Kunnallinen ja seurakunnallinen tiedotuslehti
Jaetaan kaikkiin talouksiin Ypäjällä
Parturi-kampaamo Outi Perho
Katinhännäntie 298, 32140 Ypäjä as.
100 % aito
Kahden Wellan
Puh. 050 372 1172
hiuspidennys,
Sun-tuotteen
Avoinna: ma–pe 10–18.
tuuhennus tai
ostajalle
Lauantai ja iltatyö sop. mukaan aurinkolasit
raidat
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100% aito hiuspidennys/
tuuhennus/raidat sinettija kampakiinnityksellä

Puh. 050 347 8448, 767 3533
Tolmintie 4, YPÄJÄ

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

tilausliikenne

autofarmi

Pikkubussissamme on 17 asiakaspaikkaa.

Yritysten ja yhteisöjen kuljetukset sopimuksen mukaan.
Autossamme on invanostin ja kaksi pyörätuolipaikkaa.

Tilausajoa aamusta iltaan!

Esa Tuomonen 050 50 50 426
Autofarmi Oy, Varsanojantie 300, 32100 YPÄJÄ

• Uudisrakentaminen
• Huoneistoremontit
• Rakennussaneeraus
• Kattorakenteiden
muutos/korjaustyöt

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

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

www.autofarmi.fi

JÄTE- JA KIINTEISTÖHUOLTOA
– Jäteastioiden tyhjennykset edullisesti ja säännöllisesti asiakkaan tarpeen mukaan – jäteastioiden myynti – vaihtolavakuljetukset – muut kuljetukset (purut, mullat, turpeet, sorat ym.)
– nosturivarustus.
Ypäjäläinen yrittäjä – edullisempi vaihtoehto.

Ympäristöhuolto Matti Hossi ky, puh. 0400 905 682

LVI-asennukset

omakotitalot, eläinsuojat, vapaa-ajanasunnot ym.

Nurmikonleikkuut, harjakonesiivoukset,
lehtienkeruu, pihojen pesu
Stiga Park Pro-kiinteistöhuoltokoneella
Myytävänä

Rt-kaksio saunalla
Ypäjän keskustassa.
Puh. 0400 939 556

UUDET AUKIOLOAJAT 5.3.2009 alk.
to-pe klo 6.30–12.00
la klo 8.00–13.00

www.kotinisu.fi
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ÄITIENPÄIVÄLOUNAS

Paijan Maatilamajoituksessa
su 10.5.09 klo 13
Tervetuloa!
25,Varaukset 050-5696 945
************
Lankapuhelimemme
SIIRTYY GSM-AIKAAN 1.5. alkaen

Numero on 0276 73050
soitettaessa sekä lanka- että
matkapuhelimesta.
Tavoitat myös
Päivi 050 5696 945
Hannu 0500 532 535
info@paija.fi

Päiväkodin ja
esikoulun
ruokalista
Viikot: 19–22
Viikko 19
Ma: Pinaattiohukaiset, perunat,
kastike, kiinankaalisalaatti, puolukkaa, marjainen riisivaahto.
Ti: Jauhelihakeitto, leipä, leikkele, vihannes, omenapaistos, vanilliinikastike
Ke: Viipalepaisti, perunat, vihreä salaatti, appelsiinikiisseli.
To: Broileria á la Heporanta,
rosolli, pirtelö.
Pe: Kalajuuresvuoka. perunat,
tomaattisalaatti, vadelmakiisseli.
Viikko 20
Ma: Uunimakkara, perunamuusi, kiinankaali-hernesalaatti, persikat, kinuskikastike.
Ti: Paistettua kalaa, perunat,
kastike, lehtisalaattia, mustikkakeitto.
Ke: Jauhelihajuureskastike, perunat, kurkku-purjo-omenasalaatti, jäätelö.

Sirpa ja Jari kiittävät
asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan
kuluneista vuosista!

Kiitos!
Teitte päivästäni aurinkoisen.
Virpi

To: Kasvissosekeitto, leipä,
leikkele, vihannes, vadelma-päärynäkerma.
Pe: Pyttipannu, vihreä salaatti,
ananaskiisseli.
Viikko 21
Ma: Kalapuikot, perunat, kastike, punajuuri-omenasalaatti, hedelmäsalaatti.
Ti: Makkarakeitto, leipä, leikkele, vihannes, ruusunmarjalumi.
Ke: Lihapullat, perunat, kastike, makaronisalaatti, suklaavanukas.
To: HELATORSTAI.
Pe: Päiväkoti suljettu.
Viikko 22
Ma: Nakkistroganof, perunat,
kiinankaali-ananassalaatti, vaniljavanukas, hilloa.
Ti: Porkkanapihvit, perunamuusi, kastike, lehtisalaatti, hedelmä.
Ke: Jauhelihamakaronilaatikko, porkkanaraaste, kermahyytelö.
To: Possunfilettä, perunat, kastike, vihreä salaatti, omenakiivikiisseli.
Pe: Kalakeitto, leipä, leikkele,
vihannes, köyhät ritarit.

Myös viikonloppuisin.
Ps. Remonttimiehelle töitä rivitalomme muutostöissä.
SKN Works Oy, Muuntajantie 3, Ypäjä. Puh. 046 8821 877

LOIMAAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO
Satakunnantie 18, 32200 Loimaa.
Puhelimet: 0102703256 (kanslia), 0102703253 (rehtori)
Loimaan seudun musiikkiopisto antaa opetusta Ypäjän
kunnassa.
Ilmoittautuminen musiikkiopiston kaikille linjoille
syyslukukaudelle 2009 on alkanut tiistaina 7.4. Ilmoittautua voi
ajalla 7.4.–7.5. puhelimitse numeroon 0102703256 (opistojen
kanslia), lisätietoja toiminnasta www.netti.fi/milo. Musiikkiopiston
perusasteen uusien oppilaiden valintapäivät pidetään 11.–13.5.
musiikkiopistolla (osoite: Satakunnantie 18, Loimaa).
Musiikkiopistossa toimivat linjat, joille oppilaat otetaan
valintapäivillä:
Perusaste, musiikkiopisto (perusasteen suorittaneille).
Muut linjat: Avoin linja (kaiken ikäisille), musiikkikerhot
(ryhmäopetusta puhallinsoittimissa, kitarassa, bassossa ja
rummuissa, kaiken ikäisille), tanssilinja.
Oppilaille voidaan myöntää maksualennuksia ja
vapaaoppilaspaikkoja
18.9. mennessä musiikkiopiston kansliaan palautettujen
hakemusten perusteella, lomakkeita saa musiikkiopiston
verkkosivuilta www.netti.fi/milo tai kansliasta (vaikkapa postitse).
Vapaaoppilaspaikkoja ja maksualennuksia myönnetään vain kerran
vuodessa.
Musiikkiopiston kevätkonsertti on Loimaan Heimolinnassa
torstaina 14.5. kello 19
Rehtori

Kaikenmaailman kaivuutöitä
Ongelmajätteet maksutta
tempauksessa ja jäteasemilla

YPÄJÄSYSTEM AY
P. 040 752 9665, 045 633 9847

YPÄJÄ MA 18.5.2009
17.00-17.45 Ypäjänkylä, Seurojentalo
18.30-19.30 Ypäjän paloasema, keskusta
19.45-20.15 Forssantie, Palikkalan levähdysalue
z Ongelmajätetempaus on tarkoitettu kotitalouksien ja
maatilojen ongelmajätteille.
z Keräyksessä ei oteta vastaan sähkö- ja elektroniikkalaitteita eikä yritysten ongelmajätteitä.
z Kun öljyjätettä on yli 400 litraa, ota yhteyttä suoraan
Ekokemin valtakunnalliseen öljyjätehuoltoon,
puh. 010 7551 572
z Ongelmajätteitä ovat: öljyt, öljynsuodattimet, akut,
paristot, loisteputket, maalit, liuottimet, torjunta-aineet
jne.
Lisätietoa tempausautosta: 0440 242 680
tai neuvonnasta (03) 424 2619

ÄITIENPÄIVÄLOUNAS

tarjolla Hevosopiston Oppilasruokalassa
Ypäjällä sunnuntaina 10.5. klo 12.00-15.00
Hinta 20 €/aikuiset, 10 €/alle 12-vuotiaat ja
alle 4-vuotiaat ilmaiseksi.
Pöytävaraukset puh. 02-7602 350
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Ypäjäläinen
Ypäjän kunnan ja Ypäjän seurakunnan julkaisema tiedotuslehti Ypäjän kunnan asukkaille.
39. vuosikerta.
Lehden suurin vastuu ilmoituksen julkaisemisessa sattuneesta virheestä on ilmoituksen
hinta.
Päätoimittaja:
Tapani Rasila
Taitto ja oikoluku:
Priimus Paino Oy
Toimituksen osoite:
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5214
fax. (02) 767 7214
email: ypajalainen@ypaja.fi
ILMOITUSHINNAT
Ilmoitukset
0,5 € / pmm + alv
Määräpaikkakorotus
0,1 € / pmm + alv
Toistuvaisilmoitus
joka numerossa
0,4 € / pmm + alv
Yhdistysten ilmoitukset
Maksutta
TILAUSHINNAT
Ypäjän kunnan alueen
osoitteisiin veloituksetta
Tilaukset kotimaahan
20 € / vuosikerta
Tilaukset ulkomaille
Muu Eurooppa
25 € / vuosikerta
Muut maanosat
30 € / 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

Toukokuun kirkonmenot
vuonna 2009
Sunnuntaina 3.5. klo 10 sanankirkko. Varmaankin eletään kevään kylvöjen aikaa.
Aiheena on luomakunta, joka herää uuteen
kasvukauteen, ja siksi iloitsemme kevääseen heränneestä luonnosta. Virret ovat
aiheen mukaisia: 567, 135, 569, 514, 459:
1- ja 602: 6-7.
Kevätsoitto kirkossa sunnuntaina 3.5.
klo 18. Huom. aika. Tapio Laurila joukkoineen mukana ja Markus myös mukana ja
Risto juontaa. Herkkä ehtoo vapun jälkeen,
kuten vuosi sitten kun pidettiin vastaava
konsertti äitienpäivän aattona.
Äitienpäivänä 10.5. klo 10 kirkossa
messu eli siis ehtoollinen. Jokaisessa virressä mainitaan sana äiti. Jos sitä ei löydy,
tulkaapa vaatimaan Ristolta kirja. Ensiksi
ehtinyt sen saa. Ja virret ovat: 466, 467,
270: 1-4, 323: 3-4, 197: 1-, 402, Hpevirtenä 446: 4-5. Ja huom: Lähetystori on
perjantaina 8.5. klo 15–16 srk-kodilla ja
sen edustalla. Nyt hyvät kakut ja kaakut ja
munkkirinkelit äitienpäiväksi.
Kaatuneitten muistopäivänä 17.5. messu klo 10. Päivä on rukoussunnuntai ja ihan
hyvä päivä, sillä isänmaan historia ja rukous
liittyvät kiinteästi yhteen. Tänä viikonloppuna eletään rippikoulun viikonloppuleiriä
Someron Siikjärvellä, mutta silti Risto tulee
messuun. Tänään on myös kunniakäynti sankarihaudoilla, jossa seppelten lisäksi
Ristolla lyhyt puhe. Toki isänmaan virttä
577 lauletaan alussa ja lopussa. Perinteisesti
ovat aikaisempina vuosina veteraaninaiset
tarjonneet kirkkokahvin srk-kodilla. Virret
tänään ehtoolliskirkossa: 373, 550: 6, 313:
1-4, 343, 525: 1- ja ehtoollisvirsinä 225 ja
228 sekä päätösvirsi 318.
Huom. Forssan kirkossa sunnuntaina
17.5. klo 18 häämusiikin esittely. Se on
avoin kaikille, joten menkääpä tähän rovastikunnalliseen tilaisuuteen.
Helatorstaiaattona keskiviikkona 20.5.
klo 18 kirkossa esikouluun eli eskariin menevien siunaustilaisuus. Päiväkerhon vetäjät
ja kanttori valitsevat laulut lasten virsikirjasta tähän ehtooseen, johon ovat kaikki
tervetulleita.
Helatorstaina 21.5. klo 19 ollaan kirkossa. Tänä päivänä on Kirkkojen kierros
-retki ja siksi vasta illalla on kirkko. Ja
erikoinen sanankirkko, sillä kirkon ja srkkodin parkkipaikalle saa tulla vain mopoilla, moottoripyörillä, mönkijöillä ja mopo
autoilla. Mutta autot on jätettävä kauemmaksi kauppojen parkkipaikoille, sillä eihän
helatorstaina kauppaa käydä. Tämä on nuo-

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

PAINOPAIKKA
Priimus Paino Oy

Heinäkuun Ypäjäläinen ilmestyy
2.7.2009.

