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YPÄJÄN
TAKSI
VERENLUOVUTUS

Puh. (02) 727 1180

Ypäjällä
torstaina 12.5. klo 15–18
yläasteella, Varsaojantie.
Tervetuloa!

Myydään

OJENNA KÄTESI. Jokainen verenluovutuksesi on tärkeä. Toivomme, että luovuttaisit verta säännöllisesti 2-3 kertaa vuodessa. Maksuton luovuttajainfo 0800 0 5801. Ota virallinen henkilötodistus mukaan.
www.veripalvelu.fi • www.sovinkoluovuttajaksi.fi

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

Aito hiusten
teippipidennys
tai tuuhennus.

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

Alkuperäiskunnossa
Tuulos -reki, kiesit
ja antiikkipiano.
Tied. 0400 537 286.

Lounais-Hämeen
musiikkiopisto

7 €/litra

Autohelahoito
I Hossi

Saarikontie 229, Ypäjä
p. 0400 545 431

Meiltä lahjat Äitienpäiväksi
Lahjakortit sekä tuotepaketit, poikkea hakemaan.
~~~~~~~~

Parturi-kampaamo
Ritva Kuusinen

p. (02) 767 3336/ 050 545 5474

Ajanvara uksella ti–la sovittaessa.

Musiikkileikkikouluun ilmoittautumiset
Musiikkileikkikouluun otetaan oppilaat ilmoittautumisjärjestyksessä seuraavasti:
2–6 -vuotiaat (2009 – 2005 syntyneet)
Ypäjä, Perttulan koulu
ti 17.5. klo 18.00–19.00
Opintoja koskevista asioista saa tietoja musiikkiopiston kansliasta, p. (03) 414 1801, musiikkileikkikoulusta (03) 414 1871,
(03) 414 1872 ja (03) 4141 873 sekä www.forssa.fi/musiikkiopisto
Rehtori

Jalkahoitola Jaana Hakala

a!

Tervetulo

ajanvarauksella ma–to 17–20
p. 040 830 9816

Satakunnantie 18, 32200 Loimaa.
Puhelimet: 0102703256 (kanslia), 010 270 3253 (rehtori)

Keräysauto ottaa ilmaiseksi vastaan kotitalouksien vanhoja
sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Keräykseen kelpaavat
televisiot, tietokoneet, pesukoneet, liedet, jääkaapit,
valaisimet, energiansäästölamput, loisteputket, puhelimet
sekä muut sähköllä, akulla tai paristoilla toimivat laitteet.
Keräämme myös autonakut ja muut lyijyakut.
Auto pysähtyy seuraavasti:
•Y
 päjä keskiviikko 11.5.2011 klo 11.-12.
Paloaseman piha (Annantie 2)
Laitteita vastaanotetaan vain auton pysähdysaikana.
Lisätiedot arkisin klo 9.00-15.00
GSM 040 593 5292
www.kierratys.info

Öljynvaihto
Delphi 5W40

Hyvää Äitienpäivää

~~~~~~~~

Tuottajayhteisöjen järjestämä

Toukokuun tarjous

XXXVIII FINNDERBY

38. Finnderby ratsastetaan Ypäjällä 17.–19. kesäkuuta 2011.
Järjestäjät muistavat ypäjäläisiä 500 vapaalipulla, joilla kisaa
voi seurata kaikkina kolmena päivänä. Kuntalaiset voivat lunastaa lippunsa Osuuspankista viikolla 22.
Muulle yleisölle ennakkoliput ovat myynnissä 3.6. asti Lippupalvelussa, www.lippupalvelu.fi. Lipun voi toki ostaa myös
portilta. Hinnat, ryhmäalennukset yms. tiedot löytyvät osoitteesta www.hevosopisto.fi. Finnderbystä tarkemmin Ypäjäläisen kesäkuun numerossa.

• renkaat • vanteet
Renkaanvaihdon
yhteydessä
tasapainotuksen tark.

2,50 €/kpl

Tmi Heikkilän
rengas ja asennus

Loimaan seudun musiikkiopisto antaa opetusta
Ypäjän kuntalaisille.

ÄITIENPÄIVÄLOUNAS
su 8.5. klo 12–15

ULOA!

TERVET
LAPSILLE PUUHAPAIKKA!
Hinta 15 € / aik., 8 € / 4–11v.
Pöytävaraukset 050 569 6945, info@paija.fi

Ilmoittautuminen musiikkiopiston kaikille linjoillesyysluku
kaudelle 2011 on alkanut 18.4. Ilmoittautua voi ajalla
18.4.–18.5. puhelimitse numeroon 010 270 3256
(opistojen kanslia), lisätietoja toiminnasta
www.loimaanseudunmusiikkiopisto.fi. Musiikkiopiston
perusasteen uusien oppilaiden valintapäivät pidetään 23.–25.5.
musiikkiopistolla (osoite: Satakunnantie 18, Loimaa).

Oppilaille voidaan myöntää maksualennuksia ja vapaaoppilaspaikkoja 16.9. mennessä musiikkiopiston kansliaan palautettujen
hakemusten perusteella, lomakkeita saa musiikkiopiston verkkosivuilta www.loimaanseudunmusiikkiopisto.fi tai kansliasta (vaikkapa postitse). Vapaaoppilaspaikkoja ja maksualennuksia
myönnetään vain kerran vuodessa.
Musiikkiopiston kevätkonsertti on
Loimaan Heimolinnassa ke 18.5. kello 18.
Rehtori

Arctic Milk

AIDOSTI SUOMALAINEN
www.arcticmilk.fi

Saarikontie 227, Ypäjä
p. 050 571 4476

Sammuttimet kuntoon
Tulemme tarkastamaan sammuttimia
seuraaville paikkakunnille:
Humppila, paloasema 6.5. klo 10–14.30
ille
Ypäjä, paloasema
6.5. klo 10–14
Asiakka u!
il
hvitarjo
a
k
Saatavilla edullisia tarjouksia
sammuttimista, palovaroittimista ja sammutuspeitteistä.

Kanta-Hämeen Sammutinhuolto Oy
Luolajantie 7, Hämeenlinna

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

Humppilan Lasitehtaan ST1
Lasitehtaantie 5
HUMPPILA
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Ypäjäläinen
Ypäjän kunnan ja Ypäjän seurakunnan julkaisema tiedotuslehti Ypäjän kunnan asukkaille.
39. vuosikerta.
Lehden suurin vastuu ilmoituksen julkaisemisessa sattuneesta virheestä on ilmoituksen
hinta.
Päätoimittaja:
Tapani Rasila
Sivunvalmistus:
Pirkanmaan Lehtipaino Oy
Toimituksen osoite:
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5214
fax. (02) 767 7214
email: ypajalainen@ypaja.fi
ILMOITUSHINNAT
Etusivun alaosa
0,75 €/ pmm + alv
Takasivu
0,75 €/ pmm + alv
Muu osa lehteä
0,50 €/ pmm + alv
Etusivun yläosan
suuri ilmoitustila
(6 palstaa x 170 pmm)
500 € + alv
Määräpaikkakorotus
0,10 e / pmm + alv
Yhdistysten ilmoitukset
Maksutta
TILAUSHINNAT
Ypäjän kunnan alueen
osoitteisiin veloituksetta
Tilaukset kotimaahan ja
ulkomaille 1.2.2011 alkaen
30 e / vuosikerta
TILAUSOSOITE
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 762 6500
fax. (02) 767 7214
ISSN 1237-2528
Ypäjän kunta
Toimistot avoinna
ma–ke 9.00–15.00
to
9.00–17.00
pe
9.00–14.30
puh. vaihde (02) 762 6500
fax. (02) 767 7214
Ypäjän seurakunta
Perttulantie 10
32100 Ypäjä
puh. (02) 767 3108
fax. (02) 767 3081
Kirkkoherranvirasto avoinna
ma, ke, to klo 9.00–12.00
ti ja pe suljettu
Diakoniatoimisto avoinna
ke ja pe klo 10.00–11.00
puh. 040 553 6362
PAINOPAIKKA
Pirkanmaan Lehtipaino Oy
Kesäkuun Ypäjäläinen
ilmestyy torstaina 2.6.2011
Lehteen tarkoitettu aineisto
on toimitettava kunnantalolle
25.5.2011 klo 12 mennessä.
Heinäkuun Ypäjäläinen ilmestyy
3.7.2011.

Seurakunnan asiat
kirkkoherra
Risto Ahti

TOUKOKUUN 2011
jumalanpalveluselämä
Luomakunnan sunnuntain 1.5. klo 10 kirkon virret olivat jo huhtikuun listassa.
Messu eli äitienpäivän ehtoolliskirkko 8.5.
klo 10. Hyvän paimenen sunnuntai. Ihan hyvä aihe äitienpäiväksi. Risto on Siikjärvellä
rippiksellä, joten pappina Juho Vuorela. Virret: 375, 728, 169, (evankeliumi ja saarna
yhteen), 378: 1-, ehtoollisvirtenä on 374 ja
lopuksi ylistysvirtenä 177: 1 ja 5 ja vasta sen
jälkeen tulee Herran siunaus ja päätössoitto.
Sanankirkko 15.5. klo 10. Tämä on samalla kaatuneitten muistopäivä. Kunniakäynti sankarihaudoilla heti kirkon jälkeen
(kirkkokuoron laulua ja seppeleiden lasku).
Risto on aina puhunut vuodesta toiseen tässä
hetkessä, mutta tällä kertaa ei ole niin. Hän
käyttää viikonloppuvapaan rovastikunnan
kirkkoherrojen tapahtumaan, jonne nyt vihdoin viimein tarvitsisi Ristonkin osallistua,
kun hän ei viimeksi päässyt. Saarnaajan lähettämät virret: 105, 727, 162, (evankeliumi
ja saarna yhteen), 619: 1- ja ylistysvirtenä
621: 4-5 ja vasta sitten Herran siunaus ja
loppusoitto. Päivän aiheena on Herran kansan koti-ikävä. Kirkkokahvit srk-kodilla
kaikille. Ne valmistavat Veteraaninaiset.
Mannisten Johanssonin saunalla kevätilta kaikelle kansalle tiistaina 17.5. klo 19.
Tämä on Riston 40:s juhlakäynti ja samalla
pisin yhtäjaksoisin käyntimäärä koko Ypäjällä olemisensa aikana. Tosin itse tilaisuus on
39:s peräkkäinen. Jossakin vaiheessa lisää
juttua tuosta pitkän perinteen tapahtumasarjasta.
Sanankirkko sunnuntaina 22.5. ja aiheena on Taivaan kansalaisena maailmassa.
Virret: 470, 475: 4, 569, 484, 384: 1-, 416:
6-7.

Rukoussunnuntai 29.5. klo 10 ja ehtoollismessu. Ja meillä se on Suvivirren sunnuntai. Itse suvivirsi lauletaan saarnan yhteydessä säkeistö kerrallaan. Kaikissa virsissä on
lintu tai lintunen. Jos ei ole, tule pyytämään
palkinto Ristolta. Virret: 105, 457: 6, 567,
397, 521: 1-, Hpe-virsi 593: 1, 499.
Helatorstai on vasta torstaina 2.6. ja
messu klo 10. Mutta komeasti vedetään messu ja päätteeksi tullaan kirkon portaille laulamaan virttä ”Jeesus armon soi, voiton meille
toi eli 265”. Mutta itse messussa seuraavat
ihanat virret: 106, kiitosvirtenä 125, päivän virtenä 108: 1-3, saarnavirtenä 455: 3-5,
kolehtivirsi 459: 1-, Hpe-virsi 475 ja päätös
110: 5.
Koulujen päätöskirkko lauantaina 4.6.
klo 9.15 kirkossa. Sinne mahtuu ja vanhemmat sukulaiset, ja kaikki halukkaat ovat tervetulleita mukaan. Virret 567, 135, 571: 1-4,
462, 572: 1- ja päätös 511.
Sunnuntai 5.6. ollaan kirkossa kello 12.00
ja huom. aika. Risto on silti pappina Ja ihanat
virret lauletaan. Kyseessä on sanan kirkko.
120: 1-3, 122: 4, 454, 568, 447, 444: 2.
Tähän tulevat vielä ainakin esikouluun
menevien siunaus, kevät juhla ja perhekirkko
torstaina 26.5. klo 18 kirkossa. päiväkerhoväeltä tulevat laulut ja ohjelmat ja kirkon jälkeen ovat kahvit ja jäätelöt seurakuntakodilla. Ja sitten vielä kouluun lähtevien siunaus
kirkossa helatorstain viikolla keskiviikkona
1.6. klo 18 kirkossa. Laulut ja ohjelma tulevat ohjaajilta. Perinteiseen tapaan mennään
1.6. klo 19 kylvöjen siunaukseen Hyrsyn lavalle.
Asiat kokosi
Risto Ahti

