Kunnan ja seurakunnan tiedotuslehti • elokuu 2012 • 40. vuosikerta

Hippokisat
Ypäjän urheilukentällä
perjantaina
17.8.2012 klo 18.00

Sarjat ja lajit
(tytöt ja pojat kilpailevat omissa sarjoissaan):
2008 synt. ja nuoremmat
2007 – 2006 synt.		
2005 – 2004 synt.		
2003 – 2002 synt.		
2001 – 2000 synt.		

40 m
40 m, pallonheitto
60 m, pituus
100 m, pituus
100 m, pituus

Kaikki osallistujat palkitaan!
Ilmoittaudu viimeistään torstaina 16.8. käymällä
pankissa, puhelimitse 02-7637 580 tai sähköpostilla ypajan@op.fi (ilmoita nimi, syntymävuosi ja lajit).
Kilpailunumeron saat pankista tai kisapaikalta perjantaina klo 17 – 17.30.
Toimitsijatehtäviä hoitaa Ypäjän Yllätys.
Tervetuloa hippoilemaan ja kannustamaan koko perhe!

Nizzalaiseen tyttökoulu Villa Capriceen ja 1920-lukuun sijoittuvaa musikaalia The Boy Friend esitetään Ypäjän musiikkiteatterissa 4.8.2012 asti.
Kuva: Mikko Malin

Parturi-kampaamo Outi Perho

Vuokrattavana

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

VUOKRATAAN

Ypäjällä Papalintiellä
1.9. alkaen, v. 400 e.
Puh. 0400 465 095

RT-kaksio 68 m2. K, oh, mh,
oma sauna ja autotalli.
puh. 0400 535 315

TSR-TEKNIIKKA OY

Myynti – Asennus – Huolto –Varaosat
Mitsubishi - Sanyo - Fujitsu - Panasonic
ilmalämpöpumput
Maalämpöpumput
Kylmäkoneet – kodinkoneet
SAT / TV-antennit

rauhallisesta
rivitalosta kolmio

Tapani Sirén

Puh. 02-7673903
GSM. 0500-594468
tsr.tekniikka.fi
Koskentie 652
32100 YPÄJÄ

YPÄJÄN MUSIIKKITEATTERI
Sandy Wilso

n

THE

BOY FRIEN

KIITOS

Monet vuodet lapsia hoidin.
Ilot ja naurut yhdessä koimme.
Elämässäni kääntyi nyt lehti,
kun eläkepäivät mulle ehti.
Teille, aikuiset ja lapset,
lämpöiset kiitokset menneistä vuosista.
Sirpa Uutela

D

Ypäjän kunnan sekä unkarilaisen Bábolnan kaupungin
välinen ystävyyskuntasopimus
allekirjoitettiin Bábolnassa
7.7.2012. Ypäjän kunnan delegaatioon kuuluivat kunnanvaltuuston puheenjohtaja Matti
Alanko ja kunnanhallituksen
jäsenet Markku Saastamoinen
ja Hilkka Vanne sekä rehtori
Heikki Vainio. Kuvassa Matti
Alanko, Suomen Unkarin
suurlähettiläs Jari Vilen,
Hilkka Vanne ja Heikki Vainio.
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Aikuiset
Eläkeläiset &
opiskelijat
Lapset
Ryhmät
(väh. 20 hlöä)

20 €
17 €
10 €
17 €

0HJAUS
Hannele Martikainen
MUSIIKIN JOHTO
Kari Mäkiranta
KOREOGRAFIA
Kati Kotilainen

LIPPUVARAUKSET
liput.ideateatteri.net
tai 040 842 8610
www.ypajanmusiikkiteatteri.fi

Ypäjä, Soinintie
Okt, 6h+k+psh+s+at+var,
160/200 m2. Rem. kivitalo
keskustassa. Laadukkaat materiaalit. Alkuper. omistajalta.
T. 1.625 m2. H. 165.000 €.
Ypäjä, Kiurunpolku
Okt, 3h+k+khh+psh+s+var,
106/137 m2. Erill. hyvin var.
autotalli/verstas n. 50 m 2.
Kohde rem. hienoon kuntoon.
T. 1.528 m2. 138.500 €.
Ypäjä, Muuntajantie
Kolmen huoneiston rivitalokiinteistö. 2x3h+k+s ja 1h+
wc sekä kolme lämm. autotallia/var, yht. 215/305 m2. Paljon
rak. oikeutta käyttämättä.
T. 3.015 m2. H. 168.000 €.
Ypäjä, Kallenpolku 3 B
Rt, 3h+k+psh+s+vh, 69,5 m2.
Valoisa päätyhuoneisto. Kaksi
las. parveketta. Autotalli sis.
hintaan. Vh. 82.000 €.
Järvenrantakiinteistö
Urjala, Menonen
Matkunjärvellä sij. v. 2003
rak. hirsihuvila. 2h+tupa+
pkh+psh+s, 67 m2. Lis. parvi ja katettu kuisti sekä patio.
Erill. varastorak. ja 2xpuucee.
T. 3.670 m2. H. 195.000 €.
Vuokrataan kiinteistö
Ypäjä, Keskikyläntie
Kartanonkylässä sij. tiiliverh.
okt. 4h+k+psh+s, n. 135 m2.
Lis. erill. tilava konehalli.
Mahd. hevosharrastukseen.
Vuokra sop. mukaan.
Ostetaan asuinhuoneisto
Asiakkaani etsii Ypäjältä ens.
kerr. huoneistoa, kaksio tai
kolmio.

www.oikotie.fi

Matti Järvinen LKV
Ypäjä, 040 594 8877
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Ypäjäläinen
Ypäjän kunnan ja Ypäjän seurakunnan julkaisema tiedotuslehti Ypäjän kunnan asukkaille.
40. vuosikerta.
Lehden suurin vastuu ilmoituksen julkaisemisessa sattuneesta virheestä on ilmoituksen
hinta.
Päätoimittaja:
Tapani Rasila
Sivunvalmistus:
Pirkanmaan Lehtipaino Oy
Toimituksen osoite:
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5214
fax. (02) 767 7214
email: ypajalainen@ypaja.fi
ILMOITUSHINNAT
Etusivun alaosa
0,75 €/ pmm + alv
Takasivu
0,75 €/ pmm + alv
Muu osa lehteä
0,50 €/ pmm + alv
Etusivun yläosan
suuri ilmoitustila
(6 palstaa x 170 pmm)
500 € + alv
Määräpaikkakorotus
0,10 e / pmm + alv
Yhdistysten ilmoitukset
Maksutta
TILAUSHINNAT
Ypäjän kunnan alueen
osoitteisiin veloituksetta
Tilaukset kotimaahan ja
ulkomaille
30 e / vuosikerta + alv 9 %
TILAUSOSOITE
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 762 6500
fax. (02) 767 7214
ISSN 1237-2528
Ypäjän kunta
Toimistot avoinna
ma–ke 9.00–15.00
to
9.00–17.00
pe
9.00–14.30
puh. vaihde (02) 762 6500
fax. (02) 767 7214
Ypäjän seurakunta
Perttulantie 10
32100 Ypäjä
puh. (02) 767 3108
fax. (02) 767 3081
Kirkkoherranvirasto avoinna
ma, ke, to klo 9.00–12.00
ti ja pe suljettu
Diakoniatoimisto avoinna
ke klo 10–11.30, to klo 15–16
puh. 040 553 6362
PAINOPAIKKA
Pirkanmaan Lehtipaino Oy
Syyskuun Ypäjäläinen
ilmestyy sunnuntaina 2.9.2012
Lehteen tarkoitettu aineisto on
toimitettava kunnantalolle
27.8.2012 klo 15 mennessä.
Lokakuun Ypäjäläinen ilmestyy
2.10.2012.

Seurakunnan asiat
kirkkoherra
Vesa Rasta

Ypäjän seurakunnan
toimintaa elokuussa:
su 5.8. klo 10 Sanajumalanpalvelus, Rasta ja
Kauko Hyytiäinen
ke 8.8. klo 10–11.30 Diakoniapäivystys
to 9.8. klo 15–16 Diakoniapäivystys
su 12.8. Sanajumalanpalvelus, Rasta ja Saukkola
ti 14.8. klo 12 Diakoniapiiri Ypäjänkylässä
ke 15.8. klo 10–11.30 Diakoniapäivystys
ke 15.8. Hartaudet palvelukeskuksessa, klo
13 Hoivakoti, klo 13.30 Ruustinna, klo 14.10
Keva-kerho (Hanna ja Kaija)
to 16.8. klo 15–16 Diakoniapäivystys
su 19.8. klo 10 Messu, Rasta ja Kauko Hyytiäinen
su 19.8. klo 19 Perinteinen Lähetys- ja Kansanopistoilta Ypäjänkylän rukoushuoneella
ke 22.8. klo 10–11.30 Diakoniapäivystys

to 23.8. klo 15–16 Diakoniapäivystys
pe 24.8. – su 26.8. Pertunpäivät Ypäjällä
la 25.8. klo 18–20 Päiväkerhossa avoimet
ovet
la 25.8. klo 20 Urkukonsertti kirkossa, dipl.
urkuri Hannu Ilola
su 26.8. klo 12 (huom. aika!) Sanajumalanpalvelus, Rasta ja Saukkola
Jumalanpalveluksen jälkeen 50 vuotta sitten
(v. 1962) ripille päässeiden tapaaminen srkkodilla, srk:n tervehdys Vesa Rasta
Viikolla 35, ma 27.8. alkaen Päiväkerhot alkavat
ke 29.8. klo 10–11.30 Diakoniapäivystys
ke 29.8. klo 13 Ehtoollishartaudet palvelukeskuksessa, klo 13 Hoiva, klo 13.30 Ruustinna, klo 14.10 Lukkari (Vesa ja Kaija)
to 30.8. ei diakoniapäivystystä!

