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Kirkkoherra hevoskyydillä eläkepäiville
Ypäjän kirkkoherra rovasti
Risto Ahti kyydittiin hevoskärryillä kirkkoon Ypäjän Hevosopiston toimesta viimeisenä
saarnapäivänä 11.3.2012 Ypäjän kirkkoherrana. Hevoskärryjen ohjastajana toimi Jarkko
Vainio. Kirkko täyttyi ypäjä-

läisistä ja muista kuulijoista,
jotka olivat tulleet kuuntelemaan kirkkoherran ”viimeistä
saarnaa”. Jumalanpalveluksen
jälkeen ollut kirkkokahvitilaisuus veti seurakuntakodin
ääriään myöten täyteen väkeä.
Juhlapuheen tilaisuudessa piti

kirkkovaltuuston puheenjohtaja Jussi Rastas.
Ypäjän seurakunnan lahjana
eläkkeelle jäävälle kirkkoherralle luovutettiin matkaehtoollisvälineet. Eri tahot muistivat
kirkkoherraa runsaslukuisesti
kukin ja huomionosoituksin.

Valokuva: Pekka Moisander

Ypäjän seurakunta kiittää
pitkäaikaista kirkkoherra
rovasti Risto Ahtia ja
ruustinna Liisa Ahtia ja
toivottaa molemmille
siunattuja eläkepäiviä.

Valokuva: Pekka Moisander

Parturi-kampaamo Outi Perho

Kutsumme Teidät viettämään

Katinhännäntie 298, 32140 Ypäjä as.
Puh. 050 372 1172
Avoinna: ma–pe 10–18 • Lauantai ja iltatyö sop. mukaan

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

YPÄJÄ COUNTRY CLUB
ravintola avoinna 2.4.2012 alkaen
Lounas klo 11–14 ma–la hinta alk. 6,00 €
Sunnuntaisin seisovapöytä 12,90 €
TERVETULOA!

YPÄJÄ COUNTRY CLUB / LOIMIJOKI GOLF

Kiitos

Hämmennyin ja hullaannuin sunnuntaina
11.3., kun klo 9 alkoi hevosajelu päättyen kirkon
sakastin eteen. Juhlakirkon parkkipaikka oli
täyttynyt hyvissä ajoin ja kirkossa oli väkeä
satamäärin kuuntelemassa lähtösaarnaani.
Kiitos kaikille sanoista, kukista, lahjoista ja
halauksista seurakuntakodin kahvihetkessä!
Pidetään yhteyksiä. Toivotan siunausta
seurakunnalle ja kaikille Ypäjän asukkaille,
sekä laajalle tuttavapiirille niin Hämeessä
kuin Varsinais-Suomessa ja koko armaassa
Suomenmaassa. Psalmi 30: 13: ”Minä laulan
sinulle kiitoslaulun, laulan koko sydämestäni.”
Risto Ahti

Jaakkolantie 190, 32100 YPÄJÄ
045 345 9209
www.ypajacountryclub.fi

Kansallista Veteraanipäivää
27.4.2012 Seurakuntakodilla
Päivän ohjelma:
Klo 12.45 Seppeleen lasku Sotaanlähdön muistomerkille Pertunmäellä
Hymni, puhe kirkkoherra Vesa Rasta, seppeleen lasku, virsi
Klo 13.30 Kansallisen Veteraanipäivän juhla Seurakuntakodilla
Alkusoitto
Tervehdyssanat kunnanjohtaja Vesa Ketola
Musiikkia
Juhlapuhe Valtiotieteen maisteri Pekka Tiilikainen
Musiikkia
Yhteislaulua
	   Veteraanin iltahuuto
	  Maamme
Kahvitarjoilu ohjelmallisen osuuden päätteeksi
Tilaisuuden musiikista vastaavat:
	   Teppo Heikkilä, trumpetti
	   Tapio Laurila, piano
	   Antti Riuttaskorpi, laulu
	   Kaija Saukkola, piano
TERVETULOA!
Kunniamerkit

PUUTAVARAN HINNAT
JA TARJOUSERÄT

www.ypajanpuutuote.fi
puh. 0500 821 258

Ypäjän kunta tarjoaa ilmaisen kuljetuksen veteraaneille ja heidän
puolisoilleen. Ilmoittautumiset kuljetukseen (myös pyörätuolikuljetukset)
Keijo Leppäselle puh. 050 363 6624 keskiviikkoon 26.4. klo 16 mennessä.

Ypäjän kunta ja seurakunta
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Ypäjäläinen
Ypäjän kunnan ja Ypäjän seurakunnan julkaisema tiedotuslehti Ypäjän kunnan asukkaille.
40. 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 9 %
TILAUSOSOITE
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 762 6500
fax. (02) 767 7214
ISSN 1237-2528
Ypäjän kunta
Toimistot avoinna
ma–ke 9.00–15.00
to
9.00–17.00
pe
9.00–14.30
puh. vaihde (02) 762 6500
fax. (02) 767 7214
Ypäjän seurakunta
Perttulantie 10
32100 Ypäjä
puh. (02) 767 3108
fax. (02) 767 3081
Kirkkoherranvirasto avoinna
ma, ke, to klo 9.00–12.00
ti ja pe suljettu
Diakoniatoimisto avoinna
ke klo 10–11.30, to klo 15–16
puh. 040 553 6362
PAINOPAIKKA
Pirkanmaan Lehtipaino Oy
Huhtikuun Ypäjäläinen
ilmestyy torstaina 3.5.2012
Lehteen tarkoitettu aineisto on
toimitettava kunnantalolle
25.4.2012 klo 15 mennessä.
Kesä-heinäkuun Ypäjäläinen
ilmestyy 3.6.2012.

Huhtikuun 2012
jumalanpalveluselämä
Palmusunnuntaina 1.4. sanankirkko klo 10,
Vesa Rasta. Mukana kaikenkansan lauluryhmä. Kirkkokahvit kaikille srk-kodilla.
Tiistaina 3.4. klo 9.30 srk-kodilla lastenkirkko, Vesa Rasta. Koko päivähoito ja päiväkerhot mukana. Tervetuloa myös aikuiset!
Iltakirkko ke 4.4. klo 19 kirkossa Vesa
Rasta. Mukana rippikoululaiset, joilla tehtäviä.
Kiirastorstaina 5.4. ehtoolliskirkko klo
19, Vesa Rasta. Mukana kirkkokuoro. Tekstit
lukee Sirpa Äijälä.

Pitkäperjantaina 6.4. klo 18 iltakirkko,
Vesa Rasta. Mukana kirkkokuoro ja Kaikenkansan lauluryhmä. Tekstit lukee Pekka Hal-

me. Huom. klo 10 ei kirkkoa.

Pääsiäisenä 8.4. messu klo 10, Vesa Rasta. Mukana kirkkokuoro. Tekstit lukee Erkki
Tuomonen.
2. Pääsiäispäivänä 9.4. klo 10 sanan jumalanpalvelus Ypäjänkylän rukoushuoneella,
Vesa Rasta. Tekstit lukee Raija Toivonen.
Sunnuntaina 15.4. klo 10 sanankirkko,
Vesa Rasta.
Sunnuntaina 22.4. klo 10 sanankirkko,
Vesa Rasta.

Sunnuntaina 29.4. klo 18 moottoripyöräiltakirkko, Vesa Rasta.
Vesa Rasta

Riston mukana ruskareissulle 15.–21.9.2012
Lauantai 15.9.2012
Lähdemme Salon torilta klo 6.00 ja ajamme Someron, Forssan ja Jokioisten kautta Ypäjän seurakuntakodille, josta jatkamme klo 7.30. Loimaan
Lintuparvelta starttaamme matkaan klo 08.05.
Matka jatkuu Ouluun, jossa majoitumme Radisson
Blu -hotelliin. Illallinen.

ja osa ryhmästä taas palaa linja-autolla Suppaan.
Supan Lapinkodalla juodaan nokipannukahvit sekä tutustutaan näyttelyyn ”Rokua – Saari, jonka
meri hylkäsi”. Näyttely kertoo Rokuan tarinan
viimeisen jääkauden vetäytymisen jälkeen. Paluu
illansuussa Ouluun ja illallinen hotellissa.

Sunnuntai 16.9.2012

Aamiainen hotellissa, jonka jälkeen matka jatkuu
kohti Äkäslompoloa ja lomakeskus Seitaa. lllallinen hotellissa.

Aamiainen hotellissa. Aamiaisen jälkeen lähtö kokopäiväretkelle Hailuotoon, jossa opas tulee
mukaan. Tutustuminen Emutarhaan, jossa esittely
emuista ja niiden elintavoista ja niistä saatavista
tuotteista. Matka jatkuu Pöllän perinnebiotoopille (eliöiden elinympäristö), sään salliessa jaloittelua upealla hiekkaniemellä, perinteisen lammaslaitumen sisäpuolella. Pöllästä matka jatkuu
Marjaniemen majakan ja kalastajakylän alueelle.
Paikan päällä seudun historiaan perehtynyt opas
kertoo Marjaniemen vaiherikkaasta historiasta ja
opastaa vierailulle majakkaan. Käsityömyymälä
Luovon Puikkarissa nautitaan kahvia ja tuoretta
pullaa. Marjaniemessä tutustutaan mm. pysäyttävään rantamaisemaan ja käydään kävelyllä luontoreitillä sekä kurkistetaan visuaalisesti vaikuttavaan Metsähallituksen Luontonäyttelyyn. Matkan
aikana opas myös kertoo reitin varrella näkyvistä
rakennuksista ja alueista, Hailuodon nykyelämästä ja kehityssuunnasta. Tulomatkalla pysähdytään
idyllisessä Sinisen Pyörän kievarissa, jossa nautitaan herkullinen kotiruoka-ateria (Lohikeitto /
kasviskeitto, leivät ja salaatti, ruoka juoma sekä
kauden jälkiruoka + kahvi). Tämän jälkeen paluu
Ouluun. Illallinen hotellissa.

Maanantai 17.9.2012

Aamiainen hotellissa. Lähtö kohti Rokuaa ja
Geoparkia Rokuan kansallispuistossa. Lähtö on
Rokuan kansallispuiston Pitkäjärven parkkialue,
josta patikointi oppaan johdolla upeisiin maisemiin Rokuan kansallispuiston ytimeen, Pookivaaralle. Pookin hiihtomajalla nautitaan keittoateria,
jonka jälkeen reitti kulkee Rokuan Rokuan jäkäläkankailla harjumaisemassa Matkakeskus Suppaan. Ryhmä voi halutessaan poiketa Suomen
syvimmällä supalla, Syvyydenkaivossa. Vaihtoehtoisesti järjestetään maastoruokailu Pitkäjärven
laavulla, josta osa ryhmästä voi jatkaa patikoiden
Pookivaaraan ja Syvyydenkaivon kautta Suppaan

Tiistai 18.9.2012

Keskiviikko 19.9.2012

Aamiainen hotellissa. Ryhmän omaa ohjelmaa.
Päivällinen hotellissa.

Torstai 20.9.2012

Aamiainen hotellissa. Ryhmän omaa ohjelmaa.
Päivällinen hotellissa.

Perjantai 21.9.2012

Aamiainen hotellissa, jonka jälkeen lähtö kotimatkalle.

MATKAN HINTA: 899 €/henkilö.
HINTAAN SISÄLTYY:

• matka Vainion Liikenteen bussilla
• hotellimajoitus kahden hengen huoneessa
• Hailuodon retken opastuksineen
• Rokuan retki opastuksineen
• ohjelmassa mainitut ruokailut
• retkieväät Seitahotellissa
• sauna ja uintimahdollisuus päivittäin
Seitahotellissa
• matkanjohtajana Risto Ahti

kirkkoherra
Vesa Rasta

Huhtikuu 2012

Diakoniatoimistossa päivystys
ke klo 10–11.30 ja to klo 15–16.
Diakoni Hanna Hakala 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.

DIAKONIATYÖSSÄ TAPAHTUU

Vähävaraisille tarkoitettuja EU-elintarvikkeita on jäljellä kaikkia tuotteita. Niitä voi tulla hakemaan päivystysaikoina tai voi
soittaa ja sovitaan aika. Muista ottaa oma kassi mukaan!
Kultaisen iän kerho klo 11–13 sk-kodissa. Mahdollisuus ruokailla 5 € hintaan.
to 12.4. Uusi kirkkoherra Vesa Rasta esittäytyy.
to 26.4. Arpajaiset. Voit ottaa mukaan pienen arpajaisvoiton ja
kolikoita arvan ostoon.
ke 2.5. Retki. Katso ilmoitus alempana.
Palvelukeskuksessa ke 4.4. ehtoollishartaudet (Vesa + Kaija)
ja ke 18.4. hartaudet (Hanna ja Kaija) klo 13.00 Hoivalla, klo
13.30 Ruustinnassa ja klo 14.10 Lukkarissa.
Diakoniapiiri Ypäjänkylän kirjastossa tiistaina 24.4. klo 12.
Keskiviikkoruokailu keskiviikkoisin klo 11.30. Ruokailu on
tarkoitettu vähävaraisille, työttömille ja yksinäisille.
Vapputapahtuma ma 30.4. srk-kodin pihassa klo 10–14. Arpajaiset, ohjelmaa lapsille, kirpputoripöytiä, myynnissä simaa
ja munkkeja (myös mukaan). Tuotto päiväkerhon ja Yhteisvastuun hyväksi. Kirpputoripöydän (2 €/kpl) voit varata itsellesi Laila Moisanderilta puh. 050 304 3926.
Kultaisen iän kerholaisten, diakoniapiirin ja muiden kiinnostuneiden kevätretki ke 2.5. Honkilahteen ja Hinnerjoelle Euran
kuntaan. Käymme syömässä Hinnerjoella, jonka jälkeen menemme srk:n eläkeläisten keskiviikkokerhon vieraaksi Honkilahteen. Tutustumme myös Honkilahden kirkkoon. Matkaan
lähdetään aamulla n. klo 9 ja takaisin Ypäjällä ollaan noin klo
17. Matkan hinta ruokailuineen on noin 15 €. Tarkempi hinta ilmoitetaan myöhemmin. Ilmoittautumiset Hannalle (puh.
040 553 6362) viim. pe 20.4.
Yhteisvastuumyyjäisten ja -lounaan tuotto kulujen jälkeen
oli 590,30 € Kiitokset kaikille myyjäisiin ja lounaaseen eri tavoin osallistuneille ja lahjoituksia tuoneille! Kiitokset Ypäjän
Vehnämyllylle, Kotinisulle, Salelle ja Siwalle lahjoituksista. Yhteisvastuukeräys jatkuu edelleen. Jos ovellasi ei ole käynyt
lipaskerääjää, voit osallistua keräykseen myös kirjastoissa tai
lahjoittamalla tilille: FI95 5539 3320 0111 85. Viitetieto: lahjoitukseni Yhteisvastuulle.
Diakoni-Hanna

LISÄMAKSUSTA: 270,00 € yhden hengen huone.
Huom! Retkiä varten säänmukainen vaatetus ja
hyvät kävelykengät mukaan. Voit ottaa oman termospullon mukaan Seitapirtin retkieväskahvia
varten.
Varaukset MATKAPOJAT OY, Turku, puh.
010 232 3103. Noudatamme Matkapoikien ryhmämatkaehtoja, jotka löytyvät www.matkapojat.fi
tai toimistoltamme. Kehotamme ottamaan peruutusturvan sisältävän matkavakuutuksen!! Matka
edellyttää toteutuakseen vähintään 28 matkustajaa. Ilmoittautumiset 2.5.2012 mennessä, jolloin
lomakeskus Seita haluaa ryhmästä vahvistuksen.
Risto Ahti

Ypäjän seurakunnan yhteystiedot
Kirkkoherranvirasto avoinna
maanantai, keskiviikko, torstai klo 9–12

Seurakunnan asiat

Ypäjän seurakunnan
diakoniatyö

Kirkkoherra, Vesa Rasta
(02) 767 7259
Kirkkoherranvirasto, Sisko Sivula
(02) 767 3108
Taloustoimisto, Pirkko Itä
(02) 767 3368
Diakoni, Hanna Hakala
040 553 6362
Kanttori, Kaija Saukkola
040 146 5274
Kirkko, suntio-srk-mestari,
Maurits Hietamäki
050 560 3368
Päiväkerho, lastenohjaaja, Laila Moisander 050 304 3926
Lastenohjaaja- ja nuorisotyönohjaaja sijainen,
Jukka-Pekka Heino
040 148 4108
Srk-koti, vahtimestari, Liisa Hietamäki
040 769 5930

Seurakunnan sähköposti:
ypaja.srk@evl.fi
Sähköposti suoraan henkilölle:
etunimi.sukunimi@evl.fi
Kotisivut:
www.ypajanseurakunta.fi
Kirkkoherranvirastossa myytävänä
Ypäjän kirkon kuvalla olevia
adresseja 10 €/kpl.