Vuonna 1961
ripille päässeet
Pertunpäivän aikoihin sunnuntaina 21.8. kokoontuvat 50
vuotta sitten rippikoulun käyneet – ilmoittautumiset 15.8.
mennessä kirkkoherranvirastoon
Tervetuloa sunnuntaina 21.8.
klo 10 messuun kirkkoon ja sitten muisteloihin seurakuntakodilla. Nyt on vuorossa vuonna
1961 rippikoulun käyneet nuoret. Systeemi on se että aluksi
tullaan kirkkoon ja sehän lienee
nytkin Pertunpäivien aikaa Vanhan tavan mukaan jo ennen klo
10 kuullaan iloista puheensorinaa kirkkosalissa, kunnes urkusoitto sen pulinan hiljentää.
Perinteisesti vanhat rippikoululaiset käyvät laskemassa
kukkavihkonsa sankaripatsaalle.
Aina on joku ilmaantunut sen
hankkijaksi ja hän sitten muutamat sentit kerää osanottajilta
seurakuntakodilla. Joskus on
siellä patsaalla ollut oikein puhekin. Sen jälkeen kokoonnutaan seurakuntakodille, jossa on
aluksi tarjoilua. Jotakin pientä
suolaista emäntä laittaa. Tästä
tarjottavasta on kerätty kustannuksina viitisen euroa. Se selviää kahvipöydässä tuo summa.
Tarjoamisten takia on ilmoittautuminen kirkkoherranvirastoon
elokuulla ja viimeistään maanantaina 15.8. klo 9-12, jolloin
virastossa ollaan. Toki voi aikaisemmin ja mieluummin hyvissä
ajoin ilmoittautua virastoon puhelin (02) 767 3108, ja virasto
avoinna maanantaina, keskiviikkona ja torstaina klo 9-12. Aina

voi ruokavalionsakin ilmoittaa.
Muistakaa ottaa valokuvia ja
muutakin muistoa vuodelta 1961
mukaan ja iloinen mieli sekä tietysti puoliso tai kyytimies mukaan.
Ohjelmassa on aina ollut
myös esittelykierros niin että
rippikou1ulainen sanoo ainakin
nimensä ja nykyisen paikkakuntansa, mutta toki voi muuta
kertoa halunsa mukaan. Aina
on löytynyt joku, joka johtaa
tuota kierrosta. Risto-pappi käy
seurakuntakodilla heti kahvittelun jälkeen ja sanoo pari sanaa,
mutta sitten ovat muistelijat jääneet keskenään rupattelemaan ja
kertomaan itsestään. Pertunpäivän ohjelmiin on yleensä ehditty
mukaan.
Kirkonkirjan mukaan seuraavat kävivät rippikoulun vuonna
1961. Vuonna 1961 oli konfirmaatiopäivä sunnuntai 11.6. Ja
useimmat ovat syntyneet 1945.
Merkillistä on se, että muualla
rippikoulun käyneitä en tuosta
kirjasta löytänyt, mutta hekin
ovat tervetulleita mukaan. Tytöt vuonna 1961: Perttulasta
Eteläkoski Sinikka, Palikkalasta Hyrsylä Lea, Ypäjänkylästä
Kaartinen Terttu, Perttulasta
Kaven Eila ja Lässämäki Riitta
Liisa, Ypäjänkylästä Mäkeläinen
Marja-Leena ja Palonen Terttu,
Palikkalasta Mäkilä Lahja, Perttulasta Perälä Raija, Postila Lea,
Rämö Pirjo, Syrjä Arja ja Tuura
Eeva, Mannisista Anneli Railankoski, Levältä Seppänen Helga
sekä Kartanonkylästä Taalikka

Maire ja Ypäjänkylästä Tuomisto Iiris. Ja vielä Mannisista Vanne Hilkka ja Levältä Virtanen
Marja-Leena ja Ypäjänkylästä
Ylösmäki Aira ja Virtanen Eeva.
Poikia oli seuraavasti: Kartanonkylästä Fält Eero, Heinänen
Matti ja Sipponen Raimo. Levältä Heikkilä Veikko, Laine Jorma,
Siivola Arto, Sillanpää Erkki,
Suvanto Heikki, Suvanto Teuvo,
Toivonen Tauno ja Vastamäki
Rauno. Palikkalasta Heinonen
Pekka ja Laurila Ismo, Ypäjänkylästä Jaanu Taisto Matias,
Paloposki Matti, Ratas Jaakko,
Roine Risto, Salo Vilho, Suokas
Martti, Uusitalo Heikki ja Vuorinen Pentti, Perttulasta Kedonperä Kauko, Safonoff Markku ja
Lähdesmäki Mauri, Mannisista
Laiho Pekka ja Selin Juhani.
Löytyi 26 ja toivottavasti siinä
ovat kaikki. Olen maininnut jokaisen ensimmäisellä nimellä ja
nyt voi olla että joku tunnetaan
paremmin toisella nimellä. Oppikoulujen rippikouluja 1961 en
löytänyt. Ne on merkitty jossakin muualla tai sitten suoraan
kirkonkirjaan, joita siihen aikaan
käytettiin ennen kuin perhelehdet joskus 1965 tulivat käyttöön.
Kirkonkirjat ovat kylittäin ja
taloittain, eivätkä siis aakkosjärjestyksessä. Tervetuloa muistelmaan puolisonsa ja ystävänsä
ja kuskinsa kanssa. Kyllä seurakuntakodille mahtuu. Pankaas
sana nyt kiertämään ja kaikki
mukaan.
Risto Ahti

Ypäjän seurakunnan
diakoniatyö
Toukokuu 2011

Päivystys diakoniatoimistossa
ke ja pe klo 10.00–11.00.
Huom. Päivystystä ei pe 13.5.
Diakonin yhteystiedot: puh. 040 553 6362, s-posti: etunimi.sukunimi@evl.fi.
Diakonia voit tulla tapaamaan sopimuksen mukaan
muulloinkin tai pyytää kotikäynnille, soitathan, niin tiedän
tulla luoksesi.
Diakonin kanssa voit keskustella luottamuksellisesti mieltäsi painavista asioista, suruista ja murheista. Tai
voit tulla ihan vain tervehtimään tai kysymään, jos sinulla
on asiaa diakoniatyöstä.
Uusi erä vähävaraisille tarkoitettuja EU-elintarvikkeita
saapunut. Nyt saatavilla taas jauhoja ja maitojauhetta.
Elintarvikkeita voi tulla hakemaan päivystysaikoina ja
niitä voidaan tuoda myös kotiin. Muistakaa ottaa omat
kassit mukaan!

Diakoniatyössä tapahtuu

Diakoniapiiri Ypäjänkylän kirjastossa tiistaina 10.5.
klo 12.
Keväinen hartaus palvelukeskuksessa keskiviikkona
18.5 klo 13.00 Hoivalla ja klo 13.30 Ruustinnassa. Lauletaan kanttorin johdolla keväisiä lauluja. Lukkarin KeVakerho kokoontuu keskiviikkona 18.5. klo 14.10.
Työttömien ruokailu keskiviikkoisin klo 11.30.
Kultaisen iän kerho kokoontuu kevään viimeisen kerran to 26.5. klo 11.00–13.00. Kerhossa on mahdollisuus
syödä lounas 4 euron hintaan.
Kevätretkelle Hämeenlinnaan lähdetään to 19.5. klo
8.30 seurakuntakodin pihasta ja kierretään matkahuollon kautta. Takaisin tullaan n. klo 17. Vierailemme Sibeliuksen lapsuudenkodissa (jossa opastus) sekä Vanajan
kirkossa. Käymme syömässä Myllycafessa, jossa on Vanajan keksien tehtaanmyymälä ja, Linnan kasarmin sotilaskahvilassa juomme kahvit. Retken hinta (sisältää ruuan ja kahvin) on kultaisen iän kerholaisille 10 € ja muille
15 €. Summa tulee maksaa viimeistään 16.5. tilille
553902-1336 (viesti: oma nimi, retki 19.5.) tai Hannalle
diakoniatoimiston päivystysaikana. Ilmoita, jos et pääsekään tulemaan retkelle. Osallistumisesi peruuntuessa ja
siitä ilmoittaessasi saat matkasi hinnan takaisin.
Siunattua toukokuuta toivottelee diakoni-Hanna

Järvi-Suomen retki
Riston kanssa
26.–27.7.2011

Vietämme kaksi mukavaa kesäpäivää Keski- ja Itä-Suomen
kauniissa maisemissa. Matkaamme kohti Jyväskylän ja
Kuopion kautta Nilsiään. Ennen tuloa hotelliin teemme
moottoriveneretken Syvärin
järvellä herännäisjohtaja Paavo Ruotsalaisen kotisaareen.
Toisena päivänä jatkamme
mielenkiintoista reittiä Nilsiä
– Juankoski – Juuka – Koli –
Kontiolahti – Joensuu – Valamon luostari. Kotimatka Varkauden ja Pieksämäen kautta.
Tiistai 26.7.2011

Lähdemme Salon torilta klo
6.00 ja ajamme Someron, Forssan ja Jokioisten kautta Ypäjän
seurakuntakodille, josta jatkamme klo 7.20. Loimaan Lintuparvelta starttaamme matkaan
klo 07.55. Ajamme Tampereen
ja Jyväskylän kautta Nilsiään.
Teemme moottoriveneretken
Aholansaareen, joka on Paavo
Ruotsalaisen kotisaari. Opastus
saaressa ja nautimme kahvin ja
voileivän. Retken jälkeen majoittuminen hotelli Tahkovuoreen ja illallinen hotellissa.

Keskiviikko 27.7.2011

Nautimme aamiaisen hotellissa, jonka jälkeen lähdemme
ajamaan Juankosken ja Juuan
kautta kohti Kolia. Käymme
tutustumassa luontokeskus Ukkoon. Luontokeskus Ukon piha

(Ukon Yläpiha) on keskeinen
alue, sillä siitä lähtevät polku
ja portaat Ukko-Kolin näköalapaikalle, tuoli-/maisemahissi
Pielisen rantaan sekä useimmat
merkityt polut Kolin vaaroille.
Tämän jälkeen Kontiolahden ja
Joensuun kautta Valamon luostariin, jossa lounas. Lounaan
jälkeen matka jatkuu kotia kohti
Varkauden ja Pieksämän kautta.
Illalla kotona.

Matkan hinta:
199,00 €/henkilö.
Hintaan sisältyy:
• m atka Vainion Liikenteen
bussilla
• m oottoriveneretki Aholansaareen, opastus, kahvi ja
voileipä
• majoitus hotelli Tahkovuoressa, kahden hengen huoneessa aamiaisella
• illallinen hotelli Tahkovuoressa
• lounas Valamon luostarissa
• matkanjohtajana Risto Ahti
Lisämaksusta: 40,00 € yhden
hengen huonelisä.
Varaukset: Matkapojat Oy,
Kristiinankatu 10, 20100 Turku, puh. 010 232 3103.
Ilmoittautumiset viimeistään
14.6.2011 mennessä. Matka
edellyttää vähintään 34 matkustajaa.
Ystävällisin terveisin
Risto Ahti
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Satumaan tango laulettiin seurakuntakodilla:

Päiväkerhon kevätjuhla

Tuula Orvokki Torkkel

Komeasti lauloi Pekka Virtanen
Unto Monosen Satumaan lauantaina 8.1. seurakuntakodilla.
Flyygelissä oli säestäjänä musiikkiteatterin mestari Kari Mäkiranta. Saliin oli kokoontunut
63-vuotiaana poisnukkuneen
Tuula Orvokki Torkkelin omaisia ja ystäviä. Joskus on joku
sanonut, että jopa virsikirjaan
sopisi tuo suomalaisiin niin kovasti iskostunut ”Aavan meren
tuolla puolen” – Satumaa. Samanlainen lauluhan usein myös
kuullaan hautajaisissa, nimittäin
Olen kuullut on kaupunki tuolla.
Taivas siinä mieleen tulee. Tuula
Torkkel oli kovasti tanssin ystävä ja rytmitajuinen ihminen. Hänen kotinsa oli tasan kolmen kilometrin päässä kirkolta Ypäjänkylään päin eli kirkonkirjoissa
Tienlaita-niminen talo. Aikanaan
ja vielä nykyisinkin siitä juoksen
ohi Rajalahden tielle ja golfkentän kautta kirkolle. Ja 1980-luvulla tulimme tutuiksi Tuulan
ja hänen vanhempiensa kanssa
juuri lenkkini ansiosta. Tuula
vanhemmat olivat Viljo ja Lempi Torkkel, jotka olivat menneet
naimisiin jatkosodan kiihkeinä
alkukuukausina 20.9.1941. Siihen aikaan karjalaiset palasivat
kotiseudulleen. Sitten tuli uusi
evakkomatka, ja he asettuivat
Perttulaan, jossa Tuula Orvokki syntyi 25.3.1947. Kun Viljo
kuoli 23.11.1988, niin puoliso

mietti poismuuttoa, ja se tapahtuikin 3.8.1989 Forssaan. Taloon
muutti Pelti-Luuri ja myöhemmin talo taas vaihtoi omistajaa.
Tuulan tytär Teija Nurmio
on innokkaana mukana Ypäjän musiikkiteatterissa, ja siksi
hautajaisista tuli varsin musiikkipitoiset. Jo kirkossa Pekka ja
hänen tyttärensä Henriikka Ojala lauloivat komeasti hallelujaa
Karin säestäessä pianolla. Ja
samalla muisteltiin Tuulaa, josta
opin kolme asiaa hänen elämäntyöstään. Hän oli noin 22 vuotta
Forssan kirjaston palveluksessa
vahtimestarina ja virkailijana.
Hän oli mukana monissa luottamustehtävissä sekä hän oli kodeissa kulkeva kosmetiikkaesittelijä. Viimeksi mainitussa hommassa hän varmaan oli eräänlaisessa sielunhoitotyössä, kuuntelijana, kun asiakas myös kertoi
omaa elämäänsä. Useinhan
yleisönpalvelijat saavat kuulla
tarinoita ihmisiltä, kipeitäkin.
Näihin kuuluvat parturit ja kampaajat, jalkahoitajat, hierojat,
myyjät ja varmasti kaikenlaiset
esittelijät. Lapset Sari ja Teija ja
neljä lastenlasta Karoliina, Teemu, Rebekka ja Rasmus olivat
Tuulalle rakkaita ja läheisiä. Ja
varmasti läheiset kävivät usein
Tuulan asunnolla Pekolanraitilla
Forssassa.
Ja seurakuntakodilla Pekka Virtanen lauloi mahtavasti