Ypäjän seurakunnan
yhteystiedot
Kirkkoherranvirasto on avoinna
maanantai, keskiviikko, torstai
klo 9–12.
Kirkkoherranvirastossa myynnissä
Ypäjän kirkon kuvilla olevia adresseja 10 eur/kpl sekä Ypäjän seurakunnan vaiheita -kirjaa 25 eur/kpl.

Yhteystiedot
Kirkkoherra, Vesa Rasta (vesa.v.rasta@evl.fi) (02) 7677 259
Kirkkoherranvirasto, Sisko Sivula
(02) 767 3108
Taloustoimisto, Pirkko Itä
(02) 767 3368
Diakoni, Hanna Hakala
040 553 6362
Kanttori, Kaija Saukkola
040 146 5274
Kirkko, srk-mestari, Maurits Hietamäki
050 560 3368
Nuorisotyönohjaaja / lastenohjaaja-sijainen
040 148 4108
Päiväkerho, lastenohjaaja, Laila Moisander
050 304 3926
Srk-koti, vahtimestari, Liisa Hietamäki
040 769 5930
Seurakunnan sähköposti: ypaja.srk@evl.fi
Sähköposti suoraan henkilölle: etunimi.sukunimi@evl.fi
Huom! kirkkoherra: vesa.v.rasta@evl.fi
Kotisivut: www.ypajanseurakunta.fi

Liian innokkaan papin sattumia Diakoniatyö

Vuonna 2011 juostiin 20 kerta
Suvi-illan juoksua Forssassa.
Tämä ennen juhannusta oleva
tapahtuma kuuluu osanottajamäärältään Suomen suurimpiin.
Meitä on kahdeksan henkeä,
jotka ovat olleet jokaisena kertana mukana jollakin matkalla
kympistä maratoniin saakka.
Mutta töitä siinä on saanut tehdä
ja selittelyjä, kun kesäkuun parhaaseen lauantaihin on sisältynyt
myös hautajaisia, häitä ja jopa
Ypäjän musiikkiteatteria. Parina vuonna sain juosta etukäteen
tuntia ennen virallista lähtöä,
jotta olisin ehtinyt toiseenkin tilaisuuteen. Niinpä painelin Tammelan kirkolle yksinäni, ja kääntöpaikalla pikku poika huutaa
äidilleen, että voittaja saapuu jo
eikä muita näy. Siihen äiti huutamaan, tule pois, ei sieltä ketään
vielä tule ja lisäsi että hulluksikos se Ypäjän pappi on ruvennut.
Paluumatkalla varsinaiset juoksijat tulivat vastaani ja kirjoitin
kommentit päiväkirjaani: Väärä
suunta, Ahti siinä, ei pidä leikistä suuttua. Älä anna periksi.
Mitä tuo nyt tarkoittaa? Kuka
sinut jo ehti diskata tai etsitkö
sinä jotakin. Ja ehdin häihin ihan
minuutilleen Ypäjälle. Joku kuulemma hävisi vedon, koska väitti
kivenkovaan että hän näki Ahdin
justiinsa 30 km päässä. En ruvennut selittelemään. Vai olisiko
vedonlyönti pitänyt sittenkin oikaista.
Toisena vuonna jälleen sama temppu, jotta ehtisin illan
Evakko-oopperaan Ypäjälle. Niin
tiukaksi se meni, että hääkohtaus oli jo alkamassa kun paineiin
näyttämön taakse ja virkapuku
päälle. Minuutissa repliikkieni
kertaamista ja niin saatiin sotaajan hääpari vihityksi. Näytöksen jälkeen joku totesi, että nyt
taisit kovasti jännittää vaikka
kohtausta oli jo monet kerrat läpiviety. Kukaan ei ollut kaivannut minua jutun alkuun vaikka
vaimo oli huutanut perääni, että
ohjaajana hän antaisi minulle heti potkut kun olin tullut autolla
pihalle ja polkupyörällä painelin
kilometrin hikihatussa näyttämöpaikalle. Vain eräs ulkopuolinen
oli vihjannut järjestysmiehelle,
että mahtoikos papilla olla pilettiä ollenkaan, kun se juoksi metsän kautta näyttämön suuntaan.
Muina vuosina minulla oli ihan
virallinen aika tuloksissa, tosin
yhden kerran tuttava odotti autol-

laan viereisen sairaalan pihalla ja
kovassa kyydissä vaihdoin virkakamppeet päälleni ja vihkiminen
sujui hyvin ja päivä päättyi makoisiin löylyihin ja sitten häätalolle. Todistettavasti voi melkein
yhtaikaa tehdä montakin hommaa, ainakin peräkanaa.
Eräänä helteisenä maratonpäivänä olivat ensin hautajaiset.
Ja sitten muistotilaisuudessa pidin alussa hartauden. Syömisen
alkaessa joku toivotti menestystä maratonille Forssaan. Silloin eräs nainen nousi ja sanoi
painokkaasti, että pappi ei saa
lähteä mihinkään vaan aterioi
kaikessa rauhassa, koska vainaja
on erittäin tärkeä seurakunnalle.
Sanoin että kaikki seurakuntalaiset ovat yhtä tärkeitä ja arvokkaita. Mutta kyllä aion aterioida.
Menin keittiöön ja sovittiin annokseni jättämisestä jääkaappiin.
Todella aterioin illan hämyssä.
Seuraavana päivänä kyseltiin
menestystäni ja samalla ihmeteltiin, että miksi se nainen ei meinannut minua päästää ollenkaan
lähtemään. Syy selvisi: sain
kutsun perunkirjoitukseen, jossa
testamentissa oli rahalahjoitus
seurakunnalle ja todistajana kyseinen nainen.

Yksinäisellä papilla on omat
ongelmansa. Halusin päästä
erään kerran kotiseurakuntani
Someron hautausmaan vihkiäisiin lääninrovastin ominaisuudessa komean suihkulähteen
äärelle. Loppuliturgian suoritti
eräs kirkkokuorolainen lukemalla kirjoittamani esirukouksen ja
tietysti Isä meidän -rukouksen ja
Herran siunauksen. Ensilumi oli
tehnyt tiet liukkaiksi ja matkaa
tehtiin kelin mukaan. Saavuin
täsmälleen juhlapaikalle: minä
toisesta suunnasta ja juhlakulkue piispan johdolla toisesta.
Mutta samaiseen juhlaan oli
eräs toinen pappi ajellut liian
kovaa. Auto suistui ojaan ja naapuri hälytti ambulanssin, jonka
kuljettaja ihmettelemään, kun
pappi pyysi ajamaan hänet suoraan hautausmaalle. Tilaisuuden
aikana muistelin vanhaa juttua,
jossa kuulemma isäni oli pahoillaan siitä, että ennen syntymääni
kuolleen pikkusiskoni hauta annettiin jostakin syrjästä kuusiaidan vierestä. Nyt se hauta oli
keskellä hautausmaata uuden
komean alueen vieressä, jossa
kesäisin ihmiset istuvat suihkulähdettä katsomassa.
Risto Ahti

Muistutus vuonna 1962
ripille päässeille ypäjäläisille
Tervetuloa sunnuntaina 26.8.
2012 klo 12.00 jumalanpalvelukseen Ypäjän kirkkoon ja
sen jälkeen seurakuntakodille.
Vuorossa on 50 vuotta sitten
eli vuonna 1962 ripille päässeet pääasiassa vuosina 1946 ja
1947 syntyneet. Kutsu koskee
myös muualla vuonna 1962 ripille päässeitä ypäjäläisiä, kuten seuraavat Forssan ammattikoululaiset: Lempinen Pirkko
Tuulikki, Hämäläinen Arto
Eino, Jussila Ilpo Matti, Lähteenmäki Markku Tapani, Lähteenmäki Jukka Sakari, Syrjälä
Pertti Olavi, Tuura Erkki Kalle
Antero, Virtanen Pekka Eerikki, Vääri Markku Olavi.
Jumalanpalveluksen päätyttyä käydään laskemassa kukkalaite sankaripatsaalle. Sen
jälkeen siirrytään seurakuntakodille, jossa emäntä laittaa
kahvin kanssa pientä suolaista

ja makeaa. Tarjoilusta peritään
omakustannushinta paikan
päällä.
Tervetuloa tapaamaan rippikouluaikaisia tuttuja ja muistelemaan 60-lukua. Laittakaa
”puskaradio” toimintaan runsaan osanoton varmistamiseksi. Ottakaa mukaan valokuvia
vuodelta 1962 ja iloinen mieli
sekä tietysti puoliso, ystävä ja/
tai kyytimies.
HUOM.
Tarjoilun vuoksi ilmoittautuminen kirkkoherranvirastoon viimeistään maanantaina 20.8.2012. Kirkkoherranviraston puhelin on (02) 767
3108 ja virasto on avoinna
maanantaina, keskiviikkona
ja torstaina klo 9–12.Toimeksi
saaneena
Harri Leino
Matkapuhelin 044 564 0346

Diakoniatoimistossa päivystys
8.8. alkaen ke klo 10–11.30
ja to klo 15–16.
Huom! Päivystystä ei to 30.8.
Diakonia voit tulla tapaamaan sopimuksen mukaan
muulloinkin tai pyytää kotikäynnille, soitathan niin tiedän tulla luoksesi. Diakoni Hanna Hakala, yhteystiedot
puh. 040 553 6362, s-posti: etunimi.sukunimi@evl.fi.
Diakonin kanssa voit keskustella luottamuksellisesti
mieltäsi painavista asioista, suruista ja murheista. Tai
voit tulla ihan vain tervehtimään tai kysymään, jos sinulla on asiaa diakoniatyöstä.
Vähävaraisille tarkoitettuja EU-elintarvikkeita voi tulla
hakemaan päivystysaikoina tai voi soittaa ja sovitaan aika. Muista ottaa oma kassi mukaan!
Diakoniatyön tapahtumat löydät Ypäjän seurakunnan
toimintaa -palstalta.