Koko
perheen
VAPPUTAPAHTUMA
30. huhtikuuta klo 10–14
Ypäjän Seurakuntakodilla, Perttulantie 8
Seurakuntakodin piha-alueella
koko perheen pihatapahtuma.
Kasvomaalausta, arpajaiset
ym. ohjelmaa.
Simaa ja munkkia (myös mukaan)
Pihakirppis, oman myyntipisteen
voit varata Laila Moisanderilta,
050 304 3926, hinta 2 e/paikka)
Seurakunnalla myös tavaraa myynnissä.
Tuotot jaetaan yhteisvastuun ja päiväkerhon
retkirahaston kesken.
Järjestäjä: Ypäjän seurakunta lapsi- ja
nuorisotyö ja diakoniatyö
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Tuomosen Erkin sisar ja Koistin Kaukon vaimo

HUHTIKUUN PÄIVÄKERHOTIEDOTE

Mirja Anneli Koisti

Muutin syyskesällä 1972 Salosta Ypäjälle. Varsin pian jossakin tilaisuudessa opin tuntemaan Mirja ja Kauko Koistin,
vaikka he olivat forssalaisia ja
asuivat omakotitalossa Niisipolulla Korkeavahan asuntoalueella. Mirja puhui tulevan
kesän tilaisuudestakin heidän
kesämökillään Ypäjällä. ”Siellä se on Varsanojan vanhan
kansakoulun alapuolella, Ratsastusopisto läheisyydessä.”
Minut oli myös valittu Ypäjän
lionsklubiin, joka kokoontui
nykyisen Ratsumestarin tiloissa. Jossakin vaiheessa ihmettelin, että en minä mitään mökkiä nähnyt siellä vanhan koulun alapuolella. Rotkoa ja ryteikköä ja hyvää puustoa siellä
näkyi. Kesäksi sitten tilaisuus
sovittiin ja niinpä pyöräilin
Siittolan alueen metsissä ja
poluilla. Jopa uimapaikkakin
löytyi, mutta joku siinä valitti,
että agronomi Osmo Aalto uittaa siellä hevosia. Komeaa oli
metsä ja hyviä puolukkapaikkoja löytyi mielestäni. Jossakin
vaiheessa osuin jonkun talon
lähelle ja sieltä se Mirja Koisti
huikkasi tervehdyksen. Juteltiin ja sanoin että löysin tien
tänne tulevaan seurapaikkaan.
Sanoinkin tulevani pyörällä ja
jos kanttori ei viitsi polkea niin
olkoon tulematta. Seurat pidettiin ja niitä taisi olla useampiakin vuosien aikana. En muista
oliko kanttori tosiaan mukana,
mutta polkupyörällä kuljin
ja varmasti nopeammin kuin

muut autolla. Joskus taisin
mennä ratsastusopinalueenkin
kautta. Tämä Koistien ”Ypäjän mökki” onkin osoittautunut
vuosien varrella koko perheen
ja jälkipolvienmieluisaksi kokoontumispaikaksi. Mirjan isä
Eemil auttoi aikanaan kesäpaikan löytämisessä, ja tuollainen
mökki tarjoaa hermolepoa,
koska kunnostettavaa ja yllä
pidettävää löytyy.
Mirja Koisti s. Tuomonen
syntyi 9.4.1932 Muolaan Hanttulan kylässä Vuotjärven rannalla, isosisko Eilan kaveriksi.
Myöhemmin syntyi pikkuveli
Erkki ja vielä talvisodan alla
Seija, joka menehtyi sairauteen
evakkomatkalla junassa. Muistan joskus Erkin kertoneen
että pikkuinen on haudattu
Toijalassa. Varmaankin monissa evakkojunissa myös sattui
kuolemia ja jossakin asemalla
ne olivat jätettävä junasta. Mirjan lapsuuskodissa olen saanut
Erkki Tuomosen kanssa vierailla kaksikin kertaa. Mellilän
kautta Loimaalle kulki myös
Tuomosten tie. Toki Karjalaan
palattiin pariksi vuodeksi ennen suurhyökkäystä, kunnes
tie kulki Pälkäneen Sappeen ja
Loimaan kautta Ypäjälle. Mielestäni mukavalta keskeiseltä
paikalta Varsanojalta löytyi lopullinen sijoituspaikka maatilan hoitamiseksi. Rippikoulun
jälkeen Mirja kävi mm. Kanneljärven kansanopiston kurssin ja varmasti tuo aika toi mukanaan läpi elämän kantaneita

ystävyyssuhteita.
Ypäjän Saarikosta Mirja
löysi puolison Kauko Koistin,
ja niin alkoi vuonna 1955 peräti 56 vuotta kestänyt yhteinen
taival. Uskon että monesta asiasta lapset Marja, Olli-Pekka
ja Kirsi haluavat vanhempiaan kiittää ja tässä tilanteessa
erityisesti äitiään, joka olisi
ensi keväänä viettänyt 80-vuotisjuhlia. Elämäntyö tehtiin
Forssassa Finlaysonin puuvillakangastehtaalla ja viimeisinä aikoina Mirjan työ muuttui muovikankaisiin. Suoraan
sanottuna Mirja oli Forssan
pumpulienkeli ja vastaavasti
Kauko oli enkelin aviosiippa.
Puolisen vuosisataa elettiin ja
asuttiin Forssassa alkaen vanhassa omakotitalossa Haisiossa
ennen ajanmukaista omakotitaloa. Lokakuulla 2009 muutettiin Ypäjälle osuuspankin
taakse valmistuneeseen uuteen
rivitaloon. Ja heti ilmaantuivat Koistit kirkkoon, jossa he
säännöllisesti kävivät, samoin
sauvakävelyllä. Erään kerran
poikkesin Koistille uuteen kotiin siunausta antamaan.
Erityisesti opin Koistit tuntemaan karjalaisten joulujuhlissa, jossa Kauko soitti hanuria ja Mirja hymyili vieressä.
Joskus 1980-luvun puolivälissä Mirja jäi sairaseläkkeelle ja
niin jäi aikaa puutarhan hoitoon ja myös kansalaisopiston
taidepiiriin. Öljyvärimaalauksia, kipsitöitä ja savitöitä syntyi nopeaan tahtiin. Mirja maa-

Laulurunoilija Mannisten kylällä

Matti Laakso

Saviseutu on Evankelisen liikkeen Siionin kannelta laulavaa
kansaa. Lukuisat ovat olleet
evankeliumijuhlat, joita näillä
seuduilla on pidetty runsaan
sadan vuoden aikana. Ensimmäinen elämäni matka itse
Loimaan silloiseen kauppalaan
oli joskus 1950-luvun lopulla,
jossa muistaakseni rukoushuoneella pidin pienen puheen.
Nuorisonohjaaja Esko Kaunisto oli antanut minulle neuvoja ja vielä tarkastanutkin että
kasteen armo ja autuus-asiat
tulevat oikein esille. Mieleeni
jäivät iloiset kanteleen laulut:
Autuus suuri, oomme Herran
kansa.
Harva tietänee että lähellä
Loimaata Mannisten kylällä on
maallikkopuhuja Matti Laakso tehnyt lyhyen laulun, jota
ilmeisesti paljon käytettiin. Se
laulu oli vanhassa kanteleessa 471, mutta jokunen vuosi
sitten uusittuun Siionin kanteleeseen se ei enää kelvannut.
Se laulu sopii niin aamu- kuin
iltavirreksikin. Ja muistan sitä
lauletun jo 1950-luvulla, ilmeisesti ensimmäisellä elämäni
käynnillä Loimaan kauppalassa. Toki Hirvikoskella kansanopistolla olin käynyt. Matka
tehtiin Koskelta ja Mellilän
kautta opistolle suoraan.

Sä Jeesus nostat kannat, Mä
kaiken sulta sain. Sä joka aamu
annat, taas armos uudestaan.
Kun haavais valkamassa
vain kurja sielu on. Suojassa
rauhaisassa mä vältän tuomion.
On pelko poissa silloin kun
luotan ristihin. Öin päivin, aamuin illoin on mieli turvaisin.
Matti Laakso muutti Ypäjälle vuonna 1892 Jokioisista
ja syntymäpaikaksi on laitettu
Loimaa. Merkintä Hetan poika
kirkonkirjoissa viittaa siihen
että hän oli syntynyt avioliiton
ulkopuolella. Hän tuli Mannisten Uuteentaloon rengiksi
ja sitten Levän Kujanpäähän.
Matti oli 20-vuotias tuolloin
ja merkintä kelvoton kirkonkirjoissa tarkoittaa että hän oli
asepalvelukseen kelpaamaton.
Vuonna 1895 hän muutti Mannisten Mäkitaloon rengiksi.
Kinkereillä poika loisti tiedoillaan sillä täydet äksät eli Xmerkit oli pantu Raamatun ja
kristinopin tiedoissa. Vuonna
1918 hänet on merkitty mökkiläiseksi Mannisten MäkiUotilan tilalle. Siis nykyisen
Myllymäentien varrelle lähellä Mannisten siltaa LoimaanYpäjän välillä.

nisissa runoiltu laulu kuuluu
näin:

Matti Laakso kuoli
4.10.1930 ja haudattiin Ypäjäl-

Kuoli suolisolmuun
ahdettuaan liikaa
ruokaa nälkäänsä
Tuo lyhyt ja ytimekäs Man-

Turvaisaa mieltä Matti
laulussaan runoilee

lä jo 12.10. Kirkonkirjoissa on
syynä suolisolmu. Hän kuoli
Turun lääninsairaalassa naimattomana 58-vuotiaana. Muistan
joskus 1970-luvun lopulla keränneeni tietoa Matti Laakson
elämästä Seppo Suokunnaksen
kehotuksesta, sillä Siionin kanteleen lauluntekijät haluttiin
saada kirjoihin. Jututin monia
Matin tuntemia ihmisiä ja joku muisti, että hän oli elintavoiltaan yksinkertainen ja näki
nälkää nuukuudessaan ja varmasti oli pakkokin, sillä rahaa
ja tavaraa oli vähän. Ja elettiin
suuren laman ja puutteen aikaa.
Kun hän pääsi töihin johonkin
taloon ja ruokapöytään niin hän
ahmi itsensä täyteen. Ruumiillista työtä oli tehtävä ja niinpä
hän kerran täydellä mahalla
ponnisteli ja sai pahoinvointikohtauksen, suolisolmun. Hänet vietiin kuorma-autolla Turkuun, matka pitkä ja tiet huonoja. Suolisolmu paheni ja apu
tuli liian myöhään ja kuolema
korjasi pois miehen joka luotti
täydestä sydämestä Jeesuksen
armoon, joka kuuluu syntiselle kurjalle miehellekin. Mutta
kauniin lyhkäisen armon ja
rakkauden sävyttämän laulun
hän jätti.

Mannisten osaston pitkäaikainen puheenjohtaja

Evankelinen osasto on ollut Mannisissa yli 90 vuotta ja
Matti Laakso sen ensimmäinen

lasi ja Kauko kehysti ja monen
ystävän ja sukulaisen koti sai
lahjana taideteoksia. Kerrotaan
että 1990-luvulla Mirjan työt
olivat Forssan kansalaisopiston taidepiirin näyttelyiden vakiotöitä. Kirjastossa oli myös
Mirjan omia näyttelyitä.
Karjalainen ei tule toimeen
ilman piirakkaa ja niinpä Mirjan leipomat suussa sulavat
piirakat ja leivonnaiset olivat
haluttua tavaraa Marttojen järjestämissä tilaisuuksissa. Sotaajat kokeneena Mirja koki läheiseksi myös veteraanityön.
Ja telkkarista hän seurasi jopa
kaikenlaista urheilua. Päivän
politiikkaa seurattiin ja kerrotaan Mirjan tokaisseen, että
”kunpa vielä näkisi, kenestä
tulee Suomen seuraava presidentti”. Se toive ei toteutunut,
kun sairaalasta tuli suru-uutinen ennen joulua 20.12. Mirjan
elämänkaaren päättymisestä.
Loppiaisen aikaan 7.1. hänen
arkkunsa peittyi komeista kukkasista ja vietettiin muistojuhlaa seurakuntakodilla. Arvokas
ohjelma sisälsi mm. Emmi ja
Elina Anttolan viuluesityksiä. Lähiomaiset ystävineen
ja tuttavineen jättivät Mirjan
hyvän Jumalan huostaan. Olihan kirkossa myös harvoin
laulettu ”Maan matkaltain kun
lähden”. Laulu kertoo siitä
miten Jeesuksen ristinpuuhun
voi luottaa ja saada lepo hänen
haavoissaan.
Risto Ahti
puheenjohtaja. Naapurin väki Kaisa Lamminen ja Helvi
Vesanen kertoivat että Matti
kävi heillä usein uutta keksintöä kuuntelemassa, nimittäin
radiota, ja varsinkin jumalanpalvelukset hän kuunteli. Matti
perusti myös lehden Mannisiin
nimeltä Kynttilä. Lehti oli käsinkirjoitettua lajia, joten painos oli pieni ja lehteä lainattiin
talosta taloon. Kirjallisia kykyjä ja puheenlahjaa Matissa oli.
Päivät kuluivat maatöissä taloissa mutta juhlahetkiä olivat
ne, kun Matti pääsi seuroihin
ja evankeliumijuhliin. Saihan
niissä hyvää kahvia ja pullaa
ja sitä ihmeellistä evankeliumisoppaa, joka oli aivan ylellisyyttä. Siis sekahedelmäsoppaa, harvinaista herkkua ennen
sotia ja pitkään sen jälkeenkin.

Evankeliumijuhlat –
kansan juhlia

Kesän kohokohtia olivat
evankeliumijuhlat. Niitä oli
Ypäjällä monissa kylissä, jopa
Perttulassa aikanaan ne keräsivät tuhansia ihmisiä. Varmaan
Matti Laakso kierteli Saviseudun juhlia kauempanakin. Sai
hyvää ruokaa ja sai varmaan
pitää joskus puheenkin vieraassa pitäjässä. Kerrotaan että Mannisissa koululle tuotiin
juhlia varten paljon penkkejä,
lankkuja ja pukkeja. Kahvit
ja hernekeitot valmistettiin
saunassa suuressa padassa, ja
pihatulella kivien välissä keitettiin sitä makkeeta soppaa,
evankeliumisoppaa. Väkeä tuli
paljon nuoria ja vanhoja. Hevoset jopa riisuttiin valjaista,
koska juhlat kestivät kauan.

Syksyn kerhoihin ilmoittautuminen alkaa.
Uudet kerholaiset täyttävät ilmoittautumiskaavakkeen
jo kerhoa käyviltä riittää sanallinen ilmoitus kerhonohjaajille.
Kaavakkeita saa päiväkerhosta tai huhtikuun
Ypäjäläinen -lehdestä.
Palautus päiväkerhoon 24.5. mennessä.

5.4. Kiirastorstaina ei ole kerhoa.
16.4. Mansikka-ryhmän vierailu esikouluun kerhoaikana.
25–26.4. Kerhoissa naamiaiset ja nyyttärit, asu vapaa.
Saa tuoda pientä purtavaa yhteiseen pöytään.
30.4. Maanantaina ei ole kerhoa.
Terveisin Laila ja J-P

YPÄJÄN SEURAKUNNAN
NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT

Ypäjän hautausmaalle otetaan kesätyöntekijäksi kaksi
(2) nuorta; tyttö ja poika, kumpikin yhdeksi (1) kuukaudeksi kesä-heinäkuun välisenä aikana. Palkka on työehtosopimuksen mukainen. Nuorten kesätyö on tarkoitettu
vuosina 1991–1996 syntyneille ypäjäläisille koululaisille,
opiskelijoille ja muille työtä vailla oleville nuorille. Työpaikan saamisen ehtona on, että nuoren kotipaikka on Ypäjän kunta.
Kirjalliset hakemukset 16.4.2012
klo 12.00 mennessä osoitteella
Ypäjän seurakunta, taloustoimisto,
Perttulantie 10, 32100 Ypäjä
tai sähköposti: pirkko.ita@evl.fi
Valinta suoritetaan arpomalla.
Valituille ilmoitetaan valinnasta
23.4.2012.

Lisätietoja antaa vs. talouspäällikkö
Pirkko Itä, puh. (02) 767 3368.

YPÄJÄN SEURAKUNNAN NUORISOTYÖ
HUHTIKUU 2012

Nuortenillat seurakuntakodilla
13.4.2012 pe klo 17.00–19.00
27.4.2012 pe klo 17.00–19.00
Isoskoulutukset seurakuntakodilla
3.4.2012 klo 18.00–19.30
24.4.2012 klo 18.00–19.30
Pakollinen rippikoulukirkko
4.4.2012 klo 19.00 (Rippikoululaiset paikalle klo 18.00)
Rippileirit 2012
4.–6.5.2012 on Siikjärvellä ns. harjoitusrippileiri. Perjantaina 4.5. lähtö on kouluruokailun jälkeen eli klo 12
(tarkempaa infoa leiristä lähempänä ajankohtaa).
13.–19.6.2012 rippileiri Kuhmoisissa, Velisjärven leirikeskuksessa.
8.7.2012 Konfirmaatiopäivä
Terveisin: J-P Heino
puh. 040 148 4108
jukka-pekka.heino@evl.fi
Tällaiset juhlat olivat Matti
Laakson elämän kohokohtia
Mannisissa ja monessa muussa
paikassa Loimaan seudulla.

Nuoriso myös
koolla juhlilla

Ennen sotia ei ollut paljoakaan ajanvietettä, sillä työtä
tehtiin. Toki juhlittiinkin ja
evankeliumijuhlista tuli myös
yksi kokoontumismuoto. Kesällä väki ei mahtunut sisälle
ja osa kuunteli ulkosalla, ja jos
ulkona oltiin, niin osa joutui
jäämään kauemmaksikin. Ja
kaikki eivät välttämättä halunneet eivätkä jaksaneet kuunnella pitkiä puheita.
Eräs vanha mies kertoi
1970-luvulla huvittavan tapauksen. Hän oli itsekin nuori
mies, ja matkapuhujan eli kolportöörin puhe venähti pitkäksi, ja osa taisi ulkona ajatella
muitakin asioita. Äkkiä kuului
avoimesta ikkunasta ulos ääni:
se joka nyt panee, niin panna
saa rakkaudesta. Ja kehotus
toistui muutaman kerran ja silloinkos nuorten miesten mielenkiinto heräsi. Kehotukset
osoittautuivat kolehdin keruuksi kun yksi miehistä pantiin

sisälle katsomaan että mitä nyt
rakkaudesta pannaan.

