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UUTTA YPÄJÄLLÄ!
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Aitoja makuja,
Maistuvaa ruokaa!

Pitopalveluna tai Juhla-Areenalla, 
Savusaunaa unohtamatta! 

Myös Ikaalisten Kylpyläosakkeen vuokraus. 
Tervetuloa!

KUIVAA KOIVUKLAPIA 
kotiin toimitettuna.

Pasi Uusitalo
040 709 2482  tai

pasi.uusitalo@pp.inet.fi

MYYTÄVÄNÄ
Säilöheinää kanttipaaleissa 
ja pyöröpaaleissa. Hevosille 

sopivaa,  analyysit tehty.
0400 015 589 / Levomäki

Tällä kupongilla kahdelle

Munkki- tai pullakahvit
helmikuun ajan, tervetuloa!
Maukasta kotiruokaa klo 11–13

Avoinna ma–pe 7.30–17.00
Palikkala

YPÄJÄN APTEEKKI

Kurjenmäentie 2, YPÄJÄ
P. 02 767 3150

PALVELEMME
arkisin 9–17
la 9–14

Tervetuloa!

Helmikuussa A-vita Plus suihke
ja tipat 8,90 €, (11,40/10,50€)
kosteuttaa ja hoitaa nenän 
limakalvoja!

HELMIKUUSSA TAPAHTUU
La 13.12. klo 9–14 tule ystävän-
päiväkahville ja tutustumaan 
apteekkiimme, arvomme kävijöi-
den kesken reilun tuotepaketin! 

Perinteinen Yhteisvastuu-
keräys avataan laskiaissun-
nuntaina 7.2. Yhteisvastuu 
on lähimmäisenrakkauden 
kansanliike ja evankelis-
luterilaisen kirkon vuosittai-
nen suurkeräys. 

Keräykseen osallistuvat 
kaikki Suomen seurakunnat. 
Joka kevät Yhteisvastuun 
reilut 35.000 vapaaehtoista 
lähtevät liikenteeseen ke-
räyslistojen ja -lippaiden 
kanssa. Keräyksen suoje-
lijana on tasavallan presi-
dentti. Tänä vuonna kerä-
yksen esimies on Kuopion 
piispa Jari Jolkkonen

60 % tuotosta menee Kir-
kon Ulkomaankeräyksen 
välityksellä kehitysyhteis-
työhön ja katastrofiapuun. 
20 % käytetään vuosittain 
valittavaan kohteeseen 
Suomessa ja 20 % kirkon 
ja seurakuntien tekemään 
avustustyöhön.

Yhteisvastuukeräyksen 
ulkomaisena kohteena on 
maailman köyhimpiin valti-
oihin kuuluva Uganda, jossa 
tuetaan nuorten koulutusta 
ja toimeentuloa. Väestö on 
ikärakenteeltaan maailman 
toiseksi nuorin. Yhteisvas-
tuuvaroilla autetaan paikal-

lisille nuorille sekä Kongon 
pakolaisille rakennettavaa 
ammattikoulua.  Leirissä 
asuu noin 60 000 pakolais-
ta. Ammattikoulutus antaa 
kovia kokeneille nuorille 
toivon uudesta alusta, sillä 
Ugandassa vain 2 prosent-
tia saa ammattikoulutuk-
sen. Keräysvaroja käytetään 
myös pitkäjänteiseen kehi-
tysyhteistyöhön Haitissa se-
kä muissa avustuskohteissa 
tarpeen mukaan.

Kotimaisena kohteena 
vuonna 2016 on Suomen 
Partiolaisten valtakunnal-
linen Nuorten syrjäytymi-
sen ehkäisy partion avulla 
-hanke. Suomen Partiolaiset 
ovat mukana Yhteisvastuu-
keräyksen toteuttajina.

Syrjäytyminen voi alkaa 
jo hyvin varhain ja jatkua 
läpi koko elämän. Nuorten 
syrjäytymisen tutkimuksis-
sa viitataan usein koulutus- 
ja työmarkkinajärjestelmi-
en ulkopuolelle jääminen. 
Nuoret mainitsevat usein 
tärkeimpänä syynä ystävien 
puutteen.

Miten me voimme aut-
taa? Ennalta ehkäisevä toi-
minta ja varhainen puut-
tuminen ovat ratkaisevan 

tärkeitä askeleita syrjäyty-
misen vähentämisen tiellä. 
Tästä syystä koulutuksen 
tukeminen Ugandassa ja 
Suomessa partio ovat oival-
liset kohteet Yhteisvastuul-
le. Koulutus kehitysmaissa 
parantaa lasten ja nuorten 
asemaa.

Yhteisvastuunkeräyksen 
arvopohja sopii erinomai-
sesti yksiin partiolaisten pe-
riaatteiden kanssa, ja kerä-
yksen tuoton avulla voimme 
tarjota yhä useammille lap-
sille ja nuorille mielekkään 
harrastuksen ja turvallisen 
yhteisön johon kuulua. Toi-
minnan tavoitteena on kas-
vattaa lapsia ja nuoria tunte-
maan vastuuta lähimmäises-
tään ja elinympäristöstään.

Partiolaisen lupaus kuu-
luu: ”Lupaan parhaani mu-
kaan rakastaa Jumalaani, 
omaa maatani ja maailmaa, 
toteuttaa ”omaan ikäkautee-
ni sopivia asioita” sekä olla 
avuksi toisille. Partiolaisen 
ihanteisiin kuuluu: kunnioit-
taa toista ihmistä, rakastaa 
luontoa ja suojella ympäris-
töä, olla luotettava, rakentaa 
ystävyyttä yli rajojen, tuntea 
vastuuta ja tarttua toimeen, 
kehittää itseään ihmisenä ja 

etsiä elämän totuutta.”
Yhteisvastuun tuotolla 

partiolaiset kehittävät ja ko-
keilevat uusia toimintamuo-
toja vaikeasti tavoitettavien 
nuorten saamiseksi mukaan. 
”Partio on täynnä ystävyyt-
tä, naurua ja unohtumat-
tomia elämyksiä. Partios-
sa saa retkeillä luonnossa, 
nähdä maailmaa ja tutustua 
uusiin ihmisiin. Partiolaiset 
seikkailevat aina ryhmässä, 
ja partiossa opittuja johta-
mis- ja ihmissuhdetaitoja 
arvostetaan myös työelä-
mässä. Partio on nuorten 
syrjäytymisen ehkäisijä, 
vastavoima ”Miks mun pi-
täis” ja ”Ei kuulu mulle” 
-asenteille. Olemme kasva-
tusjärjestö, joka kannustaa 
nuoria aktiivisiksi yhteis-
kunnan jäseniksi.”

Yhteisvastuulippaat ovat 
käytettävissä. Vappuna saa-
tamme maistella kuuluisia 
Ypäjäläisiä munkkeja, jotka 
menevät hyvään tarkoituk-
seen. Partiolaisten ihanteet 
ovat hyviä suuntaviittoja ja 
opastajia Yhteisvastuun to-
teuttamiseen paikallisella 
tasolla. Ole valmis!

 Terhi Hakala-Vappula

”OLE VALMIS!” Ypäjä 140 vuotta, juhlaa koko vuosi!
Juhlatoimikunnan ensimmäinen kokoontuminen on 
pidetty ja monenlaista jo suunniteltu (osa tapahtu-
mista on ajatuksen asteella, mutta toisista jo päivä-
määräkin selvillä):
• Huldan kuutamohartaus 23.3., juhannusviikolla 

lauluilta Tuottajain Tuvalla, Pertun päivillä valo-
kuvanäyttely Kuusjoen kyläyhdistyksen 20 vuo-
den ajalta, kesällä konsertti, jossa vetovoimainen 
esiintyjä

• Hyrsynkulmalla kylvöjen siunaus toukokuussa, ju-
hannuksena aatonaaton tanssit, kesällä musiikki-
tapahtuma

• Leijona-soutu 20.5.
• Seuraintalolla Avoimet kylät -tapahtumassa näyt-

tely Ypäjänkylän historiasta 11.6.
• Pertun päivien juhlajuoksu keskustan alueella 

lauantaina 20.8.
• Vanhojen maatalouskoneiden näyttely, työnäytök-

siä, käsitöitä ja tarjoilua
• Juhlarahan lyönti
• Ypäjän musiikkiteatterissa musikaali My Fair Lady 

17.6.–9.7., lauluiltoja elo-syyskuussa, lastennäy-
telmä Prättäkitti ja Yrjä Pytyn tapaus Pertun päi-
vien aikaan

• Seurakunnan perinteinen munkkikahvila toimii 
taas Pertun päivänä, joulukonserttia suunnitel-
laan, mahdollisesti esiintyy Kyösti Mäkimattila

• Yleisölle avoin leikkausnäytös Hevossairaalassa
• Hevosopiston nahkaverstaassa työnäytös
Ohjelma vahvistuu ja varmistuu vuoden kuluessa, 
päivitetään jokaisessa Ypäjäläisessä ja www.ypaja.
fi etusivulla linkissä Ypäjä 140 vuotta. 
Seuraava suunnittelukokous on kirjastossa torstai-
na 3.3. kello 18.00.  Tervetuloa mukaan!
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Ypäjän seurakunnan 
toimintaa helmikuussa

Seurakunnan asiat

kirkkoherra
Vesa Parikka

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

44. 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

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 € / pmm + alv

Yhdistysten ilmoitukset
Maksutta

TILAUSHINNAT
Ypäjän kunnan alueen
osoitteisiin veloituksetta

Tilaukset kotimaahan ja 
ulkomaille

30 € / vuosikerta + alv 10 %

TILAUSOSOITE
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 762 6500
fax. (02) 767 7214

ISSN 1237-2528

Ypäjän kunta
Toimistot avoinna
ma–ke9.00–15.00
to 9.00–17.00
pe 9.00–14.30
puh. vaihde (02) 762 6500
fax. (02) 767 7214

Ypäjän seurakunta
Papalintie 1 B 13
32100 Ypäjä
puh. (02) 767 3108
fax. (02) 767 3081

Kirkkoherranvirasto avoinna
ma, ke, to klo 9.00–12.00
ti ja pe suljettu

Diakoniatoimisto avoinna
ke klo 10–11.30, to klo 15–16.00
puh. 040 553 6362

PAINOPAIKKA
Pirkanmaan Lehtipaino Oy

Maaliskuun Ypäjäläinen ilmestyy 
torstaina 3.3.2016. Lehteen
tarkoitettu aineisto on toimitettava 
kunnantalolle 23.2.2016 
klo 15.00 mennessä.

