
Ypäjän  suomenhevostammat 
Oktaavia ja Marimin tunne-
taan ravikansan parissa. Viime 
kesän kuninkuusraveissa Lap-
peenrannassa kaksikko nappa-
si tammojen kuningatarkisan 
kokonaiskilpailun kakkos- ja 
kolmossijan.

Moni muukin kuin ypäjäläi-
nen miettii yhä vieläkin mie-
lessään, mitä olisi tapahtunut, 
jos Oktaavia ei olisi ottanut 
laukkaa  kisan viimeisellä mat-
kalla 3 100 metrillä.

Aika moni on vahvasti sitä 
mieltä, että kyllä Oktaavia olisi 
sen kuningatartittelin ottanut ja 
ansainnutkin ilman harmitta-
vaa laukkaa.

Jossittelu sikseen, mutta 
uusi kisa on tulossa ja siellä 
lahjakas tamma tukijoukkoi-
neen voi näyttää muille taivaan 
merkit.

- Ihan hyvältä kaikki näyt-
tää nyt Oktaavian kohdalla. 
Hevosta treenataan ja radalle 
tullaan ehkä helmikuussa, kun 
sopiva sarja löytyy, tamman 
toinen omistaja Taisto Nurmio 
kertoo.

Nurmio sanoo Oktaavial-
la olevan hyvä kilpailupää ja 
"virtaakin" löytyy.

- Se on paljon "sivistynyt" 
alkuajoista. Se viihtyy kulje-

tuskopissa eikä enää turhia ko-
pistele liikennevaloissa.

- Tammalla on todella hyvät 
liikkeet. Se ei "lyö", mutta ta-
kajaloissa pidetään varmuuden 
vuoksi silti säärisuojia.

Oktaavia on syntynyt Ypä-
jällä MTT/hevostalouden suo-

jissa. Se myytiin miehelle, jo-
ka toi MTT:n "keinoemolle" 
menehtyneen tammansa orvon 
varsan. Kun päästiin syksyyn, 
tästä varsasta ja Oktaaviasta 
oli tullut hyvä kaveripari. Mies 
halusikin ostaa Oktaavian ja 
kaupat tehtiin.

Ajanoloon omistajalla ei ol-
lut enää voimia hoitaa hevosta, 
josta hän halusi luopua.

- Sain tietää asiasta ja menin 
katsomaan.  Silloin 4-vuotias-
ta hevosta ei ollut paljonkaan 
ajettu ja se painoi ainakin sa-
ta kiloa liikaa. Kokeilin ajaa 

pätkän sillä ja hevonen tuntui 
oikein mukavalta. Kahteen sa-
naan tehtiin kaupat.

- Tammat joskus nirsoilevat 
syömisensä kanssa, mutta ei 
tällä ole sellaista ongelmaa. 
Ruoka maistuu kaikissa olois-
sa.

- Ajattelin ensin, jos yrite-
tään varsottaa tammaa, mutta 
se ei tullut silloin kantavaksi.

-Vuoden verran tehtiin töitä 
ennen sen ensimmäistä starttia. 
Se ravasi jo ennen kilpaile-
mista pieniä pätkiä semmoista 
25:nkin vauhtia eli tosi lupaa-
vasti.

Oktaavia oli kuningatarki-
san kakkonen maililla ennätyk-
sellään 22,8a. Nurmio uskoo, 
että ennätys vielä paranee, jos 
hevonen saa olla terveenä.

Hän ihastelee tamman vauh-
tia kuningatarkisan maililla, 
jolla se kiisi viimeiset 50 met-
riä tosi kovaa, mutta ei ehtinyt 
ihan voittoon saakka.

Hirmuinen kapasiteetti on 
Oktaavian vastaus maalisuo-
ralla muille, jotka tahtovat tul-
la "takaperin vastaan" eli hil-
jentävät. Se ravasi kesällä yli 3 
000 metrillä tammojen uuden 
Suomen ennätyksen 25,8a.

- Hyvältä näyttää, jos tam-
ma parantaa edellisten vuosien 
malliin, Nurmio sanoo.

Oktaavian toinen osaomis-
taja ja valmentaja on Lauri 
Malinen, joka on tehnyt hienoa 
työtä tämän lahjakkaan ravurin 
kanssa.

Kari Nummila

Kunnallinen ja seurakunnallinen tiedotuslehti
Jaetaan kaikkiin talouksiin Ypäjällä TAMMIKUU 2010

• Uudisrakentaminen
• Huoneistoremontit
• Rakennussaneeraus
• Kattorakenteiden
   muutos/korjaustyöt

Mika Suvanto/0500 448 106, Jukka Ilola/0400 871 095

Parturi-kampaamo Outi Perho
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

Vuokrataan
Rt-kaksio 68 m2,

sauna + autotalli.
Puh. 0400 535 315

VUOKRATAAN
Yksiö 35 m2, Varsanojantie 8, Ypäjä,
3 kk vuokratakuu, vapautuu 1.2.2010.
Kirjalliset hakemukset 15.1.2010 mennessä 
osoitteeseen: Ypäjän Kirjanpito Oy, 
Soinintie 3, 32100 YPÄJÄ.
P. 050 560 2662

Parturi-kampaamo-
Raija Pastell-Fält

AVOINNA ma-pe klo 10-18 tai sopimuksen mukaan,
lauantaisin sopimuksen mukaan.

Puh. gsm 02-767 3533, 050 347 8448
Tolmintie 4, YPÄJÄ
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PARIS

100% aito hiuspidennys/
tuuhennus/raidat sinetti-
ja kampakiinnityksellä

Onnea uudelle vuodelle 2010!

KIITOS
Työttömien jouluaterian emännät

ja Ypäjän seurakunnan diakoniaväki
kiittävät lahjoituksista sekä jouluateriaa
että joulukasseja varten ja toivottavat:

Hyvää Uutta Vuotta 2010!

Hevospitäjän tammat
loistivat Lappeenrannassa

Oktaavian osaomistaja ja valmentaja Lauri Malinen on tehnyt hienoa työtä Oktaavian kanssa. Ravikansa odottaa erityisen 
suurella mielenkiinnolla tamman esityksiä ensi vuoden kisoissa.
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Ypäjän srk:n diakonia-
työn tammikuun 2010 
tapahtumia
Puh. 0400 388 170 diakoni Anne Mäkinen

Työttömien ruokailutapahtuma jatkuu 
jälleen joulutauon jälkeen keskiviikkoisin
13.1.2010 kello 11.30 alkaen seurakuntakodilla.
Suuri onnittelujuhla torstaina 14.1.2010 kello 11 
alkaen. Lue juttua toisaalta tässä lehdessä.
Kultaisen iän kerho kokoontuu vuoden ensimmäiseen 
tapahtumaan torstaina 28.1.2010 kello 11.00 
seurakuntakodilla. Kerho kokoontuu joka toinen torstai 
diakoni Anne Mäkisen johdolla.
Hartaudet palvelukeskuksessa alkavat keskiviikkona 
13.1. klo 13 Hoivalla ja 13.30. Mukana kanttori, diakoni 
ja/tai vapaaehtoisia puhujia ja laulajia.
Keva-kerho Lukkarissa kuukauden viimeinen 
keskiviikko eli 27.1. klo 12.

Seurakunnan
asiat

kirkkoherra
Risto Ahti

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

40. vuosikerta.

Lehden suurin vastuu ilmoituk-
sen julkaisemisessa sattunees-
ta virheestä on ilmoituksen 
hinta.

Päätoimittaja:
Tapani Rasila

Taitto ja oikoluku:
Newprint Oy

Toimituksen osoite:
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5214
fax. (02) 767 7214
email: ypajalainen@ypaja.fi

ILMOITUSHINNAT
Ilmoitukset
0,5 e / pmm + alv

Määräpaikkakorotus
0,1 e / pmm + alv

Toistuvaisilmoitus
joka numerossa
0,4 e / pmm + alv

Yhdistysten ilmoitukset
Maksutta

TILAUSHINNAT
Ypäjän kunnan alueen
osoitteisiin veloituksetta

Tilaukset kotimaahan
20 e / vuosikerta

Tilaukset ulkomaille
Muu Eurooppa
 25 e / vuosikerta
Muut maanosat
 30  e / vuosikerta

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

ISSN 1237-2528

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

Ypäjän seurakunta
Perttulantie 10
32100 Ypäjä
puh. (02) 767 3108
fax. (02) 767 3081

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

Diakoniatoimisto avoinna
ti ja ke klo 9.30–11.00
puh. 0400 388 170

PAINOPAIKKA
Newprint Oy

Helmikuunkuun 2010 Ypäjäläinen
ilmestyy torstaina 4.2. 
Lehteen tarkoitettu aineisto 
on toimitettava kunnantalolle 
28.1.2010  klo 12 mennessä.

Maaliskuun Ypäjäläinen ilmestyy 
torstaina 4.3.2010.

Seurakunta kiittää
Kiitos Sirpa ja Seppo Vähämäelle joulukuusten 
lahjoittamisesta Seurakuntakotiin sekä 
päiväkerholaisten joulujuhlaan kirkkoon.
Kiitos Maija-Liisa ja Harri Leinolle kirkkoon 
lahjoitetusta joulukuusesta.

Suntio

Tammikuun päiväkerhotiedote
Päiväkerhon retkirahaston hyväksi pidetyn arpajaisten 
tuotto oli 110 e. 
KIITOS osallistujille, sekä arpajaispalkintojen 
lahjoittajille.
Lahjoittajat: Forssan Isännöinti ja kiinteistövälitys Oy; 
Jaakkolan Puutarhakeskus, Forssa; Konekoski Oy, 
Forssa; CM-Hiustalo, Forssa; Kirkassilmä Synsam, 
Forssa; Tapiola, Forssa; Mari Savinko-Jaakkola, 
Partylite; Henna Mäntymaa, Oriflame; Ypäjän Auto-
Team/ Hilkka Vanne; Ypäjän Kahvila-Kebab & Pizzeria; 
Pettulan Kukka ja Lahja; Ypäjän Apteekki; 
Ypäjän Osuuspankki; Ypäjän Vehnämylly; Sale, 
Ypäjä; Siwa, Ypäjä; Sallila Energia; Plastiset Oy; Outi 
Vähämäki; Mirka Kaunisto-Vuorentausta.
Siunausta vuodelle 2010. 
Päiväkerhot jatkuvat viikolla 2.

Varhaisnuoret
1-2 -luokan Liikkis Perttulan koululla maanantaisin 
klo 13.00–14.00. Kerho jatkuu 11.1.
1-2 -luokan sekakerho ”Sarin kerho” Ypäjänkylän 
koululla keskiviikkoisin klo 13.00–14.00. 
Kerho jatkuu 13.1.

Nuoriso- ja rippikoulutyö:
Isoskoulutus torstaisin seuriksella klo 15.30. 
Isoskoulutus jatkuu 14.1.
Nuortenillat perjantaisin seuriksella klo 18.00. 
Nuortenillat jatkuvat 15.1.
Rippikoululaiset käyvät kaksilla kinkereillä tammikuun 
aikana. Paikat voi itse valita. Kinkerilista on jaettu.
Rippikoulun ulkoläksytentti on sunnuntaina 31.1. 
kello 9.30 kirkossa. Kirkon aikana tentit tarkistetaan. 
Rippikoululaiset osallistuvat siis jumalanpalvelukseen. 
Ulkoläksyt ovat: Isä meidän -rukous, Kaste- ja 
lähetyskäsky, Herran siunaus, käskyt, uskontunnustus 
ja pienoisevankeliumi. Näistä tentataan kolme.

Tammikuun 2010 
kirkonmenoja

Uuden vuoden aattona 31.12. klo 21 iltakirk-
ko ja ehtoollinen. Tarkemmin asiat joulukuun 
listassa.

Uuden vuoden päivänä 1.1. ollaan kirkos-
sa päivällä kello 12.00 Ja lauluina käytetään 
kauneimpia joululauluvihkoja.

Sanankirkko sunnuntaina 3.1. klo 10 seu-
rakuntakodilla. Juodaan Liisa keittämät makoi-
sat kahvit päätteeksi. Katso joulukuun listaa.

Loppiaisena keskiviikkona 6.1. klo 10 
messu. Virret joulukuun listassa,

Sunnuntai 10.1. klo 10 sanankirkko. Tämä 
on perinteisesti Ypäjän leijonien eli Lions-klu-
bien kirkkopyhä. Kirkon jälkeen on seppeleen 
lasku sankaripatsaalle. Päivän teemana on 
kasteen lahja. Virret: 215: 1-4, 475: 4, 214, 
495, 205: 1-. Kirjoittamani esirukouksen luke-
vat kolme henkilöä Lions-klubeista eli tämän 
kauden toimihenkilöitä. Puhutteleva virsi 516 
lauletaan tuon lukemisen aikana. Kun A on 
lukenut, niin 516: 1- 3, ja kun B on lukenut, 
4-6, ja kun C on lukenut niin virsi loppuun. 
Päätösvirtenä on 524: 7-8. Virsi puhuu palve-
lemisesta, kuten leijonatkin palvelevat.

Tonin päivän messu toinen loppiaisesta 
17.1. klo 10. Vietetään messua eli ehtoollis-
kirkkoa Vastahan joulusta on hengissä selvitty 
ja nyt ollaan jo selvästi valoisammalla paikal-
la. Päivän aiheena on Jeesus, joka ilmaisee 
jumalallisen voimansa. Virret: 340, 728, 345, 
404, 178: 1, Hpe-virtenä 223 ja 230. Päätös-
virsi on 368.

Senjan päivän messu sunnuntaina 24.1. 

klo 10. Kolmas pyhä loppiaisesta. Jeesus herät-
tää uskon. Virret: 184: 1-6, 729, 389: 1-3, 371: 
1-4, 202: 1-, 425 Hpe-virtenä. Päätösvirsi 397.

Allin päivän jumalanpalvelus sunnuntai-
na tammikuun 31. päivänä klo 10. Kolmas 
pyhä ennen paastonaikaa. Päivä muistuttaa 
siitä, että Jumalan armoa ei ansaita. Hänen 
armonsa on sama kaikkia kohtaan. Psalmi: 
”Mahtava on meren aallokko, mahtavampi 
vaahtopäinen myrsky, mahtavin on korkeuden 
Herra.” Päivä kehottaa jättäytymään Jeesuk-
sen varaan. Virsissä esiintyy meri-sana. Jos 
ei esiinny, niin tule Ristolta pyytämään kirja. 
Nyt tehdään merimatkoja laulujen muodossa. 
Virret: 307, 128: 2, 482 (mahtava virolainen 
virsi), 560: 1-4, 594: 1-, 333 esirukouksen ai-
kana vuorovirtenä, kolme värssyä kerrallaan. 
Päätösvirsi on 593: 4-6. Tänä pyhänä rippi-
koululaiset tulevat kirjallisesti tenttaamaan klo 
9.30 kirkkoon: käskyt ja Isä meidän, Herran 
siunaus, uskontunnustus, kaste- eli lähetys-
käsky ja pienoisevankeliumi. Ja Sari tarkastaa 
tentin kirkon aikana sakastissa.

Lähetyskynttelikkö on kirkon takaosassa. 
Kun tulet kirkkoon niin voit sytyttää kynttilän 
ja miksei useampiakin jonkin asian takia jonka 
itse tiedät. Vapaaehtoisen maksun voit antaa 
nimikkokohteillemme kynttilöiden vieressä 
olevaan lukittuun laatikkoon. Kynttilän sytyt-
täminen on rukousta.