Seurakunnan
asiat
kirkkoherra
Risto Ahti

Asiat kokosi
Risto Ahti

Kesäretket

Diakoniatoimisto avoinna
ti, ke, to klo 9.00–10.00
puh. (02) 767 3383

Kesäkuun 2009 Ypäjäläinen
ilmestyy torstaina 4.6.
Lehteen tarkoitettu aineisto
on toimitettava kunnantalolle
27.5.2009 klo 12 mennessä.

rekas kirkko, jonne vanhatkin saavat tulla
ja kirkossa luetaan erityinen moottoripyöräilijöitten psalmi ja rukous. Perinteisesti
tullaan kirkosta portaille laulamaan yhdessä
virttä 265, ”Jeesus armon soi, voiton meille
toi”. Samalla ihaillaan keväistä näkymää,
kuten on jo vuosia tehty. Tosin kaupan seinä
sen nyt peittää, mutta antakaamme anteeksi
kaupalle. Virret ovat reippaita, joissa jalka
vipajaa ja kytkintä koetellaan. Virret: 106:
1-3, 135, 105, 516, 517 ja päätösvirtenä
209. Kirkon portailta ristisaatteessa Risto
johdattaa väen moottoripyörilleen parkkipaikalle.
Messu sunnuntaina 24.5. klo 10. Virret: 124, 130, 568, 343, 446 ja ehtoollisvirsinä 228 ja 475. Päätösvirsi 454. Kuudes
sunnuntai pääsiäisestä ja pyhä viittaa helluntain odotukseen. Nyt eletään luonnossa
herkintä aikaa.
Kouluun lähtevien lasten siunaus ja
iltakirkko torstaina 28.5. klo 18 kirkossa.
Huom. aika. Laulut tulevat lasten ohjaajilta.
Kaikki tervetulleita. Vapaaehtoinen kolehti
tuodaan Keniakoriin musiikkityölle lähetyskohteissamme.
Koululaiskirkko lauantaina 30.5. klo
9.15 kirkossa. Mukana ovat oppilaat 1-6
luokkaan eli Ypäjänkylä, Levä ja Perttula. Vanhemmat ja muut kiinnostuneet ovat
tervetulleita. Kirkkoon mahtuu mukavasti.
Ja taas kerran on Keniakori käytettävissä
nimikkokohteittemme koulutyön hyväksi.
Ja kirkossa seuraavat virret: 567, 135, 571:
1-4, 511, 517 ja 462.
Helluntaina 31.5. jumalanpalvelus kirkossa päivällä kello 12.00. Tämä johtuu
siitä, että Risto on ensin Koijärvellä ja tämä
johtuu myös siitä että rippisleirin aloituskirkkona pidetään juuri tätä hetkeä, ja sen
jälkeen nuoret lähtevät rippikoululeirille
Anjalankoskella Saaramaan Hietoinrantaan.
Ja itse konfirmaatio on 14.6. klo 9.30 alkaen. Nuoret jo klo 9 kirkkoon. Ja virret
ovat: 122, 135, 124, 125, 119: 1- ja päätösvirsi 509. Helluntai tahtoo jäädä nykyisin
unohduksiin, vaikka se on yksi suuri juhla
kolmen joukossa, eli joulu, pääsiäinen ja
helluntai. Tervetuloa jokainen kirkkoon heleänä helluntaina.
Suvijuhla pidetään Ypäjänkylän rukoushuoneella ti 2.6. klo 19. Tervetuloa myös
muualta Ypäjältä ja totta kai kauempaakin.
Siunausrikasta kevättä kaikille.

Moottoripyöräkirkko
helatorstaina
Helatorstina 21.5. pidetään iltakirkko Ypäjällä klo 19.00. Tähän kirkkoon
odotetaan nyt tulijoita moottoripyörillä, mopedeilla, miksei mopediautoilla
ja mönkijöillä. Kirkon ja srk-kodin parkkipaikka on vain heille. Autolliset jättäkööt värkkinsä vaikkapa kauppojen
pihoille (helatorstaina eivät kaupat ole
auki). Risto johtaa tuon iltakirkon (ei ehtoollista), jossa luetaan myös erityinen
moottoripyöräilijän psalmi. Myös tavallinen polkupyörä kelpaa ”motskareitten”
joukkoon. Tervetuloa noin kolmen vartin
iltakirkkoon, jossa lopuksi kokoonnutaan portaille laulamaan tuttua virttä
265 ja sen jälkeen Risto johdattaa ristikulkueessa ihmiset moottoripyörilleen
srk-kodin parkkipaikalle.
Tiedot kokosi
Risto Ahti

Savon sydämeen juhannuksen jälkeen
23.–24.6. Erikoisuuksia ovat risteily Repovedellä (Lapin erämaan tuntuinen alue
Valkealassa) ruokailuineen. Yöpyminen
on hotelli Herttuassa Kerimäellä. Toisena
päivänä Savonlinnan ja Mikkelin aluetta
mutta erityisesti Mäntyharju ja taidekeskus
Salmela, jossa myös ruokaillaan. Hinta
kaikkineen 194 euroa. Ja bussi kulkee reittiä Loimaa-Ypäjä-Jokioinen-Forssa. Ilmoittautumiset 19.5. mennessä Matkapojat
Turku, 010 232 3970, ja matkan tunnus on
"Riston mukana Savon sydämeen". Voit
katsoa myös huhtikuun Ypäjäläistä, jossa
asiasta tarkemmin.
Saaristoretki heinäkuussa 15.–16.7. ja koko Ahvenanmaan pohjoispuolinen saaristo
tulee katsottua Kustavista aina Maarianhaminaan. Yöpyminen ruokailuineen Kumlingessa Vallesmannin majatalossa. Paluumatkalla on laivalla buffet-päivällinen.
Mennessä on myös lounas Kustavissa.
Useita lauttamatkoja on luvassa ja paluussa laivamatka Maarianhamina-Turku. Hinta
159 kaikkineen. Voit lukea myös huhtikuun
Ypäjäläistä tästä asiasta. Ilmoittautumiset
pitää tehdä toukokuun aikana. Varaukset
Matkapojat Turku, 010 232 3970. Bussi
kulkee reittiä Somero-Forssa-JokioinenYpäjä–Loimaa. Ja matkan nimenä on "Riston mukana Ahvenanmaalle".

Äitienpäiväksi kakkua ja kaakkua:

TORITAPAHTUMA
Aika: perjantaina 8.5 klo 15
Paikka: seurakuntakoti
Perjantaina toukokuun 8. päivänä järjestetään perinteinen toritapahtuma nimikkokohteittemme hyväksi
seurakuntakodilla. Myynti kello 15–16. Pääoven edessä
ja kahviossa on myynnissä suussa sulavia munkkeja,
joita aamusta alkaen klo 9 paistetaan keittiössä. Toki
myynnissä on myös kaikenlaista leivonnaista. Nyt kaakkua ja kakkua äitienpäiväksi, joka tänä vuonna on toukokuun toisena pyhänä eli 10.5. Kahvia on myynnissä
ja arvontaa. Ja lähetyksellä on oma tavarapöytänsä.
Saapas nähdä, tuleeko nyt kukaan myymään kukkia
parkkipaikalle. Lähetysvastuuryhmän väki on mukana
toritapahtumaa rakentamassa. Emäntä Eeva Lehtinen
joukkoineen ahertaa keittiössä. Saataneenko myös
Marja-Leena Heikkilän kotonaan tekemiä munkkeja? Ja
tottahan toki mukaan on pyydetty Aino Tuura ja Paula
Puukka, kokeneita emäntiä, ja tietysti myös srk-kodin
emäntä Liisa Hietamäki. Ja paljon muita lähetysihmisiä
kuten Arja Vuorentausta, Leena Lintukangas, Tuula
Jussila, Ritva Paloposki, Pirkko Lipponen, Liisa Rautiainen, Martikaiset, Tuomoset, Marjatta Pääjärvi ym.
Myös sinä voit tehdä kotona jotakin ja tuoda seurakuntakodille myyntiin.
Kello 16, myynnin loputtua, suoritetaan tuon jännittävä
arvonta, jossa myyjinä ovat ainakin tähän asti olleet
vuosia Anja Jaakkola ja Helvi Vesanen ja muitakin.
Tapahtuman lopuksi lähetysvastuuryhmänjäsenet kokoontuvat pieneen kokoukseen juomaan kahvia ja
toteamaan tapahtuman tulos.
Lähetystyöryhmän puolesta
Risto Ahti

Kirkkojen kierros
helatorstaina toukokuun 21. päivänä
Perinteinen kevätretki helatorstaina 21.5. Vuorisen
bussi lähtee Loimaan torilta kello 7.30 ja ajaa Katinhännän kautta aseman vanhalle kaupalle (noin klo 7.40
tienoilla) ja Ypäjän kirkon parkkipaikka kello 8.00, josta
Palikkalan kautta Someron tielle. Ihailemme kevätmaisemaa Salossa ja poiketaan eräässä yllätyskirkossa
Salon seudulla. Risto pitää messun Muurlan kirkossa
klo 10, mikä on nyt (ehkä) viimeinen kerta. Muuria
on osa Salon suurseurakuntaa. Heti messun jälkeen
lähdetään uutta komeaa ja uljasta moottoritietä pitkin
Lohjalle ja mennään Vivamoon syömään oikein kunnon
pitopöydästä. Tarkoitus on olla kolmisen tuntia alueella,
joten kauniiseen ympäristöönkin voi tutustua ja ennen
kaikkea siellä on samalla Raamattukyläpäivä. Opastetun kierroksen olen tilannut ja ennen lähtöä juodaan
makoisat kahvit lisukkeineen.
Siuntion vanhan kirkon ohi ajetaan ja Ristollekin uusia
teitä pitkin Espoon tuomiokirkkoon, jossa opastus.
Ilta kohden ajellaan Somerolle ja Ypäjälle. Nyt on siis
mahdollisuus niin Palikkalasta kuin Raiskionkulmaltakin
tulla retkelle.
Varaa mukaan 30 euroa, iloinen mieli, miksei virsikirja ja
säänmukainen varustus. Lähdemme katsomaan miten
Ypäjää etelämpänä kevät ja kesä edistyvät.
Ilmoittautumiset kirkkoherranvirastoon puhelin 767
3108 tai soitella voi myös Ristolle kotiin 767 7258.
Paluu Ypäjälle hieman ennen klo 19, sillä illalla on sanankirkko ja nyt on motoristikirkko: parkkipaikalle saa
tulla vain moottoripyörillä ja mopoilla ja mönkijöillä ja
miksei mopoautollakin, mutta itse autot jätettävä jonnekin kauemmas.
Huom. erikoisruokavalio. Jos sinulla on erikoisruokavalio niin ilmoita siitä samalla kun ilmoittaudut. Laktoosi, keliakia tai muu sellainen riittää keittiölle tiedoksi.
Terveisin
Risto Ahti
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Hänellä koti
Porrasmäentiellä

Matti Juhani
Lehtinen
Mielestäni kauniilla ja komealla
mäellä Ketokylän aukeilla mailla oli Matti Lehtisellä kotitalo.
Näköalaa riitti joka suuntaan, kirkonkylä lähellä ja hyvät tiet, mutta silti oli rauhaa asustaa omalla
alueellaan. Nyt huhtikuussa Matti
olisi 22. päivä täyttänyt 75 vuotta, mutta marraskuun 17. päivänä
sattunut onnettomuus kymppitiellä
Tarvasjoen alueella muutti kaiken
suunnitelman. Sinä päivänä alkoi
viikkoja kestänyt sairaalassa oleminen, ja lopulta sitten tammikuun
viimeisenä päivänä suuri joukko
ihmisiä oli saapunut Matin hautajaisiin Ypäjän kirkkoon ja muistotilaisuuteen srk-kodilla. Matti
oli itse rakentanut kodin Porrasmäentielle. Sitä ennen oli asuttu
useammassakin paikassa. Matti
Lehtisen persoonaa on kuvailtu
lämminhenkiseksi, ja hän oli valmis auttamaan muita ihmisiä.

Lintujen tuntija
ja ruokkija
Eläkevuosinaan Matilla oli harrastuksena lintujen ruokinta ja
siinä hommassa hän oppi monien lintujen nimiä ja jopa pelkän
linnun äänen kuuleminen lintua
näkemättä kertoi hänelle, mistä
linnusta on kyse. Iltakävelyt kuuluivat Matin harrastuksiin. Ja olisinpa nyt toivonut saavani kuvan
lehteen sellaisesta näystä, jossa
koira kulkee edellä, sitten Matti
ja hänen jäljessään peräti neljä
kissaa. Kaikki kulkivat sulassa sovussa nauttien maalaismaiseman
ihanuudesta Ketokylässä. Voisi
sanoa Mattia todelliseksi eläinten
ystäväksi. Toki hänellä oli rakkaita läheisiään, kuten Eeva Annikki
os. Kauti vaimona. Häät vietettiin juhannuksena 1962. Ja tästä
avioliitosta syntyivät lapset Jari,
Katri ja Hannu. Jarin pojat Miika
ja Niko olivat Matille eli papalle
rakkaita. Ja kuluvana vuonna Niko
käy rippikoulua ja konfirmoidaan
tulevana kesäkuun 14. päivänä.