Huhtikuun 2016 Ypäjäläinen 
ilmestyy 3.4.2016.

Ke 3.2. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
To 4.2. klo 11 Kultaisen iän kerho srk-kodilla

klo 18 Aikuisten kuoro srk-kodilla
Pe 5.2. klo 15 Lasten kuoro srk-kodilla
Su 7.2. klo 10 Messu kirkossa, Parikka, Saukkola, Yhteisvastuu-keräyksen aloitus

klo 12 Ypäjänkylän kinkerit Seurojentalolla
Ke 10.2. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla

klo 12 Kuusjoen laulupiiri Piilikankaalla
klo 18 Isoskoulutus Sumpussa

To 11.2. klo 18 Aikuisten kuoro srk-kodilla
Pe 12.2. klo 15 Lasten kuoro srk-kodilla

klo 16 Laulutaidottomat ja vähän laulaneet mukaan!
La 13.2. klo 18 Rauhanyhdistyksen seurat kirkossa
Su 14.2. klo 10 Messu kirkossa, Parikka, Saukkola
Ti 16.2. klo 12 Diakoniapiiri Ypäjänkylässä
Ke 17.2. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
  klo 18 Siionin Kannel -lauluilta srk-kodilla, Sley:n paikallisosaston vuosikokous, 

Sami Paajanen, Parikka
To 18.2. klo 11 Kultaisen iän kerho srk-kodilla
  klo 18.30 Kuusjoenkulman-Mannisten kinkerit Eliisa Perävainiolla 

os. Koskentie 527
Su 21.2. klo 10 Sanajumalanpalvelus srk-kodilla, Parikka

Viikolla 8 päiväkerhot ja kuorot talvilomalla
Ke 24.2. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
To 25.2. klo 13 Palvelukeskuksen hartaudet, Parikka, Saukkola

klo 16 Laulutaidottomat ja vähän laulaneet
Su 28.2. klo 10 Sanajumalanpalvelus kirkossa, Vappula, Saukkola
Ke 2.3. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla

klo 12 Kuusjoen laulupiiri Piilikankaalla
klo 18 Nuortenilta srk-kodilla, Rippikouluilta

To 3.3. klo 11 Kultaisen iän kerho srk-kodilla
klo 18 Aikuisten kuoro srk-kodilla

Ti 8.3.  klo 18 Ypäjä 140 vuotta / kirkkonäytelmä ’Markuksen evankeliumi’.
Väliajalla tarjoilua. Kesto n. 2,5 h. Vapaaehtoinen kahviraha.

Ke. 10.3.  klo 11.30 Laskiaisviikon keskiviikkoruokailussa tarjolla hernesoppaa ja 
pannukakkua.

Ypäjän seurakunnan diakoniatyö
Diakoniapäivystys seurakuntakodilla
keskiviikkoisin klo 10.00–11.30 ja
torstaisin klo 15.00–16.00. 
Ei vastaanottoa helmikuun viimeisellä 
viikolla lomautuksen vuoksi. 
Diakoniatyöntekijää voit kyllä tavata sovittuna 
aikana muulloin.  Myös EU -kasseja edelleen saatavissa.
Diakonissa Terhi Hakala-Vappulan yhteystiedot ovat:
puh. 040 553 6362, s-posti: terhi.hakala-vappula@evl.fi

YPÄJÄNKYLÄN DIAKONIAPIIRI
Ypäjänkylän diakoniapiiri kokoontuu 
Ypäjänkylän lainausasemalla
tiistaina 16.2. klo 12.00. Tervetuloa! 
Tavataan kotoisessa piirissämme!

Keskiviikkoruokailut
seurakuntakodilla keskiviikkoisin klo 11.30.
Hinta 4,00 euroa. 
Ke 10.2. Laskiaisviikolla tarjolla 
hernekeittoa ja pannukakkua. 
Tulkaa syömään!

Kultaisen iän kerhon kevät 2016
Kerho kokoontuu seurakuntakodilla parittomilla 
viikoilla torstaisin klo 11.00 – 13.00. 
Lounas, ohjelmahetki ja lähtökahvit. 
Tarjoiluista peritään 5.00 euroa. 
Meillä ei ikää kysytä. Mukaan saa tulla kuka vaan, 
joka päivällä ehtii sen verran pysähtymään. 
Tervetuloa!
Alustava ohjelma:
to  4.2.  Päiväkerholaiset opastavat 

 värityskuvien täytössä
to 18.2. Mari Krapi jumppauttaa
to   3.3. Ulla Salmi, kehitysmaakulkija
to 17.3. Kirsti Mäki, Rakkaus on voittaja
to 31.3. Erkki Vappula, Emmauksen tien kulkijat
TIISTAINA 5.4. Diakoni Hanna Rinne kutsuu kylään 
Nousiaisiin
to 14.4. Liisa Pura, Vapaa kuin taivaan lintu
to 28.4. Suvi Lehtinen, Roskapostia: Jätehuollon ajan-

kohtaiset asiat, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy
to 26.5. KEVÄTJUHLA 

LIIKKUVA SEURAKUNTA
Vuosi 2016 on liikkuvan seurakun-
nan juhlavuosi. Tänä vuonna tulee 
30 vuotta siitä, kun kirkko, valtio ja 
valtakunnalliset liikuntajärjestöt aloit-
tivat aktiivisen yhteistyön. Juhlavuo-
den kunniaksi 12 tunnettua suoma-
laista on lupautunut liikuntakummiksi 
kannustamaan liikunnan lisäämistä seurakuntatyö-
hön.
Joka kuukausi julkistetaan liikuntakummi, joka kertoo 
oman tarinansa ja rohkaisee suomalaisia astetta liik-
kuvampaan elämäntapaan. Tammikuun liikuntakum-
miksi lupautui Suomen luotettavin mies, entinen uutis-
tenlukija Arvi Lind.
”Meille ikäihmisille liikunta on oiva keino pitää huolta 
itsestämme, Luojan luomasta kehosta. Liikuntakum-
mina haluan korostaa, että armollista liikkumista on 
se, että liikumme omien voimiemme ja mahdollisuuk-
siemme mukaan”, Arvi Lind sanoo.
Vapaaehtoisen kummin tehtävänä on toimia liikku-
vamman seurakunnan sanansaattajana. Tärkeintä on 
kannustaa ja innostaa sekä seurakuntien työntekijöitä 
että seurakuntalaisia liikunnan ja urheilun iloon.
Arvi Lind sanoo liikunnan harrastamisen olevan itsel-
leen elinikäinen sosiaalisen kanssakäymisen muoto.
”Muistakaa liikkua, se on kaikenikäisille hyvä keino 
myös ehkäistä ja hoitaa sairauksia”, Arvi Lind kannus-
taa.
Videot nähtävissä YouTubessa: Arvi Lind –  liikunta-
kummi videot 1–3.
Terveisin

Liikkuva Ypäjän pappi

Runoajatus
Miksi yhdelle ihmiselle on annettu kaikki?
voihkivat monet
Tuskinpa mitään kenellekään valmiina annetaan, 
vain siemeniä kasvatettavaksi
Kirja aloitetaan yhdestä sanasta, 
taulu ensimmäisestä värihipaisusta, 
laulu nuotista, sanasta
Kaikki täytyy suunnitella, 
opiskella, harjoitella,
ilman työtä ei synny mitään
– Mutta jokaiselle on annettu
siemeniä kasvatettavaksi, 
kasteltavaksi, hoivattavaksi
Etsi siemenesi ja 
hoida omaksi iloksesi
Siunaus on siinäkin,
ettei enää pidä huolta 
muiden tekemisistä… 

Eila Pienimäki

Kuvassa laulaja 
Eila Pienimäki ja hänen 

säestäjänsä Tapio Laurila 
”vanhan veräjän luona” 

Ypäjän kirkossa 29.11.2015 
pidetyn konsertin jälkeen. 
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Lisävihko virsikirjan rinnalle
Kirkolliskokous on hyväksynyt  
suomen- ja ruotsinkieliset 
lisävihkot täysistunnossaan 
4.11.2015.
Lisävihkojen virallinen käyt-
töönottojuhla on adventtina 
2016, mutta niitä voidaan käyttää seurakunnissa heti kun ne ovat 
tulleet kirjapainosta.
Virsikirjan lisävihko on virsikokoelma, joka täydentää nykyistä 
virsikirjaa. Nykyinen, vuoden 1986 virsikirja liitteineen säilyy 
entisellään, joten varsinaisesta virsikirjauudistuksesta ei ole kyse. 
Suomenkieliseen lisävihkoon tulee 79 virttä. Joulukuussa pidet-
tiin Ypäjän kirkossa ’Tunnelmallinen Joulukonsertti’, jonka ko-
lehtituotolla (1.113 €) uusia kirjoja on tilattu. 

Vesa Parikka

Hartaita Hetkisiä  Alligaattori
Elipä kerran jokisuistossa al-
ligaattori, joka kärsi hirveästä 
tuskasta. Tuskaa aiheutti ruo-
don pätkä, joka oli sattunut 
hankalasti hampaankoloon hä-
nen syödessään aamiaista. Tuo 
ruodon pätkä painoi viiltävästi 
ikeneen, niin ettei alligaattori 
pystynyt sulkemaan suutaan 
kokonaan. Koko päivän se oli 
yrittänyt ruotoa irrottaa pures-
kelemalla puupaloja ja kaikkea 
muuta, mutta sepä ei irronnut 
vaan pikemminkin painun sy-
vemmälle joka yrityksellä. 
Eikä alligaattori tietenkään 
voinut sitä omin neuvoin irti 
nypätä.