YHTEISVASTUU 2012
Yhteisvastuukeräys tuotti 2.608,89 euroa
kulujen jälkeen. Suuret kiitokset kaikille keräykseen eri tavoin osallistuneille. Tuotosta
jäi 10 % oman seurakunnan diakoniatyölle.

RIPPIKOULU 2012–2013
Ypäjän seurakunnan rippikouluun
ilmoittautuminen tapahtuu tänä
vuonna syys–lokakuun tienoilla.
Tarkempaa tietoa syyskuun Ypäjäläisessä.

Palikkala 50 vuotta sitten

Raimo Mäntylän ottamassa valokuvassa etualalla aiemman
Haapaniementien linjoille rakennetun valtatie 10:n varressa
Veljekset Ojalan sekatavarakauppa ja taustalla Osuusliike
Vallan Palikkalan myymälä. Raimo Mäntylä kuvasi 1960-luvulla lähes kaikki Palikkalan talot polkupyörällä kiertäen. Näin
tallentui 11 kuvasarjaa Palikkalan eri kulmakunnilta ja samalla
muistitietoa kylän vanhoista asumuksista ja asukkaista.
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Ypäjän Karjalaisseura
tiedottaa

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO
Kuvataidemaalauksen kesäkurssi
Hei sinä kuvataiteen maalauksesta innostunut. Elokuussa
tapahtuu Humppilan Kauppilassa. Jokiläänin Kansalaisopisto järjestää maalauskurssin idyllisessä miljöössä, Kauppilan
perinnetilalla.
Maalaamme eri tekniikoilla maisemaa, miljöötä, rakennuksia,
luontoa jne. tai voit myös perehtyä maalaamaan asetelmia
esineistä sekä innostua kukkien maalauksesta.
Maalauspäivät:

Perjantaina 17.8.2012 klo 18–21
Lauantaina 18.8.2012 klo 10–16.30
Sunnuntaina 19.8.2012 klo 10–16.30

Tervetuloa saunomaan Caissaniemeen (Tanilantie
110, Tammela)
torstaina 9.8.2012 klo 18.00 alkaen.
Ohjelmassa kahvittelua, saunomista, makkaranpaistoa
ja haastelua.
Keskustellaan samalla Ypäjän Yöhön osallistumisesta.
Tervetuloa joukolla mukaan!

Ypäjän Eteläiset Maa- ja
kotitalousnaiset

Kurssimaksu 32 € sisältää 20 oppituntia (eläkeläinen, maahanmuuttaja, työtön saa opintosetelialennuksen). Enintään 12
opiskelijaa. Opettajana Tuija Pietilä-Estrada.
Ilmoittautumisaika 1.8.–15.8.2012. Ilmoittautua voi internetin
kautta osoitteessa: https://www.opistopalvelut.fi/jokilaani/zavaus.asp pikahaku ja kirjoita kurssinumero 110304 tai
6.8.2012 alkaen puh. (03) 4182 7402.
Tervetuloa inspiroitumaan ja rentoutumaan maalaustuokioiden parissa. Nyt on myös ainutlaatuinen tilaisuus luonnostella elävää miljöötä ja luontoa, vaikka niitä talvella työstettäviä
maalauksia ajatellen.

TUPAILTA

Saara Rantasella maanataina 20. elokuuta klo 19.00
os. Leppäkorventie 60.
Aiheena: mehuaseman avaaminen ja Pertunpäivät /
Ypäjän Yö ym.
Tervetuloa.

Laitetaan siveltimet lentämään loistavissa väreissä ja nautitaan maalaamisesta luonnossa!

IKÄIHMISTEN PÄIVÄTOIMINTA

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO

Jokiläänin kansalaisopiston opettajia ja henkilökuntaa voit tavata Ypäjän Yössä tällä kertaa Veteraanituvalla. Saat tietoa tulevan lukuvuoden kursseista ja tutustua esillä olevaan ”Osaavat
opettajat VII” -näyttelyyn 24.–26.8.2012. Näyttely on avoinna
pe 24.8. klo 17–20, la 25.8. klo 17–22 ja su 26.8. klo 12–16.
Tervetuloa!
HUOM! Ilmoittautumiset kursseille alkavat ma 27.8.2012 klo 19.

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO

Pappilan päivätupa avoinna
jälleen 6.8.2012 alkaen
maanantaisin klo 10.00–14.00
tiistaisin klo 10.00–14.00
Ohjelmassa: kuntosaliharjoittelua, bingoa, laulua, yhdessäoloa
ym. Tervetuloa mukaan!

Liikuntatapahtumia
Lapset ja nuoret liikkumaan
Ohjattua liikuntaa elokuussa

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO
Keskuskatu 29 A
31600 JOKIOINEN
(03) 4182 7402

KUNNOSSA KAIKEN IKÄÄ – tiedotustilaisuus
ikääntyvien liikunnasta

Jokioisten kunnanvirastolla valtuustosalissa

keskiviikkona 22.8.2012 klo 13 alkaen
Opiston liikunnan ohjaava opettaja Sirkka Viitanen kertoo liikunnan vaikutuksista ja tärkeydestä ikääntyvien jokapäiväisessä elämässä ja hyvinvoinnissa – sekä opiston tämän syksyn alkavista liikuntakursseista, joihin olemme saaneet KKIhankerahoitusta.
Jokiläänin opistolaisyhdistys tarjoaa kahvit ja pullat. Toivomme runsasta osanottoa.
Tilaisuus on maksuton.
Tervetuloa!
Yhteistyössä ovat mukana Jokioisissa toimivat eläkeläisyhdistykset.

Ypäjänkylän Kyläyhdistys
täyttää tänä vuonna 25 vuotta,
jonka johdosta järjestämme

VALOKUVANÄYTTELYN
Ypäjänkylän Seuraintalolla
su 12.8 klo 13–20
ma 13.8. klo 13–20
sekä

TAPAHTUMATORIN
Seuraintalon piha-alueella
su 12.8. klo 13–16
Tervetuloa!
Järj. Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry

Liikuntakerhot pidetään kahtena maanantaina kokeiluluontoisesti. Kerhot toteutuvat, jos ryhmään ilmoittautuu vähintään 10 osallistujaa. Liikuntakerhot pidetään Kartanon koulun salissa maanantaina 6.8. ja
13.8.2012.

I-ryhmä

Alakoululaiset klo 15–16
– Kerhossa pelataan erilaisia pelejä, liikutaan musiikilla, venytellään ja kohennetaan lihaskuntoa.

II-ryhmä

Nuoret klo 16–17
– Kerhossa suoritetaan alkulämmittely erilaisilla peleillä, treenataan lihaskuntoa ja venytellään.

III-ryhmä

Alle kouluikäisten ryhmä klo 17–18
– Ryhmään voivat osallistua myös lapsen vanhemmat. Kerhossa liikutaan leikin varjolla.

Liikuntakerhoihin on ilmoittauduttava pe 3.8.2012
mennessä Ypäjän kunnan yhteispalvelupisteeseen
puh. (02) 762 6500. Kerhot ovat kokeilun ajan maksuttomia ja ohjaajana toimii liikunnanohjaaja Merja Kivimäki (sisäliikuntavarusteet ja vesipullo).

Tiedustelut ja uusien ilmoittautumiset
050 349 4331 / Mari Krapi
050 430 2690 / Pappilan päivätupa

Ypäjän kunta järjestää

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
perjantaina 17.8.2012

Lähtö Ypäjän torilta 17.8.2012 klo 10.00 ja
paluu Forssasta noin klo 12.30.
Matkan hinta on 11 euroa/henkilö. Forssassa taksi ajaa
kauppakeskuksiin (Prisma, Citymarket) ja tarpeen mukaan
Forssan keskustaan.
Ilmoittautuminen asiointimatkalle
Taksi Tuomas Sirénille puh. 040 757 5833.