Samainen mies kertoi saaneensa hyvän vaimon evankeliumijuhlilta. Nuoria miehiä
kerääntyi aina myös juhlille.
Tavattiin tuttuja ja saihan myös
hyvää suuhun pantavaa ja olihan
sitä sanaakin kuunneltava. Kyllä
se Jumala mieleen muistui aika
ajoin. Erään kerran puhe oli pitkä
ja niinpä nuoret miehet kuiskasivat että mennään tonne kauemmaksi korttia pelaamaan. Juhlat
olivat pitkiä ja joskus mentiin
vaikkapa kannon nokalle pelaamaan, ainakin hetkeksi ja tauolla. Hetkeä aikaisemmin oli eräs
tyttö katsonut nuorta miestä pitkään, ja hän sanoi että semmoinen kortinpeluu ei käy hengellisillä juhlilla päinsä. Muut menivät pelaaman ja hän meni tyttöä
katsomaan ja jututtamaan. Ja juttua piisasi ja pyysi vielä että saisi saattaa tytön kotiin. ja siihen
tyttö vastaamaan: Se ei ole huonolla tiellä olemista jos komea
poika saattaa kotiin evankeliumijuhlasta, ja heistä tuli pariskunta
varsin nopeaan. Ja he kävivätkin
usein juhlilla vielä vanhanakin.
Matti Laakson laulua laulettiin ja
iloittiin sanomasta joka aina kuului evankeliumijuhlilla: ”Kaikkien on saatava tietää miksi Karitsa on ristillä kuollut.”
Risto Ahti
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Mannisten evankelinen osasto
Kalevalan päivänä 28.2. pidettiin Sillanpäässä hartaushetki ja tilaisuus. Samalla odotettiin Sami Paajasta paikalle, mutta lumimyrskyn
takia matkaan tuli peruutus. Tarkoitus oli lopettaa satavuotias osasto.
Se lopetus on edessä, ja samalla osasto haluaa lahjottaa varat Ypäjän
palvelukeskukselle. Anja Sillanpää luki otteita osaston satavuotistaipaleelta. Maili Sillanpää näki kesken tilaisuuden pikkutikan ulkona
ja Matti Heikkilä muisteli menneitä saaristoretkiä. Tapansa mukaan
Hanna Sillanpää oli valmistanut herkullisen kahvipöydän.
Satavuotiaan kunniaksi julkaisen runon sekä perustajajäsenen Matti
Laakson tarinan (ks. sivu 3).
Oi Jeesus, kuinka riemuitsen, mä sulta puvun sain,
Näin kelpaan sulle taivaaseen, mä jonne matkustan.
Se vanhurskaus on Jeesuksen, sen kasteen kautta sain.
Se riittää, muuta tarvitse en taivasmatkallain.
Vuodesta 1912 alkaen on osasto toiminut, tilaisuuksia pidetty
ja jopa pulavuosina lapsille maitoa jaettu.
Kesäjuhlat kansakoulun pihalla suosittuja olivat. Sanaa julistettiin ja
kahvia, hernekeittoa ja Lehtimäen äidin Makkeeta soppaa syöty.
Jopa oma laulukuorokin on toiminut ja jäsenet pyhäkoulua pitäneet.
Kesäjuhlasta, iloisten uutisten ehtoosta ja joulujuhlasta ei ole luovuttu
vaikka jäsenmäärä pieni on ja ikääkin alkaa olla, mutta mukana myös
elämänkokemusta ja -viisautta.
Aina on saatuja varoja lähetykselle annettu,
”koska ei yhdeltäkään sais peittyä miksi Karitsa on ristillä kuollut.”
Viimeisinä vuosina on vuosikokoukset Vesasen Helvillä pidetty
ja aina vain uuteen toiminnan vuoteen tähyilty.
Paljon on pitkän toiminnan aikana itse kullakin poispyyhittävää.
Ei osaston toiminnasta vaan omassa yksityisessä elämässä.
Mutta siitä iloitaan: armo peittää syntien paljouden.
Ja siksi iloitaan Ylösnousseen Vapahtajan lupauksesta:
”Minä en pyyhi hänen nimeään elämän kirjasta.”
Vapahtajan armoon turvaten elämä jatkuu.
Risto Ahti

#
Ypäjän seurakunta

Päiväkerhoon ilmoittautuminen
Syksyn 2012 kerhoryhmien järjestelyjen vuoksi tarvitsemme seuraavat tiedot lapsestanne 24.5.2012 mennessä.
Päiväkerhoon pääsevät 3–5 -vuotiaat lapset. Tänä vuonna
3 vuotta täyttävät voivat aloittaa syksyllä kerhon. Jo kerhoa käyviltä riittää sanallinen ilmoitus päiväkerhoon. Kerhomaksu 3 v. 15 e ja 4–5 v. 30 e/vuosi, sisaralennus 5 e.
Lisätietoja saa päiväkerhosta puh. 050 304 3926 / Laila
Moisander maanantai-torstai klo 9–15 välisenä aikana.
Sukunimi ______________________________________
Etunimet ______________________________________
Syntymäaika ________________________
Huoltajan nimi __________________________________
______________________________________________
Lähiosoite _____________________________________
______________________________________________
Postinro ___________ Paikka _____________________
Puh _______________________
Lastasi kerhosta hakevan henkilön/hoitajan nimi
______________________________________________
________________________ Puh__________________
Onko lapsellanne allergia tai jokin sairaus, joka pitää ottaa
huomioon kerhoaikana
______________________________________________
______________________________________________
Saako lastanne kuvata kerhossa ja käyttää kuvia esim.
lehdissä ja seurakunnan tilaisuuksissa, esim. perhekirkot
/ juhlat?
Kyllä _________ Ei ________
Saako lapsenne kuvia käyttää seurakunnan Internet-kotisivuilla
Kyllä _________ Ei ________
Saako lapsenne osallistua päiväkerhon järjestämiin retkiin,
joista ilmoitetaan erikseen kerhovihkossa?
Kyllä _________ Ei ________
Saako lapsenne nimen antaa kerhokuvan kerhokavereille
Kyllä _________ Ei ________
Mitä toivotte päiväkerhotoiminnalta __________________

_____________________________________________
_____________________________________________
Huoltajan allekirjoitus_____________________________

_____________________________________________

Eläkeliiton Ypäjän Yhdistyksen
30-vuotishistoriikki
Maanantaina maaliskuun 29.
päivä 1982 kokoontui Ypäjän
osuuspankin kerhohuoneeseen
21 Eläkeliiton Ypäjän yhdistyksen perustamisesta kiinnostunutta Ypäjäläistä. Paikalla oli
myös Eläkeliiton silloinen toiminnanjohtaja Martti Havas ja
Eläkeliiton Etelä-Hämeen piirin
toiminnanjohtaja Rauha Tammi. Yhdistyksen ensimmäiseksi
puheenjohtajaksi valittiin Uuno
Velling ja sihteeriksi Vesa Vainio. Heidän lisäkseen johtokuntaan valittiin Eero Jussila, Saima Pyykkö, Aarne Rämö, Olavi
Hossi ja Hilja Hokka.
Puheenjohtajana Uuno Velling toimi 11 vuotta ja hänen
luopuessaan tästä ansiokkaasti
hoitamastaan tehtävästä, hänet
nimitettiin yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi. Tämä aika jäi
kuitenkin lyhyeksi, kun hän jo
samana vuonna sai iäisyyskutsun. Vellingin jälkeen puheenjohtajina ovat toimineet Aimo
Mäkinen, Ilkka Teperi, Aune
Mäki-Uutela, Anja Cristersson
ja nykyinen puheenjohtaja Keijo Leppänen. Sihteereinä ovat
toimineet Vesa Vainio, Sirkka
Vaittinen, Ilkka Teperi, Anja
Christersson, Sinikka Velling ja
tällä hetkellä Mirjami Kaunela.
Uuno Vellingin pitkän puheenjohtajakauden aikana yhdistyksen toiminta kehittyi ja vakiintui
monipuoliseksi. Yhdistyksen
lippu naulattiin 6.3.1991 piirissä
ensimmäisenä lippuna. Jäseniä
yhdistyksen ensimmäisen toimintavuoden kesällä oli jo 148
henkilöä.

Retket

Yhdistys on järjestänyt jäsenilleen monipuolisia retkiä, jo
ensimmäisestä toimintavuodestaan lähtien. Kesäjuhlat ja suvilauantait olivat suosittuja ja varsinkin pikkujoulut välillä Ypäjällä ja usein myös Lehmirannassa.
Suosittuja ovat olleet myös monet itse ohjelmoidut retket eri
puolille Suomea ja jopa Norjan
Skibotteniin asti. Eläkeliiton
omat lomanviettopaikat ovat tulleet tutuiksi ja yhdistys on mm.
tukenut Lehmirantaa v. 1992
lahjoittamalla sen hyväksi keräykseen 6420 mk, ja vielä allashanketta pienemmällä summalla
v. 1998. Viimeisintä Lehmirannan laajennusta yhdistys tuki
452 eurolla. Retkiä on järjestetty
mm. presidentin asuntoon Mäntyniemeen sekä Napakympin,
Tuttu jutun ja Onnenpyörän televisionauhoituksiin. Myös laivaristeilyjä on tehty. Kun Aimo
Mäkinen valittiin puheenjohtajaksi, toiminta jatkui ja uuttakin
tuli mukaan. Vapaaehtoistyö
käynnistyi yhdistyksessä v. 1993
vilkkaana. Vapaaehtoistyöllä on
voitu helpottaa kanssasisarien ja
-veljien elämää tilanteessa, missä
valtiontalouden leikkaukset huonontavat kunnallisia palveluja.

Kerhotoiminta

Kerhoja on toiminut useitakin. Lauri Markkula ohjasi
pitkään lauluyhtye Harmaaneita. Markkulan jälkeen kuoroa
ohjasi Into Jaakola. Musiikkia
esittivät myös ryhmät nimeltään
Laulelit ja Soipelit sekä Iltapuolen leidit. Eläkeliitto kerho
kokoontui Lahja Poutalan ohjaamana ja Hilkka Mäkilä veti naisten kävelykerhoa. Lauri
Markkula perusti myöskin v.
1999 luovan kirjoittamisen ker-

keliiton silloinen puheenjohtaja
Pekka Silvola. 20-vuotisjuhlaa
vietettiin 14.4.2002 samoin yläasteella, samassa yhteydessä oli
Etelä-Hämeen piirin hengellinen päivä. Juhlapuheen piti Eläkeliiton puheenjohtaja Hannu
Tenhiälä. Yhdistyksen 25-vuotisen toiminnan merkkivuotta
juhlittiin tasan 5 vuotta sitten
25.3.2007. Silloinkin juhla alkoi
jumalanpalveluksella ja jatkui
seurakuntakodilla. Juhlissa on
aina palkittu ansiomerkein yhdistyksessä ansiokkaasti toimineita jäseniä, joista luettelo yhdistyksen arkistoissa.

Yleistä toiminnasta

Eläkeliiton Ypäjän yhdistysksen 30-vuotisjuhlaa vietettiin
25.3.2012 seurakuntakodilla. Juhlapuheen tilaisuudessa piti
Eläkeliiton puheenjohtaja Hannu Tenhiälä.

hon, jota Markkulan jälkeen
ohjasi Maila Henrikson. Tämä
kerho sai v. 2001 Maaseudun
Sivistysliiton palkinnon vuoden
2000 Elämäni tarina -opintoryhmänä. Kirjoittajapiiri kokoontuu
edelleenkin kerran kuukaudessa,
vetäjänä toimii Eeva Kannisto.
Yhdistyksen toimintamuotoihin kuului kerran kuukaudessa
päivätilaisuudet, joita nykyään
kutsutaan kuukausikokoontumisiksi. Näihin tilaisuuksiin on
kutsuttu vierailijoita luennoimaan erilaisista ajankohtaisista
asioista. Näitä asioita ovat olleet
mm. terveyteen, turvallisuuteen,
pankkiasiointiin ja liikuntaan
liittyviä aiheita. On ollut apuväline-esittely ja tuotteita ikääntyvien ihon hoitoon. Lisäksi on
kunnan virkamiesjohtoa käynyt
kertomassa kunnan kuulumisia.
Vuonna 2003 aloittanut Tarinatupa on koonnut lähinnä miehiä yhteisiin kokoontumisiin.
Tarinatupa kokoontuu edelleenkin, tällä hetkellä vetäjinä ovat
Antti Hossi ja Lauri Heikkilä.
Vastapainona miesten Tarinatuvalle aloitti v. 2004 Naistenpiiri,
jota on alusta asti vetänyt Hilkka
Mäkilä. Naistenpiiri on kokoontunut kuukausittain ja kesäisin
on järjestetty jokin lähitienoolle
suuntautuva retki.

Kulttuuri- ja
liikuntaharrastukset

Moniin eläkeliiton piirin järjestämiin erilaisiin harrastekil-

pailuihin on yhdistyksemme jäseniä osallistunut. Vuonna 1989
Lahja Ahvo voitti lausuntakilpailun ja Raili Mäntylä sijoittui
toiseksi laulukilpailussa. Runokilpailuissa ovat eri vuosina menestyneet Elvi Rajala sekä Rauni
ja Lauri Markkula. Kirjoituksillaan ja pakinoillaan ovat menestyneet Ilkka Teperi ja Hilkka
Mäkilä ja valokuvakilpailussa
Ilkka Teperi, myös lauluryhmät
Harmaanit ja Iltapuolen leidit
ovat kunnostautuneet. Liikunta
on koko ajan kuulunut yhdistyksen toimintaan useammassakin muodossa. Helmikuussa
1987 järjestettiin Pertunkaaressa liikunta- ja virkistystilaisuus.
Luultavasti tästä tilaisuudesta
sai alkunsa vieläkin suosittu
lentopallo yhdessä veteraanien
kanssa.
Ypäjän kunta on 2000-luvun
alusta lähtien palvelukeskuksen
kuntosalissa järjestänyt ohjattua kuntosaliliikuntaa 60 vuotta
täyttäneille kuntalaisille Yhdistyksemme jäsenet ovat ahkerasti
käyttäneet tätä mahdollisuutta
kunnon ylläpitämiseksi. Uudempia liikuntamuotoja on kesäkausina kerran viikossa pelattava
mölkky-peli. 2000-luvun puolivälissä alkanut harrastus on yhä
erittäin suosittu.

Juhlat

Yhdistyksen 10-vuotisjuhlaa
vietettiin 29.3.1992 Ypäjän yläasteella. Juhlapuheen piti Elä-

Myönteinen kokemus yhdistyksen onnistuneesta toiminnasta on piirin jäsenhankintakilpailun v. 1995–1996 toinen
tila sarjassa suuret yhdistykset.
Jäsenmäärämme on tasaisesti
hiipunut näiden vuosien jälkeen.
Tässä olisikin haastetta monipuolistaa ja tehostaa yhdistyksen
toimintaa, niin että kiinnostus
yhdistystä kohtaan säilyisi ja
kasvaisi, niin että myös tulevat
eläkeläiset tuntisivat kiinnostusta ja tulisivat mukaan yhdistyksen toimintaan.
Tärkeimmän tulonlähteen yhdistyksen taloudessa muodostaa
jäsenmaksut, myös piirin joululehti on antanut tuloa ilmoitushankinnasta ja myynnistä. Talouspuolella erityisen kiitoksen
ansaitsee rahastonhoitaja Pekka
Moisander, joka on hoitanut yhdistyksen tilejä ammattitaidolla
lähes yhdistyksen perustamisesta lähtien.
Tätä historiikkia kootessani
olen lähteenä käyttänyt Ilkka
Teperin ansiokkaasti laatimia
aikaisempia 15 v, 20 v ja 25 v
-historiikkeja sekä vanhoissa
Ypäjäläinen -lehdissä olleita yhdistystä koskevia ilmoituksia ja
kirjoituksia selailemalla. Tästä
on hyvä jatkaa muistaen yhdistyksen tarkoituksen olla eläkeläisten ja eläketurvaa tarvitsevien henkisten ja aineellisten
etujen valvominen, sekä heidän
asemassaan ilmenevien epäkohtien korjaaminen.
Eläkeliiton Ypäjän yhdistys
haluaa kiittää kaikkia toimintaamme osallistuneita yhteisöjä
ja yrityksiä sekä yksityisiä henkilöitä, jotka ovat monin tavoin
tukeneet toimintaamme.
Mirjami Kaunela
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Lentopallotytöt kotikentällä
Ypäjän Yllätyksen junnulentopalloväki pääsi järjestämään
kuluvan kauden, oman lohkonsa 4. turnaustapahtuman
Ypäjällä. Aurinkoisena lauantaiaamuna 10.3. Liikuntahalli
Pertunkaari alkoi täyttyä kaikkein nuorimmista lentopallonpelaajista (2003 ja nuoremmat)
ja heidän huoltajistaan.
Joukkueita oli yhteensä yhdeksän, Eurasta, Loimaalta ja
Ypäjän Yllätyksen omat Pikku-Gepardit, 1 ja 2 -joukkueet.
Turnaus alkoi teknisellä
palaverilla, jonka jälkeen oli
turnauksen avaus ja joukkueiden esittely. Sitten päästiinkin
jo liikkumaan eli alkulämmittelyksi oli kaikille joukkueille
tarjolla X-hippa ja temppurata,

jossa lämpöä nostetaan erilaisilla perusliikuntaliikkeistä
muokatuilla tempuilla, jotka
tukevat lentopalloilijan lajitaitoja. Temppuradan toteutuksesta vastasivat seuran E-tyttöjen joukkue.
Vihdoin 11:00 alkoivat jännittävät lentopallopelit kahdella kentällä. Koti turnauksessa
Ypäjän Yllätyksen omat pelaajat yllättivät hienoilla alaaloituksilla ja pelien edetessä
alkoi löytyä tyhjiä paikkojakin
vastustajan kentästä. Päivään
mahtui yhteensä 14 peliä, joissa tuomareina ja kirjureina
toimivat seuran omat nuorisotuomarikoulutuksen käyneet
nuoret.
F-ikäisten sarjatoiminnassa
Alkuverryttelyssä hippaa.

ei tällä hetkellä pidetä sarjataulukkoja eikä haeta mestaruuksia, vaan pääpaino on yksittäisissä peleissä ja yksilön peliajassa. Tuloksia ei tästä syystä
julkaista. Ypäjän Yllätys ja
allekirjoittanut kiittävät kaikkia toimitsijoita ja osallistujia
mukavasta päivästä ja kutsuvat
uusia, pikkupelaajia (2004–
2005 syntyneet), tutustumaan
lentopalloharjoituksiin Liikuntahalli Pertunkaareen 4.4. kello
16.30–18.00. Tervetuloa!
Mirka Kaunisto-Vuorentausta,
Ypäjän Yllätys ry
Kierähdys taakse -temppu alkuverryttelyssä.

