02 767 3427.

Tapaamisiin!
Tiina p. (02) 7626 5255 (esikoulu)
Hanna p. 040 553 6362
Mukavaa kesää ja syksyllä tavataan.
Perusturvalautakunta & srk

Tarjouspyyntö Murskan
kioskin vuokraamisesta
kesäkaudesta 2013 alkaen

Ypäjän kunta pyytää tarjousta kesäaikaiseen käyttöön
tarkoitetun MURSKAN KIOSKIN vuokraamisesta kesäkaudesta 2013 alkaen. Kioski sijaitsee 10-tien varrella, Murskan uimalan yhteydessä.

Tekniselle johtajalle osoitetut kirjalliset tarjoukset,
joissa tulee olla mainittuna vuosivuokran suuruus
sekä ehdotus vuokra-ajan kestosta, tulee toimittaa
15.5.2013 mennessä osoitteeseen Ypäjän kunta,
tekninen johtaja, Perttulantie 20, 32100 Ypäjä.
Lisätietoja: (02) 7626 5241 / tekninen johtaja
Jouko Käkönen.
Tekninen johtaja

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”.

Vapaa-aikatoimi tiedottaa

KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT
LUKUVUONNA 2013–2014
SYYSLUKUKAUSI
syysloma vko 42
lauantaityöpäivä

ma 12.8. – la 21.12.2013
ma 14.10. – su 20.10.2013
la 14.9.2013

KEVÄTLUKUKAUSI
talviloma vko 8
pääsiäisloma

ti 7.1. – la 31.5.2014
ma 17.2. – su 23.2.2014
pe 18.4. – ma 21.4.2014

Verenpaineenmittaus
ilman ajanvarausta
Ypäjän Osuuspankin alakerrassa

keskiviikkona 15.5.2013 klo 10.30–11.30
Tervetuloa!

Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

Verenpaineenmittaus
ilman ajanvarausta

YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSET

kunnossapitoa ja perusparantamista varten on toimitettava tekniselle osastolle keskiviikkoon 15.5.2013
klo 15.30 mennessä. Samalla tulee toimittaa tiedot
muutoksista tiekunnan toimielimissä, yhteystiedoissa
yms. sekä tarvittavat liitteet.
Hakemuslomakkeita on saatavana kunnanviraston
palvelupisteestä ja internetistä osoitteesta www.ypaja.
fi - palvelut – tekniset palvelu – tekniset palvelut – liikenneväylät – hakemuslomake (tekstissä).
Lisätietoja teknisestä toimesta, p. (02) 7626 5241.
Ypäjällä 26.3.2012

Tekninen lautakunta

Ypäjän kunta järjestää

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
perjantaina 17.5.2013

Lähtö Ypäjän torilta 17.5.2013 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.
Ilmoittautumiset asiointimatkalle
Taksi Tuomas Sirénille puh. 040 757 5833.

Ympäristökatselmus

Ypäjän kunnan rakennuslautakunta tekee ympäristökatselmuksen torstaina 23.5.2013. Katselmus tehdään koko kunnan alueella. Erityistä huomiota kiinnitetään pääväylien varsien ja keskustaajama-alueen
kiinteistöjen siisteyteen.

Katselmuksessa todetaan ovatko rakennukset ja rakennettu ympäristö rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa, eivätkä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä.

Havaituista puutteellisuuksista ja määräajasta niiden
poistamiseksi ilmoitetaan kunnossapitovelvolliselle
kirjallisesti.
Ypäjällä 4.4.2013

Rakennuslautakunta

Ypäjänkylän lainausasemalla
keskiviikkona 22.5.2013 klo 10.30–11.30
Tervetuloa!

Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

Forssan seudun turvallisen ja
viisaan liikkumisen suunnitelma
Kutsu yleisötilaisuuteen

Aika: Tiistai 7.5.2013 klo 18.00 alkaen

Paikka: Forssan kaupungintalo, valtuustosali (Turuntie
18, 30100 Forssa)

Forssan seudun turvallisen ja viisaan liikkumisen suunnitelmaa esitellään yleisötilaisuudessa kuntien asukkaille, henkilöstölle, päätöksentekijöille ja johdolle, työssä
mukana olleille tahoille sekä tiedotusvälineille tiistaina
7.5.2013 alkaen klo 18.00. Paikkana on Forssan kaupungintalon valtuustosali.

Suunnitelman laatimisesta ovat vastanneet yhteistyössä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
sekä Forssa, Tammela, Jokioinen, Ypäjä ja Humppila.
Suunnitelmatyöhön ovat lisäksi osallistuneet Liikenneturva ja poliisi sekä konsulttina Ramboll Finland Oy.
Suunnitelman päätavoitteena on liikenneturvallisuuden
parantaminen ja liikenneturvallisuustyön aktivoiminen
sekä viisaan liikkumisen edistäminen Forssan seudulla. Suunnitelmaan sisältyvät sekä liikenneympäristön
parantamisen toimenpideohjelma että kunnan eri hallinnonaloja koskevat liikennekasvatus- ja tiedotustyön
sekä viisaan liikkumisen edistämisen toimintaohjelma.
Tilaisuuden ohjelma:
• Avaussanat (Antti Heinilä, Forssan kaupunki)
• ELY-keskuksen tervehdys
(Sonja Heikkinen, Uudenmaan ELY-keskus)
• Liikenneturvan puheenvuoro
(Satu Tuomikoski, Liikenneturva)
• Suunnitelman esittely
(Hanna Reihe ja Terhi Svenns, Ramboll)
• Asukaskyselyn yhteydessä järjestetyn arvonnan
palkintojen jako
• Kysymyksiä ja keskustelua, suunnitelmaan
tutustuminen
Tervetuloa!