TEATTERIMATKA
Ypäjän kulttuuritoimi järjestää TEATTERIMATKAN
Helsingin Kaupunginteatteriin
lauantaina 6.10.2012 kello 19.00 näytökseen

”SYLVI JA ANITA”

Helsingin Kaupunginteatterissa kantaesitettiin helmikuun alussa uusi kotimainen näytelmä, Panu Rajalan
kirjoittama Sylvi ja Anita. Näytelmä tarjoaa meille aitiopaikan keskellä presidentti Kekkosen lähipiiriä vuodesta 1963 aina Sylvi Kekkosen kuolemaan saakka 1974.
Kari Rentolan ohjaama näytelmä kuvaa kahden erilaisen
naisen, Sylvi Kekkosen ja Anita Hallaman suhdetta Urho
Kekkoseen ja myös naisten suhdetta toisiinsa. Rooleissa
nähdään Kaupunginteatterin loistavat näyttelijät EevaLiisa Haimelin ja Heidi Herala.
Rouva Anita Hallama (Herala) kutsuttiin vuonna 1963 Sylvi
Kekkosen (Haimelin) seuralaiseksi valtiovierailulle Jugoslaviaan. Siitä sai alkunsa kuusitoista vuotta kestänyt rakkaussuhde presidentti Kekkosen ja rouva Hallaman välillä. Sekä
Sylvi Kekkonen että Jaakko Hallama olivat tietoisia puolisoidensa pitkäaikaisesta suhteesta, ja kaikki neljä myös hyötyivät tilanteesta omalla tavallaan.
Presidentti Kekkosella oli ratkottavanaan kiperiä maailmanpoliittisia tilanteita, joihin hän otti Hallamat mukaansa
nimittämällä Jaakko Hallaman Suomen Moskovan-suurlähettilääksi. Siitä lähtien Kekkosen idän suhteet saivat uutta
pontta Anita Hallaman toimiessa myös Kekkosen venäjän
tulkkina.
Poikkeuksellinen ja moniulotteinen ihmissuhdedraama ja
Suomen lähihistoriallinen ja ajankohtainen todellisuus kietoutuvat yhteen tässä upeassa näytelmässä, jonka kirjailija
Rajala on luonut fiktioksi todellisuuden pohjalta.
Lisätietoa kirjastosta tai puh. 050 562 6301.
Lipun ja matkan hinta yhteensä 42 €.
Ilmoittautumiset 31.8. mennessä, tervetuloa mukaan!
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Hellä kotisisar – kodinhoitaja Ypäjällä

Hyvät ypäjäläiset

Hellä Talvikki Kiuru

Olympiavuonna 1952 muutti
26.10. naimattomana Ypäjälle Loimaan kauppalasta Hellä
Kiuru, Viipurissa syntynyt.
Kirkonkirjoissa hänen ammatikseen on laitettu kotisisar
ja asuinpaikaksi Kartanonkylän Soini. Uskollisesti hän
on asunut 60 vuotta samoilla
paikoilla. Soinin talon kohdalle Soinintien varteen tuli aikanaan kerrostalo, jonka
edestä Tapanin myrsky kaatoi
komean männyn. Sitä aina
olen ihaillut juoksu- ja pyörälenkeilläni. Tarkoitan mäntyä,
joka kasvoi baarin ja myöhemmin tilitoimiston ikkunan alla. Viereiseen seurakuntasalin
kerrostaloon on Hellä muuttanut osoitteeseen Varsanojantie
8 A 3. Ilmeisesti muutto on
tapahtunut hetimiten kerrostalon valmistuttua. Srk-sali vaihtui kuntasaliksi joskus 1985
ja sitten Haaviksi. Sillä mäen
syrjällä Hellä asui ja sai ystävikseen naapurit. Hyvin usein
Hellä Kiuru ja Elli Lankinen
lähtivät retkilleni samasta talosta.
Hellä oli osallistuvainen.
Usein näin hänet kirkossa ja
srk-kodilla. Evankeliumijuhlilla hän oli vuosittain ja Siionin kanteleen tilaisuuksissa.
Kultaisen iän kerho ruokailuineen oli mieluisa hetki tiettyinä torstaipäivinä. Useampiin
Pietarin ja Inkerinmaan retkiin hän osallistui. Niitähän
olen vetänyt ainakin 20 kertaa.
Erään kerran olimme marraskuun alkupuolella ja silloinhan
pimeys tulee varhain. Viipuria
lähestyttäessä kansa pyysi tunnin ostosaikaa Viipurin torilla.
Ja taas esitettiin se sama kysymys minulle: milloin olemme
kotona. Ja siihen tavallisesti
vastasin: Taivaan Isä tietää,
mutta ei kerro meille. Venäjän

tullissa menee aikaa arvaamattoman kauan jos on huono tuuri. Hellä Kiuru oli jo etukäteen
sopinut kanssani, että ajetaan
sieltä Papulan kautta. Hän kävelee lapsuudenmaisemissa ja
osaa kyllä tulla torille ajoissa.
Hellä jätettiin autosta ja eräs
rouva huolestui siitä, että miksi jätän puolisokean ihmisen
homppaloittemaan noin kauas
vieraassa maassa. Huoli lisääntyi vielä kun sovin lähtöajaksi
klo 16.20, sillä kokemukseni
mukaan monet bussit lähtevät
Suomeen puoli viiden tienoilla. Päästään tullijonossa mukavasti joittenkin edelle. Arvon
rouva tunsi suurta huolta kotiin
pääsystä ja Hellän kohtalosta.
Sanoin että Hellä on varmasti
bussissa kun viimeiset vielä
kauppakasseineen tulevat. Ja
niin siinä kävi että paikalle tullessani näin Hellän menevän
bussiin ja arvoisa huolestunut
rouva taisi pari kolme minuuttia myöhästyä. Päästiin lähtemään hieman ennen useampaa
suomalaista bussia ja tullissa
meni kaikki hyvin. Olimme
ruokailleet hyvin ja lähtövalmiina kotiin, kun pitempään
jonottanut bussi tuli paikalle
ja kuski totesi, että sinne jäivät
muut suomalaiset jonottamaan,
koska Venäjän tullin virkamiesten vaihto alkoi tapahtua.
Arvon rouvallekin selvisi että
Hellä oli kävellyt kotikaupungissaan Viipurissa.
Sosiaalisihteeri Helvi Vesanen oli Hellän esimies ja
usein sain kuulla Hellältä kehuja Helvi Vesasesta. Molemmat olivat evankelisia uskovia,
mikä asia yhdisti heitä. Hellän
sisar Hilkka Palomäki kirjoitti
Hellästä muistelman, jossa hän
kiittää kuntaa, joka koulutti
hyvin Hellän. Itse asiassa suurin kiitos kuuluu Helvi Vesa-

selle, ja toki myös työtovereille, jotka hyväksyivät Hellän
työyhteisöön. Samoin ypäjäläisistä voisi sanoa, että Hellä
sai heistä kiitollisia asiakkaita.
Julkaisen Hilkka siskon kirjoittamaa tarinaa Hellästä.
Hellä Talvikki Kiuru syntyi
13.2.1932, Viipurissa Heikki ja
Hilma Kiurun toiseksi lapseksi. Isoveli Hemmo oli syntynyt
1930. Sodan sytyttyä evakkoon
lähdettiin pohjanmaalle Kurikkaan ja Asikkalaan, jossa
syntyi pikkusisko. Isämme toimi kotiutusjoukoissa Viipurissa
ja me palasimme välirauhan
tultua sinne. Hellä muisteli meidän siellä myöhemmin
käydessämme, kuinka hän oli
istuttanut minut ”tuohon kivelle”, kun äiti oli laittanut tytöt
laivarantaan kaloja ostamaan.
Sodan jälkeen päädyimme
1944 Loimaalle, Hulmi nimiseen kartanoon.
Hellä kävi rippikoulun Kurikassa. Emäntä Suoma Heinonen järjesti Hellälle kunnalliskodista harjoittelupaikan.
Kansanopiston ja kodinhoitoopiston käytyään hän sai työpaikan Ypäjän aseman seudulta. Hän oli ensimmäinen kodinhoitaja Ypäjällä. Polkupyörällä
hän aloitti, kunnes huomasi
että saahan siihen moottorin,
eli sitten oli mopon vuoro viedä
Hellää talosta taloon. No olihan se talvella kylmää kyytiä.
Maalaistalot olivat useinmiten
apua tarvitsevia, lehmineen
ja muine karjoineen. Kylällä
oli siihen aikaan paljon tuberkuloosia, ja hän vei monet
potilaat parantolaan. Kunnes
sairastui itsekin. Kävin katsomassa häntä Ahvenistolla, jossa hän oli puoli vuotta. Siinä
se parantola nytkin näkyi osaston ikkunasta kun kävin Hämeenlinnan sairaalassa Hellää

katsomassa. Hellän sairaudet
olisivat oman tarinan arvoiset.
Jo Kurikassa ollessaan hän
sairasti ilmeisesti lavantaudin
ja tarvitsi silmälasit. Työpaikka siirtyi Ypäjän kirkonkylään,
Hellä meni autokouluun.
Sitten kulkeminen helpottui ja pieni punainen Fiat vei
uskollisesti sinne ja tänne.
Isämme kuoli 1964 ja Äitimme
1969. Hellä otti äidin kuoleman aika raskaasti, ja sairastui rintasyöpään. Siitäkin hän
parani oman sinnikkyytensä
ansiosta. Kävimme usein yhdessä Viipurissa ja hän näytti minulle kaikki merkittävät
paikat. Missä oli kotimme ja
hänen koulunsa. Kerran Patterinmäellä kävellessämme hän
kertoi kuinka sillanpielessä
oli aina näytettävä ”passi”.
Kotimme oli sotatoimialuetta
ja lapsillakin oli oltava ”passi”. Jos passi unohtui kotiin, se
oli haettava, vaikka myöhästyi
koulusta. Lapsi oli ylpeäkin
tästä ”passista” jota ei ollut
kaikilla. Näkö heikkeni välillä
aika pahastikin, mutta silmälääkäri leikkasi aina kaihin
ja uudet silmälasit auttoivat.
Kerran hän ilmoitti minulle
että ei mene enää töihin. Hän
ei jaksa! Jonkin aikaa siinä varmaan kaikki ihmetteli,
mutta eläke tuli. Matkoistaan
hän kertoi paljon ja erityisesti
”Riston” matkat oli mieluisia.
Minulle Hellä oli sellainen
”pikku äiti”, ymmärtäväinen,
neuvokas ja viisas. Joskus ihmettelin hänen ihmistuntemustaan. Siitä kiitos kuuluu myös
Ypäjän kunnalle, joka koulutti
hyvin Hellän. Hän oli sairaanhoitaja erityisesti lapsille, joiden hyvinvointi oli kaikkein
tärkein asia hänelle.