SikSak-vuorohyppely temppuradalla.

Miten meidän käy?

Nyt kun Suomen valtio velkaantuu aivan liian kovaa vauhtia,
on hallitus kehysriihessään keksinyt täydentää valtion pohjattomaksi tiedettyä kassaa aivan
fantastisen hienolla tavalla, joka
absoluuttisen varmasti toimii.
Otetaan rahaa kuntien kassasta
ja siirretään ne valtiolle. Kunnathan eivät tähän suostu. Se
Helsingissä tiedetään. Tämän
vuoksi on pakko pienentää valtionosuuksia. Valtio yksipuolisesti, sanoisin diktaattorimaisesti,
päättää maksaa kunnille entistä
vähemmän niistä tehtävistä, jotka se on katsonut tarkoituksenmukaiseksi teettää korvausta
vastaan kunnilla. Työ jää kunnille. Raha jää valtiolle.
Kuntien tulojen pienenemisen valtio korvaa mm. sillä, että
kunnat voivat korottaa kiinteistöveroprosenttia. Jotta kunnat eivät päästäisi kiinteistönomistajia
liian pienellä maksulla, on valtio
päättänyt korottaa prosenttien
alarajaa. Kiinteistöveroprosentin on oltava vähintään valtion
määräämässä alarajassa. Eräänä
vuonna Ypäjän kunnanvaltuusto
ehti päättää kiinteistöveroprosentit n. kuukautta ennen kuin
valtio korotti alarajoja. Tuolloin
kunnanvaltuuston päätöksellä
ei ollut mitään merkitystä. Vero
perittiin valtion määräämän prosentin mukaisena, vaikka taannehtivan maksun määrääminen
ei liene ihan oikein.
Tämän kevään kiinteistöveroliput ovat Ypäjällä tuoneet verovelvollisille melkoisen yllätyksen. Vero on edellisestä vuodesta
noussut ainakin omakotiasujilla

yli 32 prosenttia. Veroprosentteja päättäessään valtuusto luuli
korottavansa veroa vain 0,10
prosenttiyksikköä. Valtuusto ei
joko tiennyt tai ei vain muutoin
ottanut huomioon, että valtio samanaikaisesti nostaa maapohjan
ja rakennusten verotusarvoja.
Kun veroprosentti ja verotusarvo kerrotaan keskenään, on
tuloksena yli 32 prosentin korotus kiinteistöveroon. Kiinteistöveron tuoton lisäämiseksi olen
usealle luottamushenkilölle ja
myös viranhaltijoille kertonut
paljon paremmin tuottavan ja
myös maksajien kannalta oikeudenmukaisemman keinon. Tämäkään neuvo ei ole kelvannut.
Ehkä jonkun toisen esittämänä
se otetaan käyttöön. Tuskin kuitenkaan ennen kunnallisvaaleja.
Toisena kuntien tuloa lisäävänä toimenpiteenä maan hallitus lupailee jäteveron tuoton
antamista kunnille. Jokainen
voi omasta jätelaskustaan päätellä kuinka suurista summista
voisi olla kysymys. Ei jätevero
eikä kiinteistövero pelasta Ypäjän kunnan taloutta. Vuoden
2011 talousarviota laadittaessa
kunnanjohtaja ja kunnanhallitus
olivat pistäneet päänsä pensaaseen ja laatineet talousarvion
periaatteella tulot yläkanttiin ja
menot alakanttiin. Olisi pitänyt
tehdä päinvastoin. Ihannehan
olisi, että tulot ja menot vuoden aikana olisivat tasapainossa
niin, että poistoihinkin riittäisi
rahaa. Mutta kun maailma on
yllätyksiä täynnä, pitäytyisin varovaisuudessa. Valtuusto ei paljon talousarviosta keskustellut.

Veikkaukseni on, että se tulee
keskustelemaan viime vuoden
tilinpäätöksestä ja ymmärtää
kertomattakin, miksi kunnanjohtaja halusi hyvissä ajoin siirtyä
muualle tehtäviin, joissa talousvastuu ei niin paljon paina.
Kunta tarvitsee lisää tuloja ja
myös säästöjä. Nyt jo korkean
kunnallisveroprosentin korottaminen näyttää väistämättömältä. Kunnan velkamäärä on noin
kymmenessä vuodessa kasvanut
70 eurosta/asukas jo yli 1000
euroon/asukas. Velka ei ole mitenkään kohtuuton. varsinkin
kun takavuosilta on vielä lähes
samansuuruiset sijoitukset. Velka on käytetty maan ostoon, rakentamiseen ja peruskorjauksiin.
Syömävelkaa ei vielä ole tehty.
Investointien rahoittaminen
lainarahalla on hyväksyttävää
kunhan maksettavat hinnat ja
urakkasummat pysyvät kohtuullisina. Näin ei ole viime vuosina
käynyt. Määräävässä asemassa
olevilta luottamushenkilöiltä
ja johtavilta viranhaltijoilta on
puuttunut tieto ja taito neuvotella aikaan sopivasta käyvästä
kohtuullisesta hinnasta. Olisi ehkä joissain urakoissa kannattanut kuunnella teknistä johtajaa,
joka on sopivalla hetkellä ollut
hintatietoinen.
On myös muistettava, että
lainasta pitää maksaa korkoa ja
sitä on myös lyhennettävä. Ei
pidä unohtaa sitäkään mihin tilinpäätöksessä esitettävät poistot
voidaan ja pitäisi käyttää.
Olen viime vuosina ihmetellyt kunnan intoa kaavoitukseen.
Aikanaan kunnanjohtajana ol-

lessani luulin, että erilaisia kaavoja laaditaan tarpeen mukaan
eikä aina silloinkaan, jos rakentamisesta ja alueiden kehittämisestä voidaan toisinkin sopia.
Näin jopa tehtiinkin enkä ole
siitä tuomiolle joutunut. Tiedän
hyvin lain määräämistä kaavoitusvelvoitteista. Tässä täytyy
mainita suuresti kunnioittamani
jo edesmenneen Kunnallisliiton
lainopillisen osaston päällikön
Pentti Vatajan toteamus, että
laissa sanotaan näin ja lakia on
noudatettava. Pienen tauon jälkeen hän totesi, että laista on aina enemmän kuin yksi tulkinta.
Kokemus on osoittanut, että hän
oli oikeassa. Erilaisten kaavojen
laatiminen on saanut aivan liian
suuren roolin ainakin Ypäjällä.
Ypäjällä asumani 38 vuoden aikana ei kaavaan merkityn määräyksen tai toiveen perusteella
ole saatu yhtään yritystä paikkakunnalle. Asia on kulkenut niin
päin, että kun yrittäjä on ollut
halukas perustamaan tai laajentamaan yritystä Ypäjällä, on hänelle kaavoitettu sopiva tontti,
jonka viereen on varattu myös
laajentamismahdollisuus. Kaavan laatiminen on yleensä pikkukustannus siihen verrattuna,
mitä sen toteuttaminen maksaa
kunnalle. Hyvänä esimerkkinä
on Kurjenmäen itäisen osan asemakaava. Kaavamuutosalueeksi nimettiin koko Kurjenmäen
alue. Läntinen alue oli kaavan
tarkistusaluetta eli päivittämistä ja itäinen alue uuden kaavan
laatimisaluetta pääosin vanhalle asutulle alueelle. Näin laajan
alueen määrääminen kaavoitettavaksi johti siihen, että kunnan
johtavista viranhaltijoista suurin
osa tuli esteelliseksi osallistumaan kaavan laatimisprosessiin.

Ainoastaan kunnanjohtaja voi
toimia kaavan laatimisprosessissa. Hän tiesi vasta lyhyen aikaa
paikkakunnalla asuneena vähiten paikallisista olosuhteista.
Kaavan laatimisen yhteydessä
kuntalaisille ja muille asianosaisille annettiin lain mukaisesti
mahdollisuus tulla kuulluiksi.
Kuitenkin esitetyistä toiveista
ja ehdotuksista vain murto-osa
otettiin asemakaavaan. Kaavan
laati halvimman tarjouksen tehnyt kaavoittaja jonka työtä valvoi ja ohjaili ainoa esteetön viranhaltija eli kunnanjohtaja.
Kunnallistekniikan rakentaminen alkoi touko-kesäkuussa
2011 asemakaavan mukaisten
katujen rakentamisella pääosin
alueen entisten teiden kohdalle.
Alueen rakennuksista pääosa
oli Museoviraston (ELY-keskus)
toimesta kunnanvaltuuston hyväksymänä enemmän tai vähemmän suojeltu. Kun kaivinkoneet
saapuivat katupohjia kaivamaan,
ne iskivät kauhansa kallioon.
Tämän jälkeen jokainen metri
reilun puolen kilometrin kaduista ammuttiin kallioon. Noin neljän metrin leveydeltä ja puolentoista-neljän metrin syvyydeltä
kalliota kaivettiin palasina ylös
ja pohjalle laskettiin viemärivesijohto- ja sadevesiviemäriputket sekä putket sähköjohtoja ja tietoliikekenneyhteyksiä
varten. Osa putkista suojattiin
pakkasen varalta. Näiden päälle
tuotiin eri vahvuista kiviainesta
Humppilasta ja aina Urjalasta
asti. Louhitut kivet käytettiin
kevyen liikenteen väylän pohjustukseen ja osa vietiin kunnan
entiselle kaatopaikalle. Työt jatkuvat keväällä. Tähän mennessä
on rakennettu kunnallistekniikka
alueelle, jossa on vähän tois-

ta kymmentä asuinrakennusta.
Näistä vain kahdessa on ympärivuotista asutusta, muut ovat
vapaa-aikakäytössä. Näistä suojelluista pienehköistä rakennuksista saatavilla kiinteistöveron
tuotoilla ei kunnan taloutta pelasteta.
Edellä olevalla olen halunnut
kertoa, että kaavoituksella on
vaikutuksia myös kunnan talouteen. Arvioni on, että Kurjenmäen itäisen puolen kaavan kunnallistekniikan toteuttaminen kokonaisuudessaan tulee maksamaan
enemmän kuin kunnallistekniikka viimeisten parinkymmenen
vuoden ajalta yhteensä. Rahaa
on kulunut hirvittävän paljon,
vaikka valtio osallistuu kustannuksiin. Alueelle ei tule yhtään
uutta veroa maksavaa asukasta. Alussa totesin miten maan
hallitus aikoo kurittaa kuntia
taloudellisilla toimilla ja tarjoaa vastikkeeksi tikkukaramellin
luokkaa olevia hyvityksiä. Hallituksen toimintatavoista tulee
mieleeni yhtymäkohtia ajalta,
kun toimin jalkapalloerotuomarina pikkupoikien nappulaliigan
otteluissa. Siellä pelaajilla oli
intoa, ideoita, tunteen paloa sekä
nuorta voimaa. Taidot ja säännöt
vain olivat vielä pahasti hakusessa.
Näinä vaikeina aikoina kunnan henkilöstön ja luottamushenkilöiden pitäisi entistäkin
tarkkaavaisemmin kuunnella
kuntalaisia eikä ottaa mallia
maan hallituksen toimintatavoista. Kuntalaisten palvelijoilta tulee löytyä päättäväisyyttä, mutta
myös ainakin ripaus nöyryyttä.
Kaikkea hyvää ypäjäläisille
ja viisautta ja paineensietokykyä
päättäjille
Toivoo Harri Juva
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Hevosopiston
kisakalenteri uudistuu

Hevosopiston kilpailukausi
on käynnissä, ja ulkokausi lähenee. Tällä kertaa kesän aikataulut poikkeavat totutusta.
Järjestäjinä tapahtumissa on
Hevosopiston lisäksi useita
yhteistyökumppaneita, myös
ypäjäläisiä yhdistyksiä. Tärkeä
roolinsa on niin Ypäjän Ratsastajilla, Hevosystäväinseuralla
kuin Lionseillakin.
Kisakaudella riittää nähtävää kaikille hevosurheilusta
kiinnostuneille. Huhtikuun 20.
– 22. päivä ratsastetaan esteitä
hallissa, tapahtuman järjestää
Team Eurohorses. Sunnuntaina 22. päivä vuorossa ovat
paikallisravit, jonka järjestävät
Hevosopisto ja Ypäjän Hevosystäväinseura. 26. huhtikuuta
nähdään suomenhevosten laatuarvostelun karsinta. Toukokuun 5. – 6. päivä vuorossa
ovat Naantalin Ratsastajien
valjakkokisat. Viimeisenä viikonloppuna, 26. päivä ratsastetaan vielä yhden päivän kenttäkilpailu, tuolloin järjestäjänä
on Hämeen Ratsastajat ry.

Finnderby kesä–
heinäkuun vaihteessa

Kesäkuun päätteeksi ratsastetaan perinteinen Finnderby presented by Agrimarket
28.6.–1.7., ja heti perään päivän hengähdystauon jälkeen
alkaa kuusipäiväinen kisaviikko (3. – 8.7.).
Osittain muutos johtuu
siitä, että Finnderbyn yhteydessä ratkotaan tänä vuonna
Pohjoismaiden ja Baltian poniratsastajien, junioreiden ja
nuorten mestaruudet este- ja
kouluratsastuksessa. Suuri osa
näistä tulevista maailmantäh-

distä istuu vielä koulun penkillä. Esim. Tanskassa lukukausi
jatkuu pitkälle kesäkuuhun, ja
kisamatkat on ajoitettava koulujen loma-aikoihin.
PBM:n lisäksi Finnderbyssä
ratsastetaan muita kansainvälisiä esteluokkia, joista merkittävimmät ovat perinteinen
Finnderby-rata ja Grand Prix.
Mannerheim-kenttäratsastuskilpailu on sekin statukseltaan
kansainvälinen. Kouluradalla
nähdään mestaruuskisojen lisäksi avoin Grand Prix-luokka.
Kaksi viikkoa myöhemmin
hevosurheilualueen valtaavat
islanninhevoset, jotka kisaavat
omista mestaruuksistaan 13. –
15. heinäkuuta. Elokuun 17. –
18. nähdään valjakkoajon SMkisa, jossa yhteistyössä ovat
mukana Naantalin Ratsastajat
ja Loimaan Urheiluratsastajat.

Kärkikilpailut
jatkuvat syksyyn

Perinteiset Suomenratsujen Kuninkaalliset järjestetään
30.8. – 2.9., ja seuraavana viikonloppuna 7. – 9. syyskuuta
areenan valtaavat nuoret ratsut
omassa festivaalissaan. Samassa yhteydessä ratkaistaan
esteratsastuksessa junioreiden,
nuorten ja senioreiden SM.
Syyskuun 16. päivä Ypäjän
raviradalla ajetaan taas kilpaa:
vuorossa ovat harjoitusravit.
Kisakausi jatkuu ratsastushalleissa este- ja kouluratsastuksella ja päättyy 8. – 9. joulukuuta järjestettävään Tähtifinaaliin.
Lisää tietoa tapahtumista päivitetään osoitteeseen www.
hevosopisto.fi lähempänä kutakin tapahtumaa.

Haastattelussa
Susanna Suvinen

Mikä on työsi?
Ypäjän kunnan sosiaalityöntekijä.

Miksi kiinnostuit tästä työstä?
Sosiaalityöntekijän tehtävät
tarjoavat haastetta ja pidän sosiaalialan työstä. Tällä alalla
tapaa paljon erilaisia ihmisiä
niin asiakkaina kuin työpaikan
sisällä.
Mitkä olivat aiempia työpaikkojasi?
Olin ennen Loimaan sosiaalitoimistossa sosiaaliohjaajana ja lastensuojelulaitoksessa

Elämyksiä hevosen kanssa -valo

ohjaajana. Lisäksi olen ollut
Turussa lastentarhan opettaja
sekä Ypäjän kunnan perhetyöntekijä..
Missä asut?
Loimaalla.