Sattuipa viereen pyrähtä-
mään kolibri mettä imemään. 
Siinä tuskaillessaan alligaatto-
ri katseli tuon pienen veitikan 
pitkää nokkaa ja sitä, kuinka 
se taitavasti työskenteli kukan 
mettä kurkotellen. Niinpä alli-
gaattori avasi suuren kitansa ja 
sanoi: ”Oi sinä pieni lintunen, 
sinulla on pitkä ja taitava nok-
ka, jonka avulla sinä niin taita-
vasti kurkottelet mettä kukista. 
Minulla on ruodon pala ham-
paani välissä, joka on aiheut-
tanut äärimmäistä tuskaa ko-
ko päivän. Olen yrittänyt sitä 

pureskelemalla irrottaa, mutta 
se painuu vain syvemmälle. 
Voisitko pitkällä nokallasi sen 
taitavasti irrottaa, jotta pääsisin 
tuskastani?”

”Ettäkö lentäisin suuhusi 
ja irrottaisin tuon ruodon pät-
kän sinun puolestasi?” kolibri 
sirkutti. ”Niin juuri, sitä pyy-
täisin. Minä kun en sitä ylety 
omin voimin nyppäämään, ja 
sinä niin taitavasti osaat käy-
tellä nokkaasi, että varmasti 
saisit nypättyä ruodon helposti 
irti. Jos sen palveluksen mi-
nulle teet, voin sinua suojella 
kaikilta eläimiltä koko suis-
tona alueella. Minä kun olen 
koko suiston hurjin ja pelätyin 
peto, niin kaikki muut eläimet 
minua kunnioittavat. Ja kun ne 
kuulevat, että olet minun suo-
jeluksessani, yksikään niistä 
ei uskalla sinulle sen jälkeen 
mitään tehdä.” ”Vai niin. No, 
mikäs siinä, voin nypätä ruoto-
si sinua ahdistamasta. Avaahan 
kitasi, niin minä pyrähdän sen 
kiskomaan!”

Alligaattori avasi suuren ki-
tansa ja kolibri lennähti oksalta 
pyörähdellen nopeasti ympä-
riinsä tarkastellen alligaattorin 
hammasvälejä ja etsien juuttu-

nutta ruotoa. Sitten se pyräh-
ti nopeasti kitaan ja nyppäsi 
ruodonpalan irti nokallaan. 
Alligaattori tunsi vihlaisevan 
kivun ruodon irrotessa, mutta 
sitten tuska hellitti.

”Suurkiitos”, alligaattori 
räyhäisi, ”nyt lupaan ottaa si-
nut suojelukseeni, niin ettei 
yksikään suiston eläin uskalla 
tehdä sinulle mitään!” ”Voi ra-
kas alligaattori, kai tiedät että 
olen kolibri, ” kolibri sirkutti, 
”olen nopeampi kuin yksikään 
suiston eläimistä. Pystyn rä-
pyttelemään siipiäni niin no-
peasti että silmäsi ei pysty edes 
niitä erottamaan. Teen niin 
nopeita käännöksiä ja pyräh-
dyksiä, että jos vain haluaisin, 
voisin nytkin lähteä niin, että 
näyttäisin kuin haihtuneen het-
kessä ilmaan. Yksikään suis-
ton eläin ei pysty uhkaamaan 
minua, en tarvitse suojelustasi 
mihinkään.”

Alligaattori räpytteli silmi-
ään hämmästyneenä, ja sanoi: 
”Vaikka olen mahtavin kaikista 
suiston eläimistä, on suojeluk-
seni sinulle täysin hyödytön. Ja 
sinä tiesit sen, ja silti autoit mi-
nua tuskassani. Miksi ihmees-
sä autoit, vaikken pysty tarjo-

amaan sinulle mitään vastik-
keeksi?” Kolibri vastasi: ”Siksi 
että silloin se oli hyvä teko.”

Jeesus tarttuu vuorisaar-
nassaan (Matt 5:38–48) sii-
hen, että jokainen ihminen, on 
hyvä tai paha, auttaa kaveria 
ja lainaa kun tietää saavansa 
takaisin. Meidät kristityt hän 
kuitenkin kutsuu rakastamaan 
vihamiestä ja auttamaan sil-
loin, kun tiedämme, ettemme 
takaisin saa. Silloin autamme-
kin Jumalaa emmekä ihmistä 
ja saamme palkan suoraan hä-
neltä

Isto Iipola

Näin uutisoi Britannian yleis-
radioyhtiö BBC Ypäjän kunnan 
päätöstä otsikolla ”Suomi: Il-
maisia liukuesteitä kenkiin iäk-
käille asukkaille”. Uutinen jat-
kui: Lounaishämäläinen kunta, 
noin 112 kilometriä Helsingistä 
luoteeseen, haluaa huolehtia 
vanhusten turvallisesta liikku-
misesta ja pieni kunta kustantaa 
kaikille yli seitsenkymppisille 
asukkailleen liukuesteet ken-
kiin. – ”Sivuston tavoitteena 
on valottaa kulttuurien eroavai-
suuksia ja antaa lukijoille oi-
valluksia ja syvempää ymmär-
tämystä elämästä eri maissa”. 
– Tämä edistyksellinen päätös 
toi mukanaan yllättävän laajan 
huomion, noin 2500 ihmisen 
Ypäjän kunta herätti myönteisen 
kiinnostuksen maailmalla.

Tu tk imus ten  mukaan 
Suomessa tapahtuu vuosittain 
noin 7500 lonkkamurtumaa ja 
määrän arvellaan kohoavan. Yli 
80-vuotiaista joka toinen kaat-
uu kerran vuodessa ja syynä 
on usein liukastuminen. Lonk-
kamurtuman hoito maksaa noin 
20 000 euroa. Ja jos potilas jää 
laitoshoitoon, kustannukset 
kasvavat vielä kymmenillä tu-

hansilla euroilla. Suunnilleen jo-
ka kymmenes jää laitoshoitoon.

Liukuesteiden hankkiminen 
ikäihmisille Ypäjällä on ollut 
suunnitelmissa. Syksyllä 2015 
Ypäjän vanhusneuvosto teki 
esityksen kuntaan. Vuoden vii-
meisessä kokouksessa kunnan-
johtaja Vesa Ketolan ehdotuk-
sesta kunnanvaltuusto hyväksyi 
esityksen ja niin päätettiin 
hankkia liukuesteet kenkiin yli 
70 -vuotta täyttäneille ikäih-
miselle. Tähän väestöryhmään 
kuuluu noin 300 henkilöä Ypä-
jällä. Lehden painoon mennessä 
liukuesteitä on haettu yhteensä 
170 paria.

Päätös oli hyvä joululahja 
kuntalaisille. Toivottavasti li-
ukuesteiden käyttö tuo tulles-
saan säästöjä ja lisää liikkumi-
seen varmuutta. Liukuesteitä 
on saatavissa Ypäjän apteekista 
Kela-korttia vastaan. Apteekkari 
Katja Keskiaho on hyvillään ja 
iloissaan, että hanke on toteutet-
tu.

Todettakoon, että yksi pari 
liukuesteitä maksaa 24 euroa, 
joten hankkeen kustannukset 
ovat enimmillään 7 000 euroa. 
Kustannus on pieni, jos sitä ver-

rataan kaatumisen aiheuttaman 
lonkkamurtuman hoitokuluihin. 
– Nyt on liukkaat kelit ja oikea 
hetki. Minusta tämä on hyvä 
vastaantulo ja pieni kustannus 
kuitenkin kunnalle. Asia on 
iso, tärkeä ja merkittävä, kun-
nanjohtaja Vesa Ketola kertoi 
Ylelle.

Liukuesteet kenkiin sopii 
hyvin juuri Ypäjän maisemiin. 
Onhan tämä kunta kuuluisa he-
vospitäjä, jossa myös hevoset 
pannaan talvikenkiin. Ja juuri 
vahinkojen ennakoimiseen tu-
lisi panostaa entistä enemmän. 
Autojenkin alla on talvisin nas-
tarenkaat, jotta ajo ja pito olisi 
taattu.

Toivottavasti nyt alkanut 
käytännön toteuttamisvaihe tuo 
tullessaan varmuutta ja turvaa 
asukkaiden liikkumiseen, kaa-
tumiset vähenevät tai loppuvat 
ja tältä osin kivut jäävät pois. 
Samalla säästetään kunnan 
varoja, joilla tarpeen mukaan 
voitaisiin toteuttaa muita hyviä 
ideoita. Hanke on myös erino-
mainen aloitus alkaneelle Ypä-
jän kunnan juhlavuodelle.

Terhi Hakala-Vappula

Pieni Ypäjän kunta  
ostaa liukuesteet kenkiin

Markuksen evankeliumi on ly-
hin uuden testamentin neljästä 
evankeliumista. Samalla se kui-
tenkin sisältää eniten toimintaa 
ja tapahtumia. Heti julkisen 
esiintymisensä alussa Jeesus 
teki suuria ihmetekoja, jotka 
hämmästyttivät kansanjoukkoja 
ja Jeesuksen seuraajia. Markus 
haluaa osoittaa, että ihmeteot 
tapahtuivat Jumalan voimasta.
Pakottaa hiljentymään
Ajan uskonnolliset johtajat ei-
vät hyväksyneet Jeesuksen te-

koja ja opetuksia. Tämä johti 
välikohtauksiin, jotka saivat 
heidät lopullisesti suunnitte-
lemaan hänen surmaamistaan. 
Ensimmäinen ihminen joka 
ymmärsi tämän, oli roomalai-
nen sotilas. Nähdessään Jeesuk-
sen kuolevan ristillä hän sanoi: 
”Tämä mies oli todella Jumalan 
Poika.”

Markuksen evankeliumia pi-
detään evankeliumeista vanhim-
pana. Markus tahtoo rohkaista 
ihmisiä uskomaan Jeesuksen 
voimaan, joka pelastaa heidät. 