Olemme kirjoittaneet ja painattaneet 280 -sivuisen kirjan,
joka kertoo pääosin vanhempiemme (Levo ja Heinonen)
suvuista, aika paljon kotikylästämme Mannisista (Myllykulmasta ja Susi/Suokulmasta) ja
jonkin verran synnyinpitäjästämme Ypäjästä. Kirja nimeltään ”Pannaas toi sarka viälä”
julkaistiin v. 2010. Kirjassa
on myös paljon kuvia ja dokumenttijäljennöksiä. Kirjoittajina ovat olleet sisarukset Veikko, Eva-Maija ja Hilkka sekä
veljenpoikamme Antti.
Haluamme näiden muistelmien tekemisellä tuoda oman
sukumme jälkipolville tietoa
juuristaan sekä sukunsa että
sen lähipiirin elämästä. SuurLoimaalla (Loimijoen) ja
Ypäjän pitäjällä on omat painetut historiankirjansa (SuurLoimaa kolmiosaisena v. 1986
– 1994 – 2003 ja Ypäjä jo v.
1978), mutta ne eivät kuitenkaan riitä yksittäisen kylän
ja tilan tai suvun ja henkilön
osalta.
Meidän mielestämme oli
myös tärkeä saada oman
Mannisten kylämme osien,
Susikulman/Suokulman sekä
Myllykulman asioita talteen,
ja tietenkin erikoisesti oman

sukumme Levon historiaa,
elämää ja perinnettä vuosituhannen loppuun saakka
(päivitetty tietojen ja kuvien
osalta aivan 2010-lukuun asti).
Toivomme myös, että Ypäjällä
muutkin innostuisivat tekemään kirjoja omasta suvustaan
ja/tai omasta kotikylästään!
Jos joku teistä nykyisistä
tai entisistä ypäjäläisistä on
kiinnostunut tästä kirjasta ja
haluaisi mahdollisesti ostaa
sen, meillä on vain muutama
ylimääräinen kirja myytäväksi.
Ottakaa kiinnostuneet yhteyttä
s-postilla hilkka@teerojoki.fi
tai puh. 050 340 9633 mahdollisimman pian.

Voimavaroja vahvistava
toiminta työttömille alkaa
Ypäjällä syyskuussa

Risto Ahti

Surukirje veljelle vuosien takaa
Sain tänään torstaina kirjeesi.
Suuri osanottoni Sinulle, sillä
June oli mukava ja uhrautuvainen ihminen. Junen poismeno
on suuri menetys. Ja kirjeesi
perusteella juuri tänään torstaina oli hautaustoimistossa
Junen muistaminen illalla klo
6–9 välillä. Olin hengessä mukana. Ja samoin perjantaina
5.5. Junen siunaustilaisuudessa olin hengessä mukana. Me
saamme jättää hänet hyvän Jumalan huostaan, jossa ei enää
tunneta sairauksia eikä kipuja.
Osanottoon yhtyvät tietysti
vaimoni Liisa. Lapset Jaakko
ja Hanna lähettävät paljon sydämellisiä terveisiä sinulle ja
lapsillesi. Ritvalle lähetin tietysti tiedon ja myös kopiot kirjeestäsi hänelle. Ja Ritva yhtyy
osanoton ajatuksiin koko sydämestään.
Mutta elämä jatkuu. Jos
tuntuu siltä että sinulla on umpikuja sivuille päin, niin tie
ylöspäin on auki. Rukouksessa saamme jättää kaikki huolet, surut ja murheet Jumalan
huostaan. Kivut kovan sairauden jälkeen ovat nyt loppuneet
ja Junen kohdalla alkaa lepo.
Kaunis kuva hänestä oli tuossa
kuolinkirjoituksessa, muisto-

kirjoituksessa. Hyvin kauniisti
otsikko kuului: June E. Ahti
was a devoted wife and mother. Ja siihen yhdyn täysin sen
mitä opin vuosien aikana Junea tuntemaan.
Kerro lapsillesi paljon terveisiä. Ja muista liikkua sen
verran kuin pystyt. Uusi elämänvaihe alkaa sinulle ja uusia
löytöjä tulee myös edessäpäin.

Kirjoitit lopuksi: vielä
kerran hyvää kevättä.

Ja nyt sitä toivon sinulle.
Muistelen uimista Junen kanssa Fort Pondilla ja monta muuta asiaa. Ja ennen kaikkea monet rantakäynnit Atlantin biitseillä. Amerikan lukemattomat
viikot merkitsivät minulle
hyvin paljon. June jätti minulle valoisan muiston. Ja vaikka
hänet on nyt hautaan laskettu
sinne Erikin viereen, niin ei
hän sinne kokonaan mahdu,
sillä muistot, rakkaus ja jälleen
näkemisen toivo eivät mahdu
hautaan. Muistot säilyvät aina.
Rakkaus, jonka June lahjoitti,
ei häviä mihinkään, sillä rakkaus on kuolematon. Ja Jeesuksen Kristuksen kuoleman ja
ylösnousemuksen perusteella
me saamme toivoa näkeväm-

me omaisemme joskus tulevaisuudessa taivaassa.
ELÄMÄ jatkuu. Kesä tulee ja sen mukana uudet asiat.
Kirjoitit, että nyt ei ole minullakaan aikaa lukea ”Räyhääjää”. Sen kyllä ymmärtää, mutta varmaan joskus sinulle sitä
aikaa tulee enemmän. Ja vielä
lopuksi annan sinulle muistovärssyn: ”Hyvyyden voiman
ihmeelliseen suojaan olemme kaikki hiljaa kätketyt. Me
saamme luottaa uskolliseen
Luojaan, yhdessä käydä uuteen aikaan nyt.” Ja se jatkuu
vielä näin: ”Jos ahdistuksen tie
on edessämme, myös silloin
Kristus meitä kuljettaa. Annamme Isän käsiin elämämme
Hän itse meille rauhan valmistaa.” Ja kun vielä haluan yhden
ajatuksen antaa tuosta runosta,
niin sen lopussa ovat sanat:
”Hyvyyden voiman uskollinen suoja piirittää meitä, kuinka käyneekin. Illasta aamuun
kanssamme on Luoja, häneltä
saamme huomispäivänkin.”

SUURI OSANOTTOMME
JUNEN POISMENON
JOHDOSTA.
Risto perheineen Ypäjältä

Räyhääjä tarkoittaa vanhaa
suomalaista lehteä Raivaaja.
Se ikäväkseni loppui jokunen
vuosi sitten. Ja taitaa se Suomen kieli loppua Amerikasta
kuten myös Venäjältä. Ikävä
kyllä. Oskari Tokoi oli tunnetuin Raivaajan toimittaja. Hän
oli sosialisti ja erittäin suuri
Suomen ystävä. Kansalaissodan jälkeen hän lähti Suomesta Venäjälle ja riitauduttuaan
Otto Ville Kuusisen kanssa
lähti sieltä Englannin kautta
Amerikkaan. Kuulaa kalloon
tarjottiin Tokoille, jos tulee
Suomeen, mutta 1950-luvulla
hän kävi vanhassa kotimaassa. Oskari Tokoi on haudattu
Amerikassa Fitchburgin hautausmaalla 1960-luvun alkupuolella. Oskarin hauta on Veljeni
anopin haudan vieressä ja vieraillessani Amerikassa vuonna 1971 Urho Kekkonen oli
viikkoa aikaisemmin laskenut
seppeleen Tokoin haudalle, ja
tottahan toki halusin sen kuvata. Puran valtavia tiedostojani
ja kaikkea historiaa löytyy.
Viimeisinä vuosina oli veljeni
Raivaajan tukena. Nyt taitaa
enää yksi suomalainen lehti ilmestyä Amerikassa.
Risto Ahti

Sosiaaliohjaaja Ulla Laine kutsuu työttömät voimaantumaan
kotoisasti yhdessä!

Ypäjän kunta järjestää syyskuusta alkaen voimavaroja
vahvistavaa toimintaa ypäjäläisille työttömille. Kohtaamispaikkana on nuorisotila Haavi,
joka löytyy osoitteesta Varsanojantie 8. Kokoontumiset ovat
keskiviikkoisin klo 9–11.30 ja
ensimmäinen tapaaminen on
5.9.2012. Vetäjänä toimii kunnan sosiaaliohjaaja Ulla Laine
ja toimintaan voivat osallistua
kaiken ikäiset työttömät. Tarjolla on rentoa yhdessäoloa,
tietoa ja toimintaa.
Haavissa on mahdollisuus
monenlaiseen tekemiseen. Tapaamiset aloitetaan joka keskiviikko leppoisasti yhteisessä
aamukahvipöydässä. Käytössä
on kaksi tietokonetta Internetyhteyksineen, joten työ- ja

koulutuspaikkojen etsiminen,
lomakkeiden tulostaminen sekä erilaisten asioiden hoitaminen verkon välityksellä mahdollistuu. Toisinaan kutsutaan
vierailijoita kertomaan ajankohtaisista asioista. Vierailijat
voivat olla esimerkiksi Ypäjän
kunnan, terveydenhuollon tai
TE-toimiston edustajia, tietenkin osallistujien toiveista ja tarpeista riippuen.
Toimintaa ideoidaan jatkossa yhdessä osallistujien kanssa.
Työttömien ypäjäläisten toivotaan löytävän tiensä Haaviin,
jotta uusi toiminta lähtisi hyvin
käyntiin ja jatkuisi säännöllisesti myös tulevaisuudessa. Toimintaan ei tarvitse ilmoittautua
erikseen, ovet ovat avoinna ja
kahvipannu kuumana.
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Vasara ja nauloja