Mitä mieltä olet Ypäjästä?
Pieni ja idyllinen kunta. Mukava tehdä töitä ja pikkuhiljaa
tutustuu ihmisiin niin kylällä
kuin työn puitteessa.
Keitä kuuluu perheeseesi?
Mies ja kolme lasta.
Siiri Rantanen

Jaettu I palkinto: ”Kosketus”, kuvaaja Tea Repo, Forssa.

Hevosen omistamisen
kehittämisprojekti järjesti
valokuvaus- ja videokilpailun aiheesta ”Elämyksiä
hevosen kanssa”. Kilpailulla kannustettiin harrastajia
kuvaamaan sitä, miten hevonen vaikuttaa heidän elämäänsä ja millaisia tunteita
se herättää.
Kilpailun voitto jaettiin
vihtiläisen Marjut Ristimäen ja forssalaisen Tea Revon kanssa. Ristimäen kuva
”Luottamus” tyttärestä ja
hänen ponistaan erottautui
rauhallisella ja jopa mystisesti puoleensa vetävällä

tunnelmallaan – ”peppipitkätossumaisuudellaan”.
Tuomariston mukaan kuva oli myös oikeaoppisesti
sommiteltu sekä valoa oli
käytetty hyvin. Revon kuvassa ”Kosketus” oli tavoitettu ihmisen ja hevosen
aito kohtaaminen – hetki ja
tunnelma. Kuvasta aistii hevosen ja tytön uteliaisuuden
ja ehkä hieman ujon kiinnostuksen. Lisäksi kuvaaja
oli lähellä. Valollisesti kuva
ei ollut erityisen taidokas,
mutta saavutettu tunnelma
korvasi sen puutteen. Kilpailun tuomareina toimivat

VEAT, Vuoden muotokuvaaja 2010 Sirpa RyyppöHimanen sekä tietokirjailija
Juha Erola.
Se, millaisia tunteita tuo
uljas eläin meissä ihmisissä herättää, tuli hyvin esiin
kuvien nimissä: Luottamus,
ilo, ystävyys, yhteys, läheisyys ja unelmat toistuivat.
Elämyksiä – sitähän hevosharrastus parhaimmillaan
on.
Voittajat palkittiin sunnuntaina 4.3.2012 Helsingin
Horsefair-messuilla.

Jaettu I palkinto: ”Luottamus”, kuvaaja

Ypäjän kunnanhallituksen puheenjohtaja Markku Leppälahden puhe
Kuntauudistusseminaarissa Forssassa 8.3.2012

ARVOISA MINISTERI, HYVÄ KOKOUSVÄKI
Ypäjän kunnan tavoitteena
on menestyä itsenäisenä kuntana ja turvata asukkailleen
parhaat mahdolliset palvelut ja elinolosuhteet. Olemme pärjänneet tähän saakka
hyvin, vaikka kunnalle on
tarjottu ulkoa päin eutanasiaa useita kertoja vuosien
varrella. Olemme luottaneet
itseemme ja yhteistyöhön
naapurikuntien kanssa. Näin
olemme turvanneet elämisen
puitteet pienessä kunnassa.
Jälleen meille sanotaan
ylhäältä johdetusti, että emme ole enää ajan tasalla emmekä pysty tekemään kauaskantoisia päätöksiä. Meidän
odotetaan lopettavan oma
kuntamme kuntalaisten edun
nimissä. Kunta on meille
enemmän kuin palvelujen
järjestäjä. Kunnantalo on
meille enemmän kuin pelkkä
virasto. Kunnantalo on palvelujen tae. Jos se jätetään
kylmilleen, on kylällä kyllä
hiljaista muutoinkin. Tästä
kehityksestä on meillä hyviä
esimerkkejä.
Jos meidän työtämme ja
ammattitaitoamme kunni-

oitettaisiin, mitään kuntarakennekarttoja ei olisi julkaistu etukäteen. Tuntuu siltä
kuin tuomio olisi jo annettu
ja vasta sen jälkeen olisi
mahdollisuus puolustuspuheenvuoroon.
Lounais-Hämeen kunnat
rakensivat tänne vuosituhannen alussa uuden terveydenhuollon kuntayhtymän,
jonka toimivuutta on kiitelty. Kymmenen vuotta sitten
taistelimme uuden idean
puolesta, koska sen katsottiin rikkovan silloisia lakeja.
Malli sopi kuitenkin perusturvalainsäädäntöön ja se
toimii. Kuntayhtymän tehtäväkenttää on laajennettu
luonnollista tietä koko ajan.
Nyt kuntayhtymään ollaan
liittämässä sosiaalipuolen
tehtäviä lisää kuntayhtymämallin kehittämiseksi. Hanke on valtakunnantasolla
vastatuulessa, koska se on
muodostumassa tulevan lainsäädännön vastaiseksi. Vahva peruskunta on nykyään
se oikea hyväksytty malli,
ei meidän mallimme. Meitä
uhataan taas lain rikkomisel-

la ja väitetään, että me emme
uskalla tehdä oikeita ratkaisuja. Meillä on kuitenkin tälläkin kertaa aikomus tehdä
niin kuin hyvä on, vaikka nyt
näyttääkin olevan hetkellisiä
vastoinkäymisiä edessämme.
Ypäjä on rajakunta ja
tekee yhteistyötä yli maakuntarajojen. Hevoset ovat
Ypäjän erityisrikkaus, jolla
pärjäämme ja erotumme.
Hevosalan toiminnot monipuolistuvat yhä edelleen. Itsenäisenä kuntana Ypäjä tuo
oman leimansa seudulliseen
kokonaisuuteen. Uskomme,
että seudun kunnat yksittäisinä tiimin jäseninä tuovat parhaan hyödyn seudulle. On
keskuskuntienkin etu, että
ympäristökunnat ovat innovatiivisia vastuunkantajia ja
alueensa kehittäjiä.
Me haluamme pysyä itsenäisenä ja yhteistyöhaluisena
kuntana. Pienelläkin kunnalla tulee olla paikkansa kuntakentässä. Nyt kyllä näyttää
siltä, että ihmiset kannattavat
omaa kuntaa pienempien
kuntien liitoksia. Sieltä Helsingin Espoon sparraukses-

ta sen sitten pitäisi siirtyä
tänne Ypäjän ja Humppilan
väliseksi kisaksi. Ypäjä olisi niskan päällä, kun meillä
on parikymmentä asukasta
enemmän kuin Humppilassa.
Yhteiskuntaa tulee kehittää kansalaisen näkökulmasta palvelukeskeisesti.
Keinotekoiset rajat tulisi olla jo historiaa. Kansalaisten
vapaus valita palveluitaan
lisääntyy kaiken aikaa ja siihen pitäisi varautua. Rajojen
piirtelyllä ja mammuttiorganisaatioiden luomisella keskitetään palveluja ja valtaa.
Nähtävästi tällä kehityksellä
tavoitellaan Helsingin tehokkuutta ja laadukkuutta.
Ypäjä on pieni, mutta sillä on vahva visio tulevasta.
Vuonna 2015 Ypäjällä asuu
tyytyväisiä asukkaita, jotka
arvostavat maalaismaisemaa,
luontoa, turvallisuutta ja terveitä elämäntapoja ja välittävät toinen toisistaan.
YPÄJÄN KUNTA

Markku Leppälahti
kunnanhallituksen puheenjohtaja
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okuvauskilpailun voitto jaettiin

a Marjut Ristimäki, Vihti.

Koppi-hanke saapui Ypäjälle

Kuvassa Ypäjän KOPPIhankkeen työryhmä:
Eturivissä sosiaaliohjaaja
Ulla Laine, sosiaalijohtaja
Eila Puolamäki ja vs.
hallintojohtaja Anne
Järvinen. Takarivissä
terveydenhoitaja Merja
Lilja, nuoriso-ohjaaja
Kati Saukkonen, Minne
menet nuori -projektin
projektityöntekijä Sari
Mäntyvaara sekä KOPPIhankkeen projektityöntekijä
Ewa Kirjavainen.

KOPPI on ESR-hanke, joka
tähtää kuntouttavampien työelämäpalveluiden kehittämiseen etenkin nuorille. Hanke
kestää 30.9.2013 saakka ja
Forssan seutukunnan KOPPIA
luotsaa projektityöntekijä Ewa
Kirjavainen.
KOPPI-hankkeen toiminta
on aloitettu nyt myös Ypäjällä.

Kuntaan on muodostettu oma
työryhmä, johon Ewa Kirjavaisen lisäksi kuuluu edustajia
kunnan sosiaali- ja vapaa-aikapalveluista, kunnan hallinnosta, terveydenhuollon edustaja sekä Minne menet nuori
–projektin projektityöntekijä.
Työryhmän yhtenä tavoitteena
on kehittää ypäjäläisille sopi-

via kuntouttavan työtoiminnan
palveluja, jotka tukevat asiakasta siirtymään vaiheittain
avoimille työmarkkinoille.
Hankkeesta pyritään saamaan mahdollisimman asiakaslähtöinen ja tavoitetta toteutetaan kuntiin perustettavien asiakasraatien välityksellä.
Raatiin osallistuvilta asiak-

kailta saadaan tärkeää tietoa
heidän todellisista kuntouttavaan työtoimintaan liittyvistä
tarpeistaan. Palveluiden tarvitsijoiden ja palveluiden kehittäjien voimat yhdistämällä
kuntoutujien työllistymispolut
selkiintyvät ja palveluiden vaikuttavuus paranee.

KESIS 2012
lähenee ja muistot
edellisistä leireistä
palaavat mieleen
Kesiksellä oli tosi hauskaa,
varsinkin teltassa yöpyminen.  
Lajit olivat kivoja. Ammunta
ja sähly parhaimmat. Mieleenpainuvaa oli myös meressä
uiminen. Ensi kesältä odotan
uusia lajeja ja telttailua kavereiden kanssa. (Roope)
Parina kesänä olen käynyt
Kesiksellä, on ollut todella kivaa!! Lajipaketeista löytyy aina sopiva paketti, ja molempina vuosina on tullut paljon uusia kavereita. Kaverit myöskin
jäävät, olen melkein kaikkiin
yhteydessä!! Lajien avulla on
tullut myös erilaisia kokemuksia. Lajeja on sopiva määrä ja
aina tulee pari ihan uutta lajia.
Teltoissa on kiva yöpyä ja ohjaajat ovat TODELLA kivoja!!
Ahtela on niin iso paikka,
ettei siellä tule sellaista fiilistä,
että olisi liian ahdasta! Kesistä
suosittelen kaikille, jotka pitävät edes vähän liikunnasta,
haluavat uusia kokemuksia ja
ystäviä! (Alina ;)
Leirillä kivointa oli uinti
ja melonta. Pidin paljon leiritorista ja discosta. Ruoka oli
myös hyvää. Työntekijät olivat
kivoja ja kilttejä. (Jutta)
Kesiksellä on kivaa! Kesiksen suunnistus on hauska ja
siellä on hyvää ruokaa. Odotan viidettä kesiskertaa! (Heidi
8 v.)
Kivointa oli leiridisco.
(Noora)
Olen ollut kaksi kertaa Kesiksellä. Ohjaajat ovat olleet
molempina vuosina kivoja.
Lajit ovat olleet kivoja. Judo
oli hauska laji! Ruuat ovat olleet hyviä. Olen saanut paljon
uusia kavereita. Teltassa nukkuminen on kivaa. Suosittelen
kaikille, jotka pitävät leireistä!
(Anna)
Olen ollut kesiksellä viidesti. Leirillä on hyvät ruuat ja lajipaketit, joissa on monipuolisesti eri liikuntalajeja. Leirillä
vierailleet esiintyjät ovat olleet
mahtavia, esim. Motoriikka
Miikka. Yleensä Kesis-leirillä
paistaa aurinko : ) (Juzo)
Tämä tulee olemaan kuudes kertani Kesiksellä. Ei tarvitse etsiä mitään tiettyä lajileiriä, sillä Kesiksellä on monipuoliset lajipaketit. (Pinja)
Olen menossa kesällä kuudetta kertaa Kesis-leirille.
Menen kuutos lajipakettiin.
Siinä on lajeina water world,
johon kuuluu lajikokeiluina
laitesukellus, vesihiihto, wakeboardaus ja uinti. Muita lajeja paketissani ovat kiipeily ja
kalliolaskeutuminen, beach futis ja Amazing Race in Kesis.
(Eerika)
Olen ollut kaksi kertaa perheleirillä meidän pikkutyttöjen kanssa. Leirillä oli välillä
yhteistä ohjelmaa aikuisilla ja
lapsilla. Välillä taas aikuiset
kokeilivat omia lajejaan, kun
lapset pitivät omia tuokioitaan
ohjaajien kanssa. (Jari)
Olen ollut Kesiksellä jo
kuusi kertaa. Lajipaketit ovat
niin kivoja, että nyt jo ihan

harmittaa, kun en enää niihin
pääse. Siksi olenkin jatkanut
leireilyä ohjaajaleireillä ja pari
viime vuotta olen ollut mukana
vapaaehtoisena organisaatiossa. Tänä kesänä olen lähdössä
ryhmänohjaajaksi. (Marika)
Me lähdettiin Idan kanssa
mun (Rosaliinan ) kyydillä Kesikselle. Leiri on liikunnallinen
(ei kuitenkaan liian) ja hauska.
Ruokakin on hyvää. Siellä nukutaan teltassa, ja se on kivaa.
Leirillä saimme myös uusia
kavereita. Siellä oli myös paljon kavereita myös meidän
koulusta. Kesiksellä on myös
joka vuosi joku julkkis. Kun
me oltiin Kesiksellä (2010)
siellä oli Motoriikka-Miikka.
Viime vuonna oli Elastinen ja
puhuva kone. Leiridisco oli
myös kiva. Leirillä oli lajipaketteja, jotka on suunnattu tietynikäisille lapsille. Lajipaketit
sisältävät erilaisia urheilulajeja. Joitain emme olleet kokeilleet vielä kertaakaan, esim motocross ja korikiipeily oli uusia
asioita ainakin minulle. Menemme uudestaan Idan kanssa
kesikselle. Siellä on tulossa
aivan uusia kiinnostavia lajeja kuten, snorklaus, vesihiihto
ja laitesukellus. Odotamme jo
innolla Idan kanssa kesää ja
Kesis-leiriä! Mukaan on taaskin tulossa muitakin kavereita Ypäjältä. Ihan paras leiri!!
Kannattaa osallistua! (Rosaliina ja Iida)
Olen ollut Kesiksellä kolme kertaa. Kesiksellä voi uida,
leikkiä, kiikkua keinuhevosilla, sekä myös liikutaan ja pelataan ryhmän kanssa. Kesiksellä on hyvä mieli. Kesiksellä
on illalla satuhetki josta pidän
eniten. Pidän myös uimisesta.
Mutta merivesi on vähän kylmää. Onneksi siihen tottuu, eikä se haittaa minua. Kesiksellä
nukutaan neljä yötä teltassa,
jossa voi välillä on vähän kylmä. Kesiksellä on tosi kivaa.
(Julia)
Olen ollut kesiksellä kolme kertaa. Kesiksellä on kivaa. Siellä voi uida, ja ostaa
kioskilta sipsejä ja karkkia.
Kesiksellä on hyvät telttamajoituspaikat. Minun mielestä
hauskinta on uinti ja ratsastus.
Kesiksellä tiskataan omat astiat. Kesiksellä on myös voimistelulaitteita. (Janina)
Olen ollut kesiksellä kerran
organisaatiossa, mutta perheestä on ollut leirillä mukana
leiriläisenä lapsia jo monena
kesänä. Tuleva leiri on jo viides leirikesä meidän perheessä. Leiri on mukava lasten liikunnallisesti aktiivinen paketti, jossa lapsilla on mahdollista
kokeilla neljän päivän ajan
erilaisia lajeja. Leirillä on hyvä
porukka huolehtimassa lapsien
ohjaamisesta, ruokailusta, puhtaanapidosta ja turvallisuudesta. (Minna)
Tänä vuonna myös Ypäjän
MLL on mukana leirillä tarjoten Ypäjäläisille leiriläisille
jäätelön .
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Rantanen johtaa Ypäjän Riistamiehiä
Risto Rantanen jatkaa Ypäjän
Riistamiesten puheenjohtajana ja sihteerinä toimii Helga
Tuura. Johtokuntaan yhdistys
valitsi Simo Kankareen, Juho

Rantasen, Hannu Saarikosken
ja Janne Hakamäen.
Toiminnantarkastajina toimivat Ilpo Mäkeläinen ja Paavo Mutkala.

Kylänvalvojiksi valittiin:
Yäjänkylä
Perttula
Kartanonkylä
Varsanoja
Manninen
Kuusjoki
Levä
Palikkala
Saarikko

Simo Kankare ja Jouni Mäkilä
Tero Reiman
Markku Nummela
Markku Nummela
Raimo Alkki ja Jyrki Uutela
Janne Hakamäki
Juhani Leppälahti ja Antti Suikkari
Kalevi Korpela ja Eino Kantee
Markku Salmi ja Markku Mäkelä

Kenneltoimikunnan vetäjänä toimii Sisko Nurminen
Ampumatoimikunta: kivääri
vetäjä Kari Tuura, haulikko
vetäjä Jani Nurminen. Riistanhoidosta vastaa Markku Mäkelä. Riistakolmion vetäjänä
on Erkki Fabritius, joka toimii
myös riistapäällikkönä.
Pienpetokanta on pysynyt
ennallaan verotuksesta huolimatta, ilveksiä on aika runsaasti, susia on myös liikkunut
alueella, hirvet ovat vähentyneet, peuroja on saman verran
kuin edellisenä vuotenakin,
kauriit ovat myös hieman lisääntyneet, jäniskanta on romahtanut, kanalinnut on myös
lisääntymään päin.