Hän tahtoo myös muistuttaa, 
että uusi elämä Jeesuksen seura-
jana ei ole helppoa, vaan heidän 
täytyy olla valmiita kärsimään 
Jeesuksen tavoin. 
Tornion Kaupunginteatterin 
esitys on nähtävissä ja koetta-
vissa Ypäjän kirkossa tiistaina 
8.3.2016 klo 13 (koululais-
esitys, 45 min) ja klo 18. Nyt 
kannattaa tulla kauempaa-
kin!
Esityksen kesto n. 2 tuntia, 
(yksi väliaika, vapaaehtoinen 
kahviraha).

Ypäjä 140 vuotta: 

Kirkkonäytelmä Markuksen evankeliumi

Ypäjän seurakunnan väkiluku 
on vähentynyt viime vuonna 
huomattavasti. Yhteensä seu-
rakunnan väkiluku vuoden vii-
meisenä päivänä 31.12.2015 
oli 2052. Vuotta aiemmin vas-
taava luku oli 2098, joten vä-
hennystä on 46 eli 2 %! Kas-
tettuja oli 18 ja kuolleita 27. 
Kirkosta eronneita oli 17 ja 
kirkkoon liittyneitä 3. Näistä 
tulee puolet vähenemisestä, 
toinen puoli tulee siitä, että 

poismuuttaneita on enemmän 
kuin Ypäjälle muuttaneita. 

Aivan vuoden 2016 alussa 
on syntyneitä ollut ihan mu-
kavasti mutta jatkuuko tahti 
eteenpäin? Vielä jotkut nuoret 
ehtivät hankkia uuden ypäjä-
läisen tänä vuonna! =) Kirkko-
valtuusto päätti kokouksessaan 
1.12.2015, että seurakuntakoti 
ja keittiö on maksuton kaste-
juhlaa varten.

Terveisin Vesa Parikka 

Ypäjän seurakunnan  
tilastoja vuodelta 2015

Hevoset houkuttelevat 
muuttamaan maalle
Salla Airaksisen pro gradu 
”Monimuotoistuva maaseutu 
ja hevospalvelut” (Itä-Suomen 
yliopisto 2015, historian ja 
maantieteiden laitos, yhteis-
kuntamaantiede) selvitti mm. 
mille hevosalan palveluille 
on kysyntää ja tarvetta nyt ja 
tulevaisuudessa sekä hevos-
palveluiden saavutettavuutta. 
Kysely suunnattiin Hämeen ja 
Uudenmaan alueen hevosen-
omistajille ja vastauksia saa-
tiin 299 kappaletta.

Hevosenomistajalle yksi 
merkittävä syy maallemuut-
toon on hevostenpitomahdolli-
suus omassa pihassa. Hevoset 
sekä niihin liittyvät palvelut ja 
toiminnot vaikuttavat omista-
jiensa asuinpaikan valintaan. 
Asuinpaikan valintaan vai-
kuttavat myös hevosten har-
joitusmahdollisuudet, reittien 
ja maastojen käyttömahdolli-
suudet ja laidunten läheisyys. 
Kaupungissa tai taajamassa 
asuville vastaajille taas oli 
merkitystä asuinpaikan valin-
nassa sillä, että hevosen talli-
paikka sijaitsee lähellä omaa 
asuinpaikkaa.

Palveluiden osalta käyte-
tyimpiä palveluita ovat eläin-
lääkärinpalvelut, kengitys- ja 
vuolupalvelut, rehujen han-
kintapalvelut sekä harjoittelu-
paikkojen käyttö. Palveluista 
helpoiten saavutettaviksi lu-
keutuivat kentän käyttö ja lai-
tumet, jotka sisältyvät usein 
tallipaikkaan, eikä niitä tar-
vitse erikseen hankkia. Ken-
gitys- ja vuolu-, sekä eläin-
lääkäripalveluiden saatavuus 
kiiretapauksissa koettiin haas-
teelliseksi. Myös asiantunte-
ville satu1asepille on kysyntää 

ja näin ollen myös satulasepän 
palveluita voi joutua odotta-
maan. Kuivikkeiden ja rehu-
jen hankkimisen osalta saa-
tavuus on ajoittain heikkoa, 
erityisesti laadukkaan heinän 
osalta.

Tulevaisuudessa kysyntää 
tulee olemaan tallipaikoille, 
jotka sijaitsevat lähellä kes-
kuksia. Lisäksi erikoistunei-
den talli en (esim. hevosten 
kuntoutus) sekä niin sanottu-
jen räätälöityjen tallipaikko-
jen, missä on perusteellisesti 
huomioitu hevosen ja omis-
tajan tarpeet, kysynnän usko-
taan kasvavan. Kasvaneiden 
harrastajamäärien myötä he-
vosalalle on tullut uusia toi-
mijoita, joilla ei ole aiempaa 
hevoskokemusta. Näin ollen 
valmennus- ja koulutuspalve-
luille on tarvetta. Etenkin ko-
konaisvaltaiselle valmennuk-
selle on kysyntää samoin kuin 
nuorten hevosten koulutus-
palveluille. Hevosten tervey-
teen ja hyvinvointiin liittyvien 
erikoispalveluiden kysynnän 
uskotaan kasvavan. Tällaisia 
palveluita ovat muun muassa 
kuntoutukseen liittyvät palve-
lut. Ammattitaitoisille kengit-
täjille ja satulasepille on ky-
syntää jo nyt, joten kysynnän 
oletetaan jatkuvan myös tule-
vaisuudessa.

Hämeen ja Uudenmaan 
alueella tallit sijoittuvat lähel-
le kuntakeskuksia. Välimatka 
tallin ja kuntakeskuksen vä-
lillä on kyselyn perusteella 
yleisesti alle 10 kilometriä. 
Tallien sijoittuminen keskus-
ten lähelle aiheuttaa omat 
haasteensa kaavoituksen ja 
maankäytön suhteen. Haas-

teita aiheuttaa etenkin hevos-
ten turvallinen liikkuminen 
talli alueiden ulkopuolella 
maastossa. Kyselyyn vastaa-
jat peräänkuuluttivat hevosil-
le suunnattuja maastoreittejä. 
Niiden perustaminen mahdol-
listaisi turvallisen liikkumisen 
hevosilla myös talli alueen 
ulkopuolella. Maastoreitit voi-
vat toimia myös vetovoimate-
kijänä, minkä avulla kuntaan 
voitaisiin saada muuttamaan 
hevosenomistajia ja hevosalan 
yrittäjiä.

 Hevostonttien kysyntä on 
kasvanut etenkin kaupunkien 
läheisillä maaseutualueilla. 
Yksi mahdollisuus on kaavoit-
taa hevoskyliä, joissa toteu-
tuu hevosläheinen asuminen. 
Samalla alueelle muodostuisi 
hevosklusteri, jossa palve-
lut ovat keskittyneet yhdelle 
alueelle. Tämä mahdollistaisi 
palveluiden helpon saavutet-
tavuuden ja saatavuuden. Ky-
selyn perusteella hevoskylä-
tyyppiselle asumiselle voisi 
olla kiinnostusta etenkin Uu-
denmaan alueella, missä muu-
toin tallitoiminnalle sopivia 
tontteja on rajallisesti.

Gradu käsitteli hevos-
taloutta osana keskustelua 
maaseudun monimuotoisuu-
desta ja postproduktivisti-
sesta maaseudusta. Aineisto 
kerättiin webropol-kyselyllä 
kesällä 2013. Tutkielma to-
teutettiin yhteistyössä Hevos-
ten ja yhteiskunta -hankkeen 
(2012–2014) kanssa, jonka 
toteuttamisesta vastasi Hippo-
lis – Hevosalan osaamiskes-
kus ry. Tutkielma on ladatta-
vissa osoitteesta: http://um.fi/
um:nbn:fi:uef-20150772



4 Helmikuu / 2016

Nurkkakuntalainen

Ypäjä 140 v
Ypäjän juhlavuosi on hyväs-
sä alussa. Juhlatoimikunta 
kokoontui ja eri toimijoita oli 
kiitettävästi paikalla. Koko-
uksessa tuotiin esiin erilaisia 
ideoita, joita nyt mutustellaan. 
Tänä vuonna on tarkoitus to-
teuttaa juhlateemaa Ypäjä 140 
eri yhteyksissä. Yhdistyksiltä 
toivotaan yhteistyötä tapah-
tumien yhteensovittamiseksi. 
Kunta on mukana pienellä 
budjetilla ja henkilöresurs-
seilla. Olemme kuitenkin va-
kuuttuneita yhdessätekemisen 
onnistumisesta ja itsenäisenä 
kuntana sinnitellyt Ypäjä saa 
arvoisensa huomion.

Pertun päivä on juhlinnan 
keskipiste.  Viime vuosina 
tapahtumat ovat keskittyneet 
torin ympäristöön. Nyt on 
tarvetta laajentaa aluetta ide-
oiden toteutumiseksi. Samoin 
muissa perinteisissä tapahtu-
missa voisi olla jotain juhla-
teemaan liittyvää. Ensimmäi-
nen suunnittelukokous oli jo 
onnistuminen. Esim. musiik-
kiteatterin yhteistyötarjoukset 
asiassa kuin asiassa tuntuivat 
mukavilta.

Kaiken toiminnan ei tar-
vitse olla kuntakeskeistä eikä 
-vetoistakaan, kun veturit yh-
distysten takaa löytävät yh-
teisen sävelen. Kunta pyrkii 
luomaan puitteet yhteistyölle 
ja varmaan netti on keskeinen 
yhteydenpidon ja tiedottami-
sen väline. Meillä on koke-
musta, miten pienellä asialla 
voi saada valtavan myöntei-
sen huomion. Iloista yhdessä-

tekemistä nyt kaivataan.
Ypäjän 140 vuoden taipa-

leelle riittää monenlaista ta-
pahtumaa. Kirkon huolenpito 
muuttui vähin erin kunnalli-
seksi toiminnaksi. Suomikin 
itsenäistyi vasta 40 vuotta 
myöhemmin. Meitä ovat ra-
sittaneet sodat ja monet vas-
toinkäymiset. Toisaalta on 
ollut monia ilon aiheita hy-
vinvoinnin lisääntyessä kohti 
näitä päiviä. Siirtolaisten tulo 
Ypäjälle on ollut meille rik-
kaus, vaikka ymmärtää miten 
vaikeaa näiden sukujen on ol-
lut katkaista juuriaan synnyin-
seuduilleen. Ypäjällä on myös 
henkilöitä, jotka ovat lapsena 
olleet Ruotsissa turvassa so-
dan uhilta. Kuntalaisten hen-
kilökohtaiset ilot ja murheet 
ovat luoneet puitteet arkeen ja 
juhlaan.