Asiat kokosi
Risto Ahti

Loppiainen 6.1. klo 10 kirkossa
Juhlakirkko ja messu. Kant-
torina Tapio Laurila ja pappina 
Risto Ahti. Loimaan nuoriso-
kuoro laulaa johtajana Ferenc 
Juhasz. Tämä on samalla ni-
mikkopyhä Ypäjällä, sillä lau-
lamme pelkästään Elias Lönn-
rotin virsiä ja onhan meillä 

kirkossa loppiaistaulukin: 
tietäjien kumarrusmatka Jee-
sus-lapsen luo. Elias Lönnrot 
kävi aikanaan Ypäjälläkin ja 
paikallinen lukkari jopa paran-
si hänen kipeytynyttä jalkaan-
sa. Kalevalan keruumatkoilla 
Lönnrot yöpyi myös taivasalla 

ja käveli pitkät matkat, joten 
tähtitaivas tuli hänelle rak-
kaaksi. Tervetuloa tähtitaivaan 
alle laulamaan Lönnrotin vir-
siä: 47, 44: 6-7, 542: 1-3, 46: 
1- ja päätös 506.

Risto Ahti

Kinkerit 2010 Ypäjällä
Talviset juhlahetket eli kin-
kerit kyläkunnissa lähestyvät. 
Tänä vuonna niihin osallistuu 
rippikoululaisia, jotka voivat 
itse valita, mihin kahteen kin-
keritapahtumaan osallistuvat. 
Nimenomaan rippikoululaisia 
luetetaan. Kinkereiden aiheena 
on: Millainen Jeesus on luon-
teeltaan. Ottaisitkos Jeesuksen 
naapuriksi tai asukkaaksi sa-
maan porrasrappuun? Moni 
varmaankin pelästyisi. Tosin al-
kuhartaudessa tulee esille myös 
kirkkovuosi, sillä entisajan ih-
miselle kirkkovuosi oli suuri 
”kuvakirja”, joka antoi elämälle 
sisältöä alkaen adventista ja sit-
ten jokaisena vuodeaikana sun-
nuntait ja juhlapyhät antoivat 
hengen ravintoa tapoineen ja 
perinteineen. Kinkereillä lue-
tettavat kohdat tuodaan mukana 
ja annetaan rippikoululaisten 
lukea. Ennen kaikkea tilaisuus 
on leppoisa, välillä pientä jutus-
telua ja sitten taas laulua. Tapsa 
Laurila on kanttorina tammi-
kuussa ja toiveena on että hän 
tulee mukaan. Kyläkunnan virsi 
annetaan uudeksi alkavaksi vuo-
deksi. Luettelen viime talvena 
annetut kyläkuntien virret, jotka 
Markus Leppälä valitsi. Nyt ei 
enää Markusta ole valitsemassa 
uutta virttä kyläkunnille. Man-
ninen 404, kaikkien ypäjäläis-

ten kinkerit ja onnittelujuhla 
srk-kodilla 288, Palikkala 515, 
Levä-Saarikko 297, Varsanoja-
Kartanonkylä 344, Ypäjänkylä 
177, Hyrsy-Vahäsuo 603 Pert-
tula 565, Kuusjoki 585.

Tarkoitus on että tälläkin 
kierroksella jätetään taloon eri-
tyinen kinkeritaulu, jonka voi 
sitten kehystää ja laittaa seinäl-
le. Viime vuosina on tällaisia 
kunniakirjoja tehty ja olen huo-
mannut että monessa talossa 
sellainen riippuu seinällä ke-
hystettynä. Myös ajankohtaisis-
ta asioista voi kysellä ja niistä 
voidaan keskustella. Kinkerit 
alkavat klo 18.30 ja ohjelmaa 
on tunnin-puolentoista verran 
ja päätteeksi vasta kahvit, mut-
ta vain yksinkertainen tarjoilu. 
Pidetään mukava talviehtoo, 
johon ei talonväen tarvitse sen 
tarjoilun takia niin kauheasti 
nähdä vaivaa. Huom. Hyrsy-
Vähäsuolla on poikkeus: päi-
vällä klo 12. Seuraavat kinkerit 
eli lukuset 2010:

Hyrsy-Vähäsuo: sunnuntai-
na tammikuun 10. päivä päiväl-
lä kello 12.00 Terttu ja Tauno 
Salmi, Hyrsynkulmantie 708.

Manninen: keskiviikkona 
13. 1 klo 18.30 Eila Peltomäki, 
Mannistentie 12.

Kaikkien kinkerit ja onnit-
telujuhla torstaina 14.1. päivällä 

klo 11 srk-kodilla. Lue eril-
listä juttua Ypäjäläisestä tästä 
perinteisestä suurjuhlasta, joka 
täyttää salin ja apteekkari kah-
vittaa.

Varsanoja-Kartanonkylä 
tiistai 19.1. klo 18.30 Anne ja 
Reijo Leino, Uitontie 220.

Perttula: keskiviikko 20.1. 
klo 18. 30 Anne ja Matti Järvi-
nen, Leppäkorventie 54.

Palikkala: tiistai 26.1. klo 
18.30 Eija ja Antti Ojala, Tu-
runtie 10.

Kuusjoki: keskiviikko 27. 1 
klo 18. 30 Maija ja Juhani Häi-
hälä, Ruokosuontie 338.

Levä-Saarikko: tiistai hel-
mikuu 2. päivä klo 18. 30 Tuula 
ja Esko Kivistö, Forssantie 426.

Ypäjänkylä: keskiviikko 
3.2. klo 18.30 Outi ja Pauli Per-
ho, Katinhännäntie 298.

Huom. Kyläkuntien rajoista 
ei tarvitse välittää vaan terve-
tuloa kauempaakin, vaikkapa 
muista seurakunnista. Kinke-
reillä on kanttori mukana ja 
paljon myös lauletaan. Kanttori 
tuo mukanaan soittopelin, mutta 
jos jossakin on oma piano, niin 
voitte soitella että ei tarvitse 
tuoda mukanaan säestyslaitet-
ta. Siunausrikasta uutta vuotta 
2010 toivottaen.

Risto Ahti

Marraskuinen tietovisailu
Marraskuun Ypäjäläisessä oli 
tietovisailu. Oikea rivi on seu-
raava: lx2 lx2 lx2 lx2 1.

Voitte vielä tarkistaa tuon 
lehden ja kysymykset ja verrata 
oikeaa riviä omiin ajatuksiinne. 
Kilpa tuotti tällä kertaa usei-

ta vastauksia niin tietokoneen 
kautta kuin postitse, tai jotkut 
toivat itse kirjekuoressa vas-
tauksensa. Suoritetussa arvon-
nassa Tapio Laurilasta kertovan 
kirjan sai Helena Niinimaa tuol-
ta Ypäjänkylältä Aronkorvesta.

Ja Riston kirjan Pilkahduk-
sia meni Forssaan Inga Santa-
kankaalle Siurilankadulle. Siu-
nausta kaikille osallistuneille.

Risto Ahti

Ypäjän seurakunta järjestää perinteisen
Laskiaisriehan 
su 14.2.2010 klo 11.30 alkaen Rautarinteellä 

(kirkossa laskiaismessu klo 10).
Ohjelmassa mm. hartaus, hevosajelua ja mäenlaskua.  
Paras mäenlaskuvempele palkitaan. Säävaraus.
Myytävänä mehua, pullaa ja makkaraa yhteisvastuun 
hyväksi. Laavulla on mahdollisuus paistaa omia makkaroita.
Lisätietoja tapahtumasta saa nuorisotyönohjaaja Sari 
Lehtoselta puh. 0400 852 846.

Helmikuun hangilla lasketaan mäkeä, 
pulkat ovat pullollaan iloista väkeä.

Mäkeen on mukava tulla, 
näin kivempaa on sulla!

 Tervetuloa!          Ypäjän seurakunta
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Suuri onnittelujuhla tammikuun 14. päivänä
Kaikkia halukkaita kutsutaan 
mukaan niin kutsutuille talvi-
kinkereille, jossa onnitellaan 
vuonna 2010 pyöreitä täyttäviä. 
Siispä 1940 syntyneet ja 1935 
syntyneet ja tietysti myös 1930 
ja 1925 syntyneet ja totta kai 
1920 syntyneet (ja kaikki sitä 
aikaisemmat) olette tervetullei-
ta juhlahetkeen seurakuntako-
dille. Ja mukaan myös kaikki 
muut halukkaat juttelemaan ja 
laulamaan ja seurustelemaan, 
sillä tilaisuus on avoin kaikil-
le. Pidetään samalla ”mukavia 
kinkereitä” kuten Ristolla on 
tapana.

Juhla on torstaina tammikuun 

14. päivänä kello 11.00 seura-
kuntakodilla

Juhla alkaa klo 11 ohjelmalla, 
jossa myös lauletaan ja jutellaan 
ja puhutaan tämän vuoden kin-
keriaiheista. Sitten seuraa vaihe, 
jossa kaikki vuonna 2010 pyö-
reitä täyttävät 70 ja 75 ja 80 ja 
85 ja 90 vuotta täyttävät saavat 
itse valita kirjansa. On miehille 
miehekästä luettavaa, on runo-
kirjaa ja kaunokirjallisuutta, on 
päivän sanaa ja Suoria sanoja ja 
jännitystä ja huumoriakin löy-
tyy. Valikoima on todella suuri. 
Jokainen saa itse valita kirjansa, 
jonka jälkeen ilmoittaudutaan 
”rovastille”, joka kruksaa kirjan 
saaduksi ja samalla kiinnitetään 

tarra. Myös ystävä, naapuri tai 
kuka tahansa voi hakea kirjan, 
vaikka onniteltava ei olekaan 
itse paikalla. Joku voi hakea kir-
jan useammallekin täyttävälle 
samalla kertaa.

Ypäjän uusi apteekkari Ira 
Vuoksio kahvittaa

Tällä kertaa kaakkukahvit 
tarjoaa Ypäjän apteekki, jossa 
vetäjä on vuoden 2009 aikana 
muuttunut. Jyväskylästä saapui 
paikkakunnalle Ira Vuoksio, joka 
asuu myös apteekin ja osuuspan-
kin talossa. Perinteiseen tapaan 
hän tulee tapaamaan juhlaväkeä. 
Tämä juttutuokio tapahtuu noin 
klo 12.30 tienoilla ja tilaisuus 

päättyy kaakkukahveisiin. Pöy-
dänantimet kattaa Liisa Hieta-
mäki kaakuista ja muista tarvik-
keista, joita keittiöön ilmaantuu. 
Viime vuonna oli paikalla noin 
80 henkeä, ja kaikilla oli haus-
kaa. Pannaan nyt paremmaksi ja 
lähdetään. Joskus klo 13 jälkeen 
pääsevät ensimmäiset lähtemään 
tilaisuudesta.

Mitä jos ei pystykään tule-
maan mukaan?

Se tarkoittaa sitä että allekir-
joittanut Risto tuo onnittelukirjan 
kotiin joskus kuluvan vuoden 
aikana. Usein se käynti tapahtuu 
ihan yllättäen ja joskus soitel-
laankin vaikka nykyään ei tuosta 

puhelinluettelosta ole juurikaan 
apua. Se ei suinkaan tapahdu 
oikeana syntymäpäivänä, jolloin 
monesti päivänsankari on piilos-
sa vaan ihan koska tahansa. Pap-
pi tulee kuin salama kirkkaalta 
taivaalta, jota ei edes aavista.

Tarjotkaa kyytiä ja tulkaa it-
sekin

Keskitalven aikaan on kinke-
reitä ja nämä onnittelujuhlat ovat 
yksi sellainen. Siellä saadaan ta-
vata tuttuja, jutella, kahvitella ja 
saadaan Sanan ja Virren viisaut-
ta ja lohdutusta mukaan. Tämä 
käytäntö on jatkunut noin 14 
vuotta Ypäjällä, kun suurta onnit-
telujuhlaa ja kaikkien ypäjäläis-

ten kinkerihetkeä vietetään. Ja 
vielä vihje: kun kirjan haettuasi 
ilmoittaudut Ristolle, niin nimeä 
ei tarvitse sanoa vaan vuosimää-
rä ja kuukausi niin eiköhän ala 
papereista löytyä. Nimet eivät 
ole aakkosjärjestyksessä. Esi-
merkiksi: 75 vuotta ja kesäkuu, 
niin sieltä ruvetaan etsimään sen 
Maija Meikäläisen nimeä. Ja jos 
ei kehtaa sanoa ääneen niin kir-
joittakaan lapulle: 75 vuotta ja 
helmikuu. Tai pyytää naapurin 
emäntää hakemaan kirjaa, niin ei 
tule selville edes tuo tuleva täyt-
täminen. Joka tapauksessa odot-
telen mukavia juhlia. Tervetuloa 
mukaan.

Risto Ahti

Ypäjän vanhimmat: Laura Heikkilä ja Anni Mäki
Tämä lista on kirjoitettu syksyllä 
talven tunnun alkaessa hätistellä 
luontoa.. Tammikuun Ypäjäläis-
tä luettaessa on voinut tapah-
tua muutoksia. Ja tämä luettelo 
on niin sanotusti tarkistamaton 
vaikka onkin tarkistettu moneen 
kertaan. Sanon siksi että puuttei-
ta voi olla. Vuoden aikana on ta-
pahtunut paljon muutoksia. Mo-
nia nimiä ei enää ole mukana ja 
viime vuosina vanhimman titteli 
on pysynyt samalla ihmisellä.

Ypäjän vanhin on siis edel-
leen Laura Susanna Heikkilä, 
joka on syntynyt 17.1. ja täyttää 
siis 98 vuotta. Ja toista tilaa pi-
tää hallussaan lokakuussa 17.10. 
myös 98 vuotta täyttävä Anna 
Maria Mäki. Hän pitää hallus-
saan ennätystä: asuu edelleen 
kodissaan pirteänä ja elämänha-

luisena Katajamäentiellä ja hä-
net tunnetaan Anni-nimisenä.

Kolmantena vanhimmasta 
päästä on Aune Matilda Haka-
la Mannisissa ja hän täyttäisi 
26.1. vuosia 97, jos eläisi. Tytär 
ja omaiset pitivät häneen tii-
vistä yhteyttä, joten Aunen ei 
tarvinnut olla kodissaan yksin. 
Valkosipulin ystävänä me hänet 
tunnemme ja hän asui vilkkaan 
Loimaan tien varrella. Ja niin 
sitten kävi, että Aunen kuolin-
sanoma saapui, ja pyhäinpäivän 
aattona 30.10. hänet siunattiin 
haudan lepoon. Lukemattomat 
kerrat poikkesin Hakalassa. Näin 
varsinkin, jos näin tyttären Eeva 
Kyllikin auton pihalla, niin tie-
sin sinne pääseväni ulko-ovesta. 
Kolmantena on nyt tuossa ti-
lastossa Lahja Maria Virtanen, 

joka täyttää 97 vuotta lokakuun 
neljäntenä.

Ja sitten tulee Ypäjän vanhin 
mies talvisodat käynyt Eino En-
sio Hokka Papalintiellä keskus-
tassa ja kotonaan hänkin asuu. 
Eino täyttää 97 vuotta marras-
kuun neljäntenä. Eli vanhin mies 
on neljänneksi vanhin sillä eteen 
menee kolme naista. Nyt siis Ei-
no onkin neljänneksi vanhin Au-
ne Hakalan poismenon vuoksi.

Viidentenä on toiseksi van-
hin mies Muolaan ja Vähäsuon 
Sulo Ensio Moisander 96 vuot-
ta elokuun 29. päivä. Ja sitten 
tulee aina pirteä Irja Tellervo 
Kari 29.10. ja vuosia 95 tulee 
täyteen. Irja asuu kotonaan Kal-
lenpolulla.