Ystävänpäivä jäällä
Ystävänpäivänä 14. helmikuuta
järjestettiin luistelutapahtuma
nuorille Pertunkaaressa. Tapahtuman järjestivät nuorisotoimi
ja liikuntatoimi. Makkaraa oli
paistamassa pari Hevosopiston
oppilaskunnan jäsentä. Tapahtumassa oli tarkoitus kisailla rusettiluistelun merkeissä ja pitää
hauskaa luistellen hyvän musiikin tahdissa.
Sää oli mitä mainioin, vain
muutama aste pakkasta, mutta
kävijöitä oli harmittavan vähän.
Tapahtuman järjestäjät olisivat

toivoneet lisää luistelijoita. Piti
olla erilaisia luistelukilpailuja
joista pääpalkintona olisi ollut risteily, mutta kävijämäärän
vuoksi kilpailuja ei voitu järjestää ja risteilypalkintokin jäi jakamatta.
Makkaranmyyjänä toiminut
Vilppu Laaksonen kehui tapahtumaa ja säätä ja totesi, että
makkara on myynyt hyvin kävijämäärään nähden. Musiikki
oli hänen mielestään kuitenkin
aivan kuraa. Hevosopistolaiset
Meeri ja Elina tulivat tapahtu-

maan Vilpun pyytäminä. Tyttöjen mielestä olisi voinut olla
enemmän toimintaa.
Nuoriso-ohjaaja Kati Saukkonen ja liikuntaohjaaja Merja
Kivimäki toivoisivat nuorten
kertovan millaista toimintaa he
haluaisivat Ypäjälle, että kaikille saataisiin mieluista tekemistä.
Joten ottakaa rohkeasti yhteyttä
näihin täteihin!
Reportterit
Veera Sulantola ja
Ella Honkanen

REKRY-ILTA 9.3.
Nuorisotoimi järjesti Haavissa
Rekry-illan 9.3.2012. Rekryillan tarkoitus oli saada Ypäjän
nuoret tietoisiksi yrityksistä ja
mahdollisista kesätyöpaikoista.
Tapahtumassa oli n. 30–40 henkilöä.
Paikalla oli Päivi Paija kertomassa Paijan Maatilamajoituksesta. Hän halusi kesätyöläisen ja mahdollisesti myös silloin
tällöin käyvän työapulaisen.
Töitä siellä olisi laidasta laitaan,
siivouksesta puutöihin, maalaamisesta jopa ruuan laittoon.
Päivi toivoo, että nuoret olisivat
oma-aloitteisia ja aktiivisia.
Seuraava haastateltavamme
oli Esa Uusitalo, joka esitteli
yritystään Putkiasennus Esa
Uusitalo. Hän on myös Ypäjän
Yrittäjien puheenjohtaja. Esa
saapui tapaamaan nuoria ja halusi kertoa heille hänen työstään.
Hänen mielestään on tärkeää,
että jopa 15-vuotiaat saisivat
kokemusta eri työpaikoista. Esa
haluaa kertoa muille yrittäjille,
että kannattaa mainostaa omaa
yritystään ja Esa tarjoaa monipuolista työtä.
Haastattelimme myös Tapio
Ahosta. Hänen yrityksensä nimi
on Eristysliike T. Ahonen, hän
tuli sen takia, jotta saisi itsensä
julki ja halusi tarjota kesätöitä nuorelle. Hänen tarjoamansa
työ on monipuolista ja työpaikat
vaihtelevat.
Sari Mäntyvaaraa Minne menet nuori? -hankkeesta
haastattelimme kovilla kysymyksillä. Hän tuli paikalle Katin
pyynnöstä. Hän tuli esittelemään

hanketta, joka on tarkoitettu alle
25-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat työllistymishankkeen
nuorille ja yrittäjille. Minne
menet nuori? -hanke sijoittuu
viidelle kunnalle; Forssa, Jokioinen, Tammela, Humppila ja
Ypäjä, joista pääpaikka on Forssa. Hanke loppuu elokuussa,
sekä aktiivinen toiminta loppuu
kesäkuun loppuun mennessä.
Hän halusi myös muistuttaa, että Ypäjällä on mukavia nuoria ja
kannattaa opiskella.
Uhriksemme joutui myös
Anne Järvinen (vs. hallintojohtaja), joka on auttamassa jos
haluaa kysellä kunnan työpaikoista. Hän sanoi nuorille, että
kannattaa hakea sitkeästi kesätyöpaikkoja eikä luovuttaa, ”kyllä se joskus tärppää.”
Ulla Laine (sosiaaliohjaaja)
saapui Rekry-iltaan Katin pyynnöstä. Ullalla ei ollut itsellään
töitä tarjolla nuorille, mutta mielestään oli hyvä, että hän osallistui tilaisuuteen niin kuuli mitä
tapahtuu ja sai omaan työhönsä
vinkkejä. Ulla lähetti nuorille
sellaisia terveisiä, että nuoren
täytyy olla oma-aloitteinen ja
pyrkiä eteenpäin.
Lisäksi paikalla oli Loimijoki Golfin edustus, Perttu
Jaakkola ja Hanna Karppinen. Loimijoki Golf onkin suuri
ypäjäläisen nuoren kesätyöllistäjä. Tänäkin vuonna toivottavasti
mahdollisimman moni hakee
heille töihin.
Kaikkien yrittäjien mielestä
Rekry-ilta oli mahtava juttu. He
toivoivat, että se järjestettäisiin

joka vuosi. Yrittäjät toivoivat,
että mahdollisimman moni yrittäjä ja nuori osallistuisivat tulevina vuosina tapahtumaan.
Monikaan nuori ei saanut
vielä kesätöitä, mutta hakemus
kyllä lähti monelta nuorelta.
Useimmat luulivat, että kyseessä oli normaali Haavi, mutta
saapuessa hämmästyivät, mutta
pitivät tapahtumaa tarpeellisena.
Vera Simosen mielestä tapahtuma oli tarpeellinen ensivuoden
kesätyöpaikan hakemiseen. Heta
Ahonen on lähettänyt kunnalle
hakemuksen, mutta tieto kesätyön saamisesta ei ole varmaa,
joten tapahtuma oli tarpeellinen
jotta sai tietoa myös muista kesätyöpaikoista. ”Oli hyvä, että
yrittäjät tulivat ja kertoivat töistään jotta sain tietää millaista työ
oikeasti on”, Jonne Salminen
kertoi.
Kati Saukkonen järjesti tapahtuman, jotta kynnys nuorilla madaltuisi hakea kesätöihin.
Katin mielestä tämä oli järkevä
juttu, mutta kaipaa vielä palautetta. Hän harmitteli, kun Hevosopisto ei saapunut paikalle. Kati
toivookin, että mahdollisimman
moni nuori hakee kesätöitä, rohkeasti, itsenäisesti ja reippaasti.
Kati kiittää suuresti yrittäjiä ja
nuoria, jotka osallistuivat tapahtumaan ja toivoo, että ensi vuonna paikalla on tuplaten porukkaa
ja tieto vaihtaa kuulijaa!
Hyvää alkavaa kevättä!
Haastattelijat: Saana Ojala
ja Nenna Salminen
Kirjuri: Jonne Salminen

Wäärin käsityksiä
Koiranperse
vai hevosenpierettäjämäki?

Kaikille ypäjäläisille tuttu Koiranperse sijaitsee Forssa-Loimaa
tieltä käännyttäessä Ypäjän keskustaan päin. Tuulos pistää vielä
paremmaksi. Sieltä löytyy hevosenpierettäjämäki, joka eläinlajinsa puolesta sopisi paremmin
Ypäjälle, Suomen viralliseen hevospitäjään. Ypäjän Hevosopistoa voidaan nimittää Hämeen
hiomattomaksi timantiksi. Koko
Euroopasta ei löydy toista näin
laajalla kirjolla varustettua hevosmatkailukohdetta.
Hevosmiehiä muistellessa ei
voida ohittaa vääpeli Haimia. Ilmari Haimi oli vuonna 1947 perustamassa myös Ypäjän Ratsastajat ry:tä, joka toimii vieläkin.
Haimi osallistui myös Helsingin
olympialaisiin 1952 ja saavutti
hevosella Keija kenttäratsastuksessa 32. sijan. Kenttäratsastuksen joukkuekilpailussa sijoitus
oli 16. Vuonna 1953 vääpeli
Haimi nousi estekokeessa kenttäratsastuksen suomenmestariksi. Hänelle on luovutettu myös
vapaussodan kunniamerkki
1920. Hänen ollessaan voimistelun ja urheilun opettajana meille
nööseille Ypäjän Yhteiskoulussa
me saimme olla hänen sotilaallisen kurinsa alaisuudessa. Voimistelutunneilla Ypäjän raviradan maastossa saimme mennä

taaksepoistua ja maahanylös.
Harjoittelimme marssia, jonon
ojennusta ja lukua. Voimistelussa teimme haaraperusta ja
jalan heittoa. Monen monituista
kertaa saimme nokialaisia pöpeliköstä hakea. Haimi sai myös
komentoäänellään varpuset putoamaan puusta tai ainakin paskomaan päällemme.
Toinen koulumme opettaja oli uskonnon opettaja Toivo
Roivas. Hän oli kuin suoraan
Arto Paasilinnan kirjoittamasta
elokuvasta Onnellinen mies. Jopa pääosan esittäjässä Per-Olof
Sirenissä ja rovasti Roivaassa
oli jotain samaa. Herran sanaa
hän ei juurikaan saanut jäämään
meidän ilkikuristen kollien päähän. Ehkä olisi ollut parempi,
kun hän olisi seisonut saarnastuolissaan kirkkokansan edessä.
60-luvulla uskonnon opettajana
toimi Harri Holkerin veli Matti
Holkeri. Hänestä muistikuvani
ovat hämäriä.
Käsitöitä opetti silloin vielä nimeltään Taina Leppäsalo.
Väitti viime elokuun luokkakokouksessa, että olimme levottomia. En allekirjoita väitettä.
Kyllä meinaan patalappujakin
syntyi. Minullakin on vielä tallella yksi puna-kelta-harmaaraidallinen. Mutta kyllähän Taina

hyvä opettaja oli eikä juuri hermostunut. Nykyisin Taina omistaa Suomi Design Oy:n ja käyttää luomistyötään aivan ihaniin
poppanoihin ym.
Vielä asiaa kulttuurista, koska
koen olevani kulttuurin moniottelija, siitäkin muutama sana.
Ypäjän 25 vuotta toiminnassa
ollut ja suuren menestyksen saanut musiikkiteatteri esittää tänä vuonna musikaalin The Boy
Friend. Teatterin johtaja Virtasen
Pekka tuskin enää lauteille hyppää, mutta nuoret panevat parastaan.
Jos palstatilaa riittää, haluan
vielä mainostaa Suomen runopuulaakin Hämeen karsintaa,
joka järjestetään Forssassa ravintola Blue Poolissa 18.4.2012.
Kisaan voivat osallistua kaikki
omilla runoillaan. 10–15 ensiksi
ilmoittautunutta pääsee mukaan.
Voittaja pääsee SM-kisoihin
Kuopioon, missä valitaan Suomen mestari. Tapahtuma radioidaan. Suomen mestarilla on
mahdollisuus päästä osallistumaan MM-kisoihin. Runopuulaakin säännöt voitte googlata
netistä.
Kulttuuripitoista kevättä
Keijo Wääri

YPÄJÄN KIRJASTO
UUTUUSLUETTELO

1 Filosofia. Psykologia.
Rajatieto
Juuti, Pauli: Saako työssä viihtyä? Tositarinoita työelämästä
2 Uskonto
Kummin kaa: kummitarinoita

3 Yhteiskunta
Furman, Ben: Olen ylpeä sinusta!: ratkaisukeskeisiä keinoja
vanhemmille ja muille lasten kasvattajille

5 Luonnontieteet.
Matematiikka. Lääketiede
Grönlund, Elina: Kuolevan hyvä
hoito
Kiminkinen, Tapani: Lukot auki!
sanoo maalaislääkäri
Ruuti, Marja: Oikeaa ravintoa
minulle: opas ravintosuosituksen
ravintosuositusten viidakkoon
Tavi, Varpu: Maanantaisoturin dieetti: ensi maanantai on nyt!
6 Tekniikka. Talous.
Käsityö. Maa- ja metsätalous.
Kotitalous. Liiketalous
Henshaw, Peter: Mahtavat traktorit: tietoa ja tarinoita
McGuire , Margaret: Näperryksiä: minikokoisia aarteita itselle
ja lahjaksi
Laine, Matti: Rakkaat vanhat
puutalot: säilyttäjän opaskirja
Higgins, Gillian: Kuinka hevonen toimii: visuaalinen opas hevosen anatomiaan
Saarelma, Minna: Kissojen nimipäiväkirja: Viiru, Nöpö vai Kassinen?
7 Taiteet. Liikunta
Harrison, Hazel: Maisemamaalarin opas: opi maalaamaan akvarelleja
Harman, Doug: Hyvien kuvien
käsikirja
80–83 Kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset. Runot.

Näytelmät
Drockila, Susanna: Väistäkäis
vähä
86–89 Kirjallisuustiede.
Kielitiede. Kielet.
Mazzarella, Merete: Ainoat todelliset asiat: vuosi elämästä
Aikuisten kaunokirjallisuus
(D=dekkari, SF=fantasia/scifi,
R=rakkaus, S=sota)
84 Kertomakirjallisuus
Donoghue, Emma: Huone
Forsman, Tiina: Annikki Nissinen selvittää murhan (D)
Frimansson, Inger: Kylmä maa
(D)
Grönroos, Satu: Lumen syli
Hietamies, Eve: Tarhapäivä
LaPlante, Alice: Hämärän huoneet (D)
Murakami, Haruki: Norwegian
wood
Sansom, C.J.: Musta tuli (D)
Swärd, Anne: Kesällä kerran
85 Sadut. Kuvakirjat.
Sarjakuvat
Nykänen, Anni: Mummo: 2

Lasten ja nuorten tietokirjallisuus
Greis, Vesa: Käsityön taito 2: teknisen työn ideoita ja tekniikoita
Kovanen, Minna: Käsityön taito: ideoita tekstiilityön, teknisen
työn ja askartelun tekniikoin
Lamprell, Klay: Vanhemmilta
kielletty Lontoo: kaikki mitä olet
aina halunnut tietää!
Lamprell, Klay: Vanhemmilta
kielletty Pariisi: kaikki mitä olet
aina halunnut tietää!
Ransford; Sandy: Heppatytön käsikirja

Lasten ja nuorten kaunokirjallisuus
Huovi, Hannele: Ihme juttu! :runoja isoista ja pienistä ihmeistä

Nuotio, Eppu: Matkalla tullaan
suuremmiksi: valitut runot
Nuotio, Eppu: Papupiilokas:
ötökkäriimejä
Värssyveturi
Cast, P.C.: Vainottu
Kuronen, Kirsti: Omenapuu laulaa
Lorey, Dean: Painajaisakatemia
3: Hirviöiden sota
Mikkanen, Raili: Histamiinin
luolaseikkailu
Riordan, Rick: Liekehtivä valtaistuin (SF)
Smith, L.J.: Varjosielut
Tapola, Katri: Väinämö sisäkentillä
Veirto, Kalle: Etsivätoimisto
Henkka & Kivimutka ja mafian
vanki
85 Sadut. Kuvakirjat.
Sarjakuvat
Duddle, Jonny: Merirosvoja naapurissa: tapaa mainio Puu-Jalkasten perhe
Hai, Magdalena: Mörkö Möö ja
Mikko Pöö
Hytönen, Ville: Taatelikujan salaperäinen Pisteli
Jennings, Sharon: Franklin haluaa olla iso
Korolainen, Tuula: Muumien värikäs päivä
Pikku Prinssi. Ajan planeetta
Veittikoski, Niina: Hertta pelaa
jääkiekkoa
Simpsonit: parhaat 2012
Takahashi, Yoshihiro: Weed: 1
AV-aineisto: cd-levyjä
Kolu, Siri: Me Rosvolat ja konnakaraoke (äänikirja)
AV-aineisto: elokuvia
Kauniit ja rohkeat: parhaat häät
Näkemiin vaan muru: spesiaali
Vaarallista kokea
www.lounakirjastot.fi
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Mannerheimin Lastensuojeluliiton
toiminta Ypäjällä vuonna 2011
Yhdistyksen jäsenmäärä
31.12.2011 oli 125 kpl ja jäsenmaksu oli 20 €. Yhdistys
tiedotti tapahtumistaan Ypäjäläisessä, internetissä ja paikallisten liikkeiden ilmoitustauluilla. Vuoden 2011 aikana yhdistys oli mukana seuraavissa
tapahtumissa:
• L
 asten retkisängyn vuokrausta jatkettiin.
• Yhdistys jatkoi vauvankantorinkan lainaamista panttia
vastaan.
• Vastasyntyneille ypäjäläisille on lahjoitettu MLL kangaskassi. Lahjan mukana on
ollut esitteitä MLL:sta. Nämä lahjat on jaettu neuvolan
kautta.
• Forssan seudun MLL:n yhdistysten yhteisiä kirpputoreja Forssan seudun kunnissa järjestettiin vuoden aikana
4 kertaa.
• Ypäjän yhdistys on ollut mukana Liikuntaperhekahvilassa, joka toimii Lastenmaailman tiloissa joka toinen keskiviikko aamupäivällä.
• Lahjoitettiin perhekahvilasta
jääneitä leluja ja askartelutarvikkeita sekä syöttötuoli
päivähoidolle.
• Yhdistys osallistui ekaluokkalaisten polkupyöräkypärien hankkimiseen. Ne jaettiin
ekaluokkalaisille huhtikuussa.
• 16.4. järjestettiin seutukunnallinen retki Lapsimessuille
Helsinkiin.
• Osallistuttiin Pertun päivät
-tapahtumaan järjestämällä
kirpputori Pertunkaaressa
lauantaina päivällä.