Myös raskaita
menetyksiä Matin
elämässä
Matti vietti lapsuutensa Ketokylässä Levanderilla. Mutta siihen
aikaan oli tapana että työelämään
mentiin varsin varhain. Niinpä
Mattikin jo 16-vuotiaana otti osaa
maanviljelyshommiin ja sitten rakennustöitä ja putkityötä ja muurausta aina eläkeikään saakka. Ja
siihen aikaan kun Leena Reittonen
teki kirkkoherranvirastossa perhelehdet kirkonkirjojen jälkeen, niin
Leena on laittanut Matin ammatiksi porari. Monenlaista tuli tehtyä.
Kun vaimo Eeva oli seurakunnan palveluksessa niin siistijänä,
emäntänä kuin myös hautausmaalla hommissa ja välillä kirkossakin,
niin Matti kävi töissä eri puolilla
Ypäjää ja kauempana. Tytär Katri
Eeva-Maria oli syntynyt vuonna
1965 ja neljä vuotta myöhemmin
Katri sairastui 1969 epäonnistuneen leikkauksen takia. Siitä alkoi
toista kymmentä vuotta kestänyt
hoitovaihe, jolloin Eeva ja Matti
saivat olla omaishoitajina. Itsekin
joskus piipahdin Katrin vuoteen
äärellä ensin siinä talossa jossa
Keijo Mäki-Punto nykyisin asuu
ja myöhemmin hänen uudessa
kodissaan. Jouluyönä 1981 Katri
nukkui pois ja se oli raskas menetys. Loppiaisen aikaan 1982 pidettiin hänen hautajaisiaan kovassa
pakkassäässä. Siihen aikaan talvet
olivat vielä kunnollisia lumineen
ja pakkasineen.
Eeva Lehtinen on ollut kultaisen iän kerhon ruuanlaittajana
viime aikoina ja hän oli myös
valmistelemassa miehensä Matin
hautajaisia. Minä ymmärsin asian
niin, että kun on jotakin tekemistä ja askaretta, silloin surunkin
kanssa on helpompi elää. Ja nyt on
kevät. uuteen kesään valmistaudutaan ja toivon että kaikilla on intoa
aloittaa uusi kesäkausi 2009, johon toivon siunausta myös Eevalle
ja hänen läheisilleen.
Risto Ahti
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Kaahintien varrella:

VALTO SALMI
Hyrsyntiestä poikkeaa siniselle suvimajalle eli Hyrsyn tanssilavalle
tie, Kaahintie. Kun sitä kuljetaan
lähes kaksi kilometriä eli metriä
vaille, niin ollaan talossa Kaahintie
199. Siellä oli isäntänä Valto Antero Salmi, joka yllättäen poistui
ikuisuuteen 30.11.2008 Loimaalla. Tosin sitä ennen hän oli ollut
sairaalassa, joten itse kuolema ei
tullut yllätyksenä. Sen sijaan yllättäen tuli sairaskohtaus 18.10.2008.
Terve mies kesken työntouhun
temmataan pois. Sitä olemme
kaikki miettineet, me jotka hänet
tunsimme. Ja uskon että koko kyläkunta Kaahin tien molemmilla
puolilla on miettinyt ahkeran osallistujan ja innokkaan maamiehen
poismenoa. Tytär Irmeli Saarinen
Loimaalta kertoi että Valto syntyi
Aune ja Martti Salmin esikoisena.
Hän kävi Hyrsyn koulua kuusi
vuotta ja päälle vielä pari vuotta jatkokoulua. Nuorena miehenä
hän oli maitoauton apumiehenä
ja autteli rakennushommissa. Siihen aikaan Hyrsyn urheilukenttä
oli vilkkaassa käytössä, ja niinpä
Valtokin oli kova hiihtämään ja
harrasti yleisurheilua. Kotitila tuli Valtolle vuonna 1972 kun isä
oli kuollut ja tätä tilaa hän hoiti
eläkkeelle menoon saakka, jolloin
tytär Irmeli miehensä kanssa otti
maat hoitoon.
Forssan Lehdestä itsenäisyyspäivän aikoihin saimme lukea
puolison Mirjan valitseman runon
Valton kuolinilmoitukseen. ”Käsi
kädessä kuljimme rinnakkain pitkän kappaleen maallista matkaa.
Käsi kädestä irtosi, yksin jäin, minun täytyy taivalta jatkaa. Mutta
muistot niin kauniit mi sinulta jäi,
laitan piiloon – säilytän sydämessäin.” Sitä yhteistä taivalta kertyi
lähes 50 vuotta, sillä 27.3.1960
vihittiin avioliittoon Mirja Marjatta Helena Hyrsylä ja Valto Salmi.
Lapsia syntyi Irmeli ja Juha. Kuusi
viikkoa Valto ehti sairastella Loimaalla kunnes adventin valojen
syttyessä elämä päättyi. Hyrsylän
talon nuori isäntä Antti Hyrsylä on vuoden sisällä menettänyt
maanviljelystöissä kunnostautuneet esikuvansa ja auttajansa. Ensin poistui Antin isä Paavo ja nyt
toinen kyntömestari Valto. Paavo
Hyrsylän tavoin Valtokin oli mitaleilla Hämeen piirin kyntökilpailuissa. Ja kuulin kyläläisiltä, että
esikuvat olivat opettaneet Antin
kyntämään, sillä kyntövaot olivat
suoria. Mutta kyllä Antti olisi mie-

lellään halunnut pitää miehet apunaan ja opastajanaan vielä vuosia.
Tammikuussa 2009 olivat
Hyrsy-Vähäsuon kinkerit Antin
isännöimässä Hyrsylässä. Siinä
tilaisuudessa myös muisteltiin
poisnukkuneita Paavoa ja Valtoa.
Kinkeriaiheena oli luonnonsuojelu, ja kyllähän ne maanviljelijät
ovat kautta aikojen olleet luonnon
ystäviä. Luonnon ehdoilla on leipää tienattu. Yhtenä keväisenä päivänä olin menossa kotivihkimisiin
Someron puolelle. Ajelin Kankarinmäen museotalon ohi, jossa oli
parhaillaan menossa vanhan ajan
maatalouskoneiden näyttely. Ohi
ajaessani näin miten miesjoukko
katseli jotakin vanhaa työkalua
pihalla ja siinä joukon keskellä
seisoi Valto Salmi. Ajattelin paluumatkalla poiketa Kankarinmäkeen, mutta silloin oli jo piha tyhjä
ihmisistä.
Monet muistavat Valton osallistuvaisena erilaisiin kokouksiin.
Eräs pitkäaikainen osuuspankin
virkailija Brita Kauti muistaa Valton olleen pankin hallintoneuvostossa niin kauan kuin hänkin oli
pankin töissä. Ja innokas keskustalainen oli Valto. Kesällä 2008
poikkesin viemään onnittelukirjaa
Mirjalle. Käynnistäni en ollut sopinut etukäteen, mutta Mirja oli
yksin kotona, ja niin meille syntyi
sydämellinen ja suvinen keskustelu keittiön pöydän päässä. Muista
sitä hetkeä lämmöllä. Valto oli
Somerolla Ol’ hollilla -näyttelyssä. Ja sain tietää että kaikenlaiset
maatalousalan tapahtumat kiinnostivat Valto Salmea. Ja pitihän
sinne traktorimuseoon mennä,
koska Matti Vanhanen pistäytyi
paikan päällä. Monia vuosia olin
kuullut moisesta traktorimuseosta
Somerolla, mutta en tiennyt, missä
päin sellainen on. Ja noista maratonjuoksuista on aina sekin hyöty,
että oppii tuntemaan uusia paikkoja. Kyllä juostessa kaikenlaista
ehtii nähdä. Ja kas, kun Lahden
koulun läheltä ylität Paimionjoen,
niin siellähän se museon tienviitta
sijaitsi.
Valto Salmi oli aktiivisesti
mukana myös kylätoiminnassa
ja Eläkeliiton harrastuksissa. Ja
kerrotaan tosijuttuna, että Ypäjän
Kukkakauppa oli helisemässä, kun
muutenkin vilkkaana jouluviikkona Valton muistolle oli kukkien
hankkijoita varsin paljon. Komea
kukkien peittämä hautakumpu saatiin nähdä joulukuisena lauantaina.

maanantai, keskiviikko ja torstai
klo 9-12. Aina voi ruokavalionsakin ilmoittaa. Muistakaa ottaa valokuvia ja muutakin muistoa vuodelta 1959 mukaan ja iloinen mieli
sekä tietysti puoliso tai kyytimies
mukaan.
Ohjelmassa on aina ollut myös
esittelykierros, niin että rippikoululainen sanoo ainakin nimensä
ja nykyisen paikkakuntansa, mutta toki voi muutakin kertoa. Aina on löytynyt joku, joka johtaa
tuota kierrosta. Risto-pappi käy
srk-kodilla heti kahvittelun jälkeen
ja sanoo pari sanaa, mutta sitten
ovat muistelijat jääneet keskenään rupattelemaan ja kertomaan
itsestään. Pertunpäivän ohjelmiin
on yleensä ehditty mukaan. Tosin
viime vuonnahan olivat ne messut tuolla Pertunkaaressa. Tänä
vuonna varmaankin on erilaista
ohjelmaa.
Kirkonkirjan mukaan seuraavat
kävivät rippikoulun vuonna 1959.
Vuonna 1959 oli konfirmaatiopäivä sunnuntai 17.5. ja mukana oli
22 poikaa. Luettelen sukunimet ja
ensimmäisen etunimen, joka voi
olla siis muu kuin puhekielessä
käytetty nimi. Suurin osa oli 1943
syntyneitä, mutta joukossa myös
jokunen 1942 tai myös jopa 1944
syntynyt. Collin Nils-Erik, Fabritius Keijo, Heikkilä Juhani Ilmari,
Heinonen Jukka, Hyrsylä Pentti, Hämäläinen Veikko, Järvinen

Pentti, Kaartinen Jorma, Kanarva
Yrjö, Laiho Eino, Leino Kalevi,
Lintukangas Hannu, Paju Aimo,
Pa1oposki Pekka, Petrell Torsti,
Putkinen Pentti, Savolainen Seppo, Simola Jaakko, Tuominen Eino, Velling Seppo. Virtanen Teuvo, Äijälä Matti.
Tyttöjä oli peräti 26 kappaletta.
Luettelen sukunimen ja ensimmäisen nimen. Anttila Aili, Heinänen
Irja Kaarina, Henttinen Seija, Inki
Sisko, Kalmi Taina, Kankaanranta
Hanna, Kaunela Tuula, Kotiranta Arja, Levander Lea, Mikkola
Hilja, Mäkeläinen Arja, Mäkinen
Ulla, Paija Aira, Pietilä Tuula,
Raitanen Kyllikki, Salmi Pirkko,
Simola Terttu, Suoranta Ritva,
Suutari Anneli, Syrjä Aila, Toivola
Terttu, Toivonen Lea, Uusi-Kölli
Sirpa, Vainio Pirjo, Vali Sinikka ja
Virtanen Ulla.
Vuonna 1959 kävivät ypäjäläiset myös muualla rippikoulua. Nämä olivat lähinnä yhteiskoululaisia, mutta joukossa myös ammattikoululaisia Forssassa, Koskella
Loimaalla, Jokioisilla ja Somerolla, jopa Lahdessa. Ja tosi paljon
on muita nimiä muualla käyneinä. Luettelen löytämiäni nimiä:
Koskella Aalto Pertti, Hakamäki
Eero ja Helander Kari, Forssassa
Tamminen Asko, Lindfors Seppo,
Aalto Aimo, Rassi Heikki, Paavilainen Pertti, Reittonen Pentti ja
Lammela Martti, Loimaan kaup-

omaiset valinneet siunaustilaisuuteen 13.12.2008 Kauneimpien joululaulujen aattopäivänä. Tuo virsi
on 247, jota lienee käytetty Ypäjän
kirkossa vuosikymmenien aikana
ehkä parisen kertaa: ”Jää Herran
huomaan pyhimpään, jää lepoon
siunattuun. Me jäämme matkaa
tekemään, sen vaivaan taisteluun.
Vie, Herra, kunniaksesi myös meidät kotiin luoksesi, kun päättyy
kilvoitus.”
Risto Ahti

Päiväkerhotiedote
Seurakunnan päiväkerhon kiinteä lankanumero poistuu käytöstä 1.5.2009. Meidät tavoittaa numeroista 050-304 3926 Laila
Moisander tai 0400-852 846 Sari Lehtonen.
13.5. Mansikkaryhmän vierailu esikouluun kerhon aikana (vaatetus sään mukainen ja ulkoiluun sopiva).
18.5. Mansikkaryhmän kevätretki Hämeen luontokeskukseen.
Lähtö kerhon pihalta tasan klo 9.00. Ruokailemme paikanpäällä, joten omia eväitä ei tarvitse. Vaatetus sään mukainen.
Takaisin saavumme noin klo 13.15.
19.5. Mustikkaryhmällä ulkoilukerho leikkikentällä kerhoaikana.
20.5. Puolukkaryhmällä ulkoilukerho leikkikentällä kerhoaikana.
20.5. ei ole mansikkaryhmän kerhoa klo 12–15.
20.5. Perhekirkko klo 18.00 kirkossa, joka on samalla päiväkerholaisten keväänpäätös. Kaikki esikouluun lähtevät saavat
siunauksen alttarilla. Kirkon jälkeen on kahvi, mehu ja jäätelö
tarjoilu seurakuntakodilla.
Kerhot päättyvät keskiviikkona 20.5.
28.5. kouluun lähtevien siunaaminen kirkossa klo 18.00.
Muistathan ilmoittaa lapsesi kerhoon, ilmoituskaavakkeen löydät huhtikuun Ypäjäläisestä, osoitteesta www.ypajanseurakunta.fi tai päiväkerhon eteisestä. Jo kerhoa käyviltä odottelemme
myös ilmoittautumisia. Sanallinen ilmoitus päiväkerhon ohjaajille riittää.

Varhaisnuoret
1–2 -luokan Liikkis eli Liikuntakerho Perttulan koululla keskiviikkoisin klo 13.00–14.00. Kevään viimeinen kerhokerta on
20.5.
1–2 -luokan sekakerho Ypäjänkylän koululla torstaisin klo
13.00–14.00. Viimeinen kerhokerta on 14.5., jolloin teemme
retken keilailemaan.
Alakoululaisten pesis Pertunkaaressa keskiviikkoisin klo
16.00–17.00.

Nuoriso- ja rippikoulutyö:
Nuortenillat perjantaisin klo 18.00 seuriksella. Pakollinen
nuortenilta 8.5., jolloin vierailijoina Tuomo Sorri ja J-P Heino.
Kevään viimeinen nuortenilta on 22.5.
Rippikoululaisten konfirmaatioharkat kirkossa tiistaina
12.5. on klo 15.00. Kesto noin tunti. Mukana Risto, Sari,
Studio-Elina ja kanttori.
Riparilaisten Siikjärven viikonloppu 15.–17.5. Lähtö Kartanon koululta perjantaina 15.5. klo 12.30 ja paluu sunnuntaina
17.5. noin klo 15.00 srk-kodille.
Isoskoulutus maanantaisin klo 15.00 seuriksella.
Rippileirille Anjalankoskelle lähdemme sunnuntaina 31.5.
srk-kodilta klo 13.00. Paluu sunnuntaina 7.5. noin klo 16.00–
17.00.