Tällä hetkellä meillä on 
mahdollisuus turvalliseen elä-
mään, vaikka haasteita riittää 
joskus näennäisen hyvinvoin-
ninkin keskellä.

Ypäjä ansaitsee huomion 
aikansa huolenpitäjänä. Nyt 
tehdään suurempia kokonai-
suuksia ja kuntakin hakee 
uutta roolia. Meistä kuntalai-
sista on kiinni millainen tule-
vaisuuden kunta on. Forssan 
seutu on toteuttanut tavoitel-
lut soteuudistukset, joten täl-
lä seudulla eletään jo osittain 
uutta aikaa. 

Pidetään yhdessä Ypäjä vir-
keänä!

Markku Leppälahti

Nyt kun vaihtui vuosi 2016, 
niin aloitimme innoissamme 
toisen vuoden tämän hetkisen 
nuorisovaltuuston kaksivuo-
tisesta toimikaudesta. Täl-
le keväälle olemme ainakin 
suunnitelleet järjestävämme 
Kaaospeli-päivän Ypäjän ala-
koululaisille. Lisäksi olemme 
mukana 140 vuotta täyttävän 

Ypäjän tapahtumien suunnit-
telussa. Ideana on, että tämän 
vuoden ajan Ypäjällä näkyisi 
tapahtumissa 140-vuotinen 
teema. Toivotaan, että niistä 
tulee mieluisia kaikille kunta-
laisille. 

Haluamme kuitenkin ker-
toa viime vuodesta, kun kai-
kilta Suomen tämän hetkisiltä 

nuorisovaltuustoilta pyydettiin 
lausuntoa uudistuvasta nuo-
risolaista. Tällä hetkellä nuo-
risolaki koskee kaikkia alle 
29-vuotiaita ja se on uudistettu 
viimeksi vuonna 2006. Uu-
dessa laissa ikämääritelmää 
tarkennettaisiin niin, että se 
koskisi kaikkia 7–29 -vuotiai-
ta. Lain tavoitteita ajantasais-
tetaan. Tavoitteena on muun 
muassa edistää nuorten osalli-
suutta ja vaikuttamismahdolli-

suuksia, tukea nuorten kasvua, 
itsenäistymistä ja yhteisölli-
syyttä sekä parantaa nuorten 
kasvu- ja elinoloja. Lausuntoa 
pyydettiin kaikilta nuorisoval-
tuustoilta ensimmäistä kertaa 
historiassa, mikä on erittäin 
hieno asia. Me NuValaiset toi-
votamme kaikille ypäjäläisille, 
erityisesti nuorille, oikein mu-
kavaa vuotta 2016!

Ypäjän Nuorisovaltuusto

Terveisiä Ypäjän NuVasta!

En ihan vielä malttanut lopet-
taa Varsanojalla viettämäni 
ajan muistelemista Ypäjäläisen 
sivuilla. Näin jälkeenpäin aja-
tellen kyseinen aika tuntuu ol-
leen juuri äskettäin. Kaikki asi-
at olivat niin, kuin niiden kuu-
luikin olla. Siihen aikaan oltiin 
vähään tyytyväisiä, koska ei 
tiedetty muunlaisesta elämästä. 
Ei ollut tapana tuhlata energiaa 
turhaan valittamiseen.

Varsanojan koulu oli mi-
nun ensimmäinen opinahjoni. 
Aloitin koulun käynnin syksyl-
lä 1946. Alakoulun opettajana 
toimi Mirjami Eskola ja ylä-
luokilla Meeri Mäkitalo, Lauri 
Mäkitalon opettaessa poikien 
käsitöitä ja liikuntaa. Taisin 
mennä ensimmäisenä päivänä 
kouluun yksin, koska meille 
oli niihin aikoihin syntymässä 
vauva ja vanhemmilla oli yllin 
kyllin työtä. Ei se minua hai-
tannut, koska olin jo odottanut 
koulun alkamista. Voileivät ja 
maito otettiin aamulla koulu-
reppuun. Koulun keittola oli jo 
silloin aloittanut toimintansa. 
Keittola sijaitsi koulun sauna-
rakennuksessa ja keittäjänä toi-
mi Suoma Hietikko. Ruokana 
oli päivästä riippuen joko keit-
toa taikka puuroa/velliä. Läm-
min ruoka oli suuri etu lapsille. 
Vieläkin kuulen korvissani sen 
iloisen kilkutuksen, kun koko 
luokka perunakeittopäivinä 
pilkkoi lusikalla perunanpala-

sia pieneksi.
Koulun oppilaat olivat Var-

sanojalta ja Kartanonkylästä 
sekä Huoltokoululta. Oppi-
laiden kokoonpanossa näkyi 
heti alusta (v. 1946) alkaen 
karjalaisen siirtoväen muutta-

minen Varsanojalle. Kun aikai-
semmin seudulla oli puhuttu 
Varsinais-Suomen ja Hämeen 
välimaastolle tyypillistä hä-
mäläistä murretta, oli nyt tullut 
uutena murteena karjalaisen 
siirtoväestön oma murre. Tuo-

hon muutokseen tottui nope-
asti ja yhteiselo alkoi sujuvasti 
myös koulunkäynnissä.

Koulumatkat sujuivat kä-
vellen taikka talvella hiihtäen. 
En ollut mitenkään erikoisen 
pinko koululainen. Koulutove-

rini Raaskan Liisa muistelee, 
että tein kotilaskut ja mahdol-
lisesti läksytkin koulumatkalla, 
kun yhtä matkaa kävelimme 
kotiin. Oppikouluun pyrkimi-
sestä oli joskus puhe, mutta 
siihen aikaan se olisi edellyttä-

nyt kouluun lähtöä Loimaalle 
tai Forssaan, kuten muutamat 
koulustamme tekivät. Se kui-
tenkin kohdaltani jäi. Taisi 
pientä tyttöä pelottaa niin suuri 
elämänmuutos tai sitten syyt 
olivat taloudelliset. Toki opis-
kelumahdollisuuksia sitten 
myöhemmin oli vaikka kuinka 
paljon. Ja silloin oli myös jär-
keä panostaa koulunkäyntiin 
enemmän kuin lapsena.

Sain kansakoulun päästökir-
jan 25.5.1954. Olen ihan tun-
nesyistä pitänyt todistuksesta 
hyvää huolta. Tällaisen todis-
tuksen Varsanojan kansakoulu 
antoi vuonna 1954:

[kuva todistuksesta]
Niin kutsuttuun jatko-ope-

tukseen kuului kotitaloutta. 
Kotitaloustunnit pidettiin kir-
konkylässä kunnantalon vierei-
sessä talossa. Talo toimi muis-
taakseni myös kirkonkylän 
neuvolana. Opettajana toimi 
Irja Aalto. Hän oli Ypäjän He-
vosjalostuslaitoksen johtajan 
rouva, ja kerran me tyttöop-
pilaat saimme vierailla hänen 
kotonaan. Kotitalous oli muka-
vaa ja hyödyllinen aine ja an-
toi rohkeutta kokeilla erilaisia 
asioita ruoan laitossa ja leivon-
nassa. Sitä en muista, missä ti-
loissa pidettiin jatko-opetuksen 
muut tunnit.

Muistellaan lisää toisella 
kerralla.

Hellevi Marjatta Komonen

Varsanojan vaiheilta

Keskikokoinen hevonen on 
samaa kokoluokkaa kuin hirvi 
ja voi pelästyessään käyttäytyä 
yhtä arvaamattomasti liiken-
teessä. Liikenneturva muistut-
taa, että ratsukot ja hevosajo-
neuvot tulee ohittaa huomaa-
vaisesti omaa nopeutta laskien. 
Muista myös riittävä turvaväli.

Etenkin hiekkateillä tai vä-
hemmän liikennöidyillä väylil-
lä on ratsukko tai hevosajoneu-
vo tuttu näky. Liikenneturvan 
aluepäällikkö Tuula Taskinen 
muistuttaa, että koulutetuinkin 
ratsu on pohjimmiltaan saa-
liseläin, joka voi säikkyä hel-
posti. Maastossa ja maanteillä 
toistuvasti liikkuvat hevoset 
ovat tottuneet autoihin ja muu-
hun liikenteeseen, mutta hevo-
nen voi vauhkoontua esimer-
kiksi äänekkäästi pärisevistä 
mopoista tai moottoripyöristä. 
Myös auton äänimerkki voi 
säikäyttää hevosen.

”Pillastunutta ratsua on hy-
vin vaikea hallita. Hevonen voi 
heittää ratsastajan selästään tai 
hypätä ajoneuvon eteen”, Tas-
kinen kuvailee. ”Kun hevosen 

havaitsee tiellä, tulee omaa 
nopeutta aina alentaa. Ratsas-
tajaan tai ohjastajaan kannattaa 
ottaa katsekontakti ja seurata 
tämän käsimerkkejä. Jos tämä 
pyytää pysähtymään, on py-
sähdyttävä.”

Ratsukko ohitetaan hiljai-
sella vauhdilla ja kunnon tur-
vaväli tulee varmistaa myös 

sivusuunnassa. Jos väylä on 
kapea, ratsastajalle kannattaa 
antaa aikaa ohjata ratsu tien 
pientareelle ohituksen ajaksi.