• S
 yksyn aikana yhdistys piti
satutunteja Ypäjän kirjastossa kaksi kertaa kuukaudessa
keskiviikkoiltaisin.
• Lokakuussa järjestettiin retki
Turun Nuoren Teatterin esitykseen Heinähattu, Vilttitossu ja Pamela-täti.
• Marraskuussa yhdistys osallistui 5-6 -vuotiaiden luistelukoulun kustannuksiin Loimaan jäähallilla.
• 1.12. yhdistys osallistui Ypäjän joulunavaukseen omalla
kojulla. Yhdistyksen teltassa
oli tarjolla myös lämmintä
mehua ja pipareita, jotka tarjosivat Ypäjän Yrittäjät ry.
Paikalla järjestetyt arpajaiset
osoittautuivat suosituksi.
• Jouluaattona enkelitytöt vierailivat palvelutalolla.
Tänä vuonna toiminta tulee
valitettavasti entisestään hiljenemään, koska vapaaehtoisista tekijöistä on pulaa. Tällä
hetkellä tiedossa on ainoastaan
seutukunnallinen retki Korkeasaareen helatorstaina 17.5.
Tarkemmat tiedot löydät ilmoituksesta. Syksylle on myös
suunnitteilla kirpputori Pertunkaareen, mutta aikataulu on
vielä avoinna. Tällä hetkellä
yhdistyksen resurssit eivät riitä
esim. kerhotoiminnan järjestämiseen. Jos olisit kiinnostunut
tällaisesta toiminnasta tai haluaisit osallistua joskus esim.
kirpputorin järjestelyihin, ota
rohkeasti yhteyttä sähköpostilla tai puhelimitse: heidi.moilanen@pp1.inet.fi tai 040 822
7881.
Yhdistyksen sihteeri
Heidi Moilanen

Reijo Heinonen ampui
kolme SM-pronssia

Suomen Veteraaniampujat ratkoivat ilmakiväärin SM-arvoja
Kuopion erinomaisella ampumaradalla 25–26.2.2012.
Ypäjäläinen ampujaveteraani
Reijo Heinonen (Y-75) ampui
jälleen erinomaisesti saavuttaen
kolme SM-pronssia. Mitalit tulivat ilmakiväärin 10 metrin liik-

kuvassa maalissa, sekajuoksussa
ja putoavissa tauluissa.
Jokioislainen Juha Hacklin
saavutti sarjassaan Y-50 samoissa lajeissa kaksi SM-hopeaa ja
yhden SM-pronssin.
Risto Suonpää (Y-70) ampui
SM-hopeaa 10 metrin liikkuvassa maalissa.

Jokiläänin kansalaisopiston

KEVÄTNÄYTTELY

Ypäjän Kartanon koululla
21. – 22.4.2012

Esillä Ilo oppia yhdessä!
-teemavuoden kädentaidon töitä
Näyttely avoinna
• la klo 11–17 • su klo 11–17
Lauantaina 21.4.
Viihdeorkesteri klo 15.30
Sunnuntaina 22.4.
Musiikkiesityksiä
Lukuvuoden päättäjäiset klo 16.15
• musiikkia
• rehtorin puhe
Opistolaisyhdistyksen kahvila
ja arpajaiset!
Tervetuloa!

KESÄRETKEN HÄMEENLINNAAN
lauantaina 14.7.2012
Tutustumiskohteina ovat mm. Hämeen keskiaikainen
linna sekä Lepaan kartanon puutarha ja viinimyymälä.
Lisäksi Aulangon luonnonpuisto tai Aulangon kylpylä
(lisämaksullinen). Perinteinen risteily mahtuu myös
kesäretkiohjelmaan (Hämeenlinna-Lepaa).
Hinta n. 65 €/aik, 35 €/lapset 4-14 v, alle 4 v ilmainen.
Hinta-, aikataulu- ym. tiedot tarkemmin toukokuun
Ypäjäläisessä.
Ilmoittautua voi jo nyt Elisalle 044 561 6965. Kannattaa olla nopea, koska jo kolmena kesänä retkemme
on myyty loppuun hetkessä!
Tervetuloa mukaan kesäretkelle koko perheen voimin.
P.S. Bussikyyti sponsored by
Kuusjoenkulman kyläyhdistys

Lähde viettämään kevätpäivää eläintarhaan helatorstaina 17.5.2012.
Bussi lähtee Ypäjän keskustan pysäkiltä klo 9.00.
Paluu lähtee klo 15.30.
Kuljetuksen hinta 10 € MLL:n jäsenille ja 15 € muille.
Sitovat ilmoittautumiset 30.4. mennessä 044 257
0509 / Mervi.
Järj. Lounais-Hämeen MLL yhdistykset

ALENNUSTA
TEATTERILIPUSTA
MLL Ypäjän jäsenet saavat 3 € alennusta Forssan
teatterin näytelmästä
Fedja-setä, kissa ja koira.

Jäljellä olevat näytökset 9.4., 11.4., 15.4., 18.4. ja
22.4. Lisätietoja www.forssanteatteri.fi
Alennuksen saa näyttämällä jäsenkorttia kassalla.
Etu koskee jäseniä perheineen.

HYVÄ KUNTALAINEN!
Loimaan evankelisen kansanopiston ja Toveriliiton

KESÄRETKI KARJALAAN
17.–20.7.2012

Värtsilä – Ruskeala – Kolatselkä – Petroskoi – Kizhin saari.
Matkan hinta: 340 euroa
Toveriliiton tilille FI98 5238 3620 0110 87.
60 euroa kerätään autossa
Mukaan mahtuu 30 matkalaista, kuljettajana Matti Mikkola.
Ilmoittautumiset 31.5.2012 mennessä puh. 050 448 8470
tai (02) 762 7217 tai sähköposti toimisto@leko.fi

---KIRPPUTORI--Perttulan koulun pihalla
28.4. klo 10–13
Buffetti
Tervetuloa tekemään löytöjä!

Järjestää SPR:n Ypäjän osasto

Oletko kiinnostunut tutustumaan yhteiskunnalliseen
toimintaan ja poliittiseen vaikuttamiseen sekä haluatko tulla mukaan toimintaan?
Otapa yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse.
Elina: elinalahde@hotmail.com tai 040 564 1702
Pertti: pertti.kaven@luukku.com
Pirjo-Riitta: pirjo-riitta.palonen@elisanet.fi
Jukka: jhyrsyla@gmail.com tai 050 531 8458
Ulla: salmul.4@gmail.com tai 050 491 2164
Leila Varjorinne: (02) 767 3895
Ypäjän Kirkonkylän Työväenyhdistys ry

Ypäjän Kokoomus ry:n

KEVÄTKOKOUS

keskiviikkona 18.4.2012 klo 19.00 Ypäjän Osuuspankin kerhohuoneella (hallitus klo 18.00 alkaen).
Käsitellään kevätkokoukselle määrätyt asiat.
Tervetuloa!
Hallitus

Kartanonkylän yksityistien

VUOSIKOKOUS

pidetään Hevosopiston Kerhossa
lauantaina 28.4.2012 klo 14.00 alkaen.

Ypäjän Eteläinen Maamiesseura
Kuusjoenkulman kyläyhdistys järjestää

KORKEASAARI

tarjoaa jäsenilleen seuraavia palveluja vuonna 2012
Kesantomurskain 14 €/ha
Kultivaattori
12 €/ha S
Lautasmuokkain,
Multiva
15 €/ ha
Lantakärry
Junkkari
3,5 €/kuorma
Lietekärry
4,0 €/kuorma

Simo Vali, 767 3149, 0400 459 081
Simo Vali, 767 3149, 0400 459 081
Samu Heikkilä, 045 633 9847
Samu Heikkilä, 045 633 9847
Matti Alanko, 767 3907, 050 347 9045

Lajittelu
15 €/tonni Raimo Suonpää, 767 7120, 041 432 3954
Lajittelu,
erikoiskasvit 18 €/tonni Raimo Suonpää, 767 7120, 041 432 3954
Peittaus
42€/tonni Raimo Suonpää, 767 7120, 041 432 3954
Maanäytekaira maksuton
Ruuhkien välttämiseksi toivomme jäsenten varaavan lajittelunsa hyvissä
ajoin.
Kaikkiin yllä mainittuihin hintoihin lisätään ALV 22 %.
Klapikone, PilkeMaster 40 €/päivä Simo Vali, 767 3149, 0400 459 081
Klapikone, SuperPilke 35 €/päivä Simo Vali, 767 3149, 0400 459 081
Klapikonehintoihin sisältyy alv 23 %

Ypäjän Sotainvalidit, puolisojäsenet,
tukijäsenet sekä naisjaosto

TUPAILTAPÄIVÄ
Veteraanituvalla tiistaina 24.4.2012 klo 14.00.
TERVETULOA!

Esillä sääntöjen määräämät asiat.

Maksuunpanoluettelo on nähtävillä Ypäjän Osuuspankissa 12.–26.4. välisenä aikana.
Hoitokunta

KIRI, KIRI, LOPPUKIRI!

Auta meitä auttamaan ypäjäläisvanhuksia!
Iso kiitos

teille kaikille, jotka olette jo kantaneet kortenne kekoon.
Tilille on kertynyt noin 700 euroa, ja se on hyvä pohja
kerätä vaikka saman verran lisää.
Osallistuthan sinäkin? Jokainen euro on arvokas.
Aikaa on tämän kuun loppuun asti.
LC Ypäjä Kate järjestää julkisen keräyksen Ypäjän Palvelukeskuksen vanhusten hyväksi. Keräyskohteiksi seuloutuivat tarpeiden mukaan geriatriatuoli ja mahdollisesti televisioita eri osastoille keräyksen tuoton mukaan.

Pienistä lahjoituksista voi kasvaa iso apu.

Osallistu lahjoittamalla Ypäjän Osuuspankissa olevalle
keräystilille Sinulle sopiva summa. Merkitse tilillepanon
viestitietoihin, jos et halua nimeäsi julkisuuteen.
Summat pysyvät salaisuuksina. Keräysaika päättyy
30.4.2012 ja lahjoitus tehdään toukokuussa 2012.
Tilin numero on FI90 5539 0220 0320 22
Saajaksi LC Ypäjä Kate/keräys
Keräysluvan numero 8090/204/2011
KIITOS!
LC Ypäjä Kate
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Järjestämme kirpputoritapahtuman

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

Huhtikuun toimintaa
Kuukausikokoontuminen Veteraanituvalla tiistaina
10.4. klo 16. Vieraana fysioterapeutti Satu Vaarula.

Perttulan koulun pihalla 28.4.2012 kello 10.00–13.00.
Haluatko tulla myymään ylimääräisiä tavaroitasi?
Myynti tapahtuu niin, että jokainen myyjä tuo oman
pöytänsä/telineensä, voit myös käyttää henkilöauton
peräkärryä tai auton takalaatikkoa tms.
Paikkavaraukset viim. 24.4.12, sekä lisätiedot:
Satu: 050 363 0508
Sari: 050 517 9113
Myyntipaikka 2 e, maksu paikan päällä!
Tervetuloa myymään ja tekemään löytöjä!
Paikalla myös buffetti.
Järjestää
SPR:n Ypäjän osasto

Naistenpiiri Veteraanituvalla tiistaina 17.4. klo 14.

Kirjoittajapiiri kokoontuu Veteraanituvalla perjantaina
20.4. klo 14.

Tarinatupa Veteraanituvalla keskiviikkona 25.4. klo 13.

Eläkeliitto Ypäjän yhdistys

Levänmäen yksityistien

VUOSIKOKOUS

tiistaina 17.4.2012 klo 19.00 Marja Väärillä.
Hoitokunta

Ypäjänkylän Maa- ja kotitalousnaiset

HUHTIKUUN TOIMINTAA

KEPPIJUMPPA jatkuu vielä huhtikuun maanantaisin klo 19.00 Ypäjänkylän koululla.
TUPAILTA keskiviikkona 11.4 klo 19.00 Seuraintalolla. Vieraana kirkkoherra Vesa Rasta.
Emäntinä Ritva ja Pirkko. Tervetuloa!

Ypäjän Metallityöväen a.o. 158

KEVÄTKOKOUS

keskiviikkona 11.4.2012 klo 18.00 Veteraanituvalla.
Esillä sääntömääräiset ja kokoukselle esitetyt asiat.
Toimikunta kokoontuu klo 17.00.
Puheenjohtaja

Suomelan yksityistien

VUOSIKOKOUS

torstaina 12.4.2012 klo 19.00 Juha Mäenpäällä, Suomelantie 165.
Hoitokunta

KUTSU VARSINAISEEN
OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN
Ypäjän Osuuspankin jäsenet kutsutaan varsinaiseen
osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään torstaina 12.
päivänä huhtikuuta 2012 klo 18.00 Ypäjän Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Kurjenmäentie 2, 32100
Ypäjä. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

Keskustan Ypäjän kunnallisjärjestön

sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS

pidetään Veteraanituvalla perjantaina 13.4.2012 klo
18.00.
Tervetuloa!
Johtokunta

Ypäjän kunnan kalastuskuntien

VUOSIKOKOUS

Osuuspankin kokoushuoneessa sunnuntaina 15.4.
2012 klo18.00.
Ypäjän kunnan kalastuskunnat

Isonveräjäntien yksityistien

VUOSIKOKOUS

pidetään sunnuntaina 15.4.2012
klo 14.00 Mäkilässä.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!

Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry:n

KEVÄTKOKOUS

Ypäjänkylän Seuraintalolla ke 18.4.2012 klo. 19.00.
Sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa!
Hallitus

Keskustan Perttulan py:n
sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS
pidetään Kunnantalon kahviossa keskiviikkona
18.4.2012 klo 19.00.
Johtokunta kokoontuu klo 18.30.
Tervetuloa!
Johtokunta

Lehtimäenkulmantien

VUOSIKOKOUS
pidetään Markku Paijalla keskiviikkona 18. huhtikuuta 2012 klo 18.00.
Tervetuloa!
Toimitsijamies

Ypäjän Karjalaisseura ry

TUPAILTA

torstaina 19.4.2012 kello 18
Sylvi Leinolla, Rantatie 3 as 1, Ypäjä.
Tervetuloa haastelemaan!

Ypäjän Yrittäjät ry:n

KEVÄTKOKOUS
keskiviikkona 18.4.2012 klo 18.00 Ypäjän Kirjanpito
Oy:n tiloissa, Soinintie 3.
Esillä sääntömääräiset asiat sekä sääntöjen muutoksen toinen käsittely.
Hallitus

Huhtikuu / 2012

11

Liikuntatapahtumia

Suomen Keskustan
Ypäjän Eteläisen py:n

VUOSIKOKOUS

keskiviikkona 18.4.2012 klo 18.30 Veteraanituvalla.
Käsitellään sääntömääräiset asiat sekä syksyn kunnallisvaaleihin valmistautumista.
Tervetuloa!
Johtokunta kokoontuu klo 18.00.
Johtokunta

Ypäjän Sotaveteraanit,
Naisjaosto ja
kannattajajäsenet

Huhtikuun iltapäivätilaisuus pidetään seurakuntakodilla keskiviikkona 18.4.2012 klo 14.00–16.00.
Joukolla mukaan. Uusi kirkkoherrakin tulee ja tietysti
myös kanttori.

PACOCKTAIL
P
M
Lauantaina 14.4.2012
JU Kartanon
koululla Ypäjällä

13.30–14.30 Zumba
14.45–15.45 Body
16.00–17.00 Kehonhallinta ja venyttely
Ja taas mennään! Rohkeasti mukaan niin uudet kuin
tututkin jumppaajat, ikään tai kuntoon katsomatta!
Tervetuloa kokeilemaan kiinnostavinta
tuntia tai haasta itsesi koko
iltapäivään! Hinta 5 e/tunti.
Ilmoittautumiset 5.4. mennessä
satun.liikuntapalvelut@gmail.com
Järj. Ypäjän Naisvoimistelijat /
Satun Liikuntapalvelut

LIIKU LEIRILLÄ

Kivenkorvan yksityistien

VUOSIKOKOUS

12.6 – 15.6.2012

torstaina 19.4.2012 klo 19.30 Hakamäessä, Kivenkorvantie 326.
Valitaan uusi hoitokunta ja käsitellään muut sääntömääräiset asiat.
Hoitokunta

Suomen Keskusta r.p:n
Ypäjänkylän paikallisyhdistys ry.