Vuonna 1959 ripille päässeet:
Pertunpäivän aikoihin sunnuntaina 23.8. kokoontuvat 50 vuotta
sitten rippikoulun käyneet. Ilmoittautumiset 17.8. mennessä kirkkoherranvirastoon.
Tervetuloa sunnuntaina 23.8.
klo 10 messuun kirkkoon ja sitten muistelemaan srk-kodille. Nyt
ovat vuorossa vuonna 1959 rippikoulun käyneet nuoret. Systeemi
on se, että aluksi tullaan kirkkoon,
ja sehän on nyt vanhan Pertunpäivän aatto eli sunnuntai 23.8.
Vanhan tavan mukaan jo ennen klo
10 kuullaan iloista puheensorinaa
kirkkosalissa, kunnes urkusoitto
sen pulinan hiljentää.
Perinteisesti vanhat rippikoululaiset käyvät laskemassa kukkavihkonsa sankaripatsaalle. Aina on
joku ilmaantunut sen hankkijaksi
ja hän sitten muutamat sentit kerää osanottajilta srk-kodilla. Joskus on siellä patsaalla ollut oikein
puhekin. Sen jälkeen kokoonnutaan srk-kodille, jossa on aluksi
tarjoilua. Jotakin pientä suolaista
emäntä laittaa. Tästä tarjottavasta
on kerätty kustannuksina viitisen
euroa. Se selviää kahvipöydässä
tuo summa. Tarjoamisten takia on
ilmoittautuminen kirkkoherranvirastoon elokuulla ja viimeistään
maanantaina 17.8. klo 9-12, jolloin virastossa ollaan. Toki voi aikaisemmin ja mieluummin hyvissä
ajoin ilmoittautua virastoon puhelin 767 3108, ja virasto avoinna

Tärkein harrastus Valtolla olivat kolme lastenlasta. He soittelivat viikonloppuisin ja koulujen
loma-aikoina Valto-pappaa heille
Kauralaan, joka on Salmin talon
nimi kartalla. Ja kerrotaan että
tuon pyynnön pappa mielellään
toteutti.
Ensi syyskuun 16. päivä olisi
vietetty 70-vuotisjuhlia, jos elämä
olisi saanut jatkua. Puhuttelevan
ja harvoin käytetyn virren olivat

palassa Mattila Seppo ja Karlsson
Ilkka, Somerolla Hyrsylä Lauri ja
Moisander Lauri, Jokioisilla Vähänen Voitto ja Jaakkola Osmo,
Lahdessa Kolinkanta Pertti. Peräti
17 poikaa löytyi. Ja sitten onneksi
käänsin sivua ja löytyivät muualla
käyneet tytöt: heitä on 9 kappaletta. Uusitalo Arja Turku tuomiokirkko, Isomäki Anja Loimaan
kauppalassa, Äijälä Maija ja Valtanen Viola Forssassa, Karhi Ritva
Somerolla, Ekman Terttu Turku
Maaria. Ja Koskella T1 seuraavat:
Kankare Aila Hossi Marja-Leena
ja Romu Mirja. Näitten ihmisten
konfirmaatio on sattunut pitkin
vuotta yleensä kesään tai viimeistään jopa joulukuussa. Esimerkiksi
Osmo Jaakkola pääsi ripille Jokioisissa 7.6.1959. Ja Someron yhteiskoulussa konfirmaatiopäivä oli
12.3.1959. Hyvää kesäkautta toivon kaikille ja tervetuloa sankoin
joukoin mukaan. Yleensä on viime
vuosina ollut osallistujia puolisoineen 40–50 henkeä. Viime vuonna
taisi jäädä hieman alle, mutta nyt
tuo ennätys menee rikki, koska
rippikoululaisia on selvästi viimevuotista enemmän. Ja luettelo on
tarkistamaton, sillä aina voi jokunen jäädä pois, mutta kun viime
vuosina joku on halunnut jonkun
tarkistaa, niin nimi on löytynyt,
mutta toiselta vuodelta.
Risto Ahti

Konfirmaatio on sunnuntaina 14.6. klo 9.30 kirkossa. Rippikoululaisten on oltava paikalla klo 9.00!
Yläkouluikäisten pesis keskiviikkoisin Pertunkaaressa klo
17.00–18.30.

Partio:
Partio keskiviikkoisin klo 18.00–19.00 Partiomajalla. Kevään
viimeinen partiokerta on 13.5.

Ypäjän seurakunnan
puhelintiedot muuttuvat
1.5.2009 alkaen
Kirkkoherranvirasto, Heidi Tuominen
Kirkkoherra Risto Ahti
Taloustoimisto, Katja Laine
Kanttori Markus Leppälä
Kirkko, srk-mestari, Maurits Hietamäki
Diakoni Anne Mäkinen
Nuorisotyönohjaaja Sari Lehtonen
Päiväkerho, Laila Moisander
Siivooja-vahtimestari, srk-koti, Liisa Hietamäki

02-767 3108
02-767 259
0400-929 226
040-752 0827
050-560 3368
0400-388 170
0400-852 846
050-304 3126
040-769 5930

Kiinteät lankanumerot poistuvat diakonia-ja nuorisotoimistosta, kirkosta, päiväkerhosta ja srk-kodin keittiöstä
1.5.2009 alkaen.
Työntekijät tavoittaa yllä olevista kännykkänumeroista.
Soittelemisiin !
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Kanta-Hämeen pelastuslaitos

TURVALLISUUSNURKKA

Kevättä rinnoissa
Kevät on tullut, ihanaa! Näin varmasti moni sanoo kun liikkuu ulkona ja nauttii yhä lämpimämmistä ilmoista. Samaten kevään vanhat tuttumme, muuttolinnut, ovat
jälleen palanneet sulostuttamaan
elämäämme koko kesän ajaksi niin
lauluillaan kuin ulkonäölläänkin.
Vaan on sillä keväällä ja alkukesällä toki muutkin puolensa.
Vietämme epävirallisia ’maastopalokauden avajaisia’ pelastuslaitoksen puolesta kutsumalla
yhteistyöviranomaisia ja median
edustajia keskustelemaan kaikista
ajankohtaisista ja kaikkia kiinnos-

tavista aiheista. Taidamme vaan
olla pahasti myöhässä; tilaisuus
on 6.5. ja jo nyt on tulibasilli ollut monta kertaa karkuteillä maastossa. Jokin ihmeellinen vimma
täytyy tietyillä ihmisillä olla, että joka kevät pitää päästä vähän
polttamaan roskia ja ojanpenkkoja ja oikeastaan vaikka mitä. Ja
tietenkin vain vähän polttamaan.
Vaan eihän siinä tarvita kuin yksi
napakka tuulenpuuska, niin yhtäkkiä tulessa on prinsessa ja puolet
valtakulmaa. Siinä sitten tarvitaan
naapuriapua hosan ja lapion varteen ja myös palokunta paikalle.

YPÄJÄN KIRJASTO

UUTUUSLUETTELO 3-4/09 22.4.2009

Vain aikuisten osaston kirjat

YHTEISKUNTA
Chang: Tehtaan tytöt : unelmia muuttuvassa Kiinassa
Hirsjärvi: Tutki ja kirjoita. 15. uud. p
Koivula: onnistuneet häät : seremoniamestarin ja hääparin
opas
Kurikka: Vastuullinen valtuutettu
Miksi aurinko on vihreä? : lapset ja nykytaide
Rantala: oppimisen iloa etsimässä
Soukola: Sallitun riskinoton rajat : STS-pankki ja sen edeltäjä
1980-1992
MAANTIEDE. MATKAT
Costa del Solin helmet : matkaopas Espanjan Aurinkorannikolla
Maailmalla : Amerikka
Rämö: Rengasrikkoja Saharassa : polkupyörällä Pakilasta
Pohjois-Afrikkaan
Tuuri: Irlantilainen aamiainen : kertomuksia vihreältä saarelta
LÄÄKETIEDE
Kehitysvammaisuus
Kekkonen: Keliakia kumppanina : ensitietoa
vastasairastuneelle
Kiminkinen: Henki ja elämä
Lexhed: Kun rakkaus ei riitä : äidin kamppailu lapsensa
puolesta
Minun tieni - kuinka selvisin pahimmasta
Suomalainen vauvakirja. Uudistettu laitos
Vainio: Sattuu! : kroonisen kivun hallinta
Väisänen: Hilmapäivät : vertaistukea vaihdevuosiin
ATK. KÄSITYÖ. MAA- JA METSÄTALOUS
Ebben: kankaat kiertoon
Eläinten lääkintä ja hoito : käsikirja eläinten hoitajille
Flyktman: Kannettava tietokone tehokäytössä
Kurikka: Hevosesta : käytännön psykologiaa arkeen
Peltola: Taitava puutarhuri
Ritanen-Närhi: Suomalainen puutarhakirja
Räty: Kotipihan pensaat : 170 parasta koristepensasta
Räty: Monivuotisten puutarhakasvien leikkausopas
Skote: Betoni on kaunista : betonitöitä kotiin ja pihalle
Woram: Puutarhapuuhia lasten kanssa
TAITEET. LIIKUNTA
Burrows: Kitara : soittajan käsikirja
Freeman: Digijärjestelmäkamera tehokäytössä
Harjola: Lähikuvassa Renny Harlin
Haydn: HIM
Mäkinen: Heidi Krohn : elämäni kivet
Ryynänen: Jumppaa vauvan kanssa
Suomalainen muotoilu : Esineistä teollisuustuotteiksi
Urheilun vuosikirja 30
HISTORIA. ELÄMÄKERRAT. MUISTELMAT
Hytönen: Perhe sodassa 1939-1945
Kaiken takana oli pelko : kuinka Viro menetti historiansa ja
miten se saatiin takaisin
Tuuri: Lähikuvassa Erno Paasilinna
Vainio: Kotini on linnani
AIKUISTEN KAUNOKIRJALLISUUS
Adichie: Puolikas keltaista aurinkoa

Katsokaa nyt hyvät ihmiset hetki
ihan rauhassa ympärillenne ennen
kuin raapaisette tikun. Onko tyyni
ja rauhallinen keli, onko poltettavana vain puhdasta puutarhajätettä turvallisessa paikassa ja onhan
paikalla riittävästi sammutusvälineitä ja puhelin jos kuitenkin se
huono tuuri iskee. Onhan?
Tämä lehti ilmestynee juuri vapuksi jakoon. Vappu on ensimmäinen kevään ja kesän ulkojuhlista
ja sitä sitten tyypillisesti juhlitaan
juurikin sillä hartaudella, että
kyseessä on ensimmäinen. Toivottavasti siitä ei tule kenenkään

viimeinen. Kas, kun se vanha sanonta, että ’hulluja ja humalaisia
on Jumala aina suojellut’ ei valitettavasti pidä paikkaansa. Melko
monelle vapun juhlijalle tahtoo
tulla jos ei muuta niin asfalttiihottumaa kun lievää törkeämmin
huonossa kunnossa ei enää jalka
jaksakaan kannatella. Muutenkin
kaikenlainen sovinnonköyhyys
ja tapaturmat tahtovat kasaantua
tällaisiin juhlaviikonloppuihin.
Yritetäänkös nauttia kaikki ihan
kohtuullisella vauhdilla saapuneesta keväästä ja alkavasta juhlakaudesta. Näin on mukava sitten
taas jatkaa sitä arkeakin kun ollaan
terveitä ja hymyileviä!
Näillä mietteillä oikein turvallista alkukesää kaikille ypäjäläisen
lukijoille toivottelee
Mikko Malin
palomestari

Ahern: Suoraan sydämestä
Alm: Suhteettomia tiloja
Birkegaard: Libri di Lucan arvoitus
Connelly: Oikeuden palvelija
Dorrestein: Pojallani on seksielämä ja minä luen äidille
Punahilkkaa
Ellilä: Pappia kyydissä
Evanovich: Kahta kovemmin
Forsgren: Kolmen kuun kuningatar
Frimansson: Kissa, joka ei kuollut
Green: Hiekkalinnoja
Hietala: Valkoiset lautalattiat
Holmberg: Kaiku
Jansson: Hylynryöstäjä
Järvinen: Sisar vesi, veli tuuli
Kanger: Sunnuntaivieras
Kilpi: Kadotetut
Kinsella: Muistatko minut?
Kivelä: Katajamäellä kuohuu
Kohelo: Ohessa tilinumeroni
Korhonen: Hyvästi tytöt
Kylävaara: Mies joka lupasi paljastaa kaiken
Lee: Pianotunnit
Levo: Tuulenajama
Luoma: Eläköön Kuusniemi
Mankell: Panokset
Mantila: Varpunen
Massey: Rei Shimura Havaijilla
Meyer: Vieras
Mina: Suden hetki
Murakami: Kafka rannalla
Nuotio: Varjo
Orkoma: Tanssiva tassu
Paavilainen: Äkkilähtö
Paolini: Brisingr
Patterson, Harry: Yön varjot
Patterson, James: Lontoon sillat
Patterson, James: Viides ratsumies
Peltomaa: Pimeä portaikko
Penny: Kylmän kosketus
Poutanen: Kotimatka
Poutanen: Rakkautta au lait
Pratchett: Maanalainen elefantti
Qiu: Punapukuiset naiset
Ranta: Uni paras lääke on
Roberts: Kaukainen unelma
Robinson: Savua ja tulta
Röyhkä: Kesä Kannaksella
Sandberg: Pirunpesä
Sarkola: Haamukirjailijan kuolema
Schenkel: Hiljainen kylä
Smith, Deborah: Kuin lempeää sadetta
Smith, Tom Rob: Lapsi 44
Sparks: Valinta
Steel: Hänen kuninkaallinen korkeutensa
Steel: Toinen tilaisuus
Susi: Pyramidi
Theorin: Hämärän hetki
Theorin: Yömyrsky
Utrio: Aatelisneito, porvaristyttö. Kirjailijan uudistama painos
Wagner: Vaietut vuodet
Zweigbergk: Tulivuoren partaalla
www.lounakirjastot.fi