Ratsun kanssa  
oikeassa reunassa
Kun hevosen kanssa kuljetaan 
liikenteessä, vaatii se myös rat-

sastajalta tai ohjastajalta tietoa 
liikenteen säännöistä. Ratsu-
kon näkyvyyttä muille tien-
käyttäjille voi parantaa heijas-
timilla, jotka hevosen jalkoihin 
sijoitettuina näkyvät liikkuvina 
joka suuntaan hyvin.

Ratsukon paikka tiellä on 
tien oikea reuna tai piennar. 
Kärryllä kuljetaan kuin millä 
tahansa muulla ajoneuvolla, ja 
sen paikka on tiellä. Hevosen 
kanssa kannattaa suosia vähä-
liikenteisiä väyliä, mikäli mah-
dollista.

Viisi vinkkiä hevosen 
kohtaamiseen
Kun kohtaat hevosen, ole huo-
maavainen ja hidasta vauhtia. 
Tarkkaile ratsastajan tai ohjas-
tajan käsimerkkejä. Jos tämä 
pyytää sinua pysähtymään, py-
sähdy. Ohita ratsukko kunnon 
turvavälillä ja vain turvalli-
sessa paikassa. Älä soita ääni-
merkkiä tai kaasuta. Hevonen 
voi pillastua. Kun kohtaat he-
vosen, vaihda pitkiltä lyhyille 
ajovaloille.

Turpaväli ei riitä turvaväliksi

Käsimerkit opastavat liikenteessä. Pystyssä oleva käsi pyytää 
pysähtymään ja käden heilautus jatkamaan matkaa. Älä pysähdy, 
jos sitä ei erikseen pyydetä. Kuva: Liikenneturva / Hannu Miettinen
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TERVETULOA 
TERHOKERHOON!

MLL:n ja SPR:n yhteinen TERHOKERHO on sukupolvien 
kohtaamispaikka, jossa leikitään ja vietetään kiireetöntä aikaa 
yhdessä. Kerho on kaikille avoin ja maksuton, sinne voi tulla koko 
perheen voimin, yksin, yhdessä tai vaikkapa naapurin kanssa! 

TERHOKERHO kokoontuu Ypäjän palvelukeskuksella 
(Rauhalantie 1) kerran kuussa lauantaisin  

klo 14.30–15.30 seuraavasti: 

La 13.2. Ystävänpäivä 
La 12.3. Pääsiäishuovutusta 
La 9.4. Kevätkaraoke 
La 14.5. Pihapelejä 

TERVETULOA! 
Lisätietoja: Kairi Korbelainen 

kairikaljumaa@hotmail.com/p. 045 109 1638

Jokiläänin kansalaisopiston tarjontaa:
KASVISRUOKAKURSSI (omakustannekurssi) Uutuus!
Humppilan yläaste ke 17.2.2016 klo 17.30–20.30
Opettaja: Tuija Pietilä-Estrada, 
kurssimaksu: 18 €, kurssinumero: 810216
Ilmoittautuminen viimeistään 12.2.2016
Kurssilla tutustumme erilaisiin kasvisruokavalioihin ja täysi-
painoisen kasvisruoka- aterian kokoamiseen. Valmistamme 
kasvisruokia ja saat mukaasi uusia makuelämyksiä, kasvis-
ruokaideoita ja reseptejä. Vaikka et ryhtyisi kasvissyöjäksi, 
voit kasviksilla rikastuttaa jokapäiväistä ruokavaliotasi. Kas-
visten käyttöä lisäämällä lisätään myös terveyttä edistäviä vai-
kutuksia. Kasvisruokaa arkeen ja juhlaan, tavataan kokkailun 
merkeissä. Aineet maksetaan suoraan opettajalle (n. 10 €). 
HUOM. Kurssi ei sisälly työkausimaksuun.

PASTAA JA PESTOA (omakustannekurssi) Uutuus!
Ypäjä, Kartanon koulu, kotitalousluokka 
pe 12.2.2016 klo 18.00–21.00
Opettaja: Minna Lax, 
kurssimaksu: 15 €, kurssinumero: 810221
Ilmoittautuminen viimeistään 8.2.2016
Kurssilla tutustutaan tuorepastan tekemiseen. Eikä pasta ole 
mitään ilman hyvää pestokastiketta. Ainekset ovat vähälak-
toosisia. Tarvikemaksu maksetaan suoraan opettajalle (n. 10 
€). HUOM. Kurssi ei sisälly työkausimaksuun.

LASTEN KOKKIKURSSI 8–12 -vuotiaille 
(omakustannekurssi)
Jokioinen, Paanan koulu, 
kotitalousluokka 9.2.2016–22.3.2016 ti klo 16.30–18.00
Opettaja: Tuija Pietilä-Estrada, 
kurssimaksu: 35 €, kurssinumero: 810215
Ilmoittautuminen viimeistään 5.2.2016
Tule mukaan Lasten omalle kokkikurssille kokkailemaan, 
leipomaan, tutustumaan ruoka-aineisiin ja tietysti herkuttele-
maan ilman sokerihumalaa. Kurssilla edistetään terveellisiä 
ruokailutapoja ja ruokakulttuuria lapsille. Teemme aisti- ja 
makuharjoituksia ja lapset pääsevät myös suunnittelemaan 
lastenmenuaterian. Essu mukaan! Tarvikkeet maksetaan suo-
raan opettajalle (5–10 €). Tunnit joka toinen viikko. HUOM. 
Kurssi ei sisälly työkausimaksuun.

KANKAANKUVIOINTI   
Vanha pappila, Ypäjä 
11.3.2016–19.3.2016 pe klo 18.00–21.00, la 10.00–15.00
Opettaja: Minna Sikiö, 
kurssimaksu: 36 €, kurssinumero: 110423
Ilmoittautuminen viimeistään 4.3.2016 
Kurssilla kuvioidaan kangasta erilaisin menetelmin. Käytetään 
kaavioita, leimasimia, estoaineita, pitsiliinoja ja rollereita ym. 
Voit kuvioida vanhoja ja uusia tekstiilejä sekä kuvioida kan-
gasta esim. tilkkutöitä varten. Värit ovat kankaanpainoon so-
veltuvia painovärejä.

PUUTARHAKERAMIIKKAA 1 (omakustannekurssi)
Jokioinen, kivipaja ma 14.3.2016 klo17.30–20.30 + lasitus 
4.4.2016 klo 17.30–19.45
Opettaja: Pirjo Salo, 
kurssimaksu: 30 €, kurssinumero: 110314
Ilmoittautuminen viimeistään 10.3.2016 
Tule valmistamaan puutarhaan keramiikkatöitä, esim. keski-
kokoisen ruukun, lintujen juoma-altaan tai tuulikellon. Savena 
käytämme karkeaa korkeanpolton savea. Työt patinoidaan tai 
lasitetaan erillisenä kertana. Aiempaa kokemusta saven kans-
sa työskentelystä ei tarvitse olla. Polttomaksu 5 € ei sisälly 
kurssimaksuun. HUOM. Kurssi ei sisälly työkausimaksuun.

PUUTARHAKERAMIIKKAA 2 (omakustannekurssi)
Jokioinen, kivipaja ma 21.3.2016 klo17.30–20.30 + lasitus 
4.4.2016 klo 17.30–19.45.
Opettaja: Pirjo Salo, 
kurssimaksu: 30 €, kurssinumero: 110315.
Ilmoittautuminen viimeistään 17.3.2016
Tule valmistamaan puutarhaan keramiikkatöitä, esim. keski-
kokoisen ruukun, lintujen juoma-altaan tai tuulikellon. Savena 
käytämme karkeaa korkeanpolton savea. Työt patinoidaan tai 
lasitetaan erillisenä kertana. Aiempaa kokemusta saven kans-
sa työskentelystä ei tarvitse olla. Polttomaksu 5 € ei sisälly 
kurssimaksuun. HUOM. Kurssi ei sisälly työkausimaksuun.

HYGIENIAPASSI (omakustannekurssi)
Jokioisten kunnanvirasto la 19.3.2016 klo 12.00–14.15
Opettaja: Maarit Mäki, 
kurssimaksu: 18 €, kurssinumero: 810201
Ilmoittautuminen viimeistään 14.3.2016
Todistusmaksu 6 € maksetaan suoraan opettajalle. Kurssi 
sisältää hygieniaosaamistestissä vaadittavien osa-alueiden 
opetuksen sekä testitilaisuuden. Testin läpäisseet saavat vi-
rallisen hygieniapassin. Testiin osallistuvilla tulee olla muka-
naan kuvallinen henkilöllisyystodistus. Koulutus ja testi perus-
tuvat materiaaliin, joka löytyy Elintarviketurvallisuusviraston 
kotisivuilta www.evira.fi ja www.hygos.fi. Uusintatesteistä ja 
erityisjärjestelyjä vaativista testeistä tulee sopia erikseen, ei-
vätkä ne sisälly mainittuun kurssi-/todistusmaksuun. HUOM. 
Kurssi ei sisälly työkausimaksuun.
Ilmoittautuminen suoraan internetissä osoitteessa:
https://www.opistopalvelut.fi/jokilaani/zavaus.asp 
tai opiston toimiston kautta p. 03 4182 7402.

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO

Ypäjänkylän Seuraintalolla
lauantaina 27.2.2016 klo 13 alkaen 

Hiihtokilpailu / Sauvakä-
velykisa (säästä riippuen)
2013–2008 syntyneille, 
kisa alkaa klo 14.00, il-
moittautumiset klo 13.00
alkaen paikanpäällä.
Pulkkamäki lumitilanteen 
salliessa.
Puffetti, voit paistaa nuotiolla makkaraa, muurinpohja-
lettuja, nokipannukahvia. Arpoja, hyvät palkinnot.