Tilalla 7 on Anna Hartikainen 
ja 7.1. tulee täyteen 94 vuotta, ja 

samaan yltää Jenny Aleksandra 
Tuura 27.4. Perttulassa Leppä-
korventiellä numero 92 ja siellä 
hän asuu poikansa kanssa. Tilal-
la yhdeksän on Meeri Amanda 
Suominen, joka täyttää maalis-
kuun 22. päivänä 93 vuotta. Ja 
samaan yltää myös Mirjam Ma-
ria Ainonen 27.4. Ja tilalla 11 on 
myös mies: Erkki Mikael Uutela 
12.5. Ja Palosen Saara on tilalla 
12 ja vuosia menee 93 umpeen 
joulukuun neljäntenä.

Sitten tulevat yhdeksänkym-
mentäkaksi täyttävät ihmiset 
vuonna 2009. Ja tilaa 13 pi-
tää hallussaan Tauno Suominen 
24.1. sekä häntä seuraavat nais-
henkilöt: Saima Alina Muhonen 
21.4. ja tilalla 15 on Hanna Dag-
mar Tuomisto toukokuun neljän-
tenä. Sitten vielä 4.12. Elma Ai-

no Lehtinen. Ja tulevana vuonna 
2010 täyttää 91 vuotta seuraa-
vat henkilöt: tilalla 17 on Toini 
Maria Moisander 8.2. ja tähän 
väliin viimeisimmän tulostuksen 
perusteella Annikki Hilja Airo 
20.2. Leiritiellä. Ypäjän vanhim-
man miehen Eino Hokan puoli-
so Lahja Kyllikki Hokka 4.6. ja 
heinäkuun 8. päivä on vuorossa 
Alisa Johanna Äijälä. Ja 17.10. 
Ilona Aleksandra Holsti Rajatiel-
lä ja Saarikontiellä sodat käynyt 
Väinö Oskari Lindfors 10.11. ja 
vielä Lilli Elsa Karppelin 19.11. 
Lehtimäenkulmantiellä sekä ti-
lalla 24 on Hilja Annikki Heinä-
virta Lepolantiellä uudenvuoden 
aatonaattona 2010.

Nyt ikäihmisiä on viime 
vuotta vähemmän eli 24, joista 
viisi on miehiä. Ja sitten tulevat 

yhdeksänkymppiset: naisia viisi 
ja miehiä kolme.

Ja tilaluvusta 25 ylöspäin 
seuraavasti: Alli Esteri Saarinen 
3.1.2010 peräti 90 vuotta Sahan-
tiellä. Menkääpäs onnittelemaan 
ja katsomaan Ailia. Sitten tulee 
Leiritiellä Osmo Airo 28.3. ja 
heti Vapun päivän jälkeen Vappu 
Mirjam Uusitalo. ja viikkoa jäl-
keen Vapun Åke Verner Jankola 
ja pappilan lähimpiä naapureita 
Alma Helena Tuura täyttää 90 
vuotta kesällä 18.6. Aino El-
viira Lammela Pelkoperäntiel-
lä täyttää juhannuksen aikaan 
26.6. ja Ilta Orvokki Pihlava 
11.11.1920 ja vielä tulee mies 
Perttulasta eli Viljo Johannes 
Peltola 12.12.2010.

Risto Ahti

Ypäjänkylän Maijoella:

Anna- Liisa Pärssinen
Anna-Liisa oli hämäläinen ih-
minen, syntyisin Hauholta (ja 
omaa sukua Niemelä), joka on 
sitä Sydän-Hämettä, nykyisin 
Hämeenlinnaa. Vuonna 1955 
avioliiton solmimisen jälkeen 
hän tuli Ypäjälle kirkonkirjojen 
mukaan 23.5.1955 Hauholta ja 
puoliso samaan aikaan Kiikas-
ta. Häät oli vietetty Antti Pärs-
sisen kanssa 16.1.1955.

Siitä alkoi yhteinen elä-
mäntaival Ypäjänkylällä Karon 
metsien keskellä. Ja kirkonkir-
joissa on talon nimenä Maijo-
ki. Usein poikkesin Pärssisellä 
ja käyntini osui loppukesään 
ennen ruskamatkaa. Syynä oli 
Anna-Liisa syntymäpäivä 27.9. 

Ja muistaakseni myös Anttia 
kävin 13.9. tienoilla onnittele-
massa, sekin aina ennen ruska-
matkaa. Erään kerran oli jotakin 
remonttihommaa tai muuta työ-
tä Pärssisellä kun menin Antille 
viemään kirjaa ja se taisi olla 
justiinsa oikea päivä. Läsnä ole-
villa miehillä tulikin kiire onni-
tella Anttia: ”Hyvänen aika, on-
ko juuri nyt sellainen päivä, ei 
heillä ollut tietoakaan.” Kysei-
set miehet olivat luvanneet teh-
dä jotakin hommaa Pärssisellä 
jossakin vaiheessa ja sattumal-
ta he tulivatkin työkamppeissa 
juuri syntymäpäivänä, jolloin 
pannu oli kuumana, jos vieraita 
haluaa tulla Anttia onnittele-

maan. Ja siitä paikasta mentiin 
kahvipöytään ja sen jälkeen 
minä lähdin, ja miesporukka 
tekemään sitä, mistä oli joskus 
aikaisemmin sovittu. Ja Antti 
otti vieraita vastaan. Tunnel-
man muistan mukavan iloisena. 
Elettiin 1980-lukua.

Hän oli käsityöihminen
Anna-Liisa oli käsistään tai-

tava käsitöitten tekijä. Niitä 
sain ihailla hänen kodissaan. 
Siksi halusin myös lukea siu-
naustilaisuudessa erikoisen 
kohdan Raamatusta Jesaja 38: 
12: ”Kuin paimenen teltta mi-
nun majani puretaan ja viedään 

pois. Kuin kutoja minä olen 
kiertänyt loppuun elämäni kan-
kaan, ja nyt minut leikataan 
loimilangoista irti.”

Mitä käynneilläni Anna-Lii-
san luona näin, ja koin. Aina 
oli lämmin aurinkoinen syys-
kesän päivä. Hän kertoili elä-
mästään ja ennen kaikkea Ka-
ron metsästä ja polusta, mitä 
hän on kulkenut siihen aikaan 
kun hän metsissä vaelteli ja 
kävi marjassa ja sienessä ja 
mitä polkua Hannele ja Heikki 
Karo kulkevat. Ja aina tein 
päätöksen, että jossakin vai-
heessa sovin Karojen kanssa, 
että tulen mukaan taivaltamaan 
tuon metsälenkin. Se homma 

on vieläkin tekemättä. Ennen 
kaikkea Anna-Liisa jutteli läm-
pimästi tyttärestään Tuulikki 
Marja-Liisasta. Välillä jutel-
tiin niistä eläimistä, joita siellä 
metsän keskellä hiljaisuudes-
sa on viimeksi nähty. Käytiin 
joskus Hauholla muistoissa ja 
Antin syntymäpaikassa Viipu-
rin läänin Pyhäjärvellä, joka 
minulle on tullut tutuksi Kar-
jalan matkoilla. Sanoinkin että 
tuo Antin pitäjä on todella kau-
nista seutua. Ja mm. Konevit-
san luostari kuuluu Pyhäjärven 
alueeseen. Joskus kertailtiin 
niistä luottamustöitä mitä Antti 
elämässään teki Ypäjällä. Ja 
ennen kaikkea hän otti minut 

kohteliaasti vastaan. Yleensä 
aina ensin tuntia paria soittelin, 
että saisinko tulla nauttimaan 
hiljaisuudesta sinne Ypäjänky-
lään Karon taakse ja tuoda sa-
malla kirja tullessani. Ja surua-
kin jokaisen ihmisen elämään 
liittyy ja näin myös Anna-Lii-
sa kohdalla, kun hän saatteli 
haudan lepoon ainoa poikansa 
Antti Juhanin. Runsaat kaksi-
toista vuotta sitten hän saattoi 
haudan lepoon puolisonsa An-
tin ja silloinkin elettiin kesäai-
kaa. Jokaisen ihmisen elämän-
kaari on ainutkertainen. Niin 
tässäkin tapauksessa.

Risto Ahti

Katoavaisuudessa kylvetään ja katoamattomuudessa herätetään

Hilda Emilia Fjellström
Lehtien alkaessa kellastua ja 
kukkien varistessa, mutta silti 
varsin lämpimään aikaan siu-
nattiin lauantaina 26.9. hau-
dan lepoon Hilda Fjellström 
88 vuoden iässä. Hän oli Pa-
likkalan kylästä Alhonkujalta. 
Siellä kauniilla lämpimällä 
mäellä hän asui ja useasti siel-
lä poikkesin. Sanoinkin että 
tämähän olisi monelle sopiva 
kesäpaikka ja varmasti haluttu 
paikka, jos olisi myynnissä. 
Mukava mäki se on lähellä 
kymppitietä, ja silti omassa 
rauhassa. Hilda oli yhdeksän-

lapsisesta perheestä, Jokioisilla 
syntynyt Hermannin tytär. Hän 
oli nuorin, joten sisaruksista 
riitti perään katsojia. Hildalla 
on viisi lasta ja 7 lastenlasta ja 
4 lastenlastenlasta. Kävi myös 
niin että nuorinta hän ei ehtinyt 
nähdä, kun 31.8. hänen koh-
dallaan elämä päättyi.

Opin tuntemaan Hildan 
iloisena, ystävällisenä ja jut-
televaisena ihmisenä. Hoiva-
koti tuli hänelle tutuksi vaikka 
kotonaan hänet useimmiten 
tapasin. Hilda oli omaa su-
kua Helin ja heti sodan jälkeen 

6.10.1945 hän avioitui Toivo 
Juho Fjellströmin kanssa.

Erikoisuuksia liittyy jokai-
sen ihmisen elämään. Niin 
myös tässäkin tapauksessa nii-
tä on. Niin Hildan kuin hänen 
miehensä kuolinpäivä on sa-
ma eli 31.8. ja väliä on tasan 
kahdeksan vuotta. Molempien 
siunaukset osuvat ruskamatkan 
aikaan, mutta nyt tällä kertaa 
ruskamatka oli hieman nor-
maalia aikaisemmin, joten pää-
sin siunaaman hänet. Toivon 
kohdalla oli tuuraajapappi.

Omaisten toivomuksesta 

ei käytetty siunauksessa niitä 
usein toistuvia sanoja: maasta 
sinä olet tullut, maaksi pitää 
sinun tuleman, Jeesus Kristus 
on sinut herättävä viimeisenä 
päivänä. Tilalle tulivat sanat, 
joita varsinkin 1980-luvulla 
paljon käytin: katoavaisuudes-
sa kylvetään, katoamattomuu-
dessa herätetään, Jeesus Kris-
tus on ylösnousemus ja elämä. 
Toki muitakin mahdollisuuksia 
on olemassa. Ilmeisesti jotkut 
omaiset olivat tämän käytän-
nön minulta oppineet ja nyt 
halusivat sen toteutuvan.

Kuolinilmoituksesta Fors-
san lehdessä saatiin lukea, et-
tä ”Side viimeinen kotimme 
lapsuuden näin hiljaa katkesi 
sammuen”. Totta on että jota-
kin peruuttamatonta tapahtuu, 
kun ihminen saattaa molemmat 
vanhempansa hautaan. Jotakin 
on silloin taakse jäänyt. Mut-
ta toisaalta uusi elämänvaihe 
myös alkaa. Ihminen ei ole 
tyhjiö, vaan jotakin aina tu-
lee tilalle. Lapsuudenkotikaan 
ei mihinkään häviä, mutta se 
muuttaa muotoaan. Uutta tulee 
tilalle. Muistoja lapsuudesta ei 

kukaan voi viedä ja ne ovat 
siteenä lapsuuden kotiin.

Elettiin lämpimän ja vil-
jaisan ja satoisan kesäkauden 
viimeisiä päiviä syyskuun lo-
pulla. Siksi hyvin sopi Hildan 
muistotilaisuuteen virsi: ”Sen 
suven suloisuutta toivossa kat-
selen.” Ja sinne Toivon vierelle 
Hilda saatettiin. Historiallinen 
Palikkalan alue siellä Äijälän-
Heikkilän-Nissilän alueella on 
yhden taivaltajan saattanut le-
poon.

Risto Ahti
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Riston mukana Itä-Virumaalle
Itä-Virumaa sijaitsee Koillis-Vi-
rossa Suomenlahden ja Peipsi-
järven välissä. Maakuntaa pi-
detään yhtenä Viron kauneim-
mista alueista merimaisemineen, 
jokineen, vesiputouksineen ja 
lukuisine järvineen. Alueen suu-
rin ja merkittävin kaupunki on 
Venäjän rajalla sijaitseva Nar-
va. Narvan linna on yksi alueen 
tunnetuimmista historiallisista 
muistomerkeistä. Tällä matkal-
la näet Itä-Vironmaan parhaat 
palat!

Maanantai 14.6.2010
Lähdemme Salosta klo 06.00 

Loimaan, Ypäjän, Jokioisten ja 
Forssan kautta Somerolle, jos-
ta edelleen Helsinkiin. Viking 
XPRS -laivalla Tallinnaan. Lou-
nas Buffet-pöydästä. Paikallis-
oppaan johdolla nautitaan ilta-
päiväkahvit Kalvin kartanossa. 
Majoittuminen Narvassa hotelli 
Ingeriin. Illallinen ravintola Kin-
gissä.

Tiistai 15.6.2010
Aamiainen hotellissa. Aa-

mupäivällä kaupunkikierros 
Narvassa ja Narva-Joesuussa. 
Kierroksen aikana nähdään mm. 
Hermannin linnoitus (Viron 
puolella), Iivanan linna (Venäjän 
puolella), kaupungin tärkeimmät 
evankelisluterilainen ja ortodok-
sinen kirkko. Kierros päättyy 
Narvan keskustaan jossa mah-
dollisuus omatoimiseen lounaa-
seen. Iltapäivällä vapaata aikaa 
tutustua kaupunkiin omin päin. 
Illallinen.

Keskiviikko 16.6.2010
Aamiainen hotellissa. Lähtö 

Narvasta ja ajo Sillamäelle. Tu-
tustuminen neuvostoaikaiseen 

suljettuun kaupunkiin ja sen 
mielenkiintoiseen arkkitehtuu-
riin. Matka jatkuu edelleen Ku-
remäelle, jossa tutustutaan Pyh-
titsan Nunnaluostariin. Kuremä-
eltä jatketaan kohti Tallinnaa. 
Lounas Viitnan postikievarissa. 
Viking XPRS -laiva lähtee Tal-
linnasta klo 18. Laivalla buffet-
päivällinen. Tulo Helsinkiin klo 
20.30. Kotimatka reittiä Somero 
– Forssa – Jokioinen – Ypäjä 
– Loimaa – Salo.

Matkan hinta: 330,00 €/
henkilö.

Hintaan sisältyy:
* matka Vainion Liikenteen  
 bussilla
* laivamatka Helsinki – 
 Tallinna – Helsinki 
 kansipaikoin
* majoitus kahden hengen   
 huoneessa Narvassa hotelli  
 Ingerissä
* aamiainen hotellissa
* aamusauna hotellissa
* Buffet -ruokailut 
 laivamatkoilla
* 3 ruokailua ja iltapäivä-
 kahvit Virossa ohjelman   
 mukaan
* paikallisen suomalaisen 
 oppaan opastus ja sisäänpää- 
 symaksut ohjelman mukaan
* matkanjohtajana Risto Ahti

Lisämaksusta: 80,00 € 
yhden hengen huonelisä.