Ajat vaihtuvat ja tekijät
Ypäjälle rakennustarkastajan
tehtävät vastaanottaessa, ajattelin pysyä tehtävässäni eläkeikään asti. Toisin tuli kuitenkin
tehtyä. Maaliskuussa tulin valituksi Tammelan kunnan rakennustarkastajaksi. Ypäjän kahdeksan virkavuoden jälkeen siirryin
uusiin Tammelan tehtäviin toukokuussa.
Syitä siirtymiseeni useat
ovatkin jo tiedustelleet. Ainoa
konkreettinen perustelu hakemuksen jättämiseen oli Tammelan tarjoama tehtäväkentän
selkeys, vain rakennusvalvonta.
Muut tehtäväni; ympäristönsuojelun, kaavoituksen ohjauksen,
työsuojelun, paikkatietoasiat…
sain siis unohtaa. Siirtymiseeni
eivät siis liittyneet kuntaliitosasioihin eivätkä kuntien taloudellisiin tilanteisiin, näinkin on
kerrottu.
Moni onkin kysynyt suostumustani kaava-asiantuntijaksi,
suunnittelijaksi, vastaavaksi
työnjohtajaksi. Tiedusteluihin
olen joutunut kieltäytymään.
Ypäjän kunnan alueelta sekä lähikunnista näiden alojen ammattitaitoisia tekijöitä kyllä löytyy,
joten kannattaa ottaa heihin yhteyttä.
Kiitos positiivisista palautteista, joita olen saanut. Eri lupavaiheiden lain tulkintojani
suuntalinjoja pidettiin selkeinä
ja tasapuolisina. Käytännössä
lait, säännökset, ohjeistukset
jo ohjaavat rakentamista siinä
määrin, ettei omaa tulkintaa ole
juurikaan mahdollista tehdä. Nyt
on hyvä verrata ja huomata että
Tammelassa on toimittu menettelyjen kanssa aivan samoin.
Uskon että näin toimitaan koko
seutukunnalla. ”Vasara ja naulo-

ja” -palstan kirjoitukset ovat
saaneet hyvän vastaanoton. Toivottavasti tulevat uudet toimijat
käyttävät hyväkseen hyvänä ja
tarpeellisena pidetyn tiedottamisen.
Lähtöhetkellä Ypäjän rakennustarkastajan tehtävistä olin
hieman huolissani rakennusvalvonnan tilanteesta. Vaikeasta
seutukunnan rakennusvalvontojen tilanteesta huolimatta (resurssipula), löytyi sentään hyvä
yhteistyötaho, jolla rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu saadaan varmasti hoidettua. Muiden
tehtävieni osalta lienee sitten
omat hankaluutensa jakaa ne vähille tekijöille.
Miten Tammelassa menee?,
kysellään. Tehtäväkentän keskittyessä rakennusvalvontaan
työmäärä ei ole kuitenkaan pienentynyt. Parin kuukauden Tammelassa oloaikani on käsitelty
enemmän rakennuslupia/ilmoituksia kuin parhaimmillaan Ypäjällä vuodessa. On kerrottu, että
Tammelassa vuositasolla 300
kappaleen lupatoimenpiteen raja
rikkoontuu. Tehtävää siis riittää
ja se on hyvä se.
Ypäjäläisenä asukkaana pysyn, vaikka vauhdikkaimmat tarinat kertovat jotakin muuta.
Tässä kohtaa on paikallaan
sanoa kiitokset kuluneista vuosista työnantajalle Ypäjän kunnalle sekä henkilöstölle että
päättäjille. Kuten myös kiittää
kaikkia niitä toimijoita, joiden
kanssa vuosien mittaan olen ollut tekemisissä.
Rakentavin terveisin,

Perttulan koulun 6. luokan leirik
Toukokuun toiseksi viimeisellä
viikolla suuntasimme innokkaina ja suurin odotuksin kohti Kannonkoskella sijaitsevaa
Piispalan leirikeskusta. Leirikouluviikko jopa ylitti odotuksemme ja saimme nauttia
ihanan lämpimästä ja aurinkoisesta säästä, hyvistä ohjelmista,
maukkaasta ruuasta ja tietysti
mukavasta yhdessäolosta. Tässä koosteena poimintoja oppilaiden kirjoittamista leirikoulupäiväkirjoista kertomassa hieman tarkemmin vauhdikkaan
viikon tunnelmista ja tapahtumista.
Maanantai 21.5. Piispalassa
:) Lähdimme klo 7.00. Kahden tunnin päästä pysähdyimme Orituvalle (joka ei ole tupa)
syömään eväitä. Kun jatkoimme
matkaa, katsoimme elokuvan
nimeltä: Johnny English 2 uudestisyntynyt. Olimme perillä
Piispalassa noin klo. 11.38. Ensimmäiseksi oli lounas. Sen jälkeen oli leirikoulun avaus. Joku
ohjaajista selitti meille Piispalan

säännöistä ja alueesta. Tasan
yhdeltä oli toimintaa kahdessa
ryhmässä. Toinen ryhmä meni ensin Stunt-radalle ja toinen
jousiammuntaan. Stunt-radalla
menimme erilaisia ratoja. Niiden
jälkeen lähdimme päivälliselle. Illalla menimme pelaamaan
jalkapalloa tekonurmelle, se oli
hauskaa. Iltapalalla olimme grillaamassa makkaraa. Jotkut kävivät uimassa, vaikka vesi oli tosi
kylmää. Hiljaisuus alkoi klo.
22.00, mutta nukkumaanmeno
viivästyi aika pahasti.
Nikke, Kuisma, Kiia, Emma
Tiistai 22.5. Heräsimme n. klo
7.00. Menimme aamupalalle,
se oli maukasta=). Yhdeksältä
meillä oli teatterimaskeeraus.
Teimme maalauksia toisillemme ja itsellemme, se oli todella
hauskaa. Yhdeltä oli seinäkiipeilyä. Kiipeily oli todella kivaa.
Kiipesimme ylös 12-metristä
seinää. Alas piti tulla pomppien seinää vasten. Toinen ryhmä
oli frisbee-golf radalla. Se oli
yllättävän mukavaa. Illansuus-

sa menimme kartingiin bussilla. Matka oli lyhyt. Karting-ajo
oli todella kivaa, mutta siinä oli
vauhtia ja vaarallisia tilanteita.
Rata oli mutkikas. Kaikilla oli
niskatuki, kypärät ja hanskat.
Illalla oli leiridisco jossa kaikki
jorasivat täysillä. Tunnelma oli
todella rytmikäs. Sen jälkeen oli
vielä iltasatu. Se oli 14B-mökissä. Se oli kummitustarina, johon
liittyi giljotiini, taulu ja linna.
Sen jälkeen menimme nukkumaan. Zzz....
Jessika, Rosa, Antero, Elina
Keskiviikko 23.5. Päivämme
alkoi aamupalalla. Aamupalan
jälkeen meillä oli 15 minuuttia
aikaa valmistautua curlingiin ja
ekoaseammuntaan. Curling oli
jokaiselle aika uusi laji, mutta
uudet lajit ovat aina hauskoja.
Ekoaseammunta oli tutumpi ja
helpompi laji kaikille. Näiden
ohjelmien jälkeen meillä oli
noin 30 minuuttia aikaa viettää vapaa-aikaa ennen lounasta.
Lounaan jälkeen menimme kankaanpainantaan jossa teimme

Yhteispotretit Piispalan kauniissa ranta

leiripaidat. Uudet paidat päällämme menimme pelaamaan ulkopelejä kuplahalliin. Ulkopelit
olivat hauskoja ja hieman haastavia. 30 minuutin vapaa-ajan
jälkeen söimme jälleen. Ruuan
jälkeen meillä oli 2 tuntia vapaaaika. Vapaa-ajan loputtua menimme grillikodalle paistamaan
lettuja. Yöllä meillä oli leirikaste. Aluksi meidän piti kävellä
”lasinsiruissa” silmät sidottuina.
Sen jälkeen kuljimme metsässä
ja menimme yhden kohdan köydestä kiinni pitäen. Kävelyosuu-

Jukka Laaksonen
Tammelan kunnan
rakennustarkastaja

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU: ry:n kannanotto:

Yli kolmannes eläkkeensaajista maksaa veroa enemmän kuin vastaavan
summan ansaitseva palkansaaja
Maamme hallitus jätti kehysriihessään puuttumatta siihen,
että vuotuista eläketuloa välillä
16 000 – 44 000 euroa verotetaan maassamme tällä hetkellä
rankemmin kuin vastaavia palkkatuloja. Yli kolmannes eläkkeensaajistamme, 36 prosenttia,
kuuluu tähän ryhmään. Hallitus
päätti kuitenkin puuttua suurituloisten eläkeläisten verotukseen
ja nostaa sen samalle tasolle
kuin vastaavan vuosiansion
omaavalla palkansaajilla.
Tällä hetkellä alle 10 000
euron vuotuisista eläketuloista
ei mene veroa ja suurta eläkettä saavia verotetaan kevyemmin kuin yhtä paljon tienaavia
palkansaajia. Eläkkeensaajat,
joiden vuositulot ovat 16 000 –
44 000 euroa, maksavat enemmän veroa kuin vastaavia palkkatuloja saavat alle 53vuotiaat
palkansaajat. Ero on suurimmillaan 24 000 euron vuosituloja

saavilla, jolloin veroprosenteissa on 1,3 prosenttiyksikön ero.
Tällaisesta eläketulosta menee
veroa 22,5 prosenttia, vastaavista palkkatuloista 21,2 prosenttia.
Laskelmassa palkansaajan maksaman työeläkevakuutusmaksun
osuus on mukana heidän verotuksessaan. Luvut ovat Veronmaksajain Keskusliiton selvityksestä.
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry vaatii, että samalla
kun hallituksemme nostaa suurten eläketulojen verotusta, se
myös laskee 16 000 – 44 000
euron vuotuista eläketuloa saavien eläkkeensaajien verotuksen
samalle tasolle kuin vastaavaa
palkkatuloa saavilla. Pienet vuosieläkkeet on pidettävä edelleen
verottomina, mutta sen ylittävistä tuloista on verotettava saman
verran kaikilla tulotasoilla riippumatta siitä, onko kyse eläkkeestä tai palkasta.