Vasara ja nauloja

Ilmalämpöpumppuasennuksista
Ilmalämpöpumput ovat saaneet suuren suosion. Ilmalämpöpumpulla pystytään hyvin sijoitettuna pienentämään
lämmityksen kustannuksia
merkittävästi. Keskimäärin
laitteilla saadaan 1 kWh:lla
jopa 5 kWh:a lämpöenergiaa.
Mukaan lukien muut ns. epäviralliset hyödyt, joita saadaan
rakennuksesta riippuen. MUTTA asennuksissa on ilmennyt
merkittäviä ongelmia. Ongelmia ovat aiheuttaneet epäpätevät asentajat sekä joidenkin
kauppaajien kikkailu asennusoikeuksien rajoilla. Onneksi
Tukes on tarkentanut 2.4.2009
velvoitteita ilmalämpöpumppuasennuksia kohtaan.
Ilmalämpöpumppujen asennus on ammattilaisten työtä,
eli laitteiden turvallisuus on
varmistettava pätevällä asennuksella. Enää eivät siis päde ne aikaisemmat ”oikotiet”
liittimien kytkemisestä ymv.,
joilla yritettiin hälventää kylmälaiteasennusoikeuden rajaa.
Nyt rakennuksen omistajalle
ei ilmalämpöpumppuasennuksissa ole mitään virkaa tyhjiöpumpulla, vaikka ”marketit” niitä tarjoavatkin kaupan
päällisinä, vaikka sitä työtä ei
aikaisemminkaan ole saanut
tehdä kuin oikeutettu kylmälaiteliike. Kuka tahansa ei itse
saa asennusta tehdä, ellei omista kylmälaiteasennusoikeuksia.
Ilmalämpöpumpun saa asentaa
vain siihen oikeutettu kylmäasennusliike. Ennen asennusta
kiinteistön omistajan / tilaajan
on varmistettava, että asennusliikkeellä on vaadittu kylmälaiteliikkeen pätevyys.
Erityisesti tulee myös huomioida asennuksessa tarvittavat sähkötyöt, joita saa suorittaa vain sähköasennuksiin
oikeutettu urakoitsija. Kylmälaiteliikkeellä ei siis välttämättä ole sähköurakointioikeuksia.
Nyt tulee siis huomata, että jos netti- tai lehti-ilmoitusmyynnistä tilaa ilmalämpöpumpun, niin sille tulee löytää
oikeutettu asennusurakoitsija jo ennen kuin tilaa. Kuten
myös muissakin asennusasiois-

sa, usein urakoitsijat eivät välttämättä ota vastuuta ja asenna
kaikkia laitteita. Syynä on varmasti se, että kun laitevalmistajia (laitemerkkejä) on suunnaton määrä ja luotettavuus
vaihtelevat merkittävästi, niin
miksi siis asentaa sellaista laitetta, josta voi seurata pelkkää
harmia. Kyllä etelän maissa
valmistetaan mitä vaan ja tehdään mistä vaan halvat kopiot,
mutta arktiset olosuhteet meillä
aiheuttavat omat vaatimuksensa laitteille, tässä tapauksessa
varsinkin ulkoilmayksikölle.
Selvin ja ehkä nopeinkin tapa
on hankkia samalta liikkeeltä
laite sekä asennus. Näin löytyy varmasti mitoitukseltaan
oikeanlainen laite, jotta saadaan 100 %:n hyöty irti investoinnista. Tällöin mahdollisiin
ongelmatilanteisiin saa neuvoa
yhdestä paikasta, jolloin asian siirrosta osapuolelta toiselle
vältytään.
Kylmälaiteliikkeen on annettava ilmalämpöpumpun
asennuksesta asennustodistus,
josta ilmenee tarkasti, mitä on
asennettu. Todistukseen tulee
kylmälaiteliikkeen vastuuhenkilön allekirjoittama vakuutus
siitä, että ilmalämpöpumpun
asennus on tehty määräysten
ja asennusohjeiden mukaisesti.
Ilmalämpöpumpun mukana on toimitettava käyttäjälle
suomenkieliset käyttöohjeet,
joista ilmenevät ne käyttöönotto- ja huolto toimenpiteet,
jotka käyttäjä saa tehdä itse.
On siis myös huoltoja, joita voi
vain oikeutettu kylmälaiteliike
suorittaa. Paras hyöty saadaan,
kun laitetta huolletaan säännöllisesti.
Pätevistä kylmälaiteliikkeistä ja sähköurakoitsijaliikkeistä Tukes pitää rekisteriä,
jotka ovat nähtävänä myös
nettisivuilla www.tukes.fi.
Siellä näkyy olevan myös päteviä ypäjäläisiäkin yrityksiä.
Ottakaa siis yhteyttä heihin
ilmalämpöpumppu- ja sähköasioissa.
Simaisaa Vappua!
Jukka Laaksonen
rakennustarkastaja

LOUNAIS-HÄMEEN MUSIIKKIOPISTO
PÄÄSYTUTKINNOT 2009
Perusaste
Avoin osasto
Ypäjän kunnasta uusiksi oppilaiksi pyrkivien tulee toimittaa hakemuksensa kunnantoimistosta tai musiikkiopiston kansliasta
saatavalla lomakkeella toukokuun 15. päivään 2009 mennessä
osoitteella Lounais-Hämeen musiikkiopisto. Wahreninkatu 11
B, 30100 Forssa. Hakemuslomakkeen voi myös tulostaa musiikkiopiston nettisivulta.
Hakemusten perusteella annetaan tutkintoaika pääsykokeisiin,
jotka pidetään seuraavasti:
Forssa, musiikkiopisto, Kehräämö, Wahreninkatu 11 A
26.–27.5.2009
MUSIIKKILEIKKIKOULUN ILMOITTAUTUMISET
Musiikkileikkikouluun otetaan oppilaat ilmoittautumisjärjestyksessä seuraavasti:
1–6 -vuotiaat (2008 - 2003 syntyneet)
Ypäjä, Perttulan koulu ti 5.5. klo 18.30–19.30
Opintoja koskevista asioista saa tietoja musiikkiopiston kansliasta, p. (03) 4141 801, musiikkileikkikoulusta (03) 4141 820 ja
050 - 3036615 sekä www.forssa.fi/musiikkiopisto.

Ypäjän Sotaveteraanit ry:n 30-vuotisjuhlaa ja Naisjaoston 25-vuotisjuhlaa vietettiin Panssarisoittokunnan konsertin muodossa
keskiviikkona 22.4.2009 Kartanon koululla. Järjestäjien iloksi konsertti keräsi juhlasalin täyteen yleisöä. Kuva: Olli Heikkilä

Rehtori
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Finnderbyssä jokaiselle jotakin
Perinteinen Finnderby tarjoaa
kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna perjantaista sunnuntaihin ohjelmaa aamusta
illan suuhun. Tapahtumassa
nähdään kansainvälistä esteja kenttäratsastusta sekä kansallisia koululuokkia. Lisäksi
mukana on kansallisia luokkia
maan parhaille poniratsukoille
ja paljon muuta nähtävää. Esteluokkia on 8, kenttäluokkia
osakokeineen on 2 ja koululuokkia 5. Kilpailun palkintosumma kohoaa yhteensä noin
30.000 euroon.
Esteillä urheilullisesti kiinnostavimpia huippuhetkiä ovat
perjantain 140 cm:n luokka,
lauantain GP ja tietenkin sunnuntain haasteellinen Finnderby-luokka. Derbyluokan pitkä,
erikoisesteitä sisältävä rata yllättää vaativuudellaan vuodesta toiseen ja luo kilpailuun ainutlaatuisen tunnelman, jonka
voi kokea vain Ypäjällä.
Kansainvälisessä kenttäkilpailussa nähdään Suomen ja
lähialueiden parhaimmistoa.
Koulukoe ratsastetaan perjantaina. Katsojien kannalta
kiinnostavin lienee lauantain
vauhdikas maastokoe. Kilpailu
päättyy sunnuntaina estekokeeseen.
Koulukisakin kokoaa Ypäjälle kotimaan kärkiratsastajia:
vaativimmat luokat ovat lauantaina Tapiola Small Tourin
osakilpailu Intermediate I ja
sunnuntain Intermediate II.

Ypäjäläisille oma lippu
perjantaille
Pääsylippujen hinnat on vedetty niin alas kuin suinkin
mahdollista. Aikuisten lippu maksaa päivästä riippuen
15–25 €, nuori 10–15 -vuotias katsoo kisaa kympillä per
päivä, ja alle 10-vuotiailta ei

peritä pääsymaksua lainkaan.
Kahden päivän liput ja perheliput ovat vielä selvästi näitäkin
edullisempia. Myös ryhmille
on omat alennuksensa. Hinta
putoaa edelleen, jos liput varaa ennakkoon Hevosopiston
toimistolta Merja Rautiaiselta,
puh. 760 2206 tai e-mail merja.rautiainen@hevosopisto.
fi. Ennakkomyynti päättyy 8.
toukokuuta. Portilta lipun voi
lunastaa myös Luottokunnan
ja Smartumin virikeseteleillä.
Hevosopisto tarjoaa ypäjäläisille 500 vapaalippua perjantain kilpailuun. Lipun voi
noutaa Osuuspankista viikolla
20 eli maanantaista 11.5. alkaen. Samalla käynnillä Osuuspankista kannattaa lunastaa
ennakkoon lippu lauantain illanviettoon eli Koop Arposen
keikalle Opistohallissa. Keikkalipun hinta ilman illallista
on 15 €: lippuja on rajatusti,
Osuuspankin kautta niitä saa
vain viikolla 20.

Kodin ongelmajätteet
maksutta keräykseen
Kodin ongelmajätteitä voi
tuoda jäteasemille, ongelmajätepisteisiin ja ongelmajätetempaukseen. Väärään paikkaa
heitetyt myrkyt vaikuttavat
haitallisesti ympäristöön ja ihmiseen. Kunnalliset jätelaitokset ottavat maksutta vastaan
kotitalouksien ongelmajätteitä
ympäri vuoden keräyspisteissään. Näin toimii myös LoimiHämeen Jätehuolto. Tätä erittäin tärkeää palvelua rahoitetaan vuotuisella ekomaksulla.
LHJ:n palvelupäällikön Anne Sjöbergin mukaan kodin
tyypillisimpiä ongelmajätteitä
ovat öljyt, öljynsuodattimet,
loiste- ja energiansäästölamput, liuottimet, maalit sekä liimat.
– Myös useat sähkölaitteet
sisältävät haitallisia aineita.
Sähkö- ja elektroniikkalaitteita
otetaan muiden ongelmajätteiden tavoin kotitalouksista vastaan maksutta kaikilla LHJ:n
jäteasemilla. Vanhat lääkkeet

voi puolestaan palauttaa apteekkiin.
Ongelmajätteet on tärkeää
säilyttää ja kuljettaa huolellisesti sellaisessa astiassa jossa
ne varmasti pysyvät sekoittumatta toisiinsa. Pakkausten
merkinnät ovat myös tärkeitä.
Sjöbergin mukaan on helpointa
pakata aineet alkuperäispakkauksiin.
– Mikäli tämä ei ole mahdollista, niin sisältö kannattaa
merkata vaikkapa tussilla astian kylkeen. Kansien ja korkkien kiinnittäminen on myös
tärkeää. Usein huonosti pakattu ongelmajäte valuu keräysastioiden pohjalle ja aiheuttaa
jatkokäsittelyyn toimittamisessa ongelmia.
Jokainen henkilö on vastuussa jätteistään. Kotona
vaarallisia aineita ei kannata
säilytellä turhan pitkiä aikoja.
Hyvä nyrkkisääntö on käyttää
ongelmajätepalveluja ainakin
kerran vuodessa.

Ypäjän kunnanvirasto
on suljettuna perjantaina 22.5.2009
(helatorstain jälkeinen päivä).

Perinteinen
Loimijokisoutu
uudistuu
Kevään soututapahtuma, Ypäjän Lions Clubin järjestämä
Loimijokisoutu, järjestetään
tänä vuonna tiistaina 12.5. kello 19.00. Tapahtuma on järjestyksessään XXVIII. Perinteisesti joukkueet ovat olleet
10-henkisiä ja joukkueita on
keskimäärin osallistunut lähiseudun klubeista 10. Muutaman viimevuoden aikana on
ollut havaittavissa, että joukkueiden on entistä vaikeampi
ollut saada kokoon 10:tä soutajaa, ja tämän vuoksi kilpailua
tänä vuonna uudistetaan.
Lähtö soutuun tapahtuu
Kurjensillalta ja ensimmäinen
osuus soudetaan myötävirtaan ”mattolaiturille”, jossa on

kääntöpaikka, soudetaan takaisin Kurjensillalle jossa ensimmäinen vaihto. Seuraava osuus
soudetaan vastavirtaan Poukkasillalle, jossa toinen vaihto.
Viimeinen osuus soudetaan
myötävirtaan takaisin Kurjensillalle maaliin.
Yleisö pääsee nyt katsomaan koko tapahtumaa kolmelta eri sillalta ja katsottavaa
riittää. Muutaman vuoden ajan
on tapahtumassa ollut myös
haastesoutu joka tänä vuonna
starttaa kello 18.00.
Paikalla on arpojen myyntiä, pääpalkintona Plastiset
Oy:n lipputanko. Puffetista tänä vuonna vastaa LC Ypäjä
Kate.

Kuntapäättäjien
taattava lähipalvelut

Koop Arponen
illanvieton tähti
Finnderbyn illanvieton ehdoton kohokohta on Idols-tähti
Koop Arponen, joka nousee
bändeineen Opistohalliin rakennetulle estradille lauantaiiltana. Hallin pohja levytetään
ja osa tilasta muutetaan ravintolaksi. Osa alueesta rajataan
nuoremmalle konserttiyleisölle, joten myös he ovat tervetulleita kuuntelemaan Koopia.
Tilaisuus alkaa klo 21.
Parhaat paikat on varattu illalliskortin lunastaville. Ennen
tähtiohjelman alkua tarjoillaan
klo 19–21 illallinen seisovasta pöydästä. Illalliskortti pitää sisällään myös pääsylipun,
jolloin koko paketin hinta on
40 €. Myös illallispaketteja on myynnissä vain rajattu
määrä, joten nekin kannattaa
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Eläkeliiton Etelä-Hämeen
piirin kevätkokouksen
kannanotto 30.3.2009
Idols-tähti Koop Arponen keikkailee Ypäjällä Finnderbyn illanvietossa. Kuva Risto Vauras
ostaa etukäteen. Paketteja ja
keikkalippuja voi varata 11.
toukokuuta alkaen numerosta
040-864 4653.