Satumaan. Siinä vaiheessa oli
virret jo veisattu ja odottelin
kanttoria mennäkseni toiseen
muistotilaisuuteen. Mieleeni
tuli Unto Monosen tapaaminen
muutamaa päivää ennen hänen
kuolemaansa Somerolla. Juhannuksen aikaan 1968 Unto Mononen kävi vanhempieni talossa,
jossa vuokralla oli muolaalainen
Tyyne Määttänen, liikuntarajoitteinen, joka oli tehnyt runoja. Unto halusi niitä säveltää. Ja
ulkona juttelin pitkään hieman
hiljaisen oloisen baskeripäisen
Unton kanssa. Toivoin että saan
häneltä sävellyksen käyttööni,
jos niistä Tyynen varsin uskollisista runoista tulee laulettavaa
laulua. Unto Mononen vastasi
minulle myöntävästi. Muutaman
päivän kuluttua kuulin että Unto
on kuollut. Ja aina olen ollut sitä
mieltä että hänen poismenonsa oli vahinko. Mukavasti sopi
Satumaa laulettavaksi Tuula
muistotilaisuudessa, sillä hänen
vanhempansa olivat myös Muolaasta kotoisin. Satumaan opin
todella tuntemaan 15.6.1962
odottaessani Salon rautatieasemalla Turkuun menevää junaa.
Olin lähdössä armeijaan alokkaaksi. Siihen tuli nuori mies
autollaan ja nähtävästi armeijan
käyneenä hieman ilakoi uusille
alokkaille. Autossa soi Satumaa
kovalla äänellä ja ajattelin että
jospa se satumaa olisi minulla

tuolla Halikonlahdella päin. Jos
livahtaisin sinne! Mutta järki sanoi, että nouse junaan, sillä pian
sinulle tulisi nälkä ja vilu ja lopuksi seurauksena armeijan putka. Niinpä nousin junaan kohti
alokaspäiviä ja tekoani en ole
katunut. Mutta Satumaan opin
oikein kantapään kautta.
Lyhyen sairauden murtamana
saatoimme Tuulan haudan lepoon keskellä suuria lumia. Seuraavana päivänä päättyi puolentoista kuukauden yhtämittainen
pakkasjakso, ja olisi varmaan
ollut saattoväelläkin liukasta
vesisateessa hautausmaalla. Itsenäisyyspäivän komeassa juhlassa Kartanon koululla nautin
musiikkiteatterin komeista kuoroesityksistä, jotka herättivät
isänmaallisia tunteita Evakkooopperan ja Sammon tarinan
lauluilla. Niiden jälkeen sain
kuulla, että jossakin vaiheessa
on odotettavissa myös Tuulan
hautajaiset.
Hiihtotalvi joulun alla ja
vuoden alussa oli tosi mahtava.
Ennen Tuulan hautajaisia pääsin
suksilla yhden kerran tulemaan
Talastuvalta Perttulan latua, joka
kulki myös Tuulan entisen kodin
ohi Raaskalle ja sieltä Perttulan
koululle. Hiihtäessäni mietin,
että monenmoista muutosta tuo
Perttulan kyläkin on vuosikymmenien aikana kokenut.
Risto Ahti

Hänellä on suuri enkelikokoelma:
Tammikuisena maanantaina
24.1. suurten lumien keskellä
saapui Lassi Velling virastoon
ja kertoi surusanoman: hänen rakas puolisonsa Sinikka Kaarina
Velling s. Kallioinen on 59-vuotiaana poistunut tästä elämästä.
Pidimme hiljaisen rukoushetken
Sinikan muistolle. Runsaat 40
vuotta oli kuljettu yhteistä taivalta, joka oli virallisesti alkanut
13.6.1970. Niinpä rupesin muistelmaan niin lukuisia vuosia, joita Sinikka oli kirkkovaltuuston
puheenjohtajana ja sitä ennen
rivijäsenenä. Ja tulipas mieleeni
sekin, että ensi kerran tapasin
Sinikan Forssan sairaalan synnytysosastolla keväällä 1973.
Olin saapunut Ypäjälle edellisenä syksynä. Poika Jari Lassi
Juhani oli ensimmäinen perheen
poika ja toinen Petri Hannu Antero syntyi muutama vuosi myöhemmin.
Varsin nopeasti tuli tieto Sinikan lähdöstä. Hän oli vielä mukana jouluisessa tilaisuudessa
seurakuntakodilla, jossa vietet-

Sinikka Velling

tiin valtuustokauden päättäjäisiä ja jossa luottamushenkilön
ansiomerkki kiinnitettiin hänen
rintaansa Katja Laineen ja Jussi Rastaan avulla. Tosin vuosien ajan Sinikalla oli sairauksia,
mutta ne eivät millään tavalla
näkyneet hänestä, vaan aktiivisesti hän osallistui lukuisiin
tapahtumiin. Voisi sanoa, että
Sinikka oli osallistuvainen vaikuttajayksilö Ypäjällä.
Sinikan harrastukset tulivat
hänen yhdistystoimintansa kautta. Melkoinen joukko erilaisia
yhdistyksiä on olemassa, joihin
hän osallistui. Niitä olivat keskusta naiset, maatalousnaiset,
muutaman vuoden toiminut
Ypäjän uusi Lions-klubi, leijona-naiset Kate. Näitten lisäksi
hän hoiti sihteerin tehtäviä Eläkeliitossa ja oman Mannisten
kylätoimikunnan sihteerinä.
Mutta yksi ilonaihe oli ylitse
muiden: hänestä tuli ensimmäisen lapsenlapsen isoäiti, mummi. Nimittäin poika Petri sai
vuonna 2010 pojan, jolle tuli

nimeksi Alex, ja seitsemän kuukauden ajan hän sai tästä lapsesta iloita. Toinen ilon aihe oli
tuo suuri enkelikokoelma, jota
hän täydensi koko avioliittonsa
ajan. Matkoilla hän osti sellaisia kymmenen sentin kokoisia ja
isompiakin enkeleitä. Sinikalla
on varmasti Ypäjän suurin enkelikokoelma, mutta missähän on
Suomen suurin? Monilla ihmisillä on kaikenlaisia keräilykohteita kuten minulla ovat ristit.
Sinikka harrasti enkeleitä. Kolmas ilonaihe lienee ollut käsityöt. Ja historiallisena asiana on
mainittava että Sinikka osallistui Jokiläänin kansalaisopiston
kirkkotekstiilipiiriin 1990-luvun
alussa. Silloisessa Kuntasalissa
valmistettiin pitemmän aikaa
Ypäjän kirkkoon liturgisten värien mukaiset messukasukat ja
alttarivaatteet. Toukokuussa 24.
päivä 1992 Ypäjän kirkossa vietettiin seurakunnan itsenäistymisen satavuotisjuhlaa. Juhlamessu alussa kirkkotekstiilikurssin
jäsenet luovuttivat hienot mes-

sukasukat ja alttarivaatteet seurakunnalle. Yhtenä luovuttajana
oli piirin aktiivinen jäsen Sinikka Velling. Jokainen kirkossa
olija voi katsella näitä kirkkotekstiilejä, jotka olivat forssalaisen taitelija Katri Mattilan suunnittelemat ja ohjaajana oli Hilkka Kangas. Seuranaan Sinikalla
oli muita ypäjäläisiä naisia tusinan verran, ja yhteensä käytettiin aikaa peräti 2000 tuntia niiden valmistamiseen. Uskon että
lukemattomat kokoontumiset
siellä entisellä seurakuntasalilla
jättivät lähtemättömän muiston
piiriläisiin. Värejä on punainen
ja vihreä ja valkoinen ja violetti.
Toki vielä mustakin saatiin hautajaisia varten. Mieleeni tulevat
Vanhan testamentin Saarnaajan
kirjan sanat: ”Kuin paimenen
teltta minun majani puretaan ja
viedään pois. Kuin kutoja minä
olen kiertänyt loppuun elämäni
kankaan, ja nyt minut leikataan
loimilangoista irti.”
Risto Ahti

Pitkä perinne Johanssonin saunalla
Toukokuun 17. päivä on tiistai
ja silloin klo 19 Risto saapuu
Mannisissa sijaitsevaan Johanssonin saunaan 40. kerran. Tosin
tuo tilaisuus on 39:s kerta. Sekin
on pitkä sarja jokavuotisia hetkiä kevään ja kesän taittumisen
aikoihin. Ensimmäinen oli kohdallani Ypäjän leijonien saunailta joskus kesän alkupuolella
vuonna 1973. Muut ovat olleet
niitä yleisötilaisuuksia yleensä
toukokuun lopulla tai ihan kesäkuun alussa, ja aina on Risto
päässyt saunaan, ja joka kerta
on käyty uimassa viereisessä
lammikossa. Monesti sisällä olijat ovat hytisseet katsellessaan
menoani veteen. Joskus on helle
vallinnut suvisessa tunnelmassa
peltojen jo vihreyttään lykän-

neenä pintaan.
Se ensimmäinen saunailta aiheutti tämän pitkän sarjan. Monesti leijonat pulahtivat saunasta
veteen, ja ehkä oli kolmas tai
neljäs kerta, kun löylystä painelin kohti vettä. Ja kas, löin pääni
matalaan saunan oveen. Ja jonkinmoinen ärräpää pääsi suustani. Ja sitten seurasi hieman
hämillään oloa. Pauli Johansson
totesi, että siihen ovat ennenkin
jotkut lyöneet päänsä. Ja joku
lauteilla naureskeli ja sanoi, että siinä on se hyvä puoli, että ei
varmasti lyö päätään pitkään aikaan tuon oven yläpäähän. Mutta minua edelleenkin harmitti,
ja myöhemmin kehuin Anni
Johanssonille paikkaa, ja puoli
huolimattomasti siinä sanoin, et-

tä täällä olisi mukava pitää seurat. Ja siihen Anni tarttui heti,
ja seurat sovittiin naisten viikon
alkuun heinäkuussa 1973. Molemmat merkkasimme tilaisuuden muistiin. Ja siitä alkoi tuo
pitkä perinne. Ja syynä oli pään
kolauttaminen oven yläosaan ja
ärräpäinen tuhahdus. Ilman tuota kolausta ja sitä seurannutta
eräänlaista ärräpään hyvitystilannetta ei ehkä olisi koskaan
ollut näin pitkää iloisten uutisten
tilaisuussarjaa Johanssonilla.
Tosin 20 vuotta myöhemmin
Pauli Johansson ei edes muistanut sitä, että kolautin pääni,
saatikka mitään ärräpäistä sanaa.
”Ai, sellaisestakos se alkoi”, sanoi Pauli kun kahvetta juotiin.
Luulin että Paulin kuoleman jäl-

keen tilaisuudet loppuvat, mutta
niin ei käynyt. Muistan senkin
että Pauli Johansson ja appeni rovasti Erkki Seppä kuolivat
samana päivänä, joulukuun 3.
päivä 1998. Viime vuosina Lassi
Velling on ollut yhteyshenkilönä päivän sopimisessa. Ja erään
kerran Lassi totesi minulle että
joskus kauan sitten olin valinnut hänet kylän vanhimmaksi. Ja
hyvinhän se Lassi hommansa on
hoitanut, kun aina olemme saunalle päässeet. Ja nyt sitten tulee
tuo 17.5. klo 19, joten pankaapas muistiin jokainen. Yritetään
olla molemmat Tapsa Laurila ja
minä paikalla.
Risto Ahti

torstaina 26.5. klo 18.00 Ypäjän kirkossa
Lasten esityksiä sekä kaikki esikouluun lähtevät saavat siunauksen alttarilla.
Kirkon jälkeen seurakuntakodilla
mehu-, kahvi- ja jäätelötarjoilu.
Tervetuloa kaikki mukaan.

Huhtikuun päiväkerhotiedote
Syksyn kerhoihin ilmoittautuminen 26.5. mennessä.
Uudet kerholaiset täyttävät ilmoittautumiskaavakkeen,
joita saa päiväkerhosta tai huhtikuun Ypäjäläinen lehdestä. Jo kerhoa käyviltä riittää ilmoitus lastenohjaajille.