Kaikilla tulee olla joko voimassa 
oleva passi tai virallinen EU-
henkilökortti.

Varaukset: Matkapojat Oy 
Kristiinankatu 10, 20100 Turku 
Puh. 010 232 3970.

Ilmoittautumiset viimeis-
tään 30.4.2010 mennessä. Matka 
edellyttää vähintään 30 matkus-
tajaa.

Itsenäisyyspäiväjuhla  
palvelukeskuksessa

Palvelukeskuksessa vietettiin 
yhteistä juhlaa 92-vuotiaan 
Suomen kunniaksi perjantaina 
4.12.2009. Juhlassamme esiin-
tyivät Lukkarin Laulun lyömät 
-kuoro, Me äänekkäät -laulu-
ryhmä säestäjänään Tapio Lau-
rila, diakoni Anne Mäkinen 
sekä juhlapuhujana Reino Tou-
kola. Juhlassa myös valittiin 
perinteiseen tapaan hoivakodin 
vuoden sydänystävät, jotka tä-
nä vuonna ovat Aila Salmenoja 
ja Kirsti Kangas.

Lämmin kiitos esiintyjille 
sekä kaikille mukana olleille! 
Terveisin Palvelukeskuksen 
väki

Reino Toukolan 
juhlapuhe palvelu-
keskuksessa 4.12.09

”Hyvät kuulijat! Olemme 
nyt viettämässä itsenäisyytem-
me vuosijuhlaa. Valtiollinen 
itsenäisyytemme on siis vie-
lä nuori muiden kansakuntien 
joukossa. Aikaisempina vuo-
sisatoina olemme joutuneet 
toimimaan ruotsalaisten ja ve-
näläisten määräysvallan mu-
kaan. Suomalaiset sotilaat ovat 
sodissa joutuneet taistelemaan 
ruotsalaisten etujen ja valtio-
mahdin kohentamiseksi. Muis-
tan koulussa historian kirjasta 
lukeneeni, kuinka suomalaiset 
hakkapeliitat Saksassa Lütze-
nin taistelussa 1632 saavutti-
vat murskaavan voiton. Näi-
den hakkapeliittojen muistoksi 
on Tammelassa manttaalitalon 
edustalle pystytetty muistoki-
vi, josta on luettavissa kaa-
tuneitten nimiä. Kyllä silloin 
tällaisissa tehtävissä on miehiä 
ollut mukana hevosineen muis-
takin Lounais-Hämeen pitäjis-
tä, mies ja hevonen talosta.

Ruotsalaisuudesta on edel-
leen jäänteitä asutuksesta Kok-
kolan ja Porvoon seuduilla ja 
eduskunnassa on vaaleille va-
littuja edustajia (ruotsalainen 
kansapuolue), jotka osallistu-
vat lakien säätämiseen. Helsin-
gin edustalla on Ehrensvärdin 
vuonna 1751 rakentama Suo-
menlinna, jota ei ole koskaan 
käytetty sodista johtuviin ta-
pahtumiin. 

Vuosina 1809–1917, yhteen-
sä 107 vuotta, Suomessa elet-
tiin tsaarinajan Venäjän vallas-
sa. Näin ollen ei ole ihme, että 
monet suomalaiset ja varsinkin 
ulkomaalaiset, jotka eivät vielä 
tunne Suomea ja sen varhai-
sia vaiheita, pitävät Suomea 
ja suomalaisia nuorena maana 
ja kansana. Näin ei kuiten-
kaan ole asian laita. Kansana, 
autonomisena kansakuntana, 

olemme olleet jo 1800-luvun 
ensi vuosikymmeneltä alka-
en, jolloin tsaari Aleksanteri I 
Porvoon valtiopäivillä Suomen 
sodan päätteeksi kohotti Suo-
men kansakuntien joukkoon, 
niin kuin hän puheessaan asian 
ilmaisi. Mutta kulttuurillista 
omaleimaisuutta ja itsenäisyyt-
tä suomalaisissa oli ilmennyt jo 
vuosisatoja, jopa vuosituhansia 
ennen tuota kansakunnaksi ju-
listamista. 

Tämä itsenäisyys, itsenäise-
nä kansakuntana, on Suomelle 
tullut kalliiksi. Se on lunastet-
tu sodissa menehtyneitten n. 
9.000 nuoren miehen hengellä 
ja verellä ja 250.000 haavoittu-
neella. Lokakuussa 1939 Neu-
vostoliitto miehitti Baltian maat 
ja Suomelle esitettiin aluevaa-
timuksia. Suomi ei kuitenkaan 
näihin vaatimuksiin suostunut 
ja Paasikivi pyydettiin Mosko-
vaan neuvottelemaan. Paasiki-
vi oli Moskovassa jo kolmat-
ta kertaa, mutta sopimukseen 
ei vain päästy. Silloin Stalin 
kysyi Paasikiveltä, montakos 
miestä teillä on asettaa rajalle. 
Paasikivi sanoi että 300.000, 
Stalin sanoi, että hänellä on 
600.000. Paasikivi kysyi, saa-
ko hän hetkeksi poistua. Lu-
van saatuaan hän poistui ja 
palattuaan Stalin kysyi missä 
hän oli ollut, Paasikivi sanoi, 
että hän oli ilmoittamassa Suo-
men sodan johdolle, että jaka-
vat joka miehelle 2 patruunaa. 
Niin se talvisota sitten alkoi 
30. päivänä marraskuuta 1939 
kestäen 105 päivää. Välirauha 
kesti vain vähän toista vuotta, 
kun alkoi jatkosota 26.6.1941 
ja päättyi 27.4.1945.

Kun nyt päivittäin on puhut-
tu tiedotusvälineissä talvisodan 

alkamisesta 70 vuotta sitten, 
näin ollen palautuvat nuoruu-
temme muistot sota-ajan ta-
pahtumista. Muistamme mo-
nien aseveljiemme viimeiset 
tapahtumat, minkälaisissa olo-
suhteissa he antoivat henkensä, 
nuoren elämänsä, kaikkensa 
kansamme vapauden, kotiem-
me, uskontomme ja isänmaam-
me itsenäisenä säilyttämisen 
puolesta. He kuolivat, jotta me 
olemme saaneet elää ja jotta 
me olemme saaneet toteuttaa 
suomalaista elämänmuotoa ja 
jotta me olemme saaneet ra-
kentaa parempaa tulevaisuutta 
ja onnellisempaa tulevaisuutta 
nouseville sukupolville.

Historiaa tuntematta ja tie-
tämättömyydestä johtuen on 
joskus esitetty, että Suomi on 
säilyttänyt itsenäisyytensä lah-
jana. Tällaisiin väittämiin on 
vakuuttavasti ja perustellusti 
todettu, että uhrin ansiosta si-
niristilippu liehuu. Annettujen 
uhrien ja suoritettujen tekojen 
ansiosta meillä on vapaus ja 
itsenäisyys. Olemme saaneet 
elää jo 65 rauhan vuotta kan-
samme onneksi ja menestyk-
seksi. Talvisodan päätyttyä 
Yhdysvaltain presidentti antoi 
virallisen lausunnon Suomen 
ja Neuvostoliiton hallituksille. 
Suomen kansa verrattomalla 
urheudellaan ja lujalla vasta-
rinnallaan musertavaa aseel-
lista ylivoimaa vastaan on 
ikuisiksi ajoiksi voittanut itsel-
leen moraalisen oikeuden elää 
rauhassa ja riippumattomana 
maassa jota se niin rohkeasti 
on puolustanut. Generalissimus 
Stalin puolestaan antoi Jaltalla 
helmikuussa 1945 Suomelle 
tunnustuksen jossa 3 suurta 
kohtasivat: USA:n president-

ti, Englannin pääministeri ja 
Stalin. Siellä suoritettiin lin-
javetoa sotaan osallistuneitten 
hävinneitten maitten kohtalois-
ta ja rajoista. Stalin lausui näin: 
Kansa, joka niin päättävästi ja 
urheasti on puolustanut vapaut-
taan, ansaitsee itsenäisyyden. 

Sotavuodet olivat varsin 
raskaat, niin fyysisesti kuin 
henkisestikin. Me emme lak-
koilleet silloin kun isänmaa 
tarvitsi meidän panostamme. 
Se merkitsi usein työtä vuorot-
ta, ilman yön ja päivän lepoa. 
Työaika oli kyllin joustava, 
milloin 24 t vuorokaudessa, 
milloin vain puolet siitä.

Kun nyt eletään armon 
vuotta 2009, niin meistä ve-
teraaneista tuntuu äärettömän 
hyvältä. Me tunnemme sisim-
mässämme syvää kiitollisuutta 
siitä, että korkea kaitselmus on 
johtanut meidän tietämme niin, 
että olemme saaneet elää ja 
nähdä ja tuntea kaiken sen hy-
vyyden ja tuotepaljouden, joi-
den keskellä me nyt elämme. 

Me veteraanit tunnemme 
tarvetta ja halua yrittää siir-
tää nuoremmille sukupolville 
edes jotakin siitä hengestä ja 
vastuutunnosta joka meidät sai 
ylittämään itsemme, voitta-
maan pelkomme ja täyttämään 
velvollisuutemme viimeistä 
piirtoa myöten.  Haluan lopuk-
si tiivistää ajatukseni meidän 
rykmentissämme JR2:ssa tais-
telleen aseveljen Aarne Kaunis-
mäen runon säkeisiin. ”Sodasta 
me tarpeeks’ saimme, rauhaa 
toivomme me vaan. Siltä oi-
keuden haimme pitää vapaan 
kotimaan. Olkoon osa uuden 
polven rauhantyössä kortens’ 
kantaa, tajuta myös onnen suu-
ren jonka itsenäisyys antaa.”

Juhla-
puheen 

pitäjä  
Reino 

Toukola.

Hoivakodin 
vuoden 2009 
Sydänystävät 
Aila 
Salmenoja ja 
Kirsti Kangas 
sekä vastaava 
hoitaja Sari 
Stenholm ja 
vanhus- ja 
vammaistyön 
johtaja Taina 
Haavisto.

Esiintymässä 
”Me 

äänekkäät”.

Yhteisvastuukeräyksen 
juhlavuosi 2010  

kutsuu arkienkeleitä työhön lapsiperheiden 
hyväksi Suomessa ja Haitissa

Yhteisvastuukeräys täyttää tä-
nä vuonna 60 vuotta. Juhlavuo-
den teemana on sana Arkienke-
li. Laman aikana kohtaamme 
elämän haasteet siellä, missä 
työttömyys ja sairaus ovat joi-
denkin todellista arkea. Tar-
vitaan etenkin lapsiperheille 
arkienkeleitä avuksi.

Keräyksessä on mukana 
valtakunnallisesti myös Mar-
tat. Martat haluavat antaa omat 
työkalunsa perheiden käyttöön. 
Martat ovat mukana seurakun-
nan tilaisuuksissa kertomassa 
omasta toiminnastaan kotien 
hyväksi. Martat myös toteutta-
vat oman auttamisprojektinsa 
yhdessä seurakuntien kanssa 
perheiden hyväksi.

Viime vuonna Ypäjän yh-
teisvastuukeräyksen tulos oli 
1.39 € henkilöä kohti, yhteen-
sä 3 283 €. Keräys toteutet-

tiin erilaisilla tapahtumilla, 
myyjäisillä, yv-lounaalla sekä 
lipaskeräyksillä eri kylillä. Va-
paaehtoiset kerääjät ja myös 
rippikoululaiset osaltaan oli-
vat kokoamassa hyvää tulosta 
ja heille siitä suurkiitos! Kut-
summe tänäkin vuonna jokais-
ta tukemaan lähimmäistä ja 
ideoimaan arkienkeli-teemaa 
omassa ympäristössään sekä 
tuomaan ideat seurakunnan 
diakonian käyttöön rohkeasti.

Yhdessä tekeminen ja arki-
enkelinä toimiminen on hyvää 
laman torjuntaa myös henki-
sesti.

Yhteisvastuu kutsuu yhdes-
sä tekemiseen ja toisista välit-
tämiseen.

Anne Mäkinen
diakoni, srk-kuraattori

Kylämatkailuhanke: 
Haluatko tarjota majoitusta 

matkailijoille?
Koko Ypäjän kattava kylämat-
kailuhanke on syksyn perus-
selvitysten jälkeen edennyt 
kehityspolkujen avaamiseen ja 
tulevaisuuden tekemiseen. Yh-
tenä tavoitteena on saada lisää 
sellaista asiakasvirtaa, jonka 
vierailu kestäisi täällä entistä 
pidempään. Siis ainakin yön 
tai pari.

Hevosopiston monet tapah-
tumat, täysimittainen golfkent-
tä, musiikkiteatterin näytökset, 
museot sekä erilaiset juhlat ja 
muut tilaisuudet vetävät hyvin 
ihmisiä, mutta viipymävierai-
den ongelmana on usein majoi-
tustilojen riittämättömyys. Ja 

puute petipaikoista merkitsee 
sitä, että matkailutulo jää mer-
kittävästi pienemmäksi kuin 
mihin kävijämäärien perusteel-
la voitaisiin yltää.

Vähintäänkin osaratkaisuna 
tilanteeseen etsitään nyt yksi-
tyismajoituksen – tai kotima-
joituksen – tarjoamisesta kiin-
nostuneita. Jos sinulla on Ypä-
jällä talo, mökki, tai muu sove-
lias asunto, ja haluat vuokrata 
sitä tai sen osaa matkailijoille, 
niin ota yhteyttä ja katsotaan 
miten edetään. Kylämatkailu-
terveisin Olavi Paavilainen, 
puh. 050 574 7733 ja s-posti 
olavi.paavilainen@ypaja.fi
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Ypäjän kunnan itsenäisyyspäivän juhlassa 6.12.2009 oli juhlapuhujana Arto Vainio

Hyvä juhlaväki, arvoisat ypäjäläiset!
Oma maa mansikka, 
muu maa mustikka. 
Onko tuttu sanonta?

”Emmää noista mustikoista 
niin perusta, ko ei niistä saa ku 
pöperöö” – autenttinen ypäjäläi-
nen lausunto Mannisissa 1950-
luvun alkupuolella. Olimme 
käyneet Kankaalla marjassa ja 
puhdistimme mustikoita piha-
maalla, kun paikalle asteli muu-
an kyläläinen, katsoi aikansa 
touhuamme ja antoi sitten oman 
vakaan lausuntonsa asiasta.

Mansikkamme syntyi yhtenä 
päivänä 92 vuotta sitten, mutta 
ei syntynyt yhdessä päivässä. 
Tänä vuonna Suomessa onkin 
Kansakuntaa rakentamaan -
teemalla muistettu 200 vuoden 
takaista vuotta 1809 yhtenä 
historiamme merkkivuotena, 
itsenäisyytemme edellytyksiä 
rakentaneena vuotena.

Tuolloin oli käyty Suomen 
sota, jonka Ruotsi hävisi ja Suo-
mi liitettiin suuriruhtinaskunta-
na Venäjään. Keisari Aleksante-
ri I antoi Porvoon valtiopäivillä 
juhlallisen vakuutuksen siitä, 
että Suomessa säilytetään voi-
massa silloinen perustuslaki. 

Suomelle sallittiin poikkeuk-
sellinen autonomia. Suomi sai 
omat valtiopäivät, oman rahan, 
oikeuden omaan kieleen, va-
pautuksen tsaarinarmeijan kut-
sunnoista ja oman koululaitok-
sen. 