Hämäläinen hiljaisuus
Ei tullut viemäriä Kurjenmäelle viime vuonna. Ei taida tulla
tänäkään. Kuka tietää ensi vuodesta? Voisiko joku kunnanpäättäjä informoida, koska, miten
ja paljonko maksaa? Harmittaa

vietävästi, että kunnanhallitus,
tai mikälie taho voi määritellä,
miten täällä asutaan, kertomatta
kustannuksista tai aikatauluista.
Annaliisa Henriksson

Matkalta Unkarin Bábolnaan
Torstaina 5.7.2012 aamupäivällä saavuimme Budapestiin, josta
jatkoimme Bábolnan kaupunkiin, joka sijaitsee noin kahden
tunnin ajomatkan päässä Budapestistä Itävaltaan päin. Bábolnassa meitä oli vastassa kaupungin johtoa, mm. pormestari Klára
Horváth.
Heidän opastuksellaan tutustuimme paikalliseen historiaan
kulttuuriin ja tietenkin kuntapalveluihin, mm. kouluihin,
lastentarhaan ja tietysti kaupungintaloon. Täällä oli saatu hyvin
EU-rahoitusta peruspalveluiden
järjestämiseen. EU-liput ja kyltit
olivat lähes jokaisen julkishallinnon rakennuksen kyljissä muistuttamassa, mistä on saatu rahoitusta. Saimme tutustua myös
yrityselämään siellä. Vierailimme maatalousteknologia keskuksessa, joka maahantuo koneita
ja viljelytarvikkeita, kehittää ja
tuottaa itse tuotantopanoksia koko Unkarin alueelle. Bábolnassa
järjestetään joka syksy maissijuhla, jossa on maatalousnäyttelyt, työnäytökset ja myös muuta
kulttuuriin liittyvää näyttelyä.
Saimme hyvän käsityksen
paikallishallinnosta, miten se
toimii Unkarissa yleensä ja tietenkin Bábolnassa. Hallinto kaupungissa on aika suoraviivaista,

esim. kaupungissa on henkikirjoittaja, jolta saa passin ja muut
mahdolliset henkilökohtaiset
dokumentit. Kaupungin viranhaltija hoitaa pienet rikkomukset ja määrää sakot. Kunnanvaltuusto ja -hallitus on siellä yksi
yhtenäinen elin. Jäseniä siinä on
seitsemän ja jokainen on samalla
jonkun toimikunnan puheenjohtaja. Esim. koulutustoimikunnan
puheenjohtaja on valtuutettu ja
johtaa pientä nelijäsenistä toimikuntaa. Luottamusmies- ja
virkamiesorganisaatiot ovat hyvin pieniä ja sitoutuneita. Täällä
kuitenkin näkyy vanhan sosialismin aikaisia jäänteitä, joissakin
asioissa ollaan hyvin virallisia ja
tarkkoja.
Tärkeimpänä ja mielenkiintoisimpana kohteena oli pitkät
perinteet omaava hevossiittola
ja ratsastuskoulu, jossa vierailimme. Tämä on varmaan yksi
mahdollinen yhteityökumppani
tulevaisuudessa. Yksi tunnetuimpia suomalaisia, joka on käynyt
Bábolnassa, on marsalkka Mannerheim. Ollessaan Venäjän armeijassa hän sai tehtäväkseen
hankkia sotaratsuja Venäjän armeijalle ja hevoset hän hankki
täältä.
Lauantaina oli se päivä, jolloin allekirjoitimme yhteistyö- ja

Bábolnan pormestari Klára Horváth ja Ypäjän kunnanvaltuuston
puheenjohtaja Matti Alanko allekirjoittamassa ystävyyskuntasopimusta.

ystävyyskuntasopimuksen. Tilaisuus oli juhlava, paikalla oli
kunnanhallintoa ja työntekijöitä.
Suurlähettiläs Jari Vilen oli paikalla seurueineen ja paikallisia
kansanedustajia sekä maakuntajohtaja. Sopimus on hyvin löyhä,
mutta mahdollistaa oppilasvaihtoja ja muita mahdollisia yhteyksiä puolin ja toisin. Unkarilaisen hallintotavan ymmärtäen
he haluavat, että kunta on tässä
se välittävä organisaatio, kun
taas meillä yhteistyö voi toimia
suoremminkin. Toivon tämän

tuovan tälle seudulle tulevaisuudessa jotakin lisäarvoa ja mahdollisuuksia.
Matti Alanko
Ypäjän kunnanvaltuuston
puheenjohtaja
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koulu Piispalassa 21. –25.5.2012
Se oli meidän tämän päivän iltapala. Kaiken tämän jälkeen
meidät passitettiin mökkeihin
pakkaamaan. Kokoonnuimme
vielä lopuksi poikien mökkiin
kuuntelemaan kauhutarinaa vahanukeista. Illalla meni vähän
myöhään, koska oli viimeinen
yö Piispalassa! :(
Joose, Enni, Alina, Ida ja Jussi

amaisemassa.

den jälkeen ryömimme kuusen
ali etsien käsillämme saamelaisen ”päätä”. Pään löydettyämme
tungimme sormemme saamelaisen ”silmään”. Kaiken lopuksi
joimme ns. ”lapin kultaa”. Päivä
oli hauska ja hieman jännittävä.
Carita, Janni, Elsa, Santeri
Torstai 24.5. Aamulla olimme
väsyneitä, sillä viime yöllä oli
ollut leirikaste. Aamulla oli perinteinen aamupala.Sitten menimme valokuvaukseen. Otimme valokuvia neulanreikäka-

meralla, joka oli tehty pahvista.
Pahvilaatikon sisälle laitettiin
valokuvapaperi. Kuva tuli paperiin auringonvalon avulla.
Mm. Anterolla ja Jussilla kuvat
onnistuivat tosi hyvin. Sinä aikana kun osa otti kuvia toiset
askartelivat niille kehyksiä. Kuvien oton jälkeen menimme lounaalle. Sitten meillä oli hetki vapaa-aikaa, ennen geokätköilyä.
Meidät jaettiin viiteen ryhmään.
Jokainen ryhmä sai repun, jossa
oli GPS-laite, kartta ja keräilyastia. GPS-laitteeseen syötettiin

määränpää ja seurattiin sen digitaalista kompassia. Kätköissä
oli ympäristökoulu LUPON tehtäviä. Osan mielestä oli oikein
mukavaa. Ohjaaja oli sama kun
ulkopeleissä. Geokätköilyn jälkeen jatkoimme mökkien kautta
päivälliselle. Ruoan jälkeen oli
vapaa-aikaa, jona tytöt potkivat
palloa ja pojat tutustuivat kuopiolaisiin poikiin. Illaksi oli rantasauna ja takkatupa varattuna.
Ensin halukkaat kävivät uimassa, saunassa ja pesulla. Sitten me
aloimme paistamaan makkaraa.

Perjantai 25.5. Heräsimme vähän yli seitsemän. Sitten pakkasimme viimeiset tavarat. Klo
7.45 oli aamiainen. Aamiainen
oli hyvää. Kello yhdeksän menimme melomaan. Aluksi se oli
hankalaa, mutta kyllä sen oppi.
Meloimme sillalle asti. Sen jälkeen oli leiriklun päätös. Päätöksessä piti antaa plussia ja
miinuksia leirikoulusta. Miinuksia olivat: mökit olivat ahtaita,
tuuletus oli hankalaa, koska oli
vain pari ikkunaa, mökit olivat
pölyisiä. Plussia olivat: sai asua
kavereiden kanssa, mökit olivat
lähellä toisiaan, ohjaajat olivat
mukavia ja antoivat selkeästi ohjeita, ruoka oli hyvää. Sen
jälkeen menimme päivälliselle
ja sitten lähdimme kotimatkalle.
Paluumatkalla katsoimme elokuvia, jotka jäivät puolitiehen
syystä tai toisesta. Matkalla monet nukkuivat. Koko viikon oli
ollut hyvin lämmintä, joten siis
oli paluumatkallakin. Kävimme
Hesburgerilla Orituvalla. Perillä
olimme noin klo 18.00. KIITOS
MUKAVASTA LEIRIKOULUSTA PIISPALALLE JA KOKO LUOKALLE!
Emilia, Oona, Jasmin ja Ronja
Haluamme vielä antaa erityiskiitokset Tuulalle, Leenalle, Juhalle
ja Jarmolle, jotka olivat huoltajina mukanamme koko leirikouluviikon. Kiitos myös koko luokan
vanhemmille ja leirikoulutoimikunnalle onnistuneesta varainhankinnasta. Saimme nauttia
mahtavasta leirikoulusta. Tästä
viikosta jäi hienot muistot!
6. lk ja Arja