Järj. Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry

SDP:n Ypäjän kirkonkylän 
työväenyhdistys lahjoitti tam-
mikuussa oman kunnan van-
hustyölle 1000 €. Lahjoitus 
toivotaan käytettävän niin, et-
tä siitä saisi mahdollisimman 
moni vanhuspalvelun asiakas 
iloa, niin laitoksessa, tehoste-
tussa palveluasumisessa kuin 

kotihoidossakin. Lahjashekki 
on kohdennettu Ypäjän van-
hustyön virkistystoimintaan, ja 
sovittuna onkin jo Tuokio La-
pin taikaa -esitys. Esityksessä 
kuullaan Lappi-aiheisia bal-
ladeja ja nähdään luontokuvia 
Lapista. Ypäjän vanhustyö kiit-
tää lämpimästi lahjoituksesta.

Kuvassa lahjashekin lahjoittajat Janika Varjorinne-Mäkeläinen ja 
Mirja Jokio sekä vastaanottajat Sari Stenholm ja Mari Krapi. 

Ypäjän vanhustyölle lahjoitus

Ypäjän vanhusneuvosto teki val-
tuustolle esityksen liukuesteiden 
luovuttamisesta kela-korttia vas-
taan yli 70-vuotiaille. Valtuusto 
kai nuiji päätöksen pöytään ja 
koko Eurooppa sekosi. Britanni-
assa BBC yleisradioyhtiö julkisti 
tämän maita mullistavan uutisen 
lähes ykkösuutisena. Yle-Häme 
haastatteli tyytyväisiä vanhuksia 
ja valtakunnan lehdet antoivat 
palstatilaa ja kuvia.

Muumilaakson raitilla lähes ai-
noa puheenaihe on viime viikkoi-
na ollut nastakengät. Yli 70-vuo-
tiaita senioreita on Ypäjällä n. 300 
hlöä. Yhden liukuesteparin hinta 
on 24 euroa. Eli yhteensä 7000 
euroa. Kokonaishintaa voidaan 
verrata hevosopiston johtajan kuu-
kausipalkkaan, joka on kaksinker-
tainen.

Onneksi kunta ei hankkinut 
niitä markettien hyllyillä olevia 
nirunarunastoja, joiden kiinnittä-
minen ja liukkauden esto on suo-
raan sieltä. Tässäkin asiassa ypäjä-
läisillä oli järkeä. Jos kerran han-
kitaan, niin hankitaan kunnolliset. 
Tilattiin kunnon kotimaista Tikka-

laatua, merkkinä tosin muunkie-
linen Devisys. Nämä kantaosiin 
kiinnitettävät liukuesteet on help-
po kiinnittää. Ei tarvitse mummon 
tai vaarin äheltää kiinnittämisen 
kanssa, varsinkaan jos ja kun ruo-
to ei enää tahdo taipua.

Lisäksi kantaosiin kiinnitet-
tävät esteet eivät estä autolla tai 
polkupyörällä ajoa. Ei tosin ole 
tietoa kuinka monella papalla tai 
mammalla on ajokortti ja pyörällä 
ajokin alkaa olla huonoa varsinkin 
näin pakkasilla. Liukuesteet ovat 
myös pakkasenkestävät ja mukana 
seuraa tärkeä varuste eli heijastin.

Muutama varoitus. Liukuesteet 
on riisuttava ennen kauppoihin 
menoa ja varsinkin bingoon me-
noa. Parkettilattia on hiukkasen 
arvokas ehjätä, eikä tuskin vakuu-
tuskaan kovaa.

Lisää näitä pieniä suuria ide-
oita Ypäjälle, niin saadaan kunta 
uuteen uljaaseen nousuun. Itsekin 
kirjoitin samasta aiheesta jo vuosi 
sitten Forssan Lehteen, mutta tääl-
lä päässä ei korvia lotkautettu.

Keijo Wääri

Wäärin käsityksiä
Ypäjä maailmankartalle liukuesteillä
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Ypäjän Karjalaisseura ry 
tiedottaa

PERINTEINEN RISTEILY
Inside Four (B4) hytti:   2 aikuista 60 €/aik, 3 aikuista 
55 €/aik, 4 aikuista 50 €/aik
Seaside Four (A4) hytti: 2 aikuista 70 €/aik, 3 aikuista 
60 €/aik, 4 aikuista 55 €/aik.
Buffet/päivällinen 31 €/aik, meriaamiainen 10 €/aik, 
buffet/lounas 24 €/aik etukäteen ostettaessa.
Lähtö Forssan tori klo 17.30, Jokioinen klo 17.45, 
Ypäjä Pysäkin paikka (matkahuolto) klo 18.00, Ypä-
jänkylä, Loimaa, Turku. 
Kuvallinen henkilökortti mukaan.
Ilmoittautumiset 10.02.2016 mennessä: Pekka Moi-

5340.  Vastuullinen matkanjärjestäjä Matka-Merilä Oy.
Samaan aikaan laivalla Karjalan Liiton Kalevala aal-
loilla -risteily.

Ypäjän Karjalaisseura ry

Koruja ja muuta kivaa! (3 x 2 h) 
Miinan koulun tekstiililuokka, 

2. krs, os. Koulutie 8, Jokioinen.
Kurssi on tarkoitettu 

kaikille yli 6-vuotiaille, myös AIKUISILLE. 
Kurssi kokoontuu tiistaisin 

8.3., 15.3. ja 22.3. klo 17.30 – 19.30.
Ohjaajana Elina Kutila. Tehdään ehdottomasti iha-
nia koruja, mutta nyt myös mahdollisuus tehdä jotain 
muuta... Osallistujat huomioiden eli näpertelyä myös 
pojille ja niille, joita korut ei kiinnosta. Mitäköhän 
kivaa Elina keksii? 
Osallistumismaksu jäsenille 15 €, muille 45 € (sis. 
tarvikkeet). Samasta perheestä seuraavat osallistu-
jat saavat alennusta 20 % (eli 12 € / 36 € - nopean 
varaajan etu). HUOM. Nopeat ilmoittautujat saavat 
5 €:n alennuksen. kun ilmoittautuvat viimeistään per-
jantaina 19.2.! Maksu peritään ensimmäisellä kerral-
la, varaa tasaraha. Noin 16 mahtuu, toteutuu n. 8:lla 
osallistujalla.
Lisätietoja:
Jokioisten- Ypäjän 4H-yhdistys ry
p. 050 400 1113 /Satu, 
s-posti jok-yp4h@suomi24.fi 
Ilmoittaudu:
www.jokioinen-ypaja.4h.fi/kerhot
(tai tekstiviesti, s-posti)
Uusien jäsenten jäsenmaksu laskutetaan keskitetys-
ti Suomen 4H-liiton kautta (yksilöjäsen 30 € ja per-
he 60 € ajalla 1.9.2015 - 31.8.2016).

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry
Helmikuun toimintaa

Päiväpiiri tiistaina 9.2. klo 13 Veteraanituvalla. Muka-
na Kauko Koisti ja harmonikka. Lauletaan yhdessä.
Kirjoittajapiiri kokoontuu perjantaina 12.2. klo 13 Hilk-
ka Mäkilän luona.
Naistenpiiri tiistaina 16.2. klo 13 Veteraanituvalla.
Tarinatupa perjantaina 19.2. klo 13 Veteraanituvalla.
Naisten hemmottelupäivä 8.3.2016 klo 14.00 Fors-
san Teatteritalolla. Runsaasti ohjelmaa paikallisin voi-
min, mukana myös Erkki Liikanen säestäjänään Eero 
Kurki, sekä Christer Sundqvistin luento ”Naisen kehon 
ja mielen hyvinvointi”. Pääsymaksu 5 €. Ilmoittautu-

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

Ypäjän Kirkonkylän
Työväenyhdistyksen

KEVÄTKOKOUS
tiistaina 9.2.2016 klo 18.00 Ypäjän Vehnämyllyn kah-
viossa, Ypäjänkyläntie 956.
Esillä sääntöjen määräämät asiat ja toiminnan suun-
nittelu.
Tervetuloa!
Puheenjohtaja,

Kulttuuri Puomi järjestää:

Kulttuurikävely joka maanantai klo 19, lähtö pankilta
14.2.2016 klo 12–14 Ystävänpäiväluistelu Perttulan 
koululla
• luistimien teroitusta
• suksihuoltoa
• taitorata
5.5.2016 Hyvinvointipäivä
• Oletko Sinä innokas esittelemään omaa harrastusta-

si? Järjestä lajiesittely hyvinvointipäivässä! Mukaan 
mahtuu niin urheilua, taidetta, tiedettä kuin kulttuu-
riakin. Lisätiedot: kulttuuripuomi@gmail.com

Tulossa kesällä/syksyllä: saunaralli, päivätanssit, tai-
denäyttely, itseilmaisutapahtuma...
P.S. Olethan muistanut maksaa jäsenmaksusi 

vuodelta 2016?

Ypäjän Eteläiset 
Maa- ja kotitalousnaiset
TUPAILTA

Saara Rantasella maanantaina 15. helmikuuta klo 
18.30.
Asiat: Ypäjän juhlavuosi. Marja Mäki esittelee Tupper-
waren mikro-, raaste- ja leivonta-astioita. Ekstratarjo-
uksia.
Tervetuloa.

Ypäjänkylän Maa- ja 
kotitalousnaiset
HELMIKUUN TOIMINTAA
TUPAILTA torstaina 18.2. klo 18.30 Seu-
raintalolla. Tervetuloa myös kirkonkylän 

naiset. Suunnitellaan yhdessä alkaneen vuoden toi-
mintaa.

Sotainvalidien Veljesliiton
Ypäjän osaston 
VUOSIKOKOUS

Veteraanituvalla tiistaina 23.2.2016 alkaen klo 10.00.
Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät 
asiat sekä osaston purkautuminen.
TERVETULOA ! Johtokunta

SUURET KIITOKSET
kaikille, jotka osallistuitte
Joulukeräykseen yksinäisten 
vanhusten ilahduttamiseksi!
Saimme taas runsaan määrän kukkia jaettavaksi!
Kiitokset myös Perttulan Kukan ja Lahjan Pirjolle!
Kiittäen Vanhusneuvoston Tontut

Ypäjän Kotiseutuyhdistys
pyytää nykyisiä ja entisiä ypäjäläisiä kirjoittamaan 
vanhasta tai nykyisestä Ypäjästä, ypäjäläisestä hen-
kilöstä, työtavoista, koulumuistoista, varusmiesajas-
ta Ypäjällä tai muusta Ypäjään liittyvästä. Kirjoitukset 
jäävät Kotiseutuyhdistyksen arkistoon, ja yhdistyksen 
hallitus valitsee palkittavat kirjoitukset. Kirjoitusten pa-
lautus 29.4.2016 mennessä puheenjohtaja Maurits 
Hietamäelle tai sihteeri Pekka Moisanderille.