Suomi sai ensimmäisen ker-
ran historiansa aikana oman 
hallituksen, oman valtiontalou-
den ja omat keskusvirastot eli 
siitä tuli oma valtionsa. 

1800-luvun jälkipuoliskolla 
Suomen talous alkoi kukois-
taa teollisuuden ja maatalouden 
kehityksen myötä. Tuotannon 
markkinoinnissa ei vaikeuksia 
juuri ollut. Tavaraa meni Venä-
jälle niin paljon kuin sitä ehdit-
tiin valmistaa. Itsenäisyyden ai-
neelliset edellytykset paranivat 
vauhdilla. 

Entä aatteelliset edellytyk-
set?

Tuohon aikaan ei ollut ole-
massa yhtenäistä Suomea, sel-
laista kansallista kokonaisuutta, 
joka itsenäistymisen jälkeen 
vähitellen muotoutui. Vielä 
1900-luvulle tultaessa Suomi 
koostui lukuisista paikallisuuk-
sista. Tavallinen suomalainen 
oli jokseenkin tietämätön siitä, 
mitä mahtoi tarkoittaa

itsellisyys omassa elämässä, 
saati itsellisyys kansallisena ja 
valtiollisena määreenä. 

Aatteiden kehityksessä 
1800-luvun lopulla ja 1900-
luvun alussa voidaan tärkeinä 
nähdä kaksi piirrettä.

Toinen oli paikallinen yhteis-
toiminta ja paikallinen yhtei-
syys suomalaisen yhteiskunnan 
jäsentäjänä, kehitys, jolle 1883 
säädetty yhdistymisvapaus an-
toi lailliset mahdollisuudet. 

Suomalaiset saattoivat liit-
tyä yhteen ja liittyä johonkin 
erilaisten pyrkimystensä edis-
tämiseksi, mikä merkitsi sitä, 
että suomalainen yhteiskunta 
alkoi organisoitua paikallises-
ti ja omatoimisesti, ei ylhäältä 
johdetusti. 

Niinpä tähän maahan alkoi 
syntyä kuoroja, soittokuntia, 
meijeriosuuskuntia, vapaapa-
lokuntia, urheiluseuroja, met-
sästysseuroja, nuorisoseuroja, 
Martta-seuroja, maamiesseuro-
ja, raittiusyhdistyksiä, pienvil-
jelijäin yhdistyksiä, työväenyh-
distyksiä jne. Yhteistä niille oli 
niiden merkitys. Niihin liitty-
neet ihmiset saattoivat kokea 

olevansa jotain ja osa jotakin. 
Ehkä ensimmäisen kerran elä-
mässään he olivat ihmisinä jo-
tain muutakin kuin vain alamai-
sia, työvoimaa tai käskyläisiä. 

Mitättömyydestä minuuteen, 
täällä Pohjantähden alla Leppä-
sen Preeti rupesi transformoi-
tumaan Kivivuoren Janneksi, 
jolle sanalla isänmaa alkoi olla 
muutakin merkitystä kuin se, 
joka kaikui etäisenä ja epämää-
räisenä kansakoulunopettajan ja 
kirkkoherran puheissa.

Toinen merkittävä aatteelli-
sen kehityksen piirre oli kan-
sallisen identiteetin muodostu-
minen. Suomalainen identiteetti 
luotiin, se ei syntynyt itsestään, 
eikä suoranaisesti kansasta läh-
tien. Tekijöitä olivat mm. J. 
V. Snellman, Elias Lönnroth, 
Zacharias Topelius, J. L. Ru-
neberg, Akseli Gallén-Kallela, 
Robert Kajanus, Eino Leino ja 
Jean Sibelius. Kansallista itse-
tuntoa kohottivat ja isänmaal-
lista hehkua lietsoivat myös 
urheilijamme, jotka esimerkiksi 
Tukholman kesäolympialaisissa 
vuonna 1912 voittivat yhteensä 
26 mitalia, niistä 9 kultaista. 

Sitten tullaan aikaan 92 
vuotta sitten, vuoteen 1917, jos-
ta muutama poiminto vuoden 
lopulta.

Marraskuussa Valtionkontto-
ri ilmoittaa, että valtion kassa 
on tyhjä. 

Suojeluskuntalaiset päättävät 
lopettaa Loimaalle majoittunei-
den turkulaispunakaartilaisten 
omavaltaiset takavarikointiret-
ket. Tilanne kärjistyy kahdeksi 
tulitaisteluksi, jotka punakaarti 
voittaa. 

Eduskunta nimittää Svinhuf-
vudin senaatin, joka ottaa ta-
voitteekseen maan erottamisen 
Venäjästä. 

Lenin yllyttää suomalaisia 
sosiaalidemokraatteja vallanku-
moukseen. 

Syökää silakkaa, yllyttää 
valtion kotitaloustoimikunta, 
sillä silakkaa on hyvin saata-
villa, vaikka elintarvikkeista 
muutoin onkin huutava pula. 
Saman kehotuksen kansa saa 

sittemmin kuulla uudestaan 
arvovaltaiselta taholta noin 70 
vuoden kuluttua.

Joulukuussa
4.12. Svinhufvudin senaatti 

antaa eduskunnalle suunnitte-
lemansa tiedonannon Suomen 
itsenäisyydestä uutta hallitus-
muotoa koskevan esityksen 
yhteydessä. Vastaava senaatin 
julistus Suomen kansalle jul-
kaistaan samana päivänä. 

5.12. Svinhufvud katsoo se-
naatin antaman itsenäisyysju-
listuksen olevan pätevä ilman 
eduskuntakäsittelyäkin, mutta 
keskustelee asiasta muutaman 
muun merkittävän poliitikon 
kanssa ja taipuu antamaan asian 
eduskunnan ratkaistavaksi.

6.12. Senaatin esitystä käsi-
tellään eduskunnassa. Siitä ää-
nestetään ja esitys saa taakseen 
enemmistön äänistä. Suomi ju-
listautuu itsenäiseksi.

Itsenäisellä Suomella ei ole 
ruokaa, ei rahaa, eikä rauhaa. 
Jotenkin saadaan joulu viete-
tyksi ja vuosi vaihdetuksi ja 
sitten ollaankin jo sodassa, joka 
vielä tänäänkin saattaa herättää 
meissä monenlaisia tunteita al-
kaen siitä, mitä nimeä tuosta 
sodasta käytetään. Vapaussota, 
kansalaissota, sisällissota, vel-
jessota, kapina.

Tuo vuoden 1918 sota on 
ensimmäinen sellainen Suomen 
historian vaihe, johon minul-
la on jonkinlainen omakohtai-
nen kosketus. Kosketuksen loi 
isoäitini Saara, joka toisinaan, 
lapsenvahtina toimiessaan, 
muisteli kapinan aikaa. Paljon 
ei pikkupojan päähän hänen 
kertomasta jäänyt, ei ainakaan 
tietona, tuntona ehkä enem-
mänkin. Enimmin on jäänyt 
mieleen kertomus siitä, miten 
hevosia vietiin suon yli suo-
jaan, kun punaiset niitä hakivat 
ja ampuivat perään, kun kylän 
miehet hevosineen porskuttivat 
Eksyssuon yli Pirttiniemen tur-
viin.

Vuonna 1918 Suomi oli sekä 
voittaja että häviäjä. Itsenäisyys 
selvisi sodasta voittajana, mut-
ta Suomi hävisi lähes 40.000 

suomalaisen hengen ja sota jätti 
jälkeensä kahtia repeytyneen 
kansakunnan. 

Kapinan jälkeen ei Suomi 
pitkään saanut rauhassa itseään 
rakentaa. Itsenäisen valtion ja 
kansakunnan kehittäminen oli 
tietysti ankaraa ja vaikeaa työ-
tä, jota kansallisen yhtenäisyy-
den vajavuus vielä entisestään 
vaikeutti. Monissa asioissa tör-
mättiin etu- ja arvovaltaristirii-
toihin, vanhoilliseen ajatteluun, 
ennakkoluuloihin ja rahapulaan. 
Näin varsinkin, kun oli kyse 
kättä piremmästä. Ja sitä tarvit-
tiin seitsemänkymmentä vuotta 
sitten, syksyllä 1939. Vaan kun 
paljosta piremmästä oli puute, 
niin malli Cajanderilla Suomi 
lähti sotiin, joissa itsenäisyys 
oli suuressa vaarassa. Niinpä 
Suomi hävisi sodat, mutta itse-
näisyys voitti.

Ne miehet ja naiset, jotka 
talvisodassa ja jatkosodassa 
taistelivat, jotka hoitivat ko-
tirintamaa ja jotka sotien jäl-
keen ripeään tahtiin rakensivat 
tämän maan hyvinvoinnin, he 
ansaitsevat kaiken sen kunni-
an, jonka me suinkin voimme 
heille antaa. On kansallisen 
häpeä, että sotien jälkeen he 
saivat pitkään odottaa taistelun-
sa ja työnsä avointa arvostusta 
ja tuon arvostuksen aineellista 
osoittamista.

Sotien jälkeisessä Suomessa 
itsenäisyys oli paljolti vaiettu 
asia. Kun muistelen lapsuutta-
ni ja nuoruuttani, niin sanoja 
isänmaa ja itsenäisyys ei juuri 
julkisesti kuullut, eikä sodista 
meille lapsille puhuttu. Vaan 
eipä se suuresti haitannut, kun 
osasi lukea.

Lapsuuteni aikaisessa Man-
nisten alakoulussa toimi myös 
paikallinen kirjastoyksikkö, 
kutsuttiinkohan sitä piirikirjas-
toksi vai kyläkirjastoksi. Kirjat 
oli sijoitettu muutamaan suu-
reen ja korkeaan kaappiin sillä 
periaatteella, että kun lainaaja 
kasvoi pituutta, niin ylettyi yhä 
korkeammalla oleville hyllyille 
ja sitä myöten myös suurin piir-
tein pituutta vastaavan ikävai-

heen ymmärrystä edellyttäviin 
kirjoihin. 

Kovin paljon ei pituutta tar-
vinnut olla, kun käsi jo ylettyi 
poimimaan Uula Aapan Sissi-
partio iskee ja monta muuta 
vastaavaa, joukossa semmoi-
siakin, jotka valvontakomission 
vaatimuksesta oli pitänyt vetää 
pois kirjakauppojen ja kirjasto-
jen hyllyiltä.

Vuonna 1957 minut laitettiin 
oppikouluun Loimaalle. ”Mei-
naavat tehrä poijaasta herran”, 
kommentoivat kyläläiset.  Ei 
puhuttu sodista sielläkään, siis 
noista viimeisimmistä, vanhem-
pia ja muilla mailla sodittuja 
kyllä veivattiin.  Sen sijaan his-
torianopettaja, sotien veteraani 
ja korkea upseerikin, ennakoi 
tulevaa karjaistessaan jokseen-
kin jokaisella historiantunnilla, 
”Pojat, te olette tykinruokaa”. 
Onneksi hän ei tässä ennakoin-
nissaan näytä olleen oikeassa. 

Enemmän oikeassa hän saat-
toi olla, kun melkein jokaisel-
la tunnilla kailotti moskeijan 
minareetista kaikuvaa rukouk-
seen kutsuhuutoa esitystään sen 
kummemmin selittämättä. Ja 
me kun tuskin tiesimme, mikä 
on moskeija minareetista pu-
humattakaan. Kiehtovaa näin 
jälkikäteen on se, että emme 
pitäneet häntä mitenkään kum-
mallisena. Oliko niin, että kä-
sitimme jotain, vaikka emme 
mitään ymmärtäneetkään?

Vielä 1980-luvulla Suomes-
sa syntyi melkoinen itäulottei-
nen, joskin ilmeisen kotoyllyt-
teinen kalabaliikki, kun ryhdyt-
tiin puuhamaan muistopatsasta 
suojeluskunnille. Seinäjoelle se 
patsas sitten kumminkin pys-
tytettiin.

Tänään arvostuksemme an-
saitsevat myös ne miehet ja nai-
set, jotka paljolti julkisuudelta 
piilossa jaksoivat ja uskalsivat 
ja osasivat torjua itsenäisyy-
temme näivettämispyrkimykset 
sodista aina 1990-luvulle asti.

Entä me itse, missä me tä-
nään olemme itsenäisyytemme 
kanssa?

Ainakin olemme ongelmis-
sa, joita on paljon ja pahoja.

Kansataloutemme on lamas-
sa. Vienti ei vedä. Yritämme 
elvyttää ja otamme velkaa. 

Kuntataloutemme on kovil-
la, ensi vuoden alijäämäksi on 
arvioitu noin 700 miljoonaa 
euroa. Säästää pitäisi, niin val-
tion kuin kuntienkin taloudessa, 
mutta mistä?

Kotimainen tuotantomme on 
ahtaalla. Työpaikkoja katoaa, 
työttömyys kasvaa. Maaseu-
tuamme uhkaa autioituminen. 
Väestömme vanhenee, työssä-
käyvän väestön osuus pienenee, 
maailman väestömäärä kasvaa.

On ilmastonmuutos, on aa-
vikoituminen, on ympäristön 

saastuminen, on pula puhtaasta 
vedestä, on lisääntyvä energian 
ja raaka-aineiden niukkuus.

Osa ongelmista on lokaaleja, 
osa globaaleja, osa molempia 
ja paljolti ongelmat vaikuttavat 
toisiinsa ja vahvistavat toisi-
aan.

Näillä ongelmilla on seuraa-
muksia, joista aiheutuu uhkia 
itsenäisyydellemme, eikä vain 
sille, vaan Suomelle ja suoma-
laisille kaiken kaikkiaan muus-
ta maailmasta puhumattakaan.

Joitain ongelmia voimme 
ratkaista omin kansallisin voi-
min, monissa tarvitaan enem-
män voimaa, tarvitaan monen 
kansakunnan voimia, tarvitaan 
kansainvälistä yhteistyötä. Tar-
vitaan voimaa ja se voima läh-
tee meistä jokaisesta, jokaisesta 
yksittäisestä ihmisestä. 

Mutku mää – mutku emm-
mää mittään osallistu taikka 
vaikuta enkä äänestä, ku ei siitä 
o si mittään hyätyä, mää vaan 
katton tota pik protheria ja luen 
seittämän päivää lehtee ja lot-
toon lauantaina. Taikka si mää 
teen vaan pisnestä ja rahhaa, 
ku mää pellaan tota loppaalia 
kasinotalloutta.

Suomen suurin haaste ei eh-
kä olekaan Venäjä, Venäjä ja 
vielä kerran Venäjä, vaan minä, 
minä, minä ja vielä viisi kertaa 
minä.

Oltiin kerran, aika nöösipoi-
kina, veljekset traktorihommis-
sa pellolla ja sählättiin jotain 
niin, että piti hakea isäukko 
apuun. Ei moitteen sanaa, vain 
rauhallinen arvio: ”Vitosen miä-
het tekkee kympin vahingon.” 

Kuntana Ypäjä liittää itseen-
sä määreen ”tallin paikka”. Yk-
silöinä me jokainen voisimme 
liittää itseemme vaateen ”kas-
vun paikka”. 

Seitsemänkymmentä vuotta 
sitten isämme olivat talvisodan 
rintamilla taisteluryhmityksis-
sä, joissa jokaisen piti täyttää 
paikkansa ja hoitaa tehtävänsä. 
Piti osata, kyetä, uskaltaa ja 
jaksaa.