Varhaisnuorisotyö

Liikkis-kerho 1–2 -luokkalaisille keskiviikkoisin Perttulan koululla klo 13–14.Viimeinen kerta 25.5.2011.
Aseman kerho 1–2 -luokkalaisille Ypäjänkylän koululla torstaisin klo 13–14. Viimeinen kerta 26.5.2011.

Rippikoulu
Siikjärven viikonloppuleiri rippikoululaisille 6.–8.5.
2011. Lähtö Kartanon koululta. Kevään viimeinen
nuortenilta pe 20.5.2011 klo 18.00 srk-kodilla.
Mirella jää hoitovapaalle 1.5.2011 alkaen. Sijaiseksi päiväkerhoon ja nuorisotyöhön tulee Jukka-Pekka
Heino. Lisätietoja voi kysyä 040 148 4108 / J-P.

Linnut visertävät ja käki
kukkuu Ypäjän kirkossa
On tullut aika laulaa ja soittaa
jälleen kauneimpia keväisiä,
iloisia lauluja, jotka kertovat
muuttolinnuista, luonnon kauneudesta – kasvun ihmeestä.
Näin tapahtuu myös Ypäjän kirkossa.
Kaikki musiikki-illan teokset
kertovat keväästä ja sen kauneudesta, voimme kuulla linnun
laulua ja käen kukuntaa. Ypäjän
kirkkokuoro laulaa muun muassa Konsta Jylhän suvivirren.
Laulusolisteina esiintyvät San-

na Vihervirta, Jyrki Lehtiö sekä
nuoret Jessika ja Karita Pakarinen sekä Fanni ja Viola Varho.
Reetta Varho soittaa huilusooloja. Mukana on myös Kauko
Hyytiäinen harmonikallaan. Yhdessä lauletaan raikkaita kevätvirsiä. Musiikin johdosta sekä
urku- ja piano-osuuksista huolehtii Tapio Laurila. Tilaisuuden
juontaa Risto Ahti.
Keväiset laulut soivat Ypäjän
kirkossa lauantaina 21.5. klo
18.

Ypäjän peruskoulun ja päiväkodin
ruokalistat viikoilla 18 – 22

Viikko 18
Maanantai: naudanlihakastike, perunat, tuoresalaatti
Tiistai: uunibroileri, riisi, tuoresalaatti
Keskiviikko: uunimakkara, perunasose, salaatti
Torstai: kirjolohikiusaus, tuoresalaatti
Perjantai: jauhelihapihvit, perunat, salaatti

Viikko 19
Maanantai: nakkimunavuoka, perunat, tuoresalaatti
Tiistai: lasagne, tuoresalaatti
Keskiviikko: lindströminpihvit, perunasose, tuoresalaatti
Torstai: kalakeitto, pehmeä leipä
Perjantai: sianlihakastike, perunat, salaatti

Viikko 20
Maanantai: broileririsotto, tuoresalaatti
Tiistai: puuro, mehukeitto/hillo
Keskiviikko: nakkikeitto, pehmeä leipä
Torstai: kalapihvit, perunat, kermaviilikastike, tuoresalaatti
Perjantai: kinkkukiusaus, tuoresalaatti
Viikko 21
Maanantai: broilerikastike, perunat, tuoresalaatti
Tiistai: hernekeitto, juusto
Keskiviikko: lihapullat, perunasose, tuoresalaatti
Torstai: uunilohi, perunat, tuoresalaatti
Perjantai: makkarakastike, perunat, tuoresalaatti

Viikko 22
Maanantai: jauhelihakastike, perunat, tuoresalaatti
Tiistai: makaronilaatikko, tuore kasvis
Keskiviikko: jauhelihakeitto, pehmeä leipä
Torstai: helatorstai
Perjantai: pinaattiohukaiset, tuoresalaatti
Ruokaan sisältyy päivittäin leipä, leipärasva, ruokajuoma sekä tuoretai muu lisäke. Ruokalistassa ovat muutokset mahdollisia.
Viikoittainen ruokalistamme on myös katsottavissa
Ypäjän nettisivuilta osoitteessa:
www.ypaja.fi/palvelut/puhtaus-_ja_ruokapalvelut
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Kanta-Hämeen
pelastuslaitos

Turvallisuusnurkka

Kevät! Kesä?

Hullua kuinka nopeasti Suomessa vuodenajat ihan oikeasti vaihtuvat. Maaliskuun tekstissä vielä
toivoin pakkasten loppumista ja
nyt valkovuokot kukkivat laajoina alueina omallakin takapihalla. Vaan keväthän on hienoa
aikaa! Kaikki uusi elämä nousee
maasta ja puusta ja ihmisetkin
ovat jotenkin enemmän hereillä
ja hymyileviä kun valon määrä
lisääntyy ja lämpöä on niin paljon, että pärjää ilman villapaitaa.
Kevääseen liittyy aina myös
kevään riemut ja valitettavasti myös kevään harmit. Tähän
mennessä ypäjäläiset ovat olleet
oikein asiallisen varovaisia roskien polttamisessa. Siitä suuri
kiitos kaikille! Sovittaisiinko
niin, että pidetään tästä linjasta kiinni eikä kukaan laskekaan
tänä keväänä roskavalkeitaan
karkuun omiin tai naapurin
nurkkiin. Valitettavan usein kuitenkin jonkun tuulenpuuska tai
maaston kuivuus yllättää ja tarvitaan vähintään naapuriapua,
mutta usein myös palokuntaa.
Älkää myöskään missään tapauksessa käyttäkö bensiiniä märkien roskien sytyttämiseen. Tänä
keväänä on jo tällä alueella tullut
yksi erittäin vakava palovammatapaus tuolla systeemillä. Muistuttelen samalla, että taajamaalueella on roskien polttaminen
kielletty muualla kuin keskuslämmityskattilassa tai muussa
kiinteässä lämmityslaitteessa tai
uunissa. Avopolttona ei siis saa
taajamassa polttaa mitään! Hajaasutusalueella saa polttaa risuja
ja oksia, puhdasta, kyllästämätöntä ja maalaamatonta puuta,
joiden sytykkeenä voi käyttää
vähäisiä määriä puhdasta paperia, pahvia ja kartonkia. Noiden
lisäksi saa vielä polttaa puutarhajätettä ja olkia ja hakkuutähteitä. Katsokaa nyt kuitenkin,
että savut eivät mene suoraan
naapurin emännän juuri pestyihin lakanoihin. Saatatte muuten
päästä pyykkihommiin…

Pelastuslaitos ei kerää roskienpolttojen tietoja mihinkään
eikä myöskään anna asiaan mitään lupaa. Polttaminen kuuluu
ympäristöviranomaisten toimivaltaan siltä osin, että mitä saa
polttaa ja missä ja ainoastaan
paloturvallisuus on pelastusviranomaisen vastuulla. Jos joku
kuitenkin polttaa tyyliin useita
hehtaareita ylivuotisia pahnoja
tai peltoa muuten, on asiasta hyvä ilmoittaa päivystävälle palomestarille (03) 621 4830. Hän ilmoittaa asian eteenpäin hätäkeskukseen ja näin saattaa välttyä
palokunnan turhalta vierailulta.
Tämä siis koskee ainoastaan isoja polttoja. Varsinaisesta metsän
kulottamisesta on aina tehtävä
ilmoitus pelastuslaitokselle etukäteen. Ollaanpa siis varovaisia
ja asiallisia avotulien kanssa,
jotta kevään hyvin alkanut vire
säilyy!
Keväällä on myös hirvittävä
tarve päästä pihapiirissä tekemään kaikenlaista pikku ”askartelua”. Se on sitä varsinkin
miesten pahinta ydinosaamisaluetta. Kyllähän te tiedätte tämän
”kyllä isä osaa” -mentaliteetin,
joka ei valitettavasti ihan aina
tahdo toimia käytännössä. Jos
siis se mies ihan vakavissaan
aikoo korjailla räystäslaudat tikkailta tai kaataa sen pihapiirin
kaikkein suurimman puun tuulisena päivänä tai oikeastaan melkein mitä vain tuollaista vähän
raflaavampaa, niin istuttakaa se
herrashenkilö puoleksi tunniksi
keittiön pöydän viereen, annatte
kupin kahvia ja pohditte oikein
porukalla, että onko suoritus järkevä vai ei. Tuolla tavalla saattaa muutama turha tapaturma
jäädä tapahtumatta.
Kaikesta varoittavan sormen
heristelystä huolimatta toivottelen kaikille hyvää ja turvallista
kevättä sekä samaa fiilistä tulevalle kesälle!
Mikko Malin
palomestari

Partiolippukunta
SaPe huhtikuussa

Huhtikuussa taiteilimme upeita
luomuksia. Ensimmäisenä muovailimme muovailumassasta erilaisia teoksia. Pöllöt-laumalainen oli valmistanut kotijoukkojen kanssa vispipuuron näköistä
muovailumassaa, saimme aikaan
erilaisia naurettaviakin lopputuloksia.
Kotkat-lauma maalasi isolle lakanalle sormin vesiväreillä upean rantamaiseman, kalat
polskivat vedessä juuri kun aurinko on laskemassa mailleen
maalaten punertavaksi rantahietikon. Pöllöt-lauma taas siirsi

kankaalle upean niittymaiseman,
jossa kukat huojuvat tuulessa
perhosten ja pörriäisten pörrätessä ympärillä metsän reunalla.
Nämä mahtavat tuotokset tulevat somistamaan uusien retkitilojen seinää.
Pääsiäisen alla teimme isot
pääsiäismunat ilmapallojen ja
vehnäjauho-vesiliisterin avulla
paperisuikaleista, jotka maalasimme värikkääksi. Liisteröinti
oli aika sottaisaa puuhaa, onneksi tahrat lähtivät pesussa pois.
Kotkat ja Pöllöt
Saviseudun Peurat ry

Vastine Harri Juvan kirjoitukseen
”Ypäjälle tulossa uusi kunnanjohtaja”
huhtikuun Ypäjäläisessä

Harri Juva, kerroit virheellisesti
Ypäjäläisessä kunnanjohtajavaalia kommentoidessasi, ettei kysymyksiäni voitu kirjata pöytäkirjaan, koska en osannut muotoilla virkamiehelle suunnattuja
kysymyksiä. Tiedät hyvin, ettei
valtuustossa pidetä keskustelupöytäkirjaa. Runsaampi keskustelu asioista kylläkin olisi
tarpeen ja suotavaa. Keskustelun
ja kyselyn tarkoitus on täydentää
päätöksentekoa. Vt. kunnanjoh-

taja Erkki Virolainen ymmärsi
hyvin kysymykseni ja sain asiallisen vastauksen. Myös Forssan
Lehden toimittaja ymmärsi keskustelun. Kuntalaisia varmasti
kiinnostaa mm. virkaan valittavan eläkkeeseen liittyvät asiat.
En ole ko. kokouksessa sanonut,
etten tiedä, mitä olin kysymässä.
Kyllä ajatukset ja puhe ovat vielä kulkeneet ”käsi kädessä”.
Valtuutettu
Pirjo-Riitta Palonen

YPÄJÄN PAIKALLISRAVIT
FORSSASSA

sekä muuta Hevosystäväinseuran toimintaa

Periaate Naiset ensin toteutui lämminverilähdössä, kun miesohjastajien nenän edestä voiton vei Hevosopiston tallimestari
Pia Räikkä ypäjäläissyntyisellä tammalla Ladies First. Pia myös valmentaa tammaa. Tamman omistaa Hevosopiston siittolan
tallimestarina toimiva Liisa Taskinen yhdessä kummipoikansa Lauri Erä-Eskon kanssa, kasvattajat ovat Lassi Lehmusto ja
Juha Lundström. Kuva: Tuija Rauman

Ypäjän huhtikuisten paikallisravien siirtäminen Forssan Pilvenmäelle ei haitannut
tahtia: hevosia kilpailuissa oli
peräti 170, yleisöä runsaat 500
henkeä. Kilpailulähdöt olivat
mielenkiintoisia, ja aistittavissa oli se vanhan ajan leppoisa
kyläravitunnelma.
Hevosopiston ja Ypäjän
Hevosystäväinseuran yhteiset
paikallisravit sunnuntaina 11.
huhtikuuta siirrettiin Ypäjältä
Forssaan, koska kevään myöhäisyyden vuoksi ei voitu olla
varmoja Ypäjän radan riittävästä
kuivumisesta, ja luntakin oli varikkoalueella vielä paljon. Forssassa ravit pidettiin sitten todella
aurinkoisessa säässä. Järjestelyt
sujuivat mutkattomasti, vaikkei
raviradan vakiohenkilökuntaa
ollutkaan hoitamassa kaikkia
tehtäviä, vaan Hevosystäväinseuran ja Hevosopiston talkooväki pyöritti toimihenkilötehtä-

viä ansiokkaasti. Ohjelmaa oli
koelähdön, kahden ponilähdön
ja 11 hevosten lähdön verran.
Kaksi lähdöistä oli monte- eli
raviratsastuslähtöjä. Lisäksi
yleisölle oli järjestetty arvontaa
muutamien lähtöjen voittajat oikein veikanneiden kesken. Rahapeliähän ei paikallisraveissa
saa järjestää.
Paikallisravien erityinen viehätys piilee osallistujien ”tuoreudessa”. Sekä hevosissa että
kuskeissa on monia harvoin
kilpailevia, joita ei tavallisissa
raveissa useinkaan nähdä. Nyt
oli mukana useita ensikertalaisia
ohjastajia, muun muassa Hevosopiston juuri ohjastajaluvan saaneita opiskelijoita.