Paljon muuta koettavaa
Opastetuilla kävelykierroksilla
myös ypäjäläiset voivat päivittää Siittolanmäen alueen ja
toiminnan tuntemustaan. Kierroksia järjestetään jokaisena
kilpailupäivänä, kierros on
maksuton.
Suomen Hevosurheilumuseossa on esillä näyttely ”Kar-

jalan Ratsujääkärirykmentti
1918”, joka kertoo ratsurykmentin perustamisvaiheista ja
samalla maamme ratsastuskulttuurin syntyvaiheista. Museo
on avoinna kaikkina kolmena
päivänä. Hevosurheilumuseo
sijaitsee vanhan tallialueen
tuntumassa kävelyetäisyydellä
kentältä. Derbyn pääsylipulla
museokäynti on maksuton.
Kilpailun ohjelma ja muuta lisätietoa löytyy osoitteesta www.hevosopisto.fi.

Sillankorjauksia
Hämeen tiepiirissä
Kevät käynnistää taas siltojen
korjaukset Suomen joka kolkassa. Korjattavaa riittää, sillä peruskorjausta odottavia siltoja on
yhä satamäärin. Hyvä uutinen
on, että valtion ensimmäisessä
elvytyspaketissa Tiehallinnolle
osoitettiin erillisraha myös siltojen korjauksiin.
Hämeen tiepiirissä siltojen peruskorjaustöitä on ensi kesänä eniten käynnissä
Lounais-Pirkanmaalla. Nämä
nyt peruskorjattavat sillat on
pääasiassa rakennettu 1950- ja
1960-luvuilla. Erityisesti siltojen pintarakenteet, kaiteet ja
reunapalkit ovat elinkaarensa
päässä ja uusimistarpeessa.
Oikea-aikaisilla korjauksilla
siltojen rapautuminen voidaan
pysäyttää ajoissa ja niiden
käyttöikää voidaan jatkaa kolmisenkymmentä vuotta.
Lisäksi pienempiä siltojen
kunnostus- ja ylläpitotöitä tehdään runsaasti eri puolilla tiepiiriä. Kaikkiaan tiepiirin siltojen korjaustöihin käytetään
tänä vuonna rahaa 5,5 miljoonaa euroa.

Kanta-Hämeessä
korjataan Mannisen ja
Kuusjoen sillat
Ypäjällä peruskorjataan maantiellä 213 Mannisen silta ja
maantiellä 2805 Kuusjoen silta. Korjaustyön ajaksi silloille asetetaan nopeusrajoitus 30
kilometriä tunnissa. Osin työn
aikana on käytössä vain yksi
ajokaista ja liikennettä ohjataan liikennevaloilla. Kuusjoen
sillan pintarakenteiden uusimisen ajaksi silta katkaistaan kesäkuussa kokonaan liikenteeltä
enintään kolmeksi viikoksi.
Liikenne ohjataan kiertotietä
pitkin. Kiertotiejärjestelystä
ilmoitetaan tarkemmin paikallislehdissä ennen töiden aloittamista.
Ypäjän siltojen peruskorjaukset maksavat 302 000 euroa.
Kuusjoen sillan korjaustyöt
valmistuvat heinäkuussa ja
Mannisen sillan syyskuussa. Korjausurakoitsijana on
Skanska Infra Oy.

Uudet kuntapäättäjät ovat vastuussa päätettäessä kuntien palveluista. Ikääntyneiden palveluja ratkaistaessa on kuunneltava vanhusneuvostoa, jollainen
pitää olla joka kunnassa kertomassa ikääntyneiden toiveista
ja tarpeista.
Lähipalvelut on turvattava
kaikille, myös kuntien reunaalueilla asuville. Meneillään
oleva rakennemuutos ei saa,
vaarantaa ikääntyneille tärkeitä sosiaali- ja terveyspalveluja,
joiden tuottamisessa luotetaan
julkiseen sektoriin.
Palvelujen etääntyminen,
siirtyminen sähköiseen muotoon sekä julkisen liikenteen
alasajo vaikeuttavat ikääntyneiden elämää ja heikentävät
elämänlaatua. Ikääntyneimpien ja erityisesti ikääntyneiden
naisten kohdalla on muistetta-

va myös heidän eläkkeidensä
pienuus. Se rajaa heidän mahdollisuuksiaan käyttää tarjolla
olevia palveluja.
Ensimmäisen kerran, helmikuun lopulla; julkaistu Kansalaisbarometri 2009 vahvistaa
myös, että ihmiset eivät omasta mielestään tule riittävästi
kuulluiksi itseään koskevissa
asioissa. Kokemus epäoikeudenmukaisesta kohtelusta on
merkittävän yleistä: vain kolmannes kansalaisista uskoo
oikeudenmukaisuuden toteutuvan yhteiskunnassa.
Palvelujen karsiminen ei
lisää luottamusta yhteiskunnan oikeudenmukaisuuteen.
Kansalaisten odotukset ja päättäjien toimet ovat ristiriidassa
keskenään. Tällä on laajempiakin yhteiskunnallisia vaikutuksia. .

Linnut visertävät ja käki
kukkuu Ypäjän kirkossa
Näin keväällä lintujen tarkkailu on suuri ilo. On hieno
hetki nähdä ensimmäinen västäräkki tai pääskynen tai kuulla peipposten laulua. Entäpä
kurkiparvien ääntely korkealla
taivaalla matkalla pohjoiseen?
Luonto on ilon ja ihmetyksen
lähde. Me ihmiset voimme yhtyä omalla äänellämme lintujen
lailla luomakunnan ylistyslauluun.
Ypäjän kirkossakin voimme
kuulla kevään ääniä kuten käen
kukuntaa ja lintujen sirkutusta,
kun siellä lauletaan ja soitetaan
keväisiä lauluja ja virsiä. Niitä laulavat Jyrki Lehtiö, sekä

Jessika että Karita Pakarinen ja
Markus Leppälä, joka johtaa
myös kirkkokuoroa. Lisäksi
Perttulan koulun Tuulikellotkuoro esiintyy opettaja Tarja
Virtasen johdolla. Reetta Varho
soittaa huilusooloja ja Karita
Pakarinen sellosoolon. Jukka
Lahtonen vuorostaan näppäilee
kontrabassoa. Pauli Hyrkäs on
stemmalaulaja ja urkurina ja
pianistina Tapio Laurila. Illan
letkeästä juonnosta vastaavat
Risto Ahti ja Tapio Laurila.
Keväisten laulujen ja virsien ilta Ypäjän kirkossa sunnuntaina 3.5. kello 18.

Yllätyksen veteraanilentopalloilijat pronssille
Ypäjän Yllätyksen lentopallonharrastajista koottu veteraanijoukkue otti osaa KantaHämeen sotaveteraanien lentopalloturnaukseen. Tuloksena
oli pronssimitali. Turnaus pelattiin Forssan ammattikoululla
22.4.2009. Kultaa voitti Hämeenlinna, hopeaa Forssa.
Ypäjän joukkueessa pelasivat Oiva Kalliojärvi, Hannu

Saarinen, Erkki Pillinen, Pertti
Tuura, Rauno Martikainen ja
Esko Palmolahti.
Taistelu hopeamitalista oli
kovaa, ja ylimääräinen erä oli
tarpeen, ennen kuin oli selvää,
että hopea kuului Forssalle.
Esko Palmolahti
Veteraanilentopalloharrastajat
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Päivölän yksityistien
TAPAHTUMAKALENTERI

VUOSIKOKOUS
sunnuntaina 24.5.2009 klo 13.00
Simo Vallila, Päivöläntie 75.

TOUKOKUU
2. – 3.5.
2. – 3.5.

Valjakkoajokilpailut. Järj. YHO + NaR.
Perinnekurssi: Ajovälineiden huolto, korjaus
ja valmistus. Osa 2: Länkien, luokin ja
aisojen valmistus. Järj. Hevospisto Oy.
Vappuscramble. Järj. Loimijoki Golf.
Keväisten laulujen ilta Ypäjän kirkossa. Järj.
Ypäjän seurakunta.
Islanninhevosten jalostuspäivät. Järj.
Suomen Islanninhevosyhdistys ja Suomen
Hippos.
Toritapahtuma seurakuntakodilla. Järj.
Ypäjän srk.
Islanninhevosnäyttely. Järj. Hevosopisto Oy.
Kauden avajaiskilpailu. Järj. Loimijoki Golf.
Etera Tour 1. Järj. Loimijoki Golf.
Tamma- ja varsanäyttely. Järj. Suomen
Hippos.
XXVIII Loimijokisoutu. Lähtöpaikka
Kurjensilta. Haastesoutu ja naisjoukkueet
klo 18, Loimijokisoutu klo 19. Järj. Lions
Club Ypäjä.
Kenttäratsastuskilpailut. Järj. SkaRa.
Naisten kauden avajaiskilpailu. Järj.
Loimijoki Golf.
Ongelmajätetempaus: klo 17–17.45
Ypäjänkylän Seuraintalon piha, klo 18.30–
19.30 Ypäjän paloasema, klo 19.45–20.15
Forssantie, Palikkalan levähdysalue. Järj.
Loimi-Hämeen Jätehuolto.
Etera Tour 2. Järj. Loimijoki Golf.
Horsebic -ohjaajakoulutus. Kouluttajana
Meri Satama. Järj, Hevosopisto Oy.
Hyväntekeväisyys Match Show Ypäjänkylän
Seuraintalolla. Ilmoittautumiset klo 12
alkaen. Järj. Ypäjän Riistamiehet ry.
Kasvattajapäivät. Järj. Suomen Hippos.
Liikuntapäivä Kartanon koululla.
Kapteenien kierros. Järj. Loimijoki Golf.
Etera Tour 3. Järj. Loimijoki Golf.
Lippukilpailu. Järj. Loimijoki Golf.

3.5.
3.5. klo 18
7. – 11.5.
8.5. klo 15–16
8. – 10.5.
9.5.
11. – 12.5.
12.5.
12.5. klo 18

16.5.
16.5.
18.5.

18. – 19.5.
22. – 24.5.
23.5. klo 13
23. – 24.5.
24.5. klo 15
24.5.
25. – 26.5.
31.5.
KESÄKUU
2.6.
3. – 4.6.
5. – 7.6.
6.6.
6.6. klo 21
7.6. klo 15

Junior Tsemppitour. Järj. Loimijoki Golf.
Etera Tour 4. Järj. Loimijoki Golf.
XXXVI Finnderby Presented by Agrimarket.
Sampo Pankki Open. Järj. Loimijoki Golf.
Finnderby-illanvietto Opistohallissa.
Kunniakierros-tapahtuma urheilukentällä.
Järj. Ypäjän Yllätys ry.
Etera Tour 5. Järj. Loimijoki Golf.
Ypäjä Equestrian Show, YES. Viiden lajin
(vikellys, valjakko-ajo, lännen-, matka- ja
vammaisratsastus) kansainvälinen kilpailu.
Järj. SRL yhteistyössä YHO:n kanssa.
Keskusautohalli Open. Järj. Loimijoki Golf.
Ladies Day. Järj. Loimijoki Golf.
Etera Tour 6. Järj. Loimijoki Golf.
Juhannus-scramble, Järj. Loimijoki Golf.
Islanninhevosten mestaruuskilpailut. Järj.
Hevosopisto Oy.
Perinnekurssi: Työajon perusteet. Osa 3:
Heinätyöt. Järj. Hevosopisto Oy.

8. – 9.6.
11. – 14.6.

13.6.
14.6.
15. – 16.6.
21.6.
25. – 28.6.
27. – 28.6.
HEINÄKUU
3. – 5.7.
13. – 16.7.
20. – 23.7.
23.7. klo 19.30
24.7. klo 19.30
25.7. klo 17.00
ja 21.00
28. – 31.7.
29.7. klo 19.30
30.7. klo 19.30
31.7. klo 19.30

Islanninhevosnäyttely. Järj. Hevosopisto Oy.
Ponimeeting. Järj. Hevosopisto Oy.
Juniorimeeting. Järj. Hevosopisto Oy.
Musikaali Annie Mestariampuja. Ensi-ilta.
Järj. Ypäjän musiikkiteatteri.
Musikaali Annie Mestariampuja. Järj. Ypäjän
musiikkiteatteri.
Musikaali Annie Mestariampuja. Järj. Ypäjän
musiikkiteatteri.
26.7. klo 17.00 Musikaali Annie
Mestariampuja. Järj. Ypäjän musiikkiteatteri.
Seniorimeeting. Järj. Hevosopisto Oy.
Musikaali Annie Mestariampuja. Järj. Ypäjän
musiikkiteatteri.
Musikaali Annie Mestariampuja. Järj. Ypäjän
musiikkiteatteri.
Musikaali Annie Mestariampuja. Järj. Ypäjän
musiikkiteatteri.

Hoitokunta

Hyrsynseudulla tapahtuu...
KYLVÖJEN SIUNAAMINEN
to 28.5.2009 klo 19.00
Hyrsynkulman kyläyhdistyksen kentällä.

Muutama poika, kuoronjohtaja
ja laulun taika
Näin alkoi Loimaan poikakuoron historia. Loimaan poikakuorosta tuli myöhemmin Loimaam poijjaat, joka on nyt
päivitetty 16 laulajan Loimaan nuorisokuoroksi, mutta laulun taika elää yhä!
Kuorossa on nyt kahdeksan poikaa ja kahdeksan tyttöä,
tytöistä neljä on ypäjäläistä. Kuorolaiset myös soittavat
harrastuksenaan, joten tulevassa konsertissamme tarjotaan musiikkia monella sävyllä ja instrumentilla.