Harvalla ne sotataidot val-
miina olivat, piti kasvaa äkkiä 
ja henkensä uhalla. Tänään pi-
tää meidänkin kasvaa, kasvaa 
kuntalaisina ja kansalaisina, lä-
himmäisinä ja ihmisinä.

Kansallinen voimamme ra-
kentuu sille, että vaalimme ja 
vahvistamme omaa suomalai-
suuttamme, omaa talouttamme, 
maatalouttamme, metsätalout-
tamme, teollisuuttamme, pal-
velujamme, omia yrityksiäm-
me ja omia työpaikkojamme, 
omaa kulttuuriamme, omaa 
hyvinvointiyhteiskuntaamme ja 
omaa, niin valtiollista kuin kun-
nallistakin demokratiaamme. 

Ilman omaa kansallista voi-
maa Suomi on todellinen ajo-
puu, joka tässä maailmassa ei 
pitkään pinnalla pysy, vaan va-
joaa olemattomuuteen. 

Arvoisat kuulijat!
Itsenäisyytemme on tahtoti-

la, jonka muodostamme itse ja 
yhdessä, tahtotila, jonka mukai-
sesti yhdessä toimimme Suo-
mena ja suomalaisina

Mustikasta saa pöperöö ja 
saa paljon muutakin, samoin 
mansikasta. Vaan jos käsittelee 
niitä taitamattomasti tai huoli-
mattomasti, niin suttaa itsensä 
ja ympäristönsä. 

Tänään toivomme ja toivo-
tamme menestystä itsenäiselle 
Suomelle, menestystä, jonka 
myös teemme itse. Vaan ei suta-
ta eikä tehdä kympin vahinkoa!

Iloista Itsenäisyyspäivää itse 
kullekin!

Itsenäisyysjuhlan juhla-
puhujana oli ypäjäläis- 
syntyinen Arto Vainio.

Viihdekuoro 
LoiMaalaiset 

esiintyi 
juhlassa 

Aimo 
Peuralahden 

johdolla.

Petteri Mali 
esitti pianolla 
mm. oman 
sävellyksensä 
Nuoren pojan 
unelma.
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Verenpaineenmittaus
 ilman ajanvarausta

Ypäjänkylän lainausasemalla
ke 20.1.2010 klo 10.30–11.30

Tervetuloa!
Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

Verenpaineenmittausta
 keväällä 2010
ilman ajanvarausta

Ypäjän Osuuspankin alakerrassa
ke 13.1.2010 klo 10.30–11.30
ke 10.2.2010 klo 10.30–11.30
ke 10.3.2010 klo 10.30–11.30 
ke 14.4.2010 klo 10.30–11.30
ke 12.5.2010 klo 10.30–11.30
ke   9.6.2010 klo 10.30–11.30

Tervetuloa!
Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

• SUKSIHUOLTOA JA NEUVONTAA 
 Tammelan Ryskeen edustaja paikalla. 
 Suk sihuolto 5 € / pari. Tuotto Tammelan 
 Ryskeen seuratyöhön 
 

• HIIHTOTEKNIIKAN OPASTUSTA 
 

• YLEISÖLUISTELUA  

• Osall istujien k esken arvotaan 100 €:n 
 LAHJAKORTTI 

 

• TARJOLLA LÄMMINTÄ MEHUA 
 

• MYYTÄVÄNÄ GRILLIMAKKARAA 
• JAOSSA MYÖS KANSANHIIHTO-

KAMPANJAN MATERIAALIA 
 
Forssan, Humppilan, 
Jokioisten, Tammelan ja 
Ypäjän liikuntatoimet 

Uusi vuosi, vanhat kujeet
Kirjoittelen tätä juttua viikkoa 
ennen joulupäivää. 2000-luvul-
le harvinainen pakkasjakso on 
saanut tuntumaan oikein talvel-
ta. Maakin on valkoinen ja se 
tuo mukanaan sopivaa Joulun 
tunnelmaa. Tämän jutun ilmes-
tyessä on raketitkin jo ammuttu, 
toivottavasti ilman haavereita. 
Määräykset muuttuivat ja toi-
vottavasti rauhoittivat pahinta 
’pommittelua’.

Pakkaset ovat tuoneet mu-
kanaan kaikki perinteiset talven 
harmit. Muutamia paloja on jo 
ehtinyt syttymään erilaisten ti-
lapäislämmittimien käytön ja 
huolimattoman putkien sulatuk-
sen seurauksena. Samoin muu-
tama vesivahinko, joku myös 
Ypäjällä, on tapahtunut kun 
pakkanen on jäädyttänyt putket 
umpipuuksi. Pakkasen torjun-
nassa kannattaa pitää tervettä 
järkeä käyttövalmiina ihan siinä 
lähellä, sillä sen käyttö pelastaa 
helposti moneltakin harmilta. 
Vesijohtoja ei saa sulattaa tie-
tenkään avotulella eikä myös-
kään kuumailmapuhaltimella 
suoraan putkeen puhaltamalla. 
Kuumailmapuhallinkin laske-
taan tulitöiden tekemiseksi ja 
jos siitä syttyy palo, tulee va-
kuutusyhtiön kanssa ongelmia 
korvausten kanssa. Paras keino 
on käyttää lämmintä vettä ja 
pientä letkua, jonka saa työn-
nettyä pikku hiljaa sulavaan 
putkeen. Monesti on fiksuinta 
kutsua paikalle ihan oikea put-
kimies, joka osaa hoitaa hom-
man niin, että lattia ei pienen 
päästä lainehdi vedestä.

Lämmitysjärjestelmät ovat 
myös erittäin lujilla näinkin 
kovilla pakkasilla. Esimerkiksi 
öljykeskuslämmitysjärjestel-
män huollattaminen jo syksyllä 
tulevaa lämmityskautta varten 
säästää todella paljon hermo-
ja kun ei tarvitse pyhäaamuna 
yrittää saada poltinasentajaa 
paikalle kun talo onkin yllättä-
en kylmä. Puilla lämpiävien tu-
lisijojen osalta on muistettava, 
että jos näin pakkasilla otetaan 
käyttöön sellaisia uuneja, joita 

ei ole pitkään aikaan käytetty, 
pitää lämmittäminen aloittaa 
hyvin varovasti. Muutoin on 
vaara, että nopea lämmitys te-
kee halkeaman joko tulisijaan 
tai hormiin ja silloin palovaara 
on ilmeinen. Toinen hyvin vaa-
rallinen asia on käyttää tilapäis-
lämmittiminä väärän tyyppisiä 
lämmittimiä oikeanlaisessa 
paikassa tai päinvastoin. Tar-
koittaapi esimerkiksi avoimen 
säteilylämmittimen (punaisena 
hehkuvat avoimet vastuslangat) 
viemistä karjasuojaan kuivik-
keiden keskelle. Samoin eri-
laisten sisätilaan tarkoitettujen 
puhaltimien viemistä aitoon ul-
koilmaan. Termostaatilla toimi-
vassa lämmittimessä vastukset 
menevät kyllä päälle, mutta ko-
valla pakkasella saattaa tuuletin 
jämähtää paikalleen ja tällöin 
koko lämmitin helposti sulaa 
paikalleen ja sytyttää ympäröi-
vää materiaalia.

Tämä seuraava menee taas 
Leppälahden Markun rooteliin, 
mutta kirjoitan silti autojen va-
loista. Tuli nimittäin tuossa pari 
viikkoa aikaa 10-tiellä vastaan 
farkkuvolvo, jonka keulapäässä 
paloi ainoastaan oikean puolei-
nen seisontavalo. Pitää reilusti 
myöntää, että hiukan syketaa-
juus ehti nousemaan kun se 
sysipimeässä pöllähti vastaan 
Jokioisten ja Ypäjän rajalla. 
Katsokaa hyvät ihmiset joskus 
ympäri ne auton valot, jotta ei 
tule turhia törmäyksiä. 

Vuosi sitten kirjoitin Forssan 
evakkotaipaleesta. Nyt meillä 
on peruskorjatut, siistit tilat ja 
kaikki toiminnot on palautettu 
takaisin Turuntielle. Siltä osin 
siis paluu vanhaan hyvään on 
tapahtunut. Toivottavasti alka-
va vuosikin menee mukavan 
leppoisissa tunnelmissa kaikilta 
osin.

Levollisilla mietteillä hyvää 
alkavaa vuotta 2010 kaikille 
ypäjäläisen lukijoille toivotte-
lee

Mikko Malin
palomestari

Kanta-Hämeen 
pelastuslaitos  
Turvallisuusnurkka

YPÄJÄN KIRJASTO

UUTUUSLUETTELO 
12/2009

1 Filosofia. Psykologia. Ra-
jatieto 
Kaskinen, Anna-Mari: Sydä-
men vuodenajat 
Tuominen, Saku: Ravistettava, 
omskakas : toisinajattelijan 
käsikirja 
 
2 Uskonto 
Mannonen, Kauno: Uuden 
ajan Kalevala-avain

3 Yhteiskunta 
Henttinen, Annastiina: Maa-
seutu politiikan tantereena 
Mikkola, Petteri: Lapselle hy-
vä päivä tänään 
 
6. Tekniikka. Talous. Käsi-
työ. Maa- ja metsätalous. 
Kotitalous. Liiketalous 
Sjögren, Vivi-Ann: Köyhän 
ritarin keittokomero

7 Taiteet. Liikunta 
Lampén, Erkki: Neljä retkeä 
läpi Suomen: kävellen, pyö-
räillen, hiihtäen, meloen 
 
86-89 Kirjallisuustiede. Kie-
litiede. Kielet 
Kivilaakso, Sirpa: Satukunin-
gatar Anni Swan : elämä ja 
teokset 
 
84 Aikuisten kertomakirjal-
lisuus 
Alexander, Hannah: Hiljainen 
avunhuuto ; Luottamus koe-
tuksella ; Vala sitoo 
Läckberg, Camilla: Pahanil-
manlintu 
McCarthy, Cormac: Tie 
Mustonen, Enni: Morsiuskesä 
(isotekstinen) 
Payne, Eila: Karjalan tyttö 
-sarja 
Pella, Judith: Vallankumouk-

sen vuosisata –sarja 
Preston, Douglas: Ihmeiden 
kabinetti 
Tuuri, Antti: Suuri viljajuna 
Siperiasta 
Villa, Kyllikki: Elämän korkea 
keskipäivä : päiväkirjaromaani 
1960-luvulta 
 
Sarjakuvat 
Jarla, Pertti: Fingerpori ; Fin-
gerpori 2 
 
Lasten ja nuorten DVD-le-
vyt 
Olipa kerran elämä 1-6 
Frank : neljä jalkaa, viisi elä-
mää 
Hupsis : valokuvaajat 
Janoschin tarinatuokio 1 ja 2 
Jättiläisomenan arvoitus 
Mikko Mallikas panee töpi-
näksi 
Muumi ja vaarallinen juhan-
nus 
Myyrä ja vihreä tähti 
Myyrän parhaat ystävät 
Samu ja Salla : Kaksi 
 
Aikuisten DVD:t 
Englantilainen potilas 
Kukaan ei ole täydellinen 
Les Miserables 
M:i:III 
Mami hoitaa 
Münsterin juttu 
Sanaton rakkaus 
The Station Agent 
Tracey 
Van Veeteren: komisario ja 
hiljaisuus 
Van Veeteren: tapaus G 
Vicky Cristina Barcelona 
Äidin poikaystävä 
Lottatytöt ja sotilaspojat 

www.lounakirjastot.fi

Ypäjän Yllätys/ 
kuntoliikunta

Kuntoliikunta vuonna 2009 
oli pääosin lentopalloa. Len-
topallon harrastuskertoja oli 
62. Harrastuskerran pituus oli 
kaksi tuntia. Harrastuksessa oli 
mukana 21 henkilöä.

Vuoden 2009 harrastajat ja 
harrastuskerrat:

l. Hannu Kalmi (60 ker-
taa), 2. Pertti Tuura (57), 3. 
Esko Pa1molahti (53), 4. Oiva 
Kalliomäki (50), 5. Pentti Toi-
vonen (49), 6. Rauno Martikai-
nen (49), 7. Terttu Salmi (48), 
8. Erkki Pillinen (48), 9. Ulla 
Hyrsylä (47), 10. Raija Toi-
vonen (44), 11. Leila Seppä-
nen (42), 12. Hannu Saarinen 
(38), 13. Kari Helander (35), 
14. Annikki Tuura (30), 15. 
Hilkka Mäkilä (28), 16. Asko 
Tamminen (26), 17. Eero Fält 
(24), 18. Simo Uusitalo (17), 
19. Seppo Vastamäki (14), 20. 
Markku Kauti (9), 21. Lauri 
Heikkilä (2).

Lentopallon harrastajat pi-
tivät kesälomaa 1entopallosta. 
Loma alkoi 31.5. Syyskauden 
ensimmäinen harrastuskerta oli 
28.8. 

Lentopallon harrastajat oli-
vat jälleen apuna Yllätyksen 

järjestämissä urheilukilpailuis-
sa sekä muissakin Pertunkaa-
ren tapahtumissa.

Kuntoliikunnan lentopallon 
harrastajista muodostettu vete-
raanijoukkue otti osaa Kanta-
Hämeen sotaveteraanien lento-
palloturnaukseen. Tuloksena oli 
pronssimitali. Turnaus pelattiin 
Forssan Ammattikoululla 22.4. 
Kultaa voitti Hämeenlinnan 
joukkue, hopeaa Forssan jouk-
kue. Ypäjän joukkueessa pela-
sivat Oiva Kalliomäki, Hannu 
Saarinen, Erkki Pillinen, Pertti 
Tuura, Rauno Martikainen ja 
Esko Pa1molahti.

Kuntoliikunnan 1entopallos-
sa ei tänä vuonna ollut kilpailu-
na muuta kuin tämä yksi kisa. 

Lentopalloharrastuksen kan-
nalta tämä oli ihan hyvä vuosi. 
Lentopallon harrastajat kävivät 
ahkeraan salilla. Kiitos heille.

Yllätyksen kunto1iikunnan 
lentopallo harrastus jatkuu. Ke-
vätkauden ensimmäinen har-
rastuskerta on 8.1.2010 alkaen 
kello 10.00. Paikka on Ypäjän 
Yllätyksen upea urheiluhalli,

Kuntoliikunta, 
Esko Palmolahti

Suomen Ensiapupalvelu avannut uuden 
toimipisteensä Forssaan

Tampereella toimiva valtakun-
nallinen turva- ja hoitoalan yri-
tys Suomen Ensiapupalvelu Oy 
on laajentanut toimintaansa ja 
avannut uuden toimipisteensä 
Forssaan.

Suomen Ensiapupalvelu Oy 
tarjoaa turva puhelin-, turvahä-
lytysten vastaanotto- ja turva-
auttajapalveluita sekä kotisai-
raanhoitoa ja kotipalvelua ym-
päri Suomen. Yrityksen uusi 
toimipiste on avattu Forssaan 
palvelemaan Forssan, Tamme-
lan, Jokioisten, Humppilan sekä 
Ypäjän alueella asuvia.

– Tehtävämme on opastaa, 
neuvoa ja tarjota asiakkaillem-
me laadukkaampi ja esteet-
tömämpi elämä. Toimimme 
paikallisesti myös yhteistyös-
sä mm. kuntasektorin kanssa 
tarjoamalle heille toimintaa 
täydentäviä palveluita, Suomen 
Ensiapupalvelu Oy:n toimitus-
johtaja Tuomo Ahonen sanoo.