Kevätkokouksen satoa

Ypäjän Hevosystäväinseuran kevätkokouksessa sääntömääräisten asioiden lisäksi julkistettiin

ja palkittiin Vuoden Hevonen
2010. Valinta perustuu lähinnä
kilpailutuloksiin, mutta myös
positiivinen julkisuus painoi
vaa’assa tällä kertaa. Vuoden
Hevonen 2010 -titteli myönnettiin kahdelle seuran jäsenistön hevoselle: ruuna Pyrypolun Dumdum, omistajat Terhi
Haukivaara ja Esa Heikkinen,
kasvattaja Päivi Laakso sekä
kantakirjaori Kokeva, omistajat Marja-Leena Paavilainen
ja Matti Honkonen, kasvattaja
Marja-Leena Paavilainen.

Tulevaa toimintaa

HUOMIO HEVOSYSTÄVÄINSEURAN VANHAT JA UUDET
SEKÄ TULEVAT JÄSENET!
Tämä kannattaa pistää muistiin:
Seura järjestää keväiset illan
istujaiset maanantaina 16.
toukokuuta klo 18.00 alkaen
Hevosopiston Härkätallissa.

Olemme kutsuneet vieraaksi
Someron Hevosystäväinseuran. Ohjelmassa on saunomista,
juotavaa ja pikkupurtavaa sekä
jutustelua kuvien kera: nähtävillä on isolla kankaalla kuvasarjoja seutukunnan nykyisistä
ja vanhoista hevosista. Omia
kuviakin saa kukin tuoda mukanaan katseltavaksi. Varsinaisia
keskusteltavia asioita on mm.
syyskuun Ypäjän harjoitusravien suunniteltu seurojen välinen haasteajo Ypäjä-Somero.
Lisäksi halukkaat saavat jättää
vuoden 2011 Kuninkuusraviaiheisen seurapaidan tilauksen jo
hyvissä ajoin. Käymme myös tutustumassa Hevosurheilumuseon
vuoden 2011 näyttelyyn.
–
K AIKKI MUKAAN, SEURUSTELEMAAN JA ISÄNNÖIMÄÄN SOMEROLAISTEN VIERAILUA!
PL

Tarina Levän Leiskun ja Isonpellon Iskun
viestijuoksukilpailusta 60-luvulla
Suuri tapahtuma oli Levän Leiskun ja Isonpellon Iskun välinen
viestijuoksukilpailu. Juostiin
kahden kilometrin pituinen Levän lenkki. Lähtö tapahtui Tuomolan mutkasta. Hossin Olavi
omisti suusta ladattavan haulikon ja posautti sillä lähtölaukauksen.
Leiskun joukkueen aloittajana Petrellin Heikki kiihdytti
kärkeen, mutta simahti jo ennen
Rämön suoraa. Iskun jo ikämiessarjaan kuulunut Markkulan
Heikki pyyhkäisi ohi että heilahti. Leiskun seuraava juoksija
Virtasen Paavo heitti lähtöviivalla jatsarit pois ja juoksi sukillaan
ohittaen Markkulan Heikin Lan-

kisen kohdalla.
Levän Leiskun seuraava
juoksija oli Ruokojoen lahja
Levälle. Pitkäkoipinen Salomon
Lankinen. Salella olikin näin
kotikenttäetu. Ero vaihdossa oli
sata metriä.
Isonpellon Iskun seuraava
juoksija Paljakan Lasse riisui
kalsareilleen, venytteli, otti pyrähdyksiä ja säntäsi perään. Lasse kiihdytti ja lähestyi Salea ja
kansa huusi... Vauhti oli liian kova eikä hän huomannut kääntyä
Isonpellon aukealle ja juoksutti kalsareitaan suoraan Rämön
Taunon pihaan. Tauno kompassoi Lasselle oikean suunnan ja
matka jatkui.

Sale loikotti kapulansa pitkillä koivillaan Levän Leiskun
Aaljoen Karille jo melkoisessa
etumatkassa. Lasse oli pettyneenä poikennut kotonaan kahville
ja tuli vaihtoon vihaisena jo kilometrin jääneenä.
Kari oli radiosta kuullut kuinka Olavit Salsola, Salonen ja
Vuorisalo olivat kaikki tehneet
uuden maailmanennätyksen
1500 metrillä ja antoi mennä
silmät kiinni siitä voimaa saaneena. Vauhti olikin kova ja hän
saapui vaihtoon tuskin puuskuttamatta.
Leiskun yllätysnimenä ankkurikapulan sai Mäenpään Lauri. Laurilla ei ollut kiiruun kierää

ja hän sipsuttikin kuten tapansa
oli Uotisjorman askelin tukevassa johdossa.
Isonpellon ankkurina oli
Lassilan Gunnar. Oli kalastuskiireiltään ehtinyt. Gunnari oli
tunnetusti kova jätkä ja aloitti
takaa-ajon. Rako lyheni ja oli
lyhimmillään Koiranperseen
mutkassa. Niin siinä kävi, että
Levän Leiskun joukkue voitti,
mutta hyvänä kakkosen maaliin
tuli sisukas Isonpellon Isku.
Leskun joukkue sai kiertopalkinnoksi Virtasen halkoliiteristä
löydetyn suuren emalipilkkumin. Iskun joukkuehopea oli
kuttaperkanukke.
Muisteli Keijo Wääri
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Vasara ja nauloja

Rakennusjärjestysluonnos nähtävänä
Rakennusjärjestyksen uusimistyö
etenee. Työryhmä on osaltaan
työstänyt ja muokannut rakennusjärjestysluonnosta. Rakennuslautakunta kokouksessaan
20.4.2011 hyväksyi rakennusjärjestysluonnoksen. Samassa
yhteydessä päivitettiin, lähinnä
toteutunein aikatauluin, osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa
(oas). Rakennusjärjestysluonnos
on nähtävillä 28.4. – 27.5.2011.
Tässä vaiheessa on siis maankäyttö- ja rakennuslain (MRL)
mukaisesti kaikilla osallisilla
mahdollisuus lausua kirjallisen
mielipiteensä. Rakennusjärjestysluonnos ja päivitetty oas on
nähtävillä Ypäjän kunnan rakennusvalvonnassa ja kunnan wwwsivuilla, www.ypaja.fi.
Suuria uusia muutoksia nähtävänä olevassa rakennusjärjestysluonnoksessa ei esitetä, jos sitä
verrataan nykyiseen. Pääasiallisesti täydennykset johtuvat lain
tuomista ja asettamista velvollisuuksista. Konkreettisia kunnan
omia ohjauksia rakennuskannan
ja ympäristön vaalimiseksi sekä
ohjaamiseksi ei syntynyt. Käyn
lyhyesti vaikuttavimmat luonnoksessa esitetyt muutokset.
Luonnoksessa esitetään jo
olevaan asuntoon kuuluvan, yritystoiminnan harjoittamisen kannalta tarpeellisen enintään, yhden
erillisen, 50 m2 lämpöeristämättömän, vesipisteettömän talousrakennuksen rakentamiseen asemakaava-alueen ulkopuolella sovellettaisiin ilmoitusmenettelyä.
Kohdassa toimenpiteiden toimenpideluvan ja – ilmoituksenvaraisuus; Katoksen kohdalla on
määritelty selkeä raja 100 m2,

josta suurempi hanke menee rakennusluvan varaiseksi. Hankeen lupaharkintaan vaikuttaa
pienempienkin hankkeiden osalta
sijainti ja myös korkeus. Toimenpidelupalistaan on myös lisätty
puistomuuntamo, tuulivoimalat,
maalämpöpumppujärjestelmän
rakentaminen. On siis huomattava, että toimenpideilmoitus on
yksi lupamuoto. Sitä haetaan kirjallisesti suunnitelmineen kuten
muitakin lupia. Hakemuksesta
tehdään siis asiaan kuuluva päätös. Se ei siis ole pelkkä puhelinsoitto, paperilappu, tekstiviesti tai
sähköposti rakennustarkastajalle.
Asemakaava-alueella on tarkennettu pienten rakennelmien
luparajaa. Esim. luonnoksessa alle 10 m2 leikkimökki ei tarvitsisi
enää lupaa. Muita vastaavia rakennelmia ovat esim. huvimajat,
grillikatokset.
Rakentamisen määrä ja rakennusoikeus asemakaava-alueen ulkopuolella säilyi ennallaan. Minimi tonttikoko haja-asutusalueilla
määriteltiin MRL mukaan, joka
on tällä hetkellä 2000 m2. Suunnittelutarvealuerajaukseen tuli
muutoksia. Muutokset aikaisempaan johtuvat asemakaava-alueiden ja osayleiskaava-alueiden
laajenemisesta. Suunnittelutarve
aluerajaus myötäilee kaava-alueiden rajoja noin 400 metriä laajemmalla. Tällä alueella minimi tonttikoolla (5000 m2) varmistetaan,
että aikojen saatossa mahdollisesti
tuleville kaavoituksille jää tilaa ja
mahdollisuuksia. Rakennusoikeus
em. alueilla säilyi 10 % rakennuspaikan pinta-alasta.
Pääasiassa muilta osin järjestysluonnokseen on täydennetty

kuntalaisille laeista tulevaa opastavaa, ohjaavaa ja huomioitavaa
tietoa. Rakennuslautakunnalle on
myös jätetty mahdollisuus mahdollisten vähäisten korjausten tai
täydennysten tekoon. Tämä tarkoittaa lähinnä laeista tulevia tarkennuksia ja täydennyksiä.
Lopuksi tuon esiin kuntaliiton yllättävän tutkimuksen, joka
liittyi rakentamisen ohjaukseen
ja lupamaksukäytäntöön. Tutkimuksessa seurattiin ja vertailtiin
em. tekijöiden vaikutusta kuntien
asukasluvun kehitykseen. Tutkimuksen mukaan rakentamista enemmän ohjaavissa saman
tasoissa kunnissa asukasluku
kasvoi. Kyseisissä kunnissa oli
myös lupamaksut korkeammat.
Kunnat, joissa lupamuotoista ohjausta oli vähemmän ja lupamaksut alemmat väkiluku laski. Em.
seikka toteutui niin valtakunnan,
läänien kuin maakuntienkin tasolla.
Alueelliselta ELY-keskukselta
ja esim. Museovirastolta voi tulla
merkittäviäkin täydennyksiä.
Asiat saattavat siis vielä tarkentua tästä, kun rakennusjärjestysluonnosta valmistellaan
ehdotusvaiheeseen. Nyt on siis
menossa 2. vaihe (luonnosvaihe).
Melkeinpä niin, että tämä on se
vaihe, jossa erityisesti mielipiteitä odotetaan. Luonnosvaihetta
seuraavat työstövaiheet (ehdotusvaihe) on lähinnä hienosäätöä ja
luonnosvaiheen täydennyksien
esiin tuomista.
Käväiskää tutustumassa rakennusjärjestysluonnokseen.
Hauskaa Vappua!
Jukka Laaksonen
rakennustarkastaja

Liikunnanohjaaja tiedottaa

Ypäjäläiset liikkeelle!

Monenlaista aktiviteettia on
taas tiedossa. Kevät suosii myös
omatoimista liikuntaa. Voit mm.
pyöräillä, lenkkeillä, haravoida
ja harrastaa monia eri liikuntamuotoja.
Ohjattua kunnan järjestämää
liikuntaa on myös tarjolla. Pesis alkoi huhtikuun viimeisellä
viikolla tiistaina ja torstaina.
Pelaajia oli runsaasti paikalla.
Jalkapallo kenttä kuivuu silmissä joten futis kaudenkin voi pian
aloittaa.
Ypäjällä on erittäin hyvin
hoidetut kentät ja liikuntapaikat.
Muistuttaisinkin kaikkia käyttäjiä jo tässä vaiheessa että pidämme jokainen omalta osaltamme
paikat siisteinä ja ehjinä.
Vanhemmat voisivat ottaa
harkintaan myös lapsille/nuorille

pallojen, räpsien jne. hankkimista. Kunnalla on joitakin välineitä
mutta ne eivät ole aina vapaasti
saatavilla. Ulkoliikuntapaikat
ovat lähes vapaassa käytössä ja
mahdolliset omat välineet lisäävät harrastus mahdollisuuksia.
Kesän kuntokauden avaus
tapahtuma järjestetään Ypäjän
Museonmäellä ke 11.5.2011 klo
17–20. Ohjelmassa on mm. valokuvasuunnistusta, pihapelejä,
kahvakuulakisa ja yhdessäoloa.
Tapahtuma on tarkoitettu koko
perheelle ja paikalla on Kuusjoenkulman kyläyhdistyksen hyvä
puffetti. Tietysti paikalle toivotaan runsaasti osallistujia.
30.5.2011 Ypäjän kunta tarjoaa kaikille kuntalaisille maksuttoman golfiin tutustumisen
Loimijoki Golfissa. Viimeistään

nyt suunta Loimijoki Golfiin jos
et aikaisemmin ole käynyt.
Seurailkaa Ypäjän kunnan
nettisivuja. Pyrin päivittämään
aina heti kun jotain uutta ilmaantuu.
Hyvää ja liikunnallista kevättä
toivottaa Merja!