Su 24.5. klo 16.00 Kanta-Loimaan
kirkossa Loimaan nuorisokuoron
10-vuotisjuhlakonsertti

Hiljentymisen hetki papin ja kanttorin johdolla.
Tilaisuuden päätteeksi kahvitus.
Tervetuloa läheltä ja kaukaa.
Elokuun suurtapahtuma

LAURIN MARKKINAT
Kankareen torpalla la 8.8.2009
Pöytien ennakkomyynti on alkanut, ja hinta nyt vain 5 €.
Varmista myyntipaikkasi ajoissa. Tasalan Marjatta
odottaa soittoasi ja vastaa mielihyvin tiedusteluihin
puh. 040 753 1024.
Hyrsynseudun Kyläyhdistys ry

Tervetuloa elämään hetkeksi kanssamme
laulun taikaa.

Ypäjän
Riistamiehet ry.
KILPAILUOHJELMA/ KIVÄÄRI

Kuusjoenkulman kyläyhdistyksen

matka Bengtskärin majakalle
la 27.6.2009. Lähtö klo 8.30 Piilikankaalta Tuottajain Tuvalta. Paluu illalla n. klo 19–20. Kotiin tulee vielä retkikirje
lähtijöille!
Bussi tuli täyteen, mutta vielä voi kysyä varapaikkoja Elisalta (044-561 6965). Jos et pääse reissuun, ilmoita HETI
Elisalle, niin että varallaolijat pääsevät mukaan.
Hinnat 60 euroa/ aikuinen ja 20 euroa/ lapsi 2-15-v. Maksut
5.5.2009 mennessä Kuusjoenkulman kyläyhdistyksen tilille
Ypäjän OP 553902-412848. Laita tietoihin Majakkaretki
27.6.2009.
Tervetuloa mukaan majakkasaaren valloitukseen!

PEURAKILPAILU (3-osainen sarjakilpailu)
torstaina 19.6.2009, ilmoittautuminen klo 17.00–19.00
torstaina 25.6.2009, ilmoittautuminen klo 17.00–19.00
torstaina 2.7.2009, ilmoittautuminen klo 17.00–19.00
RIISTANHOITOYHDISTYKSEN KILPAILU
sunnuntaina 26.7.2009
Hirvi 4 + 6 laukausta, ilmoittautuminen klo 12.00–13.00
Hirvi 10 laukausta liikkuvaan maaliin, 75 m, ilmoittautuminen klo 13.00–14.00
SEURAN KILPAILUT
sunnuntaina 30.8.2009, ilmoittautuminen klo 12.00–13.00
sunnuntaina 6.9.2009, seurueiden välinen, ilmoittautuminen klo 12.00–14.00
KIVÄÄRIHARJOITUKSET
maanantai- ja torstai-iltaisin alkaen klo 17.00, harjoituskausi 4.5.–3.9.2009 (ei helatorstaina)
Kiväärijaosto

Kuusjoenkulman kyläyhdistys

Koirien näyttelyharjoitukset
MANNISTEN KYLÄKERHO
kokoontuu tiistaina 5.5.2009 klo 19
Eila Peltomäen luona, Mannistentie 12.
TERVETULOA

Rajalahden yksityistien

VUOSIKOKOUS
tiistaina 19.5.2009 klo 19.00. Jouko Laaksolla.
Hoitokunta

Ypäjänkylän Seuraintalolla
helatorstaina 21.5.2009 klo 14.00

Hyväntekeväisyys Match Show
samassa paikassa lauantaina 23.5.2009
Ilmoittautuminen alkaa klo 12.00 ja koirien arvostelu
klo 13.00.
Luokat:
• Pienet koirat (alle 40 cm)
• Isot koirat (yli 40 cm)
• Pennut
Muista ottaa koiran rokotuskirja mukaan!
Match show:n tuotto lahjoitetaan lasten hyväksi.

Savikon yksityistien

Verenpaineen mittaukset
Ypäjän Aseman Osuuspankilla
19.5. klo 12.30–13.30
16.6. klo 12.30–13.30

Järjestäjä Ypäjän Riistamiehet ry.

VUOSIKOKOUS
sunnuntaina 17.5.2009 klo 18.00
Uolevi Oksasella, Savikontie 48.

Hoitokunta

PUNAISEN RISTIN VIIKKO 4.–10.5.2009

Tervetuloa!
Heinäkuussa ja elokuussa ei mittauksia
Kotisairaanhoito

Viivi & Wagner

rakastavat ja riitelevät – huippusuositusta sarjakuvasta – ynnä tosielämän parisuhteista – tuttuun tapaan, joten luvassa on kesän makeimmat naurut. Lähde siis näkemään ja kokemaan sikaromanttinen
komedia Naantalin Emmassa pe 21.8.2009 klo 19.00.
Matka + lippu 35 € tai esittämällä Ypäjän MLL:n jäsenkortin 30 €.
Lähtö matkahuollolta klo.17.15. Varaa paikkasi 17.7.2009 mennessä
Riinalta 050-380 3479.
Järj.MLL

Punaisen Ristin viikolla puhutaan arjen arvoista, toisesta
välittämisestä ja heikomman auttamisesta. Ne ovat
sujuvan arjen perustarpeita ja kannattelevat turvallista
ilmapiiriä.
Talkootyötä ja naapuriapua on yhä vähemmän, eikä
auttamiseen enää kasveta, vaan auttamisen kulttuuri tulee
oppia.
Tehdään yhdessä.
Terveisin
Ypäjän SPR:n osasto

729 Ypäjän os.
järjestää jäsenilleen

kesäretken Tallinnaan
Viking XPRS:llä.
Lähtö: Ypäjän matkahuolto to 16.7.2009 klo 17.45.
Paluu Ypäjälle pe 17.7.2009 klo 23.30.
Maissaoloaika 11 tuntia. Omavastuu 20 euroa.
Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset to 14.5. mennessä
Pirjo-Riitta p. 767 3523.
Tervetuloa!

Huvitoimikunta
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Ypäjän sotainvalidit
ja naisjaosto

EUROVAALITILAISUUS
Keskustan Ypäjän kunnallisjärjestö järjestää
tilaisuuden, jonka aiheena on EU-vaalitt,

Tupailta torstaina 28.5.2009 klo 17
Veteraanituvalla.

Kunnantalon valtuustosalissa maanantaina 4.5.2009
klo 19.00.

TERVETULOA!

Paikalla on ministeri Sirkka-Liisa Anttila ja toivottavasti
myös eurovaaliehdokkaita.

MUISTIKERHO

Tervetuloa!

7.5 klo 15–17 Veteraanituvalla.

Johtokunta

Nautitaan hetki iloisesta seurasta ja virkistetään muistia
pienillä muistitehtävillä.

Varsanojan-Kartanonkylän kylätoimikunta

KYLÄTAPAAMINEN

TERVETULOA!

Veteraanituvalla 8. toukokuuta klo 18.00.
Käsiteltävät asiat:
1. Ypäjän kylämatkailuhanke, asiantuntijana kunnanjohtaja
Sinikka Malin
2. Kesän tuleva toiminta.
3. Varsanojan yhteisen kukkapenkin kunnostus.
4. Kesäilta Varsanojalla.
Tervetuloa.

Puhutaan myös kesäretkestä, joka sisältää kesäteatteria
eli Tauno Palosta kertovan esityksen nimeltä Tunteen Palo
Somerniemen musiikkiteatterissa ja käynnin Lamminniemikodissa, jossa ruokailemme ja pidämme mukavan toimintatuokion.
Lisätietoja kerhossa ja Tiinalta p. 050-590 9002.
Järjestää Forssan Seudun Muisti

Kasvinsuojeluruiskun testausta
Ypäjällä
Kasvinsuojeluruiskujen testausta Hevospistolla korjaamon
pihalla 27.–28.5.2009. Ruiskun on oltava pesty ja siinä on
oltava noin 200–300 l vettä mukana.
Tilauksia vastaanottaa Mikko Knuutila puh. 0400 741 099.

Ypäjän Eteläiset
Maa- ja kotitalousnaiset

TUPAILTA
Sinikka Vellingillä maanantaina 18. toukokuuta klo 18.00.
Johtokunta klo 19.00.
Tervetuloa.

KESÄJUMPPAA
Kartanon koulun salissa ja pihassa alkaen ti 2.6. klo 18–19.

MTK Lounais-Häme tiedottaa
toukokuussa 2009
Kiitos runsaslukuiselle ja innokkaalle Ypäjän Tuottajain
Tuvan avantosaunan kävijäporukalle tästä talvikaudesta!
Toivottavat MTK Lounais-Häme ja Kuusjoenkulman kyläyhdistys.
* * * * *
Suvi-ilta Forssassa la 13.6.2009. Viimevuotiseen tapaan
MTK Lounais-Hämeen ja MTK Tammelan jäsenistä 20
ensiksi ilmoittautuneen jäsenen osallistuminen maksetaan
meidän puolesta. Ilmoittautumiset vain sähköpostilla info@
suvi-ilta.fi ja tämä täytyy tehdä torstaina 15.5 mennessä!
Ole nopea, sillä paikat täyttyvät varmasti nopeasti. Kun
ilmoittaudut, laita viestiin MTK (ilman sitä ilmoittautuminen
ei onnistu meidän piikkiin). Lue lisäohjeet
www.farmariapu.net. Vielä muutama paikka jäljellä.
* * * * *
Seuratkaa tiedotusta kesän tapahtumista
www.farmariapu.net.
MTK Lounais-Häme

3 € / krt / jumppaaja.
Ohjaajana Satu Mononen (puh. 040 534 5582).
Kaikki mukaan hikoilemaan!
Ypäjän Naisvoimistelijat

Ypäjän kunta

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry.

LIIKUNTAILTAPÄIVÄ
sunnuntaina 24.5. Kartanon koululla.
klo 15.00 Sauvajumppa ja -kävely (omat sauvat mukaan!)
klo 16.00 Koko perheen palloilu
klo 17.00 Kuntopiiri (sopii myös miehille!)
Lapsille leikkejä ja pelejä klo 15 ja 17.
Koko päivän ohjelma pidetään mahdollisuuksien mukaan
ulkona.
Tapahtuma on maksuton!
Kaikki joukolla liikkumaan!
Terveisin
Liikunnanohjaajaopiskelijat
Satu Mononen ja Johanna Kojonen

TOUKOKUUN TOIMINTAA
Naistenpiiri ti 5.5. kello 14 Veteraanituvalla.
Mölkkyharjoitukset alkavat ke 6.5. klo 13 Palvelukeskuksen
pihalla.
Kuukausikokoontuminen ti 12.3. kello 13 Veteraanituvalla.
Tarinatupa ke 14.5. kello 13 Hossilla, Rantatie 12.
Kirjoittajakerho kokoontuu pe 15.5. klo 14 Leila Seppäsellä
Mannisissa.
Sunnuntaina heinäkuun 19. päivänä on varattu 50 lippua Jokioisten Luodesuolla olevaan Kyläsepän teatteriin. Menemme
yhdessä katsomaan ” Viisasten miesten kylä” -nimistä teatteriesitystä, jonka on kirjoittanut Eero Mäkelä. Mikäli haluat lähteä
mukaan, ilmoittaudu mahdollisimman pian
Keijolle (050-363 6624), niin saat varattua itsellesi piletin.
Piletin hinta, joka sisältää kuljetuksen, pääsylipun ja väliaikatarjoilun (omassa kahviteltassa), on yhteensä 20 euroa / jäsen.
Lue tarkempia tietoja kesän tapahtumista ja muista menoistamme seutusanomien yhdistyspalstalta sekä seuraavista Ypäjäläisistä.

Yhteispalvelupiste
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.
Lähipoliisin vastaanotto yhteispalvelupisteessä
ma 4.5. klo 13–15 (joka kuukauden 1. maanantai).
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: Lomakkeet, internet-palvelut
www.mol.fi (tiedotteet, lomakkeet).
Verotoimisto: Verohallinnon internet-palvelut
www.vero.fi (tiedotteet, lomakkeet).
Maistraatti: Lomakkeet, internet-palvelut
www.maistraatti.fi (tiedotteet, lomakkeet).
Poliisi: Lomakkeet, internet-palvelut www.poliisi.fi
(tiedotteet, lomakkeet).

Avoin päiväkoti toukokuussa
perjantaisin klo 9.30–11.30 Toimintakeskuksessa, Perttulantie 24
Asiakasmaksu 2 € / perhe / käyntikerta
1.5. ei toimintaa, HAUSKAA VAPPUA!
8.5. leivotaan
15.5. roolileikkejä
22.5. ei toimintaa, päiväkoti suljettu
29.5. retkeillään laavulle, tarkempia tietoja voi kysellä
lähempänä retkeä

Ypäjän Maamiesseura

HYVÄÄ KESÄÄ KAIKILLE!

vuokraa seuraavia koneita

Lisätietoja: Kirsi Halonen puh. 7626 5224, 7626 5230

– Hydraulihalkaisin
varaukset H. Saarikoski

20 € / pv
040 535 2884

– Suursäkkivaaka 10 € / pv
varaukset M. Hollo
050 505 0888
– Betonimylly
varaukset H. Lammela

30 € / pv, 17 € / ½ pv
0400 464 881

– Maatilaimuri
varaukset I. Hannula

10 € / pv
0500 429 069

– Myyräaura
varaukset H. Saarikoski

15 € / pv
040 535 2884

– Pienpaalikeräin
varaukset H. Levomäki

20 € / pv
0400 015 589

– Maanäytekaira maksuton
varaukset H. Levomäki
0400 015 589
– LehtipuhalIin, uusi
varaukset H. Saarikoski
Jäsenmaksu 7 € / vuosi

15 € / pv
040 535 2884

TERVETULOA!