Yritys on toimittanut mm. 
Tampereen kaupungille turva-
puhelin- sekä kotisairaanhoito- 
ja kotipalveluja vuodesta 1998 
lähtien. Toiminta on kasvanut 
vahvasti ja uuden toimipisteen 

avaaminen on Ahosen mukaan 
luonnollinen vastaus kasvanee-
seen kysyntään.

– Kuntasektorin keskittyessä 
peruspalveluiden tarjoamiseen, 
me voimme tehdä tärkeää yh-
teistyötä tarjoamalla heille eri-
koisosaamistamme. Asiakkaat 
saavat parasta palvelua, kun 
palveluita tai palveluiden osia 
tuotetaan yhteistyössä. Molem-
pia tarvitaan, toteaa Ahonen.

Tehtävänä 
laadukkaampi ja 
esteettömämpi elämä

Suomen Ensiapupalvelu on 
yksityinen turva- ja hoitoalan 
yritys, joka työllistää noin 50 
terveydenhuoltoalan ammat-
tilaista. Forssaan rekrytoitiin 
aluksi 3 uutta työntekijää, mutta 
rekrytointia jatketaan toiminnan 
käynnistyessä.

– Jokaisen tulisi saada nauttia 
elämästä mahdollisimman täy-
sipainoisesti, iästä tai elämän-
tilanteesta riippumatta. Tämän 
mahdollistamiseksi tarjoamme 
palveluitamme, jotka ovat aina 
paikallisia, laadukkaita, nopeita 

ja asiantuntevia. Myös Forssaan 
tuomme koko palveluvalikoi-
mamme, Ahonen kertoo.

Yrityksen turvapuhelinpal-
velu takaa turvallisen ja itsenäi-
semmän kotona asumisen niin 
vanhuksille, pitkäaikaissairaille 
kuin liikuntarajoitteisillekin. 
Kaikki turvapuhelinhälytykset 
otetaan vastaan omassa turva-
hälytysten vastaanottokeskuk-
sessa.

– Keskuksemme ottaa vas-
taan hälytyksiä ympäri vuo-
rokauden vuoden jokaisena 
päivänä. Hälytykset välitetään 
sovitun ohjeistuksen mukaan 
auttajataholle joka voi olla koti-
palvelu, sairaankuljetus, omai-
nen, naapuri tai turva-auttajayk-
sikkö, sanoo Ahonen.

Suomen Ensiapupalvelun 
kotisairaanhoito tarjoaa am-
mattitaitoista hoitoapua, joka 
pohjautuu jokaiselle yksilölli-
sesti laadittuun hoito- ja pal-
velusuunnitelmaan. Asiakas saa 
niin lähi- kuin sairaanhoitajan-
kin palvelut. Kotipalvelu taas 
tarjoaa hoitoavun lisäksi myös 
apua arkielämän askareisiin.

Kuinka 
ihmeessä
me, jotka synnyimme ilman 
äitiysvoimistelua, neuvolaa ja 
äitiysrahaa, kuinka ihmeessä-
me, jotka kasvoimme ilman 
lapsilisää, päiväkotia ja leikki-
koulua, ilman vaippoja, muo-
via ja teippiä, kuinka ihmeessä 
saatoimme oppia konttaamaan 
ja kävelemään näin kauas – ja 
kauan?

Kuinka ihmeessä osasimme 
leikkiä kävyillä, tikuilla ja si-
leillä kivillä tietämättä mitään 
virikkeitä antavasta leikkiym-
päristöstä, terapiasta ja panee-
likeskusteluista aiheena ”Lapsi 
ja kulttuuri”, me, jotka paika-
tuin polvin ja puupohjaisissa 
paperikengissämme seisoimme 
silakka- ja perunajonossa so-
tavuosina, me, jotka istuimme 
rapistuneissa luokkahuoneis-
sa, kirjoitimme vihkoihimme 
ja luimme läksymme omista 
kirjoistamme, perityistä taikka 
vanhana ostetuista, vailla il-
maista kouluaamiaista ja kou-
lukyytiä, onnellisen tietämät-
töminä koulukypsyystesteistä, 
kukista ja mehiläisistä ja opis-
kelulisistä?

Meillä ei ollut aavistusta-
kaan kuraattoreista, koulupsy-
kologeista, nuorisotiloista eikä 
kunnallisista lautakunnista.

Meillä ei ollut vapaa-ajan 
ongelmia.

Miten ihmeessä olemme 
selvinneet hengissä ja päässeet 
tähän asti?’

Ja kuinka on mahdollista, 
että meillä oli niin hauskaa?

Se on suorastaan uskoma-
tonta.

 Koulutusantia 
Liisa Lehtoselta

Hyvää
alkanutta
vuotta
2010
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Karjalaisseuran perinteinen 
laivamatka
m/s Viking Isabellalla 21.–22.1.2010
Vastuullinen matkanjärjestäjä Matka-Merilä Oy. 
Ilmoittautuminen puh. 050 328 5827/ Veikko 6.1.2010 
mennessä. Tervetuloa myös ei-jäsenet.
Lähtö 21.1.2010 Forssa tori klo 18.00, Jokioinen 
18.15. Ypäjän matkahuolto klo 18.30.
B-2 henk 20 €/ henk, A-2 henk 25 €/ henk.
Ota mukaan passi tai kuvallinen henkilökortti.

Risteilyterveisin Ypäjän Karjalaisseura

TERVETULOA OPISKELEMAAN!
Keväällä alkavia uusia kursseja:
110445 HUOVUTETAAN YHDESSÄ
Lamminkulma, Koivistontie 59, Humppila, pe 18–21, 
la 10–15, 5.2.–19.2.2010, 18 oppituntia, enintään 12 
opiskelijaa. Kurssipäivät 5.2., 12.–13.2. ja 19.2. Sari 
Wenning. Kurssimaksu aikuiselta 27 e, lapselta 13,50 
e. Ilmoittautuminen viim. 29.1.2010.
Tule huovuttamaan yhdessä lapsen kanssa ja 
kokemaan yhdessä onnistumisen iloa ja riemua. 
Villa muotoutuu veden ja saippuan kanssa moneen 
muotoon. Kurssilaisille lähetetään tarkemmat tiedot 
kirjeessä ennen kurssia. 

130200 KIRJALLISUUSPIIRI
Jokioisten kirjasto, Keskuskatu 27, Jokioinen, joka 
toinen keskiviikko klo 17–18.30, 13.1.–7.4.2010, 14 
oppituntia. Eila Hämäläinen. Kurssimaksu 27 e.
Piiri on kaikille lukuintoisille avoin keskustelupiiri. 
Tällä kaudella luetaan, keskustellaan ja arvioidaan 
kirjoja aiheena ”Toiset kulttuurit”. Tarkka lukulista 
laaditaan ensimmäisellä tapaamiskerralla ohjaajan 
ja osallistujien ehdotusten pohjalta. Luettavat kirjat 
hankitaan itse, pääasiassa kirjastoista. Lisäksi 
opettajan monisteita.

340107 ATK:N JATKO
Miinan koulu, atk-luokka, Koulutie 8, Jokioinen, to 
18–20.15, 7.1.–18.3.2010, 30 oppituntia, enintään 
14 opiskelijaa. Minna Heinämäki. Kurssimaksu 39 e. 
Ilmoittautuminen viim. 4.1.2010.
Kurssi sinulle, jolla on hiukan tietokoneen käytön 
perustietoja. Vahvistetaan opittuja tietoja ja opetellaan 
uusiakin. Tekstinkäsittely, Internet, sähköposti, 
digikuvat koneelle jne.
Huom! Syksyllä alkaneille kursseille voi tulla mukaan 
puolella hinnalla, jos kurssilla on tilaa.

110487 HUONEKALUJEN 
KUNNOSTUSKURSSILLE 
Ypäjällä voi tiedustella vapautuneita paikkoja suoraan 
opettajalta: Mirva Kallio, p. 045 129 4418.
Muut tiedustelut opiston toimistoon:

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO
Keskuskatu 29 A
31600 JOKIOINEN
(03) 418 2402

Turvallista uutta vuotta kaikille jäsenillemme. 
Aloitamme uuden vuoden ”Turvallisesti uuteen 
vuoteen” -tilaisuudella Veteraanituvalla 12.1. kello 13. 
Mukana Mika Penttilä Forssan Poliisista.
Uusi ja vanha johtokunta kokoontuu yhteiseen 
kokoukseen 12.1. kello 12.00 Veteraanituvalla. 
Paikalle toivotaan kaikkia edellisen ja uuden 
johtokunnan jäseniä tähän järjestäytymiskokoukseen. 
Ottakaa tallennetut tiedot mukaan. 
Tarinatupa Veteraanituvalla torstaina 14.1. kello 13.00.
Naistenpiiri Veteraanituvalla tiistaina 19.1. kello 14.00. 
Jäsenille tiedoksi: Palauttakaa ”vapaaehtoistyökortit” 
täytettynä mahdollisimman pian Keijolle.

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry.
TAMMIKUUN TOIMINTAA

PARITANSSIKURSSI
Opettaja Anja Mikkola / Tahdittomat
Kohderyhmä: Kaikki paritanssista kiinnostuneet sekä 
aloittajat että jatkajat. Kurssilla on vaihtuvat parit eikä 
omaa paria tarvitse olla välttämättä mukana.
Paikka: Paijan Juhla-Areena, Köllintie 20, Ypäjä 

Opetusta: tammi-huhtikuu 2010 
Päivämäärät: 19.1., 26.1., 2.2., 9.2., 
16.2., 2.3., 9.3., 16.3., 23.3. ja 9.4.
Kello: 17.30–19.30
Opetusta yhteensä: 10 x 120 min
19.1.2010: valssi, jenkka
26.1.2010: foksi, masurkka 
2.2.2010: tango, suomalainen polkka   
 
9.2.2010: vaihtoaskelhumppa, sottiisi
16.2.2010: edellisten kertaus ja tarkennuksia 
2.3.2010: hidas valssi, vaihtoaskelpolkka
9.3.2010: samba, kävelyhumppa
16.3.2010: jive/fusku, hambo
23.3.2010: kuviotansseja
9.4.2010: kertaus ja viime hetken viilaus

Puffetti
Ilmoittautuminen paikan päällä ½ tuntia ennen. 
Hinta: 5,-/kerta/hlö TAI koko kurssi 40,-/hlö (sis. lipun 9.4. 
tuleviin tansseihin; muilta tanssilippu 10,-).

Järj. Ypäjän vapaa-aikalautakunta

Ypäjän Eteläiset
Maa- ja kotitalousnaiset

TUPAILTA
Sinikka Vellingillä tammikuun 13. päivänä klo 19.00.

Asiat: Energian säästötalkoot, Hiljentymisen päivä ym.

Tervetuloa!

ILTAPÄIVÄTILAISUUS
seurakuntakodilla keskiviikkona 13. päivänä 
tammikuuta 2010 alkaen klo 14.00. Huom aika.

Aluksi nautimme naisten järjestämästä kahvi-
tarjoilusta. Laulamme Tapio Laurilan johdolla ja 
suunnittelemme alkuvuoden tapahtumia.

Laittakaa päivämäärä ja kellonaika kalenteriinne heti.

TERVETULOA!

Ypäjän sotaveteraanit,
naisjaosto sekä
kannattajajäsenet

Pikku Myy -kerho
alkaa maanantaina 11.1. klo 18.00
Ypäjänkylän koululla.

Järj. Ypäjän Nuorisoseura ry

MANNISTEN KYLÄKERHO
kokoontuu maanantaina 11.1.2010 klo 18
nyyttikestien merkeissä Asko Vainion luona,

Mannistentie 131. TERVETULOA!

Ypäjänkylän Maa- ja kotitalousnaiset
TAMMIKUUN TOIMINTAA
KEPPIJUMPPA alkaa maanantaina 11.1. 
klo 19.00 Ypäjänkylän koululla.

TULOSSA HELMIKUUSSA: Hiljentymisen päivä 
Humppilassa 10.2. Asiasta enemmän helmikuun 
Ypäjäläisessä.

Ypäjän Sotainvalidit
TUPAILTA
Veteraanituvalla maanantaina 
25.1.2010 klo 15.00. TERVETULOA!

Ypäjän Yllätyksen liikuntavuorot
Seniorien lentopallo
–	seniori-ikäisille	jäsenille
–	tiistaisin	ja	perjantaisin
	 kello	10.00–12.00

Aikuisten koripallo
–	kaikille	16	vuotta	täyttäneille	
–	tiistaisin	kello	19.30–21.00

Aikuisten salibandy
–	kaikille	16	vuotta	täyttäneille	
–	torstaisin	kello	19.30–21.00

Nuorten koripallo
–	kaikille	1993–1996		 	
	 syntyneille
–	tiistaisin	kello	18.00–19.30

Nuorten salibandy
–	kaikille	1993–1996		 	
	 syntyneille
–	torstaisin	kello	18.00–19.30

Lasten koripallo
–	kaikille	1997–2000		 	
	 syntyneille
–	tiistaisin	kello	16.30–18.00

Lasten salibandy
–	kaikille	1997–2000		 	
	 syntyneille
–	torstaisin	kello	16.30–18.00

Lasten lentopallo
–	kaikille	1997–2000		 	
	 syntyneille
–	keskiviikkoisin
	 kello	17.30–19.00

Tiikereiden lentopallo
–	kaikille	2001–2003		 	
	 syntyneille
–	maanantaisin	
	 kello	16.30–18.00

Kaikki liikuntavuoromme järjestetään Liikuntahalli 
Pertunkaaressa, ovat kuntoilupohjaisia ja voimassa 
toistaiseksi sekä kaikilla vuoroilla on pakollisena 
varusteena ainoastaan tahraamattomat sisäpelikengät, 
oma vakuutus on suositeltavaa

Ypäjän Yllätys ry

Avantouimareille tiedoksi
Piilikankaan avantosaunat jatkuvat vanhalla ajalla eli 
sunnuntaisin klo 15.00–18.00 tammikuun 2010 ensim-
mäisestä sunnuntaista alkaen.

Keskiviikkoisin klo 18.00–21.00 lämmityksestä   
huolehtivat Pingviinit.

Tervetuloa mukaan.
Kuusjoenkulman kyläyhdistys

Tarjouspyyntö 
Ypäjän kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia 
toimialaansa kuuluvista kaivinkone- ja traktoritöistä 
vuosille 2010 – 2011. 
Tarjous on toimitettava suljetussa kirjekuoressa 
12.1.2010 klo 14.00 mennessä osoitteella: Ypäjän 
kunta, Tekninen lautakunta, Perttulantie 20, 32100 
Ypäjä. Kuoreen merkintä ”Konetyötarjous”.
Tarjouspyyntö liitelomakkeineen on noudettavissa 
Ypäjän kunnan teknisestä toimistosta.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Jouko Käkönen, 
0500 801 914.

Tekninen lautakunta 

Elatusapujen ja -tukien 
määrät nousevat 1.1.2010
Eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannusindeksiin 
annetun lain (583/2008) mukaan eräiden elatusapujen, 
korvausten ja elatustuen määrä tarkistetaan 
kalenterivuosittain vuoden alusta elinkustannusindeksin 
(1951:10=100) nousua vastaavasti. Lain tarkoittamia 
korvauksia ovat avioliittolain, lapsen elatuksesta annetun 
lain ja vahingonkorvauslain tarkoittama elatusapu, 
rikosvahinkolaissa tarkoitettujen tulojen tai elatuksen 
vähentymisestä tai elatusvelvollisen menetyksestä 
toistuvina avustuksina maksettavat korvaukset sekä 
elatustukilaissa tarkoitettu elatustuki. Laki on tullut 
voimaan 1.4.2009.

Eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannusindeksiin 
annetussa laissa määriteltyjä elatusapuja, 
korvauksia ja elatustukia korotetaan 2,297 prosenttia 
1.1.2010 lukien. Korotus koskee kaikkia voimassa 
olevia lapsen elatuksesta annetun lain mukaisia 
vahvistettuja elatussopimuksia ja tuomioita niiden 
vahvistamispäivämäärästä riippumatta.

Täysimääräisen elatustuen määrä on 1.1.2010 lukien 
139,54 euroa kuukaudessa lasta kohden. 
Ne sopimukset ja tuomiot, jotka ovat lapsen huoltajan 
hallussa, voidaan toimittaa sosiaalitoimistoon 
lastenvalvoja Paula Immoselle korotusmerkintöjä 
varten. Ulosottoviranomaiset tekevät hallussaan 
oleviin elatusapua koskeviin sopimuksiin ja tuomioihin 
korotusmerkinnät viran puolesta ja Kansaneläkelaitos 
elatustukien osalta. Pääsääntöisesti huoltajan tulee itse 
ilmoittaa korotuksen määrä elatusvelvolliselle, mutta 
mikäli huoltaja haluaa, voi ilmoituksen tehdä myös 
lastenvalvoja.

Lisätietoja antaa sosiaalityöntekijä  
Paula Immonen puh. 02 7626 5221.

Perusturvalautakunta
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Ypäjän kunnan yhteispalvelupiste on avoinna ma-ke klo 
9-15, to klo 9-17 ja pe klo 9-14.30. Puh. (02) 762 6500, 
fax (02) 767 7214, sposti kunta@ypaja.fi.
  

Yhteispalvelupiste on paikka, josta saat 
yleistä neuvontaa julkishallinnon palveluista, 
esitteitä, lomakkeita ja opastusta eteenpäin. 
Yhteispalvelupisteestä saat seuraavat palvelut: 
Kunta: Kunnan esitteiden ja lomakkeiden jakelu sekä 
vastaanotto, Veteraanituvan avaimet, ilmoittautumisten 
vastaanotto, vesimittarilukemakorttien vastaanotto, 
kuntokorttien jakelu- ja palautuspiste, palkintojen 
lunastuspiste sekä muu asiakaspalvelu.
Kela: Lomakkeet, Internet-palvelut www.kela.fi 
(tiedotteet, esitteet, lomakkeet, laskelmaohjelmat).
Työvoimatoimisto: Internet-palvelut www.mol.fi 
(tiedotteet).
Verotoimisto: Internet-palvelut www.vero.fi (tiedotteet, 
lomakkeet). 
Maistraatti: Internet-palvelut www.maistraatti.fi 
(tiedotteet, lomakkeet). 
Poliisi: Lomakkeet, internet-palvelut www.poliisi.fi 
(tiedotteet, lomakkeet).

Yhteis-
palvelupiste

Lähipoliisin vastaanotto yhteispalvelupisteessä	maanantaina	
4.1.2010	klo	13–15	(joka	kuukauden	1.	maanantai).

KOTIHOIDON, VANHUS- JA
VAMMAISTYÖN MAKSUT 1.1.2010
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja 
-asetuksen muutokset tulevat voimaan 1.1.2010. 
Kunnanhallitus on kokouksessaan 15.12.2009 
vahvistanut kotihoidon, vanhus- ja vammaistyön 
asiakasmaksut 1.1.2010 alkaen.
Lisätietoja maksuista ja maksujen 
määräytymisestä vanhus- ja vammaistyön 
johtajalta puh. 7626 5231

KOTIHOITO, VANHUS- JA VAMMAISTYÖ

 1. TUKIPALVELUT
   • Kylvetys-/saunapalvelu 4,50 €
    Kuljetus 3 €/ suunta
   • Turvapuhelinpalvelu 25 €/ kk
    (vain Valkovuokko, Ruustinna-koti ja   
    Vanhustentalo III)
   • Vaatehuolto/kone 3,50 €/ 5€
   • Kauppa- ja asiointipalvelu 5 €
   • Kontrollisoitto1,50 €/ soitto
   • Kotiin kuljetettu lounas 6 €
    Palvelukeskuksessa syöty lounas 5,50 €

 2. KOTIHOITO
   • Tilapäinen kotipalvelu 3,30 €/ jok. 
     alk. 1/2 tunnilta
   • Tilapäinen kotisairaanhoito 8,70 €/ käynti
   • Jatkuvan ja säännöllisen kotipalvelun  
    kuukausimaksu määräytyy hoito- ja palvelu-
    suunnitelmassa määriteltyjen käyntikertojen 
    ja asiakkaan bruttotulojen mukaan.

 3. PÄIVÄTOIMINTA
   • Päivätoiminta Pappilan päivätuvassa  12,50 €
    Kuljetus 3 €/ suunta
 
 4. KUNTOSALI/yli 60 v. kuntosalivuorot
   • Kausihinta (ohjattu vuoro) 25 €/ kausi
   • Käyntikohtainen hinta 3 €/ ohjattu vuoro
   • Kausihinta (vapaavuoro) 10 €/ kausi
    Vapaavuorolla kävijöiden tulee ilmoittautua   
    ensimmäisellä käyntikerralla ohjaaja Mari   
    Krapille p. 050-349 4331 

 5. TILAPÄINEN HOITO
   • Palveluasumisessa 25,80 €/ vrk
    (Ruustinna-koti, Palvelukoti Valkovuokko,   
    Lukkarin ryhmäkoti)
   • Hoivakodissa 32,50 €/ vrk
    Maksukaton (633 €/ v) täyttymisen 
    jälkeen 15 €/ vrk
   • Omaishoitajille myönnettyjen lakisääteisten
    vapaapäivien aikainen hoito 10,60 €/ vrk

Vapaa-aikatoimi tiedottaa
Toiminta alkaa viikolla 2 eli 11.1.2010 alkaen!!
Nuorisotila HAAVIN avoin talotoiminta 7-luokkalaista 
18-vuotiaisiin. Aukioloajat ti 17.30–20.30, to 18–21 ja 
pe 18–22.

Kerhotoiminta
Maanantaisin
TOIMINTAKERHO SOTTIS 7.–9. -luokkalaisille 
Haavissa maanantaisin klo 15.00–17.00. Hauskaa ja 
monipuolista toimintaa: kokkailua, kädentaitoja, leffoja, 
reissuja, graffititaiteilua yms. Nuoret voivat myös itse 
osallistua suunnitteluun. Hinta 10 €. 
TANSSIKERHO maanantaisin Perttulan koululla. 7–9 
-vuotiaat 17.00–18.00, 9–13 -vuotiaat 18.00–19.00,
13–16 -vuotiaat 19.00–20.00. Pääsääntöisesti hip 
hoppia, kokeilemme myös muitakin tanssilajeja, kuten 
break- ja showtanssia.

tiistaisin
SEISKAHAAVI 7.-luokkalaisille tiistaisin kello 15.00–
17.30 Nuorisotila Haavissa. Ohjattua toimintaa kuten 
kokkailua, kädentaitojuttuja, skaboja, reissuja jne. 
Mukana toiminnassa myös Ypäjän seurakunta.

keskiviikkoisin
YPÄJÄNKYLÄN TOIMINTAKERHO 3.–9. -
luokkalaisille Ypäjänkylän koululla joka toinen 
keskiviikko klo 15–16.30, tammikuussa 13. ja 
27.1. Kaikenlaista mukavaa toimintaa koulupäivän 
päätteeksi.
SUPERLIIKKIS 3.–6. -luokkalaisille keskiviikkoisin 
16.00–17.30 Pertunkaaressa. Kerhossa 
tutustumme erilaisiin urheilulajeihin, lisäksi teemme 
reissuja esim. uimaan, keilaamaan yms. Hinta 20 €.

torstaisin 
LEVÄN KOULUN KERHO 1.–2. -luokkalaisille 
torstaisin 13.00–14.00 Levän koululla. Ohjattua 
toimintaa esim. askartelua, pelejä ja leikkejä.
MONIKERHO 3.–6. -luokkalaisille torstaisin Haavissa 
klo 15.30–17.30. Ohjelmassa on hauskaa toimintaa: 
kädentaitoja, kokkailua, reissuja, pelailua yms. 
Tervetuloa kaikki tytöt ja pojat mukaan! Hinta on 20 €.

perjantaisin 
HAAVI-KLUBI VaNut perjantaisin 15.00–17.30 
nuorisotila Haavissa. Haavi-klubi varhaisnuorille 3.–6. 
-luokkalaisille. Vietä aikaa kavereidesi kanssa esim. 
pelaillen tai syöden omia eväitä, välillä myös ohjattua 
toimintaa, kuten kokkailua tms.

Vapaa-aikatoimi

KIRJASTO 
Tervetuloa tutustumaan uusittuihin 
tiloihimme Perttulantien kirjastotaloon!

* * * * *
PÄÄKIRJASTON TALVIAUKIOLOAJAT 
1.9.2009 ALKAEN:
 ma  klo 13–19
 ti  klo 13–19
 ke klo 13–19
 to klo 10–16
 pe klo 10–16
sekä kuukauden 2. ja 4. lauantai klo 11–15
(kevätkaudella: 9.1., 23.1., 13.2., 27.2., 13.3., 27.3., 
10.4., 24.4., 8.5., 22.5. )

* * * * *
YPÄJÄNKYLÄN LAINAUSASEMA (Osuuspankin 
tiloissa) avoinna tiistaisin klo 17–19 ja keskiviikkoisin 
klo 10–12 sekä kerran kuussa lauantaina
(kevätkaudella: 9.1., 6.2., 6.3., 10.4., 8.5.) 
Lainausaseman toiminta jatkuu toistaiseksi ennallaan.

* * * * *
KIRJASTON SATUTUNNIT KEVÄTKAUDELLA: 
Maanantaisin 11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 8.3., 22.3., 12.4., 
26.4., 10.5., 24.5. klo 10 
HUOM! KEVÄTKAUDELLA EI LAUANTAISIN 
SATUTUNTEJA!
Tervetuloa satutunneille kivojen kirjojen ja askartelun 
pariin! Satutunneille ovat alle kouluikäiset lapset 
tervetulleita vanhemmantai hoitajan kanssa.

* * * * *
TAMMIKUUN NÄYTTELY: 
Aino Kaurasen ja Auli Vahan tauluja

* * * * *
Ypäjän pääkirjasto
Perttulantie 59, 32100 Ypäjä, puh. (02) 7626 5269
puh. (02) 7626 5268 (kirjastonjohtaja, kulttuuriasiat)
ypajan.kirjasto@ypaja.fi     www.lounakirjastot.fi

Ypäjänkylän lainausasema (Osuuspankin tiloissa)
Ypäjänkyläntie 951, 32140 Ypäjä as, 
puh. 050 363 0508

Syksyn kuntokausi päättyi 
31.12.2009
Palautathan kuntokorttisi pe 15.1.2010 mennessä 
kunnanvirastoihin, niin osallistut kuntakohtaisiin 
arvontoihin! Voittajien nimet julkaistaan Forssan lehdessä.

****************************************

Talven kuntokausi 1.1.–30.4.2010 
(viikot 1-17)
* Suoritukseksi kelpaa väh. 20 min. kestävä päiväkohtainen  
 liikunta (myös työmatka- ja hyötyliikunta).
* Kuntokausi on myös osa Kansanhiihtokampanjaa!!
* Kuntokauden avaustilaisuus Tammelassa ke 13.1.
* Suoritukset 1/päivä merkitään kuntokortteihin, joita saa  
 kunnanvirastoista, Vesihelmestä ja rastipisteiltä.
* Kuntokorttien palauttaneiden kesken arvontaa.
* Palautus pe 14.5. mennessä kunnanvirastoihin. 
* Oma arvonta myös kuntolaatikoilla käyneiden kesken!
* Kaikkien kuntien kuntolaatikot ovat yhteiskäytössä.

Forssan, Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja  
Ypäjän liikuntatoimet

Kunnon kuntalainen 2009
Hämeen Liikunta ja Urheilu ry palkitsee Kunnon 
Kuntalaisena henkilön, joka esimerkillään edistää 
liikunnan harrastusta ja terveitä elämäntapoja.

Kunnon kuntalainen on yhteisö tai yksityinen henkilö, 
joka esimerkillään edistää liikunnan harrastusta ja muita 
terveitä elämäntapoja.

Vapaa-aikalautakunta pyytää seuroilta, yhdistyksiltä ja 
yksityishenkilöiltä esityksiä Ypäjän kunnon kuntalaisesta 
vuonna 2009.

Ehdotuksia Kunnon Kuntalaisesta voi tehdä perjantaihin 
8.1.2010 asti joko suullisesti puh. 7626 5201, gsm 
050 521 6893, kirjallisesti osoitteella hallintojohtaja Erkki 
Virolainen, Perttulantie 20, 32100 YPÄJÄ tai sähköpostilla 
osoitteella erkki.virolainen@ypaja.fi.

Vapaa-aikalautakunta

Vuoden 2009 parhaiden 
ypäjäläisurheilijoiden 
palkitseminen
Ypäjän vapaa-aikalautakunta palkitsee viime 
vuoden parhaat urheilijat stipendeillä.  Ypäjäläisen 
urheilijan tulee olla menestynyt vähintään SM- tai 
aluemestaruustasolla juniori-, seniori- tai yleisessä 
sarjassa.
Urheilijat ja seurat ilmoittakaahan parhaat 
saavutuksenne viimeistään perjantaihin 8.1.2010 
mennessä kirjallisesti osoitteella hallintojohtaja 
Erkki Virolainen, Perttulantie 20, 32100 YPÄJÄ tai 
sähköpostilla osoitteella erkki.virolainen@ypaja.fi

Vapaa-aikalautakunta

Avoin päiväkoti tammikuussa
perjantaisin klo 9.30–11.30 Toimintakeskuksessa, 
Perttulantie 24.
Asiakasmaksu 2 €/perhe/kerta.
Jos haluatte ensin ulkoilla päiväkodin pihalla  
n. klo 9.30–10, varautukaa SÄÄHÄN SOPIVILLA 
VAATTEILLA.
 15.1. Suunnitellaan kevätkautta
 22.1. Talviaskartelua
 29.1. Liikuntaleikkejä
Lisätietoja: Kirsi Halonen 
  puh. 02-7626 5230, 02-7626 5224.
TERVETULOA!

Perusturvalautakunta 

Tarjouspyyntö 
Ypäjän kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjousta 
kunnan kiinteistöjen jätesäiliöiden tyhjennyksistä vuosi-
na 2010–2011.
Tarjouksen tulee sisältää kuljetusmaksun, jätteenkäsit-
telymaksun, punnitusmaksun ja kaikki muutkin jätteen 
kuljetukseen ja käsittelyyn liittyvät voimassaolevat ve-
rot ja maksut.
Jätteet kuljetaan Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n jät-
teenkäsittelypaikalle Forssan Kiimassuolle.
Tarjouksesta tulee ilmetä jätesäiliökohtainen tyhjennys-
hinta (sis. alv.). 
Tarjous on toimitettava suljetussa kirjekuoressa 
12.1.2010 klo 14.00 mennessä osoitteella: Ypäjän kun-
ta, Tekninen lautakunta, Perttulantie 20, 32100 Ypäjä. 
Kuoreen merkintä ”Jätesäiliöiden tyhjennystarjous”.
Tarjouspyyntöasiakirja on noudettavissa Ypäjän kunnan 
teknisestä toimistosta. Lisätietoja antaa tekninen johta-
ja Jouko Käkönen, p. 0500 801 914.

Tekninen lautakunta