VIE VANHUS ULOS -kampanja
Vie vanhus ulos-kampanjalla
edistetään niiden ikäihmisten
ulkoilua, jotka tarvitsevat apua
päästäkseen ulos. Ikäinstituutti
ja Voimaa vanhuuteen -ohjelma haastavat iäkkäiden parissa
toimivat yhteisöt ja yksityiset
henkilöt ulkoilemaan vanhusten
kanssa.
Kampanja on alkanut 19.4.
2011 ja huipentuu Valtakunnalliseen iäkkäiden ulkoilupäivään,
jota vietetään 6.10.2011.
Haastekampanjan on käynnistänyt Ikäinstituutti ja sen
taustalla oleva Kuntokallio-

Säätiö, joka viettää parhaillaan
40-vuotisjuhlavuottaan.
Ulkoilu parantaa tasapainoa, terästää muistia ja virkistää mieltä. Arkipäivän asiointi
ja ystävien tapaaminen kuuluvat itsenäiseen elämään kaiken
ikäisenä. Ulkona liikkuminen on
iäkkäiden mieluisin harrastus.
Kävelykyky säilyy kävelemällä!
Kävelykaverin puute jättää
iäkkään ihmisen kotinsa vangiksi. Yksin ei uskalla lähteä ulos.
Asia on ratkaistavissa helposti:
sinäkin voit tarjota ikäihmiselle
turvallista ulkoiluseuraa.

Tartu haasteeseen – tee hyvä
teko. Osallistu kampanjaan!
Klikkaa nettiin osoitteeseen
www.vievanhusulos.fi ja kirjaa
iäkkäiden ulkoilutuskerrat.

”Siel on lämmin ja köyhää”
Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan opiskelija Carola Nieminen selvitti pro gradu
-tutkielmassaan Forssan, Tammelan ja Ypäjän perusopetuksen
9. luokkien oppilaiden mielikuvia ja stereotypioita (yleistäviä
käsityksiä) sekä heidän maantiedon ja historian kouluopetuksen perusteella saamiaan tietoja
Latinalaisesta Amerikasta. Tutkimuksella haluttiin selvittää
nimenomaan koulunsa päättävien mielikuvia ja tietoja. Tutkimuksen koulut ovat Hämeessä,
missä jokapäiväinen kosketus
monikulttuurisuuteen ja kansainvälisyyteen on vähäisempää
kuin pääkaupunkiseudulla. Tästä
aiheesta ja tältä alueelta ei ole
ollut aiempaa tutkimusta.
Tutkimusaineistona oli yhteensä 91 avointa kysymyslomaketta, joille tutkimuskoulujen
oppilaat olivat piirtäneet ja kirjoittaneet mielikuviaan, stereotypioitaan ja tietojaan Latinalaisesta Amerikasta. Eri koulujen
sekä tyttöjen ja poikien vastauksia on tutkimuksessa vertailtu
keskenään.
Tutkimuksen ensimmäisessä
osassa osoitetaan, että oppilaiden mielikuvat Latinalaisesta
Amerikasta liittyvät positiivisiin asioihin kuten musiikkiin,
jalkapalloon, intiaaneihin, sademetsään, lämpöön, ruokaan
ja alueella puhuttuihin kieliin.
Koulujen välisiä eroja oli vähän,
ja samat mieleen tulevat asiat
vaihtelivat keskenään. Pojille
Latinalainen Amerikka toi mieleen erityisesti jalkapallon, intiaanit ja puhutut kielet, tytöille
lämpimän ilmaston sekä ihonvärin. Mielenkiintoisimpana maa-

na koettiin Brasilia, jonne suurin
osa tutkimuskoulujen oppilaista
haluaisi matkustaa. Brasilian hyvä menestys jalkapallossa näkyi
vastauksista. Monien mielissä
Brasilia ja Meksiko näyttäytyivät lämpiminä, valkohiekkaisina ja eksoottisina paikkoina.
Viimeaikaiset uutisoinnit Latinalaisesta Amerikasta tulivat
mielikuvissa esille vähäisesti,
ja esimerkiksi Chilen kaivosturmaan ja Haitin maanjäristykseen
oli vastauksien joukossa vain
muutama viittaus. Artisteista,
kuten laulajista, oli vain harvoja mainintoja. On mahdollista,
että kansainvälisesti tunnetut
latinalaisamerikkalaiset laulajat
ja näyttelijät mielletään helposti
pohjoisamerikkalaisiksi, jos he
käyttävät kielenään englantia.
Opetussuunnitelman mukaan
opetuksen tulee ohjata oppilasta
seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia maailmassa ja arvioimaan
niiden vaikutusta luontoon ja ihmisen toimintaan. Mielikuvissa
sademetsä tuli mieleen monille,
ja osa oppilaista oli huolissaan
niiden hakkuista ja luonnon
saastumisesta. Tältä osin mielikuvatutkimuksessa esiin tulleet
asiat, kuten oppilaiden huoli
luonnontilasta, vastaavat opetussuunnitelman tavoitteita.
Stereotyyppisiä mielikuvia
tutkimuskoulujen oppilailla oli
viiksekkäistä meksikolaisista miehistä, jotka mielikuvissa edustivat koko Latinalaista
Amerikkaa. Yleistys koski kaikkia asukkaita, joiden sanottiin
olevan latinoja. Latinalaisamerikkalaiset naiset miellettiin
yleisesti kauniiksi. Muuten stereotypioita mielikuvissa ei juuri

esiintynyt. Media vaikuttaa osaltaan stereotypioiden syntyyn.
Tutkimuksen toisessa osiossa osoitetaan, että tutkimuskoulujen oppilailla on hyvät
tiedot maantiedosta Latinalaisen
Amerikan osalta. Kaikki tutkimuskoulut olivat suhteellisen
tasavertaisia maantiedon osiossa, lukuun ottamatta yhtä kysymystä (mestitsi), jonka kohdalla
Tammelassa oikeita vas tauksia
ei ollut lainkaan. Selvin ero koulujen välillä oli poikien oikeiden
vastausten määrässä. Ypäjällä
yli puolet pojista vastasi oikein
maantietoa koskeviin kysymyksiin. Piirretyt Latinalaisen Amerikan kartat olivat hyviä. Forssassa ja Tammelassa yli puolet
oppilaista osasi piirtää hyvän
kartan ja nimetä useita maita.
Muutama oppilas mielsi Amerikan mantereen samaksi asiaksi
kuin Pohjois-Amerikka. Opetussuunnitelman mukaan oppilaan
tulee kehittää maantieteellistä
maailmankuvaa ja sen alueellista perustaa. Piirretyt kartat Latinalaisesta Amerikasta ja nimetyt maat täyttävät sen tältä osin,
koska kahdessa tutkimuskoulussa oppilaat pystyivät hahmottamaan hyvin Latinalaisen Amerikan sijainnin ja piirtämään suunnilleen oikean näköisen kartan.
Tutkimuksen kolmannessa
osiossa osoitetaan, että tutkimuskoulujen oppilaiden tiedot
historiasta Latinalaisen Amerikan osalta ovat hyvät, mutta
historian osaaminen pelkästään
historian kirjan ja opetuksen
perusteella jää suppeaksi ja vähäiseksi. Historian opetus perusopetuksen 7-9 luokilla ei tue
tietämystä Latinalaisesta Ame-

rikasta. Tutkimuskysymys antoi
mahdollisuuden käyttää hyväksi
myös maantiedon osaamista.
Tutkimustulokset osoittavat, että
Latinalaisen Amerikan historian
opetusta ei pidetä tärkeänä perusopetuksen vuosiluokilla 7-9,
koska se jätetään helposti pois
joko aikapulan tai muiden syiden vuoksi. Historian kirjojen
opetus Latinalaisesta Amerikasta
on suppeaa ja vähäistä. Historian
opetuksesta Euroopan ulkopuoliset kulttuurit jätetään helposti
pois opetuksen ollessa vahvasti Eurooppa-keskeistä. Tämä
tarkoittaa sitä, että oppilas voi
olla opiskelematta Latinalaisen
Amerikan historiaa vuosiluokkien 7-9 aikana, vaikka alue on
kulttuurillisesti ja historiallisesti
merkittävä maailman historiassa. Historian tietämys Latinalaisesta Amerikasta nojautuu alempien vuosiluokkien opetukseen.
Tieto vaikutti oppilaiden mielikuviin. Monissa mielikuvia
koskevissa oppilaiden kirjoittamissa vastauksissa mielikuvat
nivoutuvat opittuun tietoon. Tutkimustuloksissa voidaan havaita myös yhteys mielikuvien ja
tiedon välillä. Jos oppilaalle tuli
mieleen monia mielikuvia, hän
osasi vastata hyvin myös tietopohjaisiin kysymyksiin. Tällöin
myös piirretyt kartat olivat hyviä
tai erittäin hyviä. Jos tutkimuspapereissa oli kirjoitettuna tai
piirrettynä vähän mielikuvia tai
niitä ei ollut ollenkaan, korreloi
se myös maantiedon ja historian
kysymyksiin. Tämä tarkoittaa
sitä, että Latinalaista Amerikkaa
koskevat maantiedon- ja historiankysymyksien vastaukset olivat suppeita, tai oppilas oli vas-

tannut kysymykseen yhdellä tai
kahdella sanalla. Tutkimustulos
poikien maantiedon ja historian
osaamisesta ei tue käsitystä poikien huonosta koulumenestyksestä vuosiluokilla 7-9.
Tutkimuksessa voitiin myös
havaita, että kielten opiskelu ei
vaikuta tietoon tai mielikuviin
jostakin tietystä alueesta. Ypäjällä ei ole mahdollisuutta opiskella
espanjaa, mutta siitä huolimatta
mielikuvat Latinalaisessa Amerikassa puhutuista kielistä olivat
erittäin vahvoja. Espanjan kielen
opiskelu näyttää pääasiassa keskittyvän Manner-Espanjaan ja
sen kulttuuriin.
Tämä tutkimus tukee koululaisista aikaisemmin tehtyjä
tutkimuksia. Tiedot maantiedon

osaamisesta Latinalaisesta Amerikasta ovat perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 erittäin hyviä. Vastaavasti historian opetus ja osaaminen Latinalaisesta Amerikasta
on erittäin vähäistä, tai sitä ei ole
lainkaan. Mielikuvien, stereotypioiden ja Latinalaisen Amerikan
tietämys maantiedon ja historian osalta antaa mahdollisuuden
useisiin jatkotutkimuksiin.
Carola Nieminen: ”Siel on
lämmintä ja köyhää” – Perusopetuksen 9. luokkien oppilaiden tiedot, mielikuvat ja
stereotypiat Latinalaisesta
Amerikasta Forssassa, Tammelassa ja Ypäjällä, pro gradu
-tutkielma, Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta,
Maailman kulttuurien laitos.

Kaikille avoin teatterimatka naapuriin
(katettu, pyörivä katsomo)
Lähde mukaan katsomaan Eero Mäkelän
käsikirjoittamaa, sanoittamaa ja säveltämää sekä
Jyrki Kanervan ohjaamaa iloista laulunäytelmää

KARKAUSVUODET

Huumorin ja musiikin keinoin kerrottu tarina
ihmisistä ja heidän elämästään.
Otetaan suunnaksi Jokioisten Luodesuon
Kyläsepän teatteri. Ensi-ilta 22.7.2011 kello 19.00.
Tämä kaikki hintaan 22 euroa:
kuljetus, pääsylippu ja pullakaffetkin.
Soita ja varaa paikkasi numerosta 050 363 6624 / Keijo.
Varaa lippusi ajoissa sillä vain nopeimmat
pääsevät ensi-illan huumaavaan menoon.
Bussin reitti tarkentuu ilmoittautumisten perusteella.
Lähtöpaikka ja -aika ilmoitetaan heinäkuun Ypäjäläisessä.
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Nuorten kädentaitoviikko
6.–10.6.2011 ma–pe klo 10–14

Keramiikkaa Jokioisilla, Kivipaja
kurssinumero 110472
Muotoillaan savesta käsin
rakentamalla erilaisia töitä,
poltetaan ja lasitetaan ne.
Huom! Eri aikataulu,
kurssipäivät: 6.-8.6. ja 16.–17.6.

KEVÄTTORI

Ypäjänkylän Seuraintalolla
sunnuntaina 15.5.2011 klo 12–16
Varaa pöytä viimeistään to 12.5.2011
puh. 050 468 2588. ?? €/pöytä.
Tervetuloa ostoksille!

Puffetti.