Perusturvalautakunta

KIRJASTO
Lepolantie 2

avoinna

maanantai-torstai klo 13–19
perjantai
11–16
lauantai
11–15
Vapunaattona 30.4. ja helatorstain aattona 20.5.
avoinna klo 11–16!
Kiirastorstaina 9.4. avoinna klo 11–16
Perjantaista 10.4. maanantaihin 13.4. suljettu.
Ypäjänkylän lainausasema (Osuuspankin tiloissa) on
avoinna tiistaisin klo 17–19 ja keskiviikkoisin klo 10–12
ja lisäksi lauantaina 9.5. klo 10–13.
Poikkeuksellisesti kiinni tiistai-illan 19.5.
Lainat voi uusia puhelimitse 7626 5269 tai sähköpostilla
ypajan.kirjasto@ypaja.fi tai osoitteesta www.lounakirjastot.fi
kirjastokortin tunnuksen ja salasanan avulla. Salasanan saa
kirjastosta.
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YMPÄRISTÖKATSELMUS

LEIKKIKENTTÄTOIMINTAA
1.–26.6.2009 Ypäjän keskustan leikkikentällä arkipäivisin
klo 9–12 sekä Ypäjänkylän koulun piha-alueella klo
13–15.30. Toiminta on tarkoitettu 3–8 -vuotiaille lapsille
(1. kouluvuoden käyneille). Osallistumismaksua ei peritä.
Omat eväät mukaan.
Lisätietoja antaa päivähoidon johtaja,puh. 7626 5224/ 050
574 7744.
Perusturvalautakunta

Maaseutuasiamiehen
tehtävien hoitaminen

Ypäjän kunnan alueella suoritetaan 28.5.2009 klo
13.00 alkaen (maankäyttö- ja rakennuslain) MRL 22
luvun mukainen ympäristökatselmus. Katselmuksessa
valvotaan MRL 166 – 170 §:n ja JL 19 §:n mukaisesti
että mm. rakennusten julkisivut, ympäristöt, pihat,
katokset, jätesäiliöt, postilaatikot ja osoitenumerot
ovat asianmukaisessa kunnossa. Katselmuksessa
tarkastetaan myös edellisten ympäristökatselmusten
siistimiskehotuksen saaneet kiinteistöt. Katselmuksen
yhteydessä toimitetaan viimeisimmät kunniamaininnat
kiinteistön omistajille.
Ympäristökatselmuksessa annetaan erityismaininta hyvin
hoidetuille pihapiireille / ympäristöille.
Ehdotuksia eritysmaininnan saajiksi voi esittää
rakennustarkastajalle.

Ypäjän kunnan maaseutuasiamiehen tehtäviä hoita-

Lisätietoja:
Jukka Laaksonen
rakennustarkastaja
puh. (02) 7626 5240
jukka.laaksonen@ypaja.fi

vat 2.2.2009 alkaen Humppilan kunnan maataloussihteeri ja Jokioisten kunnan maaseutuasiamies.

Ypäjällä 22.5.2009
Rakennuslautakunta

Päivystysajat Ypäjän kunnantalolla:
tiistaisin Jouni Mäkelä, Humppila, puh. 0500-741 121,
sähköposti jouni.makela@humppila.fi
torstaisin Eeva Sirkkilä, Jokioinen puh. 050-468
7846, sähköposti maaseutu.asiamies@jokioinen.fi
Muina päivinä voi maaseutuasioissa ottaa yhteyttä
suoraan Humppilaan tai Jokioisille.
Maaseutulautakunta

MAASEUTUELINKEINOJEN
KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHAN
KÄYTTÖ VUONNA 2009
Yleistä tuen hakemisesta
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Tukea voidaan maksaa ypäjäläiselle
maaseutuyrittäjälle tai maaseutuyrittäjälle, jonka
yrityksen kotipaikka on 1.1.2009 Ypäjällä.
Tukea tulee hakea maaseutulautakunnalta
viimeistään 1.12.2009 mennessä, hakemuksen
liitteenä tulee olla tositteet tai tositteiden kopio
tuettavaksi haetuista menoista.
Tukea maksetaan 1.12.2008 - 30.11.2009 aikana
syntyneistä arvonlisäverottomista menoista.
Tuettavat toimenpiteet maksetaan
käyttösuunnitelmassa varatun määrärahan
puitteissa, niin että kaikkia tuettavia toimenpiteitä
leikataan samassa suhteessa määrärahan
ylittyessä.
Tukea ei myönnetä hankkeiden
omarahoitusosuuksiin.
Pienyrityksille suunnattua tukea maksetaan
ainoastaan mikroyrityksille eli yritykselle, joka
työllistää korkeintaan 9 henkilöä.

Tuen kohteena olevat toimenpiteet
1.

Maatalouden taloudelliseen suunnitteluun ja
seurantaan liittyvät neuvontapalvelut, laajentavien
ja toimintaansa tehostavien maatilojen suunnitelmaja asiantuntijapalvelut enintään 400 € / tila. Tukea
ei makseta, mikäli neuvontapalvelu oikeuttaa TEkeskuksen maksamaan investointitukeen.
2. Maatilojen ja pienyritysten sukupolvenvaihdoksien
suunnittelu- ja neuvontapalvelut enintään
400 € / yritys (tila). Tukea ei makseta, mikäli
neuvontapalvelu oikeuttaa TE-keskuksen
maksamaan investointitukeen
3. Nautojen jalostussuunnitelmat ja ensikoiden
tilatestaukset, enintään 200 € / tila.
4. Maaseudulla harjoitettavan pienyritystoiminnan
tukeminen.
4.1. Maatilalla toimivan yrityksen tuotteiden tai
palvelusten markkinointi, enintään 200 € / yritys.
Tukea ei makseta maaseutulautakunnan
julkaiseman palveluoppaan mainoskuluihin.
4.2. Maatalous- ja pienyrittäjän ammatillinen koulutus,
enintään 150 € / yrittäjä. Tukea ei makseta maatilan/yrityksen palkattujen työntekijöiden, ympäristötuen eikä maaseutulautakunnan järjestämiin koulutuksiin, eikä mikäli koulutus oikeuttaa TE-keskuksen
maksamaan opintorahaan.
5. Maatilan ja pienyrityksen laatujärjestelmän
auditointiin, enintään 200 € / yritys (tila).
6. Maatalousyrittäjäin työterveyshuolto, enintään
60 € / yrittäjä.
Maaseutulautakunta

Heporannan päiväkodin pitäminen
suljettuna
Päiväkoti on suljettuna seuraavasti:
22.5.2009
29.6.–28.7.2009
28.12.2009–3.1.2010
22.–28.2.2010

Perusturvalautakunta

Esiopetuksen työ- ja loma-ajat
lukuvuonna 2009–2010
Syyslukukausi 12.8.–17.12.2009
Syysloma 15.–19.10.2009
Kevätlukukausi 7.1.–1.6.2010
Talviloma 22.–28.2.2010
Vapaapäivä 1.4.2010

Perusturvalautakunta

TULE MUKAAN
SUUNNITTELEMAAN
PERTUN PÄIVIÄ JA YPÄJÄN YÖTÄ
Tämä on kaikille yksityishenkilöille ja yhteisöille
kutsu osallistua Pertun päivien ja Ypäjän Yön
suunnittelemiseen ja järjestämiseen!

Kesän ohjelmaa
RETKET
Jokioisten ja Humppilan nuorisotoimet sekä Ypäjän
vapaa-aikatoimi järjestävät kuljetuksen Linnanmäen
huvipuistoon lauantaina 6.6. Lähtö Ypäjältä matkahuollon pihalta klo 10, Humppilasta seurojentalon
pihalta klo 10.30 ja Jokioisten torilta klo 10.50. Kotiinpäin lähdetään Linnanmäeltä klo 19.30. Alle 12-vuotiailla pitää olla huoltaja mukana! Jokainen huolehtii
omien lippujen hankinnasta! Kuljetuksen hinta 12 €.
Ilmoittautumiset keskiviikkoon 25.5. mennessä Ypäjä
ja Humppila p. 050-574 7732/ Hissu ja Jokioisten kunta p. 03-41821.
KESÄKUUN PÄIVÄLEIRIT
Kuvataideleiri 5-7-vuotiaille lapsille Haavissa 3.–4.6.
klo 12–16.Teemana luonto. Mukaan omat eväät ja taiteiluvaatetus. Hinta 10 €. Ilmoittautumiset maanantaihin 25.5. mennessä.
Touhuleiri 8–12 -vuotiaille Haavissa 8.-12.6. klo 9-14.
Mukavaa touhua esim. pelailua, kädentaitoja, liikuntaa,
kokkailua ja lisäksi leiri huipentuu pieneen retkeen perjantaina. Mukaan omat eväät! Hinta 20 €. Ilmoittautumiset keskiviikkoon 27.5. mennessä.

Pertun päivien 2009 suunnittelutilaisuus pidetään keskiviikkona 13.5.2009 klo 18.00 kunnanvirastolla valtuuston salissa.
Tule mukaan tekemään Ypäjän vuotuisesta kohokohdasta
onnistunut ja mieleenpainuva tapahtuma. Kaikki ideat ovat
tervetulleita ja kaikenlaisen toiminnan järjestäminen otetaan ilolla vastaan!
Ajatuksianne ja ideoitanne voitte ilmoitella hallintojohtaja
Erkki Virolaiselle p. 76265 201 tai sähköpostilla
erkki.virolainen@ypaja.fi.
Tervetuloa mukaan järjestämään ja ideoimaan vuoden
2009 Pertun päiviä!
Vapaa-aikalautakunta

Vapaa-aikatoimi tiedottaa
Toiminta jatkuu normaalisti toukokuun loppuun asti, jonka jälkeen kerhot ja avoin talotoiminta jäävät kesätauolle.
HAAVIN avoin toiminta 7-luokkalaisista 18-vuotiaisiin:
aukioloajat ovat ti 17–20.30, to 15–17.30 ja pe 18–22.

TEEMAPÄIVÄT
Kädentaitopäivä ”kaikkea kivaa paperimassasta”
7–12 -vuotiaille Haavissa tiistaina 16.6. klo 10–15. Mukaan omat eväät ja taiteiluvaatetus. Vapaa pääsy.
Juhannusjamit to 18.6. alakoululaisille Haavissa klo
12–15.
Laavuilta ke 17.6. (Pertunkaaren takana oleva laavu)
yli 13-vuotiaille klo 16–21.
Peli-ilta ma 22.6. yli 13-vuotiaille nuorille Pertunkaaressa klo 16–20.
Ulkoilmapelipäivä ti 23.6. 7–12-vuotiaille Pertunkaaressa klo 10–15. Mukaan omat eväät. Vapaa pääsy.

Kerhotoiminta

KESÄLEIRIT Caissaniemessä
☺ 29.6–2.7.08 Kunkkuleiri 7–10 -vuotiaille,
hinta 35 € (sisaralennuksella 25 €)
☺ 6.7.–10.7.08 TaKuuleiri (taikuri tulee opettamaan
temppuja) 7–14 -vuotiaille
hinta 50 € (sisaralennuksella 40 €). Hintaan on sisältyy temppuraha 10 €. Leirille otetaan 15 Ypäjältä
ja 15 Humppilasta.
☺ 13.7.–17.7.08 EräJormaleiri 10–14 -vuotiaille,
hinta 40 € (sisaralennuksella 30 €). Leirille otetaan
15 Ypäjältä ja 15 Humppilasta.
Leirimaksu peritään laskulla ennen leirejä, maksukuitti
näytetään ennen leirille lähtöä. Leireillä yöpyminen
tapahtuu omissa teltoissa. Leirikirje lähetetään ilmoittautuneille heti juhannuksen jälkeen.
Kunkkuleiri on Ypäjän vapaa-aikatoimen ja seurakunnan järjestämä. Takuu- ja Eräjormaleiri ovat Humppilan
nuorisotoimen sekä Ypäjän vapaa-aikatoimen ja seurakunnan järjestämä.

tiistaisin

Ilmoittautumiset perjantaihin 5.6. mennessä!!!
KAIKKI ILMOITTAUTUMISET
Hissulle 050-574 7732 tai hilkka.kallio@ypaja.fi.

perjantaisin

Vapaa-aikatoimi

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

maanantaisin
MONIKERHO 3-6 -luokkalaisille maanantaisin Haavissa
kello 15.30–17.30.
TANSSIKERHO maanantaisin Perttulan koululla. 7–10
-vuotiaat klo 17.00–18.00 ja 10–13 -vuotiaat klo 18.00–
19.00 ja 13–16 -vuotiaat klo 19.00–20.00.
SÄHLYKERHO alakoululaisille Pertunkaaressa klo 18.00–
19.00.

TYTTÖJEN TOIMINTAKERHO 3.–6. -luokkalaisille
tiistaisin Haavissa klo 15–17.
keskiviikkoisin
LEVÄN KERHO keskiviikkoisin 1.-2. -luokkalaisille Levän
koululla klo 13–14.
SOTTIS yläkoululaisille Haavissa keskiviikkoisin kello
15–17.
torstaisin
SUPERLIIKKIS 3.-6. -luokkalaisille Pertunkaaressa torstaisin klo 17–18.30.
SÄHLYÄ Pertunkaaressa klo 18.45–20.30 isommille
(13–18 v).

HAAVI on avoinna 3.-6 -luokkalaisille joka toinen perjantai klo 14.30–17.30 (toukokuussa 8.5.).
MUISTA seurata Ypäjän kunnan nettisivuilta lasten ja
nuorten viikko-ohjelmaa (www.ypaja.fi/fi/tapahtumat/harrastukset/lasten_ja_nuorten_viikko-ohjelma).
Lisätietoja voit kysellä nuoriso-ohjaajalta p. 050-574
7732/ Hissu.
Vapaa-aikatoimi