Ypäjän Kotiseutuyhdistys ry

Halutaan lainata kopiointia varten tai otetaan vastaan 
lahjoituksina vanhoja valokuva ja valokuvia-albumeja. 
Ypäjän Kotiseutuyhdistys ry
Pj. Maurits Hietamäki
puh. 040 550 9856

MAANANTAISIN Veteraanituvalla klo 09.15-11.30, Tervetuloa!
Varaathan 2e kahvi- ja hedelmäkassaan

Ypäjän Sotaveteraanikerho 
kokoontuu Veteraanituvalla
keskiviikkona 17. päivänä helmikuuta 
2016 klo 14.00.

Veteraanit, puolisot, veteraanien lesket ja kannatta-
jajäsenet joukolla mukaan vapaamuotoisen yhdessä-
olon merkeissä.

YSTÄVÄNPÄIVÄN

KONSERTTI
sunnuntaina 14.2.2016 klo 17

Jokioisilla Paanan koulun auditoriossa
Hinta 6 euroa (sis. tarjoilun)

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO JA
OPISTOLAISYHDISTYS RY
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Liikuntatapahtumia

Tämä lomake oikeuttaa viiteen ilmaiseen kuntoilukertaan sellaisessa palvelussa, johon et 
ole syksyllä 2015 tai sen jälkeen vielä osallistunut. Ilmaiskertoja mahdollistavat ryhmät on 
kuvattu tämän irti leikattavan lomakkeen kääntöpuolella. Voit halutessasi käyttää 
maksuttomat kertasi joko yhteen ryhmään, tai jakaa ne useamman ryhmän kesken. 
Lomake on voimassa vain helmikuun 2016 ajan.

Ryhmänohjaaja: Kuittaa tyhjään ruutuun nimikirjoituksesi asiakkaan esittäessä lomaketta.

Lisätietoja liikunnanohjaajalta: jarno.heino@ypaja.fi / 050 433 9002

TALVIS-liikuntapäivä hiihtolomalla!
Lähdemme viettämään TALVIS liikuntapäivää alakoulu-
ikäisten lasten kanssa Loimaan Hirvihoviin. 
Lähdemme liikkeelle torstaina 25.2.2016, lähtö klo 
8.30 Pysäkin Paikalta, Ypäjänkylän seuraintalon kautta 
Hirvihoviin, ja palaamme samaa reittiä klo 16 alkaen. 
Hirvihovissa ohjelmassa on 1-3 luokkalaisille temppu-
rata, uintia, lumileikkejä sekä nassikkapainia. 4-6 luok-
kalaiset viettävät päivänsä uinnin, geokätköilyn, sählyn 
ja dancen merkeissä. Päivän hinta kuljetuksineen on 20 
€/lapsi. Ilmoittautuminen 7.2. mennessä liikunnanoh-

Ilmoittautuneiden määrästä riippuen päivä saattaa vielä 
vaihtua torstaista keskiviikkoon 24.2. Mikäli päivä vaih-
tuu, ilmoitamme siitä asianosaisille 8.2., jolloin oman il-
moittautumisensa voi vielä peruuttaa. 

Kuntoarvontojen voittajat
Kuntokortit:
Ritva Järvinen
Salme Hepomaa
Vesa Ahde
Jari-Pekka Salmi
Kirsti Kangas

Kuntolaatikot:
Sanna Äijälä
Kirsti Sirén 
Elisa Perävainio
Kari Järvinen
Harri Virtanen

Palkinnot ovat noudettavissa kunnantalon infopisteestä.
Onnea voittajille!

YÖNUOKKARI
ALKAA 19.2. KLO 20:00

PÄÄTTYY 20.2. KLO 8:00

OHJELMASSA:

LEFFOJA, VAPAATA OLESKELUA, 
NUKKUMISTA, PIENTÄ PURTAVAA, 

PELAILUA YM. MUKAVAA

ILMOITTAUTUMISET JA

LISÄTIETOJA:

MAIJA KEMPPAINEN

050
-
574 7732

MAIJA.KEMPPAINEN@YPAJA.FI

Leikkaa lomake talteen!

✃
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ILMOITTAUTUMISET:

MAIJA KEMPPAINEN

0505747732

MAIJA.KEMPPAINEN@YPAJA.FI

 jälleen tiistai

Ypäjän kunta järjestää
ASIOINTIMATKAN FORSSAAN

torstaina 11.2.2016
Lähtö Ypäjän torilta 11.2.2016 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. 

ESI- JA PERUSOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN
Ypäjän kunnan esiopetukseen lukuvuonna 2016–2017 tulevien 
oppilaiden ilmoittautuminen on 

torstaina 11.2.2016 klo 14.00 – 17.00 
Toimintakeskuksen päivähoitotoimistossa
ja kouluun 1. luokalle tulevien oppilaiden ilmoittautuminen on 

keskiviikkona 10.2.2016 klo 15.00 – 16.00 
Levän, Perttulan ja Ypäjänkylän kouluilla.
Esiopetukseen ilmoitetaan vuonna 2010 syntyneet ja kouluun 
vuonna 2009 syntyneet lapset.

Ypäjällä 26.1.2016
Sivistyslautakunta

AVOIN PERHEKERHO KIRJASTOLLA
Helmikuussa jatketaan talvisia puuhasteluja, tehdään las-
kiaispullia ja vietetään ystävänpäivää. Kerhoon ovat terve-
tulleita myös isovanhemmat tai isät lasten kanssa. Osallis-
tumismaksu 2 € / perhe sisältää välipalan. 
Lisätietoja: Aulikki puh: 040-840341  

Ikäihmisille ohjausta, neuvontaa ja 
apua esim. hakemusten täyttämisessä 
Palveluohjauksen päällikkö Marjatta Palojärvi tavat-
tavissa Ypäjän kunnantalolla sosiaalitoimiston tiloissa 
seuraavina aikoina klo 12–15:
15.2.2016  23.5.2016
14.3.2016  20.6.2016
12.4.2016

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

KIRJASTO
YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO
Hossintie 2, 32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5269 

kulttuuriasiat)
sähköposti: ypajan.kirjasto@ypaja.fi
www.ypaja.fi
www.lounakirjastot.fi (kotisivumme ovat uudistuneet, 
käy katsomassa!)
Ypäjän kirjasto löytyy myös Facebookista haulla ”ypä-
jän kirjasto”.
Aukioloajat
ma klo 13–19
ti klo 13–19
ke klo 13–16
to klo 13–19
pe klo 13–16
Kuukauden toinen lauantai kello 11–14, helmikuussa 13.2. 
YPÄJÄNKYLÄN LAINAUSASEMA 
Ypäjänkyläntie 951, 32140 Ypäjä as

Aukioloajat
ti klo 17–19
ke klo 10–12
Kerran kuukaudessa lauantaina kello 10–13, helmi-
kuussa 6.2.
LAINAN PÄIVÄ
Kevään lukutempaus alkaa Lainan päivänä 8.2. Voit 
osallistua täyttämällä lomakkeen jokaisesta 8.2.–
24.3. välisenä aikana lukemastasi kirjasta. Osallistu-
neiden kesken arvotaan kirjapalkintoja!
HELMIKUUN NÄYTTELY
Kootut teokset -palapelitaulut osa 2, kuvat ovat vaih-
tuneet!
LUKUPIIRI
Helmikuun lukupiiri kokoontuu sunnuntaina 21.2. kel-
lo 17–19 pääkirjaston näyttelytilassa, luetaan Laura 
Honkasalon teoksia. 
AVOIN PÄIVÄKOTI KE1,5 RTTULAN PERHE-
KERHO
Avoin päiväkoti Kerttulan perhekerho kirjaston moni-
toimitilassa perjantaisin kello 9.30–11.30. Tervetu-
loa mukaan!

Satun liikuntapalveluiden tarjonta

Kuntojumppa Kartanon koululla ke klo 18.45
Zumba Kartanon koululla ke klo 19.45

Yllätyksen tarjonta

Kahvakuula Pertunkaaren peilisalissa ma klo 18–19
Pertunkaaren kuntosali (paikalla myös ohjaaja) ti klo 17–18 ja pe klo 14–15
Aikuisten salibandy Pertunkaaressa ma 19.30–21 ja to klo 20–21.30
Sulkapallo Pertunkaaressa ma klo 17–18.30
Omatoimiharjoittelu Pertunkaaressa ma klo 17–18.30

Kunnan tarjonta

Aamujumppa Kartanon koululla ti klo 9.30–10.45
Naisten kuntoryhmä Kartanon koululla to klo 18–18.45
Miesten kuntoryhmä Kartanon koululla to klo 19–19.45
Keilaryhmä Loimaan keilahallilla ke klo 13–14

Kansalaisopiston tarjonta

Perusjumppa Kartanon koululla ti 19.45–20.30
Jooga Perttulan koululla 17.15–18.45

KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT 
LUKUVUONNA 2016–2017
SYYSLUKUKAUSI ti 16.8. – ke 21.12.2016
syysloma vko 42 ma 17.10. – su 23.10.2016
KEVÄTLUKUKAUSI ti 3.1. – la 3.6.2017
talviloma vko 8 ma 20.2. – su 26.2.2017
pääsiäisloma pe 14.4. – ma 17.4.2017
+ yksi lauantaityöpäivä lukuvuoden aikana

ESIKOULUN TYÖ- JA LOMA-AJAT OVAT SAMAT
KUIN KOULUJEN LUKUUNOTTAMATTA LAUAN-
TAITYÖPÄIVIÄ