KESIKSELLÄ Sauvon Ahtelassa vietetään leirielämää
meren rannalla, mäntypuiden siimeksessä.
Sinä 7 – 14 v. ilmoittaudu 25.4. mennessä: liiku.fi/lapset. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Tarjolla on paljon erilaisia lajipaketteja.
Lisätietoja Liiku ry. (02) 515 1960.
Ypäjän kunnan liikuntapalvelut järjestää leirille linjaautokuljetuksen Ypäjältä.

VUOSIKOKOUS

Ypäjänkylän Seuraintalolla
sunnuntaina 22.4.2012 klo 19.00
Esillä sääntöjen määräämät asiat.

Johtokunta

Tervetuloa.

SAUVAKÄVELYÄ
JA KAIKENLAISTA
LIIKUNTAA
TOUKOKUUSSA

YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSET
Kunnossapitoa ja perusparantamista varten on toimitettava tekniselle osastolle keskiviikkoon 16.5.2012
klo 14.30 mennessä. Samalla tulee toimittaa tiedot
muutoksista tiekunnan toimielimissä, yhteystiedoissa
yms. sekä tarvittavat liitteet.
Hakemuslomakkeita on saatavana kunnanviraston
yhteispalvelupisteestä ja internetistä osoitteesta www.
ypaja.fi – palvelut – tekniset palvelu – tekniset palvelut – liikenneväylät – hakemuslomake (tekstissä).
Lisätietoja teknisestä toimesta, p. (02) 7626 5241.
Ypäjällä 14.3.2012
Tekninen lautakunta
www.ypaja.fi

Kesäleirit 2012
CAISSANIEMEN
SUURI SEIKKAILU
Oletko valmis seikkailemaan isolla S:llä? Nyt seikkaillaan suuremmin kuin koskaan! Caissaniemi kokee muodon muutoksen
kun sinne leiriintyvät suuret seikkailijat! Olitko mukana viime
vuonna? Ei huolta, tänä vuonna meno on todellakin willimpää!
Onko kompassi kaivettu valmiiksi? Tiedätkö mille puolelle
puuta muurahainen rakentaa pesänsä? Aurinko nousee... mistä? Tämän leirin jälkeen tiedät! Tule mukaan ja vie heimosi
Ypäjän suurimmaksi seikkailijaksi!
Järjestämme seikkailuleirin Caissaniemessä 9-13 -vuotiaille
nuorille. Leirin hinta on 50 €, (sisaralennuksella 40 €) Ilmoittaudu pian ja vietä unohtumaton kesäleiri Caissaniemessä!
Leirillä yöpyminen tapahtuu omissa teltoissa tai puolijoukkueteltoissa. Caissaniemen leirikeskuksesta saa lisätietoja
www.ypäjä.fi sivuston kautta.

Draama vai rock´n roll?

Maksuunpanoluettelo on nähtävänä Turkka Rantasen
luona os. Leppäkorventie 60, puh 044 355 2312, huhtikuun 1. päivästä lukien.

Eiku, molemmat! Päiväleiri YPÄJÄLLÄ!
Näyttelijän lahjat ovat nupussaan kuin kukkaset keväällä? Olo on kuin suurimmalla
filmistaralla konsanaan? Tule ja puhkea kukkaan! Viikon ajan voi opetella näytelmän saloja
ja kädentaitoja tehdään Katja Hannulan johdolla.
Entä… Can you feel the beat? Haaveiletko omasta bändistä?
Nyt mukaan, Bändikouluun! Viiden päivän ajan
kartanon koululla ROKKI SOI ja ohjaajana toimii
alan pro ammattilainen. LoppuShow kuuluu leiriin mukaan, tietenkin!
Uskallatko jäädä pois kesän kovimmasta viikosta?! Päiväleiri
on tarkoitettu 13–17 - vuotiaille nuorille ja se pidetään Ypäjän
keskustan alueella. Leirin hinta on 40 € sis. ruokailun.
Leirit järjestää yhdessä
Ypäjän nuorisotoimi ja Ypäjän
seurakunta. Tule mukaan!
Ilmoittautumislomakkeen löydät kunnan sivuilta www.ypaja.
fi/fi/palvelut/vapaa-aika/kesäleirit 2012 . Ilmoittautumisen voi
tehdä suoraan netissä tai lomakkeen voi tulostaa ja täyttää
palvelupisteessä kunnantalolla. Ilmoittautuminen leirille perjantaina 1.6.2012 mennessä. Leirit toteutuvat jos osallistujia
on vähintään 15 nuorta.
Lisätietoja voi tiedustella myös numeroista 050 574 7732
Kati Saukkonen (nuorisotoimi) tai kati.saukkonen@ypaja.fi

Mannisten kyläkerho

Avoin päiväkoti

Hyrsynseudun Kyläyhdistys ry

KEVÄTKOKOUS

Sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina
22.4.2012 kello 13.00 Kankareen torpalla, Hyrsynkulmantie 632.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa.

Hallitus

Leppäkorven yksityistien tiekunnan

VUOSIKOKOUS

pidetään tiistaina 24. päivänä huhtikuuta 2012 klo
19.00 Rantasella, osoitteessa Leppäkorventie 60.
Vuosikokouksessa käsitellään yksityistielain 64 §:ssä
lueteltuja asioita.

Hoitokunnan puheenjohtaja Turkka Rantanen

kokoontuu tiistaina 10.4. klo 18.00
Sillanpäässä, Mannistentie 48.
TERVETULOA

Varsanojan-Uiton yksityistiekunnan

KEVÄTKOKOUS

sunnuntaina 29.4.2012 klo 13.00 Sirpa ja Seppo Vähämäellä.
Käsiteltävät asiat: Tieosakkaan tiehoitokunnalle osoittaman 31.10.2011 päivätyn kirjelmän käsittely sekä
teknisen lautakunnan toimitus- ja katselmusjaoston
9.2.2012 pitämän kokouksen päätökset kyseisestä
kirjelmästä sekä muut yksityistielain säädösten kokoukselle määräämät asiat.
Hoitokunta

tiistaisin klo 9.30 – 11.00
Kolme tehokasta tiistain
aamua 8.5., 15.5. ja 22.5.2012.
Aloitetaan 8.5. Pertunkaaren maastossa sauvakävelyllä.
Hinta 10 e/ 3 kertaa.
Ohjaa Liikunnanohjaaja Merja Kivimäki.
Ilmoittaudu merja.kivimaki@ypaja.fi tai 050 433 9002.
Järj. Ypäjän kunta / Liikuntapalvelut

Toimintakeskuksessa (Perttulantie 24) perjantaisin
klo 9.30–11.30. Asiakasmaksu 2 €/kerta/perhe.
Lisätietoja: Tiina Turkkila, puh. ma–to 7626 5255
(esikoulu), perjantaisin 7626 5230 (toimintakeskus),
Huhtikuun ohjelma:
pe 6.4. Ei avointa
pe 13.4. Lauluhetki päiväkodilla klo 9.30
pe 20.4. Liikunta
pe 27.4. Vappuaskartelu
pe 11.5. Retki Kaarinan HopLoppiin,
lähtö pk:n pihalta bussilla klo 9.15, takaisin lähtö klo
12.00. Ilmoittautuminen Tiinalle. Paikkoja myös ei-kerholaisille. Hinta 10 €/lapsi. Ilm. 2.5. mennessä.
Tapaamisiin
Tiina & perusturvalautakunta
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YPÄJÄN KUNNAN KESÄTYÖ 2012

ASIOINTIMATKAT FORSSAAN JA
LOIMAALLE 10.4.2012 ALKAEN

Ypäjän kunta tarjoaa kesätyötä vuosina 1991−1996
syntyneille koululaisille, opiskelijoille ja muille työtä
vailla oleville nuorille kunnan teknisessä toimessa,
vanhus- ja vammaistyössä, lasten päivähoidossa,
puhtaus- ja ruokapalveluissa sekä vapaa-aikatoimessa. Kesätyöpaikkoja on 12.

Tiistaisin Forssaan

Työpaikan saamisen ehtona on,

Perjantaisin Loimaalle

Pestin pituus on yksi kuukausi ja palkka on työehtosopimuksen mukainen.
• ettei nuori saa tai hänellä ei ole mahdollisuutta saada työvoimaministeriön työttömyyskorvausta tai
muuta avustusta,
• että nuori ei ole saanut kunnan tukemaa kesätyötä
yritykseltä, yhteisöltä tai yksityiseltä.

Valinnat suoritetaan arpomalla.

Hae hakulomake Ypäjän kunnan internet-sivulta
www.ypaja.fi tai kunnanvirastosta. Täytä AINA hakulomakkeeseen yksi toivomus työpaikasta.
• Vapaa-aikatoimen työpaikat ovat kesäleireillä, uimakoulussa ja liikuntakerhossa.
Palauta hakulomake kunnanvirastoon 13.4.2012 klo
14.30 mennessä. Osoite on Ypäjän kunta, Perttulantie 20, 32100 YPÄJÄ.

Lisätietoja antaa vs. hallintojohtaja Anne Järvinen,
p. 02 7626 5201 tai anne.jarvinen@ypaja.fi.
vs. Hallintojohtaja

Ypäjän kunnan
uimakoulu 2012
Kesän 2012 uimakoulu
järjestetään viime vuoden tapaan

Loimaan Vesihovissa 4.6 – 8.6.2012.
Uimakoulu on tarkoitettu uimataidottomille ja heikon uimataidon omaaville lapsille. Uimakoulun hinta on 25 e/lapsi.
Hinta sisältää uimalipun (2h), opetuksen ja kuljetuksen viitenä päivänä Vesihoviin.
Linja-auto ajaa reitin Loimaalle joko Katinhännäntien tai Loimaantien kautta riippuen matkan varrella olevien lasten määrästä. Uimakouluun mennään päivittäin yhdessä linja-autolla.
Linja-auto lähtee Ypäjältä klo 9.15 ja paluu n. klo 12.40.
Uimakoulun mahtuu 28 lasta. Ilmoittaudu 4.5.2012 mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä tarvitaan seuraavat tiedot:
lapsen nimi, syntymävuosi, osoite, puhelinnumero (huoltaja),
mahdollinen uimataito.
Lasku uimakoulusta postitetaan kotiin.
Ilmoittaudu liikunnanohjaaja merja.kivimaki@ypaja.fi tai
puhelimella 050 433 9002 tai palvelupiste (02) 762 6500.
Uimakoulu järjestetään, mikäli 14 lasta ilmoittautuu.
Omatoimisia uimareita otetaan kyytiin 5 e/hlö/5 pv. Omatoimiuimarit maksavat itse uimalippunsa ja omatoimiuimarilla
on oltava riittävä uimataito.
Ps. Myös muita Loimaalle kyydin tarvitsijoita voidaan ottaa
kyytiin, jos on autossa tilaa. Tiedustelut Merjalta.

YPÄJÄN
KUNNANVALTUUSTON
kokous pidetään tiistaina 10.4.2012
klo 19.00 kunnanvirastossa.
Kokouksen asialista on nähtävänä kunnanviraston ilmoitustaululla ja Ypäjän kunnan www-sivuilla
5.4.2012 alkaen.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kunnanvirastossa 12.4.2012 klo 9–15.
Ypäjällä 13.3.2012

Matti Alanko
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Esiopetuksen työ- ja loma-ajat
lukuvuonna 2012–2013
Syyslukukausi
syysloma
työpäivä
Kevätlukukausi
talviloma
vapaapäivä
työpäivä

14.8.–18.12.2012
15.–21.10.2012
pe 17.8.2012
3.1.–31.5.2013
18.–24.2.2013
to 28.3.2013
pe 4.1.2013
Perusturvalautakunta

Lähtö kello 9.30 Ypäjän torilta
Ajetaan Forssassa Citymarket, Prisma, Kartanokeskus, tori.
Paluu kello 12.00 Forssasta
Matkan hinta 10 euroa/henkilö
Lähtö kello 9.30 Ypäjän torilta
Ajetaan Loimaalla tori, S- ja K-market.
Paluu kello 12.00 Loimaalta
Matkan hinta 7 euroa/henkilö.
Ilmoittautuminen
Taksipalvelu J. Liuski ky / 050 363 6624 Keijo Leppänen

Koulutus viljelijätuista 2012
Perinteiset viljelijätukien koulutusillat pidetään
seuraavasti:
Jokioinen, Tuottajakeskus
ke 11.4. klo 18
Ypäjä,
Hevosopiston auditorio to 12.4. klo 18
Humppila, Kunnanvirasto
ma 16.4. klo 18
Vetäjänä joko Eeva Sirkkilä, Jouni Mäkelä tai molemmat.
Tervetuloa!

Verenpaineenmittaus
ilman ajanvarausta

Ypäjän Osuuspankin alakerrassa

ke 11.4.2012 klo 10.30–11.30
ke 16.5.2012 klo 10.30–11.30
Tervetuloa!
Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

Verenpaineenmittaus

KUNNAN TUKI KESÄTYÖLLISTÄJILLE 2012
Ypäjän kunta tukee yrityksiä, yhteisöjä ja yksityisiä
nuorten työllistämisessä kesän 2012 aikana. Tukea
saa 25 ensimmäistä hakijaa hakemusten saapumisjärjestyksessä
• työnantaja, joka järjestää työpaikkoja vuosina
1991−1996 syntyneille ypäjäläisille koululaisille ja
opiskelijoille tai muille työtä vailla oleville nuorille.
• 50 % palkkakustannuksista, kuitenkin enintään
300 € työllistettyä nuorta kohden.
• touko-elokuun välisenä aikana.

Lisäksi työllistämisen tulee täyttää seuraavat ehdot:

• Nuoren kotipaikan tulee olla Ypäjän kunta.
• Tuki on vaihtoehtoinen kunnan järjestämille työpaikoille, eli jos nuori on saanut työtä jostain kunnan toimipisteestä, hänen työllistämisestään ei
makseta em. tukea.
• Avustusta ei makseta sellaisen nuoren työllistämisestä, jolla on mahdollisuus saada tai joka jo
saa työvoimaministeriön työttömyyskorvausta tai
muuta avustusta.
• Työssäolojakson tulee olla vähintään yhden kuukauden pituinen.
• Tarjotun työn ja työehtojen tulee olla nuorista
työntekijöistä annetun lain mukaisia.
• Työnantaja huolehtii omalla kustannuksellaan tarvittavista vakuutuksista.
• Tuki maksetaan työsuhteen päättymisen jälkeen
työnantajan pankkitilille hyväksyttäviä palkkakuitteja tai niiden kopioita vastaan.

Työnantajan tulee ilmoittaa kunnalle nuoren työllistämisestä internet-sivuilta www.ypaja.fi ja kunnanvirastosta saatavilla lomakkeilla jo ennen
työsuhteen alkamista viimeistään 30.6.2012 sekä
viivytyksittä työsuhteen päätyttyä. Ilmoituksen tekeminen on edellytyksenä avustuksen saamiselle.
Tarvittavat lomakkeet saa internet-sivuilta www.ypaja.fi
ja kunnanvirastosta.
Lisätietoja antaa vs. hallintojohtaja Anne Järvinen,
p. 02 7626 5201 tai anne.jarvinen@ypaja.fi.

vs. Hallintojohtaja

ilman ajanvarausta

Ypäjänkylän lainausasemalla

keskiviikkona 25.4.2012 klo 10.30–11.30
Tervetuloa!

Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

KIRJASTO
YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO

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

AUKIOLOAJAT

ma klo 13–19
ti
klo 13–19
ke klo 13–16
to
klo 13–19
pe klo 13–16
joka kuukauden toinen lauantai klo 11–14 (huhtikuun
lauantai 14.4.)
Huhtikuun poikkeavat aukioloajat:
kiirastorstaina avoinna klo 11–14
pitkäperjantaina ja toisena pääsiäispäivänä suljettu
vappuaattona avoinna klo 11–14

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

AUKIOLOAJAT

ti
klo 17–19
ke klo 10–12
kerran kuukaudessa lauantaina kello 10–13 (huhtikuun lauantai 21.4.)

HUHTIKUUN NÄYTTELY
Pirkko Hirsikankaan taidetta.

LUKUPIIRI

Lukupiiri kokoontuu sunnuntaina 15.4. klo 17–19 pääkirjaston näyttelytilassa.
Luetaan Annamari Marttisen teoksia.

Koululaisten iltapäivätoimintaan
hakeminen lv. 2012–2013

Toiminta on tarkoitettu vuosiluokkien 1–2 oppilaille
sekä erityisopetuksessa oleville oppilaille. Toimintaa
järjestetään Perttulan koululla, jos osallistujia on vähintään 5 / ryhmä klo 13.00–16.30 välisenä aikana jokaisena koulupäivänä (ma–pe).
Osallistumismaksuna peritään 60 €/kk, jos lapsi käyttää palvelua säännöllisesti enintään 10 päivänä kalenterikuukaudessa, osallistumismaksuna peritään 30 €/
kk. Osallistumismaksuun sisältyy välipala. Päivähoidon johtaja voi anomuksesta alentaa maksun puoleen
päätetystä maksusta tai jättää kokonaan perimättä,
jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioonottaen siihen
on syytä.
Hakuaika päättyy 16.4.2012 ja hakulomakkeita saa
Toimintakeskuksesta päivähoitotoimistosta, Perttulantie 24, jonne ne myös palautetaan.
Tiedustelut päivähoidon johtajalta puh (02) 7626 5224
/ 050 574 7744.
Ypäjä 20.3.2012

Perusturvalautakunta

Ypäjän kunta järjestää

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
perjantaina 20.4.2012
Lähtö Ypäjän torilta 20.4.2012 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.

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