Järj. Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry

Mosaiikkitöitä ja huovutusta
Humppilassa, Lamminkulma
kurssinumero 110473
Tehdään erilaisia mosaiikki- ja
metallilankatöitä sekä huovutetaan
koruja ja koristejuttuja.
Maalausta Ypäjällä, Vanha-Pappila
kurssinumero 110474
Tutustutaan eri kuvataidetekniikoihin
mm. akvarelli- ja akryylimaalaukseen
sekä paperinvalmistukseen. Ideoidaan
yhdessä ja nautitaan taiteilusta.
Kesälomalla hauskan harrastuksen pariin!
Kurssin hinta: 24 € + osa materiaaleista.
Ilmoittautuminen pe 27.5.2011 mennessä

Jokiläänin kansalaisopisto

p. (03) 418 2402, www.jokioinen.fi
Kuntien nuorisotoimet ja Opistolaisyhdisty

Kuljetus ostoskeskus
Skanssiin
ja/tai kiipeilypuisto Flowpark:iin
lauantaina 21.5.

Turun uusi kiipeilypuisto Flowpark sijaitsee Skanssin yhteydessä ja siellä kaikki yli 7-vuotiaat ja vähintään 120 cm pitkät voivat kokeilla kiipeilyä. Aiempaa kokemusta ei tarvita
ja varusteet saat puistosta. Alle 13 v. valvoja mukaan, sitä
vanhemmat itsenäisesti. Lisätietoja www.flowpark.fi.
Lähtö klo 11.00 ent. matkahuolto ja paluu lähtee klo 16.
Kuljetuksen hinta 8 €/jäsen, 12 €/muut. Sitovat ilmoittautumiset 8.5. mennessä 040 822 7881/Heidi.

Jokiläänin opistolaisyhdistys ry:n

Lähtö:

lauantaina 9.7.2011

klo 7.00 Ypäjä, liikenneympyrä
klo 7.20 Humppila, Lamminkulma
klo 7.35 Jokioinen, S-marketin parkkipaikka
Kohteet: Somerniemen kesätori
Hovilan kartano (esittely, keittolounas)
Härkälän kartano (esittely, juotavaa)
Huvila Härkä, Astrologinen kahvila
(pullakahvi ja yllätys, johon tarvitaan
tieto syntymäpäivästäsi)
Matkan hinta määräytyy lähtijämäärän mukaan. Jos matkalle
on lähtijöitä koko linja-autollinen eli 50 lähtijää, hinta on

37 euroa

Hinta sisältää linja-autokuljetuksen ja edellä mainitut kohteet.
Opistolaisyhdistyksen jäsen saa 5 euron alennuksen.

Ilmoittautumiset viimeistään 23.6.2011!
mutta viimeistään 23.6.2011!

Ilmoittautua voi internetin kautta osoitteessa:
tai internetin kautta osoitteessa:

https://www.opistopalvelut.fi/jokilaani/
Valitse Pikahaku ja kirjoita kurssinumeron kohdalle
retken numero 000100, täytä lomake ohjeiden mukaan,
lasku lähetetään kotiosoitteeseen.
Ilmoittautumisen nettiin voit tehdä myös opiston toimiston kautta:
Jokiläänin kansalaisopisto, p. (03) 418 2402.


























Liikuntatapahtumia
Pumppi Treeni
jatkuu toistaiseksi
torstaisin klo 17.30
Kartanon koululla.
4 €/ kerta. Vetäjänä Eeva Mikkola.
Järj. Ypäjän Naisvoimistelijat

Kaikki Ypäjäläiset

golfaamaan!

Ypäjän kunta tarjoaa mahdollisuuden
kaikille Ypäjän kuntalaisille tutustua
Loimijoki golfiin ja golfaukseen
maanantaina 30.5.2011
klo 12–19. Ohjaukset tasatunnein.
Paikalla myös Ypäjän kunnan liikunnanohjaaja.
Tapahtuma on maksuton Ypäjän kuntalaisille.
Tervetuloa kaikki rohkeasti mukaan!

Tanssia!

Kesällä 8.6.–17.8. joka keskiviikko.
1st ryhmä 7–10 -v. 17.30–18.30
2nd ryhmä 11–15 v. klo 19.00–20.00
Kertamaksu 2 €.
Hyrsyn lavalla, os. Kaahintie 66, Ypäjä
Opetamme mm. Hiphoppia, Showta ja Jazzia.
Lisätietoja: Milla p. 041 727 0381 ja
Sanna p. 044 43509206.

Kaikki mukaan
RANTAJUMPPAAN!
Kesäkuussa tiistaisin
klo 17.30–18.30 Piilikankaalla!

7.6. Vatsa-peppujumppa
14.6. Zumba
21.6. Kuntopiiri
28.6. Core + Vesijumppa
Osallistumismaksu 3 e/krt.
Mukaan tarvitset juomapullon ja jumppa-alustan.
Ohjaajana liikunnanohjaaja Satu Mononen.

Tervetuloa hikoilemaan rennolla otteella hyvässä porukassa!

Järj. Kuusjoenkulman Kyläyhdistys

Päivölän yksityistien

VUOSIKOKOUS

sunnuntaina 22.5.2011 klo 13.00 Satu Valilla,
Päivöläntie 63.
Hoitokunta

Toukokuu / 2011

Kesäretki Pohjan Ruukkiin
Kaikille avoin kesäretki järjestetään
9.7.2011 Ruukkiin Fiskarsiin.

Matkan hinta 30,- sisältää kuljetuksen, opastetun kiertoajelun, ruokailun ja kahvin paluumatkalla. Tarkempi reittiaikataulu ilmoitetaan myöhemmin, mutta lähtö
noin 7.00 ja paluu noin klo 19.00. Lue lisää kyläyhdistyksen tiedotteesta. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 15.6. sihteerille puhelin 0400 306 554. Maksu yhdistyksen tilille Ypäjän Osuuspankkiin 553902-203361
26.6. mennessä.
Hyrsynseudun kyläyhdistys

Kuusjoenkulman kyläyhdistyksen

kesäretki
Naantaliin
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Mannisten kyläkerho

kokoontuu tiistaina 10.5.2011 klo 18.00
Lassi Vellingillä, Mannistentie 262.
TERVETULOA.

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

TOUKOKUUN TOIMINTAA
Kuukausikokoontuminen Veteraanituvalla tiistaina
10.5. klo 13. Aiheena kesän toiminta.
Naistenpiiri Veteraanituvalla tiistaina 17.5. klo 14.
Kirjoittajapiiri kokoontuu Liisa Eramolla maanantaina 23.5. klo 14.
Mölkkypeli aloitetaan keskiviikkona 4.5. klo 13 Rajatie 3:n piha-alueella, jatkuen aina keskiviikkoisin.

la 2.7.2011

Lähtö Piilikankaalta n. 8.30 kohti Turkua, josta jatkamme Okko-Pekka höyrylaivalla (1+45 min.) Naantaliin.
Laivalla kahvi/mehutarjoilu.
Naantalissa meitä odottaa buffet-lounas ravintola Merisalissa (ilmoita erikoisruokavaliot). Lounaan jälkeen
tutustumme oppaan johdolla Kultarannan puutarhaan,
vanhaan kaupunkiin ja Naantalin museoon. Vielä jää
aikaa ostoksillekin. Kotiinpaluu Piilikankaalle n. 20.00.
Retken hinta:53 € / aikuinen (yli 12v.), 43 € / lapsi
3–12 vuotta, 10 € / alle 3 vuotta.
Hintaan sisältyy: bussikuljetus, risteily Ukko-Pekalla,
kahvit, buffet-lounas, opastetut Kultaranta-, museo- ja
Kaupunkikierrokset.
Huom. Paikkoja jaossa vain 50! Sitovat ilmoittautumiset Eliisalle (044 561 6965 ) 31.5.2011 mennessä.
Retki maksetaan Kyläyhdistyksen tilille (Ypäjän OP)
553902-412848 31.5.2011 mennessä. Tervetuloa mukaa koko perhe!
Kuusjoenkulman kyläyhdistys

Hyrsynseudun
kyläyhdistys tiedottaa

Olemme saaneet ensimmäiset t-paidat painosta, niitä on nähtävillä hallituksen jäsenillä. Ja nyt niitä on myös mahdollisuus tilata 12,-/paita.
Paitoja on saatavilla kokoa M-XXL ja väreinä valkoinen,
punainen tai musta. Paidan etupuolella on kyläyhdistyksen logo ja taakse teksti SISUsta se kaikki lähti, takatekstin voi halutessaan jättää pois. Tilauksia ottaa sihteeri vastaan puh. 0400 306 554.

Kaikille avoin kesäretki tehdään lauantaina 9.7. (uusi päivämäärä yhteensattumien vuoksi) Pohjan Ruukkiin Fiskarsiin. Retken hinta 30,-. Lähdemme liikkeelle
jo aamuvarhaisella, koska opastettu kiertoajelu on klo
10.00. Sen jälkeen siirrymme ruokailemaan Kuparipajaan klo 11.30. Noutopöydässä tarjolla haudutettua
lohta ja riistapataa, salaattia, leipää ja levitettä sekä
juomana vesi. Jos haluat muuta juotavaa, sen voi itse
ostaa, ravintolassa A-oikeudet. Vapaata aikaa kierrellä putiikeissa ja museoissa tai vaikkapa antiikkimessuilla tai nauttia upeista maisemista puulajipolulla (1,8
km) klo 16.00 asti. Paluumatkalla poikkeamme vielä
Muurlan lasitehtaalle, jossa juomme pullakahvit. Bussi
kiertää koko kunnan alueella, tarkempi reitti ilmoitetaan
myöhemmin. Sitovat ilmoittautumiset sihteerille 15.6.
mennessä puh. 0400 306 554. Maksu yhdistyksen tilille
553902-203361 Op Ypäjä 26.6 mennessä.
Muistattehan myös kylvöjen siunaus lavalla 1.6. klo
19.00 ja perinteiset aatonaaton Juhannusjuhlat 23.6.
klo 20.00 alkaen.
Nauttikaamme kauniista keväästä, toivottaa
Sihteeri/ tiedottaja

Ypäjän Sotaveteraanit,
Naisjaosto ja kannattajajäsenet
Seudullinen kirkkopäivä järjestetään maanantaina
9.5.2011 alkaen klo 10.00 Hämeenlinnan kirkossa,
jonka jälkeen lounastilaisuus. Ilmoittautumiset mahdollisimman pian Sylville 044 296 1067 tai Harrille
0500 741 494.

Ypäjän Maamiesseura

vuokraa seuraavia koneita
– Hydraulihalkaisin
varaukset H. Saarikoski
– Suursäkkivaaka
varaukset M. Hollo
– Betonimylly
varaukset H. Lammela
– Maatilaimuri
varaukset I. Hannula
– Myyräaura
varaukset H. Saarikoski
– Pienpaalikeräin
varaukset H. Levomäki
– Maanäytekaira
varaukset H. Levomäki

20 €/pv
040 535 2884
10 €/pv
050 505 0888
30 €/pv, 17 € ½ pv
0400 464 881
10 €/pv
0500 429 069
15 €/pv
040 535 2884
20 €/pv
0400 015 589
maksuton
0400 015 589

Jäsenmaksu 7 €/vuosi

Jokiläänin kansalaisopisto kiittää
vierailijoita, opiskelijoita ja opettajia

Piirin kesävirkistys/liikuntapäivä pidetään torstaina
9.6.2011 Riihimäellä ViestiR:ssä. Aikataulusta yms.
lähemmin kesäkuun Ypäjäläisessä.

KEVÄTNÄYTTELYN
ja KONSERTIN

Isonveräjäntien yksityistien

onnistumisesta Jokioisten Tietotalolla

Opistoon - luonnollisesti!

VUOSIKOKOUS

pidetään sunnuntaina 15.5.2011 klo 14.00 Mäkilässä.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!

Suunnistuksen SM-viestin
infotilaisuus
18.5.2011 klo 18 Ypäjän kunnantalolla

Lounais-Hämeen Rasti järjestää suunnistuksen
ryhmän 2 SM-viestin Ypäjän Kartanonkylässä
Memmarin tilan pohjoispuolisella alueella 18.9.2011.
Esittelemme tilaisuudessa kisajärjestelyjä alueen
asukkaille ja maanomistajille.
Lisätietoja, kilpailun johtaja
Päivi Klemelä,
puh. 050 376 5162.
Kahvitarjoilu!
Tervetuloa!

Ypäjän sotainvalidit,
puolisojäsenet ja tukijäsenet

TUPAILTA

Veteraanituvalla perjantaina 27.5.20 11 klo 16.
TERVETULOA !

KIITOS
Lounais-Hämeen Urheiluautoilijoille
saamastamme lahjoituksesta.
Kevään renkaidenvaihdon tuotto käytetään toukokuussa oppilaiden luokkaretkeen, suuntana Turku.
Levän koulu

Esiopetuksen työ- ja loma-ajat
lukuvuonna 2010–2011

Syyslukukausi

11.8. – 20.12.2011
syysloma
17. – 23.10.2011
työpäivä 		
pe 16.9.2011
Kevätlukukausi
9.1. – 31.5..2012
talviloma
20. – 26.2.2012
vapaapäivä
5. ja 30.4.2012
Perusturvalautakunta

Verenpaineenmittaus
ilman ajanvarausta

Ypäjän Osuuspankin alakerrassa
ke 11.5.2011 klo 10.30–11.30
ke 15.6.2011 klo 10.30–11.30
(heinä-elokuun lomailemme)

Kiitos

Tervetuloa!

myyjäistemme asiakkaille!
Iloista kevättä kaikille!

Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

LC Ypäjä/Kate

PIDÄTKÖ JUHLIA?
Poistamme huolesi!

Vuokrattavissa:
– kahvikeitin 20 I ja 10 I vuokra 25,00 €
– kahvikalusto 100 hengen 30,00 €
– ruokakalusto 100 hengen 30,00 €
(matalat/syvät lautaset, juomalasit)
Hintoihin sisältyy alv. 23 %
Kalustoja ja laseja voit vuokrata pienemmissä erissä
20 €.
Tiedustelut: Saara Rantanen, Leppäkorventie 60,
puh. 044 355 2312.
Ypäjän Eteläiset Maa- ja kotitalousnaiset

Ypäjänkylän
Maa- ja kotitalousnaiset

TOUKOKUUN TOIMINTAA

PYÖRÄILY alkaa maanantaina 9.5. Lähtö
tapahtuu Pikku Annen Saven luota klo 18.00.

LENTOPALLO alkaa keskiviikkona 18.5. Katinhännän
kentällä klo 19.00.
TUPAILTA tiistaina 24.5. klo 18.30 Niinimaalla, Aronkorventiellä. Ottakaa hantuukit mukaan, Tervetuloa!

TULOSSA kesäretki heinäkuussa. Lounasristeily Tampereelta ja sen jälkeen tutustuminen Lepaan tilaa ja puutarhamyymälään.

Verenpaineenmittaus
ilman ajanvarausta

Ypäjänkylän lainausasemalla

keskiviikkona 25.5.2011 klo 10.30–11.30
Tervetuloa!

Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

Nuohous Ypäjällä
Nuohouksen Ypäjän kunnan alueella hoitaa
nuohoojamestari Heimo Marttinen,
p. 050 527 8815 (040 511 8502).
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Uimakoulu
13.6 – 17.6.2011

Ypäjän kunnan järjestämä uimakoulu on tarkoitettu uimataidottomille tai heikon uimataidon omaaville lapsille.
Uimakoulussa ei ole mahdollista suorittaa uintimerkkejä. Uimakoulu järjestetään Loimaalla Vesihovissa. Uimakouluun on kunnan järjestämä yhteinen kuljetus.
Uimakoulun hinta on 25 e/lapsi. Hinta sisältää uimaopetuksen viitenä päivänä, uimaliput (2h) Vesihoviin sekä
kuljetuksen. Alustava aikataulu lähtö Ypäjältä 9.15 ja paluu n.12.40. Ilmoittaudu 25.5.2011 mennessä sähköisesti
merja.kivimaki@ypaja.fi. Muista laittaa lapsen nimi, syntymäaika, osoite ja puhelinnumero sekä uimataito.
Uimakouluun otetaan max. 36 lasta. Linja-autossa vapaaksi jäävät paikat täytetään omatoimisilla uimareilla
ilmoittautumisjärjestyksessä. Omatoimiset uimarit maksavat itse uimalippunsa. Linja-auto ajaa Loimaalle reitin
joko Katinhännäntien tai Loimaantien kautta riippuen
matkan varrella olevien lasten lukumäärästä.
Lisätietoja liikunnanohjaaja Merja Kivimäki sähköisesti
tai puh. 050 433 9002.

Ypäjän kunta järjestää

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
perjantaina 13.5.2011

Lähtö Ypäjän torilta 13.5. 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.

LEIKKIKENTTÄTOIMINTA

Leikkikenttätoimintaa järjestetään kesäkuussa
Ypäjän kunnan keskustan leikkikentällä klo 9–12 sekä

Ypäjänkylän koulun piha-alueella klo 13–15.30.
Toiminta on tarkoitettu 3–8 -vuotiaille lapsille
(1. kouluvuoden käyneille). Osallistumismaksua ei
peritä, omat eväät mukaan. Etukäteen ilmoittautumisia
ei tarvita, lapsen tiedot annetaan toimintaan vietäessä.
Ohjaajina toimivat koulutetut työntekijät.
Tiedustelut:
Päivähoitotoimisto, Perttulantie 24.
Päivähoidon johtaja Marketta Heikkilä
p. (02) 7626 5224, 050 574 7744
marketta.heikkila@ ypaja.fi

KOKO PERHEEN KEVÄT –
KESÄN KUNTOKAUDEN AVAUS YPÄJÄLLÄ
ke 11.5.2011 klo 17–20 Museonmäellä, Jaakkolantie 4
Ohjelmaa koko perheelle, palkintoja ja puffetti
• v alokuvasuunnistusta, pihapelejä,
sauvakävelyohjausta ym.
•k
 ahvakuulakisa Hevosopiston
liikunnanohjaajan vetämänä
• L oimijoki Golfin golfkokeilua
Forssan, Humppilan, Jokioisten,
Tammelan ja Ypäjän liikuntatoimet

Rakennusjärjestysluonnos nähtävillä
Ypäjän kunnan rakennusjärjestys uusitaan. Rakennuslautakunta 20.4.2011 § 21 on hyväksynyt rakennusjärjestyksen uudistamista koskevan rakennusjärjestysluonnoksen.
Rakennusjärjestysluonnos asetetaan nähtäville 28.4.27.5.2011 väliseksi ajaksi Ypäjän kunnan rakennusvalvonnassa (Perttulantie 20, 32100 Ypäjä) ja kunnan
www-sivuilla, www.ypaja.fi.

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaisesti varataan osallisille tilaisuus lausua kirjallisen mielipiteensä
tässä asiassa. Kirjallinen mielipide osoitetaan: Ypäjän
kunta, Rakennuslautakunta, Perttulantie 20 32100
Ypäjä.
Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Jukka Laaksonen, p. 02 7626 5240, jukka.laaksonen@ypaja.fi.

Kuntokausi päättyy 30.4.2011!
Muista palauttaa kuntokorttisi 15.5.2011 mennessä
Kunnantalon yhteispalvelupisteeseen.
Samalla voit noutaa uuden kesän kuntokorttisi! Kuntokorttien palauttaneiden kesken arvontaa. Oma arvonta myös kuntolaatikoilla käyneiden kesken. Suoritukset 1/päivä merkitään kuntokortteihin. Suoritukseksi kelpaa vähintään 30 min. kestävä päiväkohtainen
liikunta (myös työmatka- ja hyötyliikunta). Ikäihmisten
kuntokausi! Korttien palautus 15.5.2011 mennessä.
Kunnantalon yhteispalvelupisteeseen tai palvelukeskukseen. Arvontaa!

Koulujen työ- ja loma-ajat
lukuvuonna 2011–2012

SYYSLUKUKAUSI
syysloma vko 42
lauantaityöpäivä

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

KEVÄTLUKUKAUSI
talviloma vko 8
pääsiäisloma
lomapäivä

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

KIRJASTO
YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO

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

TALVIAUKIOLOAJAT
			
ma klo 13–19
ti
klo 13–19
ke
klo 13–19
to
klo 10–16
pe
klo 10–16

KESÄAUKIOLOAJAT

1.6. – 31.8.
ma
klo 13–19
ti
klo 13–19
ke
klo 12–16
to
klo 10–15
pe
klo 10–15

sekä kuukauden 2. ja 4. lauantai klo 11–15 (kevätkauden seuraavat lauantait: 14.5., 28.5.)
kesälauantaisin suljettu
aattopäivinä klo 10-15
•••••

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

AUKIOLOAJAT
ti
klo 17–19
ke
klo 10–12
(kevätkauden viimeinen lauantai: 7.5.)
kesälauantaisin suljettu
•••••

KIRJASTON SATUTUNNIT KEVÄTKAUDELLA:

Satutunnit maanantaisin klo 10 seuraavina maanantaipäivinä: 2.5. ja 16.5. Viimeisellä kerralla vietetään kevätkauden päätöstä. Satutunneille ovat alle kouluikäiset lapset tervetulleita vanhemman tai hoitajan kanssa.
Vauvankin voi hyvin ottaa mukaan.
•••••

HUHTIKUUN NÄYTTELY:

Leena Nikkasen meriaiheisia maalauksia.
•••••

LUKUPIIRI

Lukupiiri kokoontuu seuraavan kerran su 15.5. klo 17–
19 pääkirjaston näyttelytilassa.
Kirja: Marja Leena Virtasen Aida.
•••••

LOUNA-KIRJASTOJEN KULJETUSPALVELU

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

POISTOKIRJAMYYNTI:

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

Kesäleirit 2011
Nuorten
SuurSeikkailuleiri
27.6 – 1.7.2011

Oletko valmis seikkailemaan isolla S:llä? Nyt siihen on
mahdollisuus! Järjestämme seikkailuleirin Caissaniemessä 11–14 -vuotiaille nuorille. Meno on vauhdikasta
ja välillä jopa hieman williä. Leirille mahtuu mukaan ensimmäiset 30 leiriläistä. Leirin hinta on 50 €, sisältäen
seikkailun… (sisaralennuksella 40 €). Ilmoittaudu pian
ja vietä unohtumaton leiri Caissaniemessä! Be there!

Nuorten Draamaleiri
4 – 8.7.2011

Löytyykö sisältäsi pieni draama-queen tai -king? NYT
pääset toteuttamaan itseäsi! Järjestämme Caissaniemessä leirin ypäjäläisille kulttuurin ystäville! Oletko
ajan hermolla? Haluatko luoda taidetta, joka on juuri
sitä oikeaa, sinua? Tule mukaan ja näytä kyntesi! Paikkoja leirille on rajoitetusti. Ilmoittaudu pian, ensimmäiset 30 leiriläistä pääsee mukaan. Leiriläisten ikäraja on
11–15 vuotta. Leirin hinta on 40 € (sisaralennuksella
30 €). Leirin ohjelmassa on ilmaisutaitoa, maalaamista,
keramiikkatöitä ja musiikkia! Tule mukaan ja tulkitse!

Lasten Taikaleiri
11 – 14.7.2011

Oih, tuo kesän mystinen taikaleiri… Olethan 7–10 -vuotias nuori? Nyt sinulla on mahdollisuus taikoa velhojen
parissa suurin temppusi tai taikasi… Leirille mahtuu
mukaan ensimmäiset 30 nuorta. Leirin hinta on 40 €
(sisaralennuksella 30 €). Ilmoittaudu siis pian ja taio itsesi mukaan kesän jännittävimmälle leirille! Zimzalabim!
Leirillä yöpyminen tapahtuu omissa teltoissa. Caissaniemen leirikeskuksesta saa lisätietoja www.ypäjä.fi
sivuston kautta. Leirit järjestää yhdessä Ypäjän nuorisotoimi ja seurakunta. Tule mukaan!
Ilmoittautumislomakkeen löydät kunnan sivuilta
www.ypaja.fi/fi/palvelut/vapaa-aika/kesäleiri .
Ilmoittautumiset kunnan yhteispalvelupisteeseen
perjantaina 27.5.2011 mennessä tai sähköpostilla
osoitteeseen kati.saukkonen(at)ypaja.fi.
Lisätietoja voi tiedustella myös numeroista
050 574 7732 Kati Saukkonen (nuorisotoimi)
tai J-P Heino 040 148 4108 (SRK)

YMPÄRISTÖKATSELMUS

Ypäjän kunnan alueella suoritetaan 30.5.2011 klo
9.00 alkaen (maankäyttö- ja rakennuslain) MRL 22 luvun mukainen ympäristökatselmus. Katselmuksessa
valvotaan MRL 166 – 170 §:n ja JL 19 §:n mukaisesti että mm. rakennusten julkisivut, ympäristöt, pihat,
katokset, jätesäiliöt, postilaatikot ja osoitenumerot
ovat asianmukaisessa kunnossa. Katselmuksessa
tarkastetaan myös edellisten ympäristökatselmusten
siistimiskehotuksen saaneet kiinteistöt. Katselmuksen
yhteydessä toimitetaan viimeisimmän katselmuksen
kunniamaininnat kiinteistön omistajille.
Ympäristökatselmuksessa annetaan erityismaininta
hyvin hoidetuille pihapiireille/ympäristöille.
Ehdotuksia eritysmaininnan saajiksi voi esittää rakennustarkastajalle.
Lisätietoja: Jukka Laaksonen, rakennustarkastaja,
puh. (02) 7626 5240, jukka.laaksonen@ypaja.fi
Ypäjällä 20.4.2011
Rakennuslautakunta

Avoin päiväkoti
Toimintakeskuksessa (Perttulantie 24)
perjantaisin klo 9.30 – 11.30.
Asiakasmaksu 2 € / kerta / perhe.
Lisätietoja: Anja Perälä puh. 7626 5224 tai 7626 5230.
Ohjelma toukokuussa:
6.5. Äitienpäivälahja.
13.5. Lähdemme Sievolan tilalle Paimioon. Lähtö
linja-autolla päiväkodin parkkipaikalta klo.9.15 ja
paluu noin klo.13.00. Sisäänpääsy 5 €/henkilö.
Omat eväät mukaan, mahdollisuus grillata.
20.5. ”Kevätjuhla” päiväkodin pihassa.
Pihaleikkejä ja -pelejä.
MUKAVAA KESÄÄ!
Perusturvalautakunta