Unkarilaiset ystävyyskuntavierailulla Ypäjällä
Ystävyyskuntamme Bábolnan
kaupungin edustajat Unkarista
vierailivat 11.–14.6.2012 Ypäjällä kuntamme kutsuttuina vieraina. Vierailu liittyi ystävyyskuntasuhteen muodostamiseen
Ypäjän kunnan ja unkarilaisen
Bábolnan kaupungin kesken.
Paikkakuntien välille suunnitellaan muodostuvan laajaa
yhteistoimintaa, joka perustuu
mm. hevosurheilun, -perinteen
ja -koulutuksen alojen yhteistyöhön ja muun muassa maatalousja elintarvikealan yhteistyöhön
ja yhteisprojekteihin, joissa voidaan hyödyntää paikkakuntiemme muitakin ystävyyskaupunkisuhteita ja hakeutua yhdessä
EU-rahoitteisiin kansainvälisiin
projekteihin.
Yhteistyötoiminta mahdollistaa paikkakuntiemme asukkaiden paremman tutustumisen
toisiinsa ja näin voidaan edistää
paikallistoimintaan liittyvää tietojen vaihtoa. Edelleen on mahdollista ohjelmavaihtoehtojen
toteuttaminen tieteen, kulttuurin,
taiteen ja urheilun alueilla.
Ensimmäisen vierailupäivän
aamuna vieraamme saivat tutustua Hevosopiston toimintoihin
Päivi Laineen johdolla, ja iltapäivällä museomestari Juha Erola esitteli Suomen Hevosurheilu-

museon, jossa teemana on ”Tasavallan presidenttien hevoset”.
Vieraita asiat kiinnostivat, onhan
Bábolnan kaupunki Unkarissa
juuri hevosistaan tunnettu. Illansuussa vietimme yhteistä iltaa
Caissaniemen rantamaisemissa.
Suomalainen sauna vihtoineen
tuntui ihan sopivalta.
Viisihenkinen vierasjoukko
unkarilais-suomalaisen tulkkimme Gyöngyi (lue Jenni) Mátrayn
tulkatessa pääsi tutustumaan
kauniin kirkkomme tiloihin kirkon suntion esitellessä kirkon.
Kirkolta siirryimme Loimaan
Mäenpäässä olevaan Suomenhevoskeskus Loimihakaan, jossa Hannu ja Leena Kalalahden
opastuksella näimme ja kuulimme ajankohtaista Loimihaan
tunnelmallisessa miljöössä.
Hauskaa oli tietenkin se, että hyväntuuliset vieraamme pääsivät
hevosajelulle. Kaunis kesäpäivä
loi hyvät puitteet kaikelle näkemällemme.
Loimaalla saimme Yrityskolmion johtaja Pauli Salmisen
ja Vihreän kolmion Eija Martin
johdolla tutustua myös suomalaisen maaseudun eri vuosikymmenten tapahtumiin ja laitteisiin
Suomen maaseutumuseossa
Sarassa. Sarka-museosta matka
jatkui taitelijaprofessori Alpo

Unkarilaisvieraat Ypäjän kirkon edustalla 13.6.2012: Vas. Bábolnan kaupunginhallinnon päättäjiä edustaneet Péter Lukács
ja János Zábrádi, pormestarin viraston johtaja Gábor Kocsis,
pormestari Klára Horváth, Ypäjän kunnanjohtaja Vesa Ketola, pormestarin viraston varajohtaja József Bacsárdi ja tulkki
Gyöngyi (Jenni) Mátray.

Jaakolan patsaspuistoon, jonka
mystinen maailma tarjosi paljon nähtävää. Vieraat viihtyivät ja matka huipentui päivän
päätteeksi Turun linnaan, josta
iltamyöhällä palasimme takaisin
Ypäjän Härkätallille. Iltaunet
maistuivat pitkän ja tapahtumarikkaan päivän päätteeksi.
Viimeisenä vierailupäivänä
vieraamme aamupalan jälkeen,
kunnanisien käytyä vielä tervehtimässä läksiäisiksi Härkätallilla, suuntasivat kulkunsa Hel-

sinkiin, josta lento Budapestiin
Unkariin tapahtui illansuussa.
Vieraamme vaikuttivat tyytyväisiltä kaikkeen kokemaansa ja
toivottivat meidät tervetulleiksi
Unkariin viralliseen ystävyyskuntasopimuksemme allekirjoitustapahtumaan heinäkuun alussa.
Kiitokset vielä kaikille tapahtumissa mukana olleille ja tapahtumiin osallistuneille.
Ystävyyskuntaterveisin
Vesa Ketola
kunnanjohtaja

Wäärin käsityksiä
Osmo Jaakkolan
hole in one
Loimijoki Golf on rakennettu
vanhalle maatilalle, joka on ollut
Jaakkolan suvun asuttama vuodesta 1539 alkaen. Maanviljely
oli elinkeinona 18 ensimmäisellä
isännällä kunnes tilan 19. isäntä
Osmo Jaakkola päätti rakentaa
golfkentän tilalle. Alkunsa kenttä sai Osmon toimesta 1980-luvun loppupuolella kun maatalouden ylituotanto-ongelma oli
valloillaan. Jaakkolat löysivät
paremman tuotantosuunnan ja
raivasivat pellot rangeiksi.
Tilan alkuperäinen päärakennus paloi 1902 ja tilaa tuolloin
hallinnut isäntäperhe muutti
viereiseen rakennukseen, jossa
nyt toimii Ypäjä Country Club
-ravintola. Nykyään kenttä on jo
täysimittainen eli 18-reikäinen.
Kenttä on saanut nimensä sen
kupeessa virtaavasta Loimijoesta. Kentän on suunnitellut legendaarisen Graham Cooken opissa
ollut Christian Lagerstedt. Klubirakennus laajenee lähiaikoina
700 m :ksi. Golfnurmea ja leikattavaa aluetta on 70 ha.
Loimijokigolf on suosittu
ja golffarit ovat sen löytäneet.
Golfbägiään kanniskelevat
greenillä muiden mukana Liika-

sen Eki ja Malin Turkka. Kaikkialta Suomesta heitä käy siellä
puttaamassa oli ilma mikä tahansa.
Otsikkoon viitaten voisin
sanoa, että Osmo on tehnyt hole in onen. Jos maanviljelys ei
kannata niin tehdään vaikka
golfkenttä, eikä jäädä tuleen
makaamaan. Herra on muutenkin innovatiivinen ja vaatimattomuudestaan huolimatta oikea
Ypäjän suuri kulttuuripersoona.
Hän on perustanut Ypäjän Musiikkiteatterin ja saanut sen mahtavaan lentoon.
Joku Wääri kirjoitti Forssan
Lehdessä maanviljelyn helppoudesta. Osmon tavattuaan hänen
lienee pakko tarkistaa näkemyksiään. Osmo kertoi joutuneensa
jättämään raskaimmat työt muille istuttuaan traktorin pukilla
12-tuntisia päiviä. Traktoreissa
ei silloin ollut hyttiä ja pomputus oli kannikoille myrkkyä.
Syystäkin Osmo eläkepäivillään
huilailee talvet Turkissa.
Ps. Kirjastani Romanin puolikas ilmestyy 2. painos 29.6.
Tulkaa kaupoille Ypäjän Yöhön
20.8. Ostajille pensseli.
Keijo Wääri

Kuntavaalien kynnyksellä

Kuntafoorumi osana
Pertunpäivätapahtumaa
Kuntafoorumi, iso kuulemisja keskustelutilaisuus ajankohtaisista kunnallishallinnon ja
kunnallista palvelurakennetta
koskevista kysymyksistä, järjestetään yhtenä osana Pertunpäivätapahtumaa lauantaina
25.8.2012 klo 12 alkaen. Eletään kuntavaalien alusaikaa.
Tapahtuma pidetään Ypäjän
Kartanon koulun juhlasalissa
(Varsanojantie 97).
Tilaisuuden avaa Ypäjän
kunnanjohtaja Vesa Ketola ja
tilaisuuden puheenjohtajana
toimii Ypäjän kunnanhallituksen puheenjohtaja Markku
Leppälahti.
Tilaisuudessa kuullaan kolme mielenkiintoista alustusta
erikseen sovituista aiheista ja
alustajiksi ovat lupautuneet kokeneet kunnallisalan ammattilaiset. Ensimmäisen alustuksen
pitää Heinolan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Hannele Rämö aiheesta ”Yhteistyöllä yli kuntarajojen”. Toisena
on vuorossa emeritusprofessori, Orimattilan kunnanvaltuutettu Aimo Ryynäsen alustus
aiheesta ”Oma kunta voimavarana – kunnan kehittäjärooli
tutkimuksen valossa” ja kolmantena Oripään kunnanjohta-

ja Marja Tuohimaa käsittelee
aihetta ”Lapsiystävällisen yrittäjäkunnan näkökulma”.
Kun alustukset on pidetty, käydään paneelikeskustelu puheenjohtajan johdolla.
Alustusten jälkeen asiasta kiinnostuneille tarjoutuu tilaisuus
kysymysten tekoon ajankohtaisasioista.
Mielenkiintoa lisää sekin,
että edessä häämöttävät syksyn
kunnallisvaalit käydään kuluvan vuoden lokakuun lopussa.
Virallinen avaus on siis
puoliltapäivin, mutta kahvitarjoilu kaikille saapuville alkaa
jo klo 11.30.
Kun tapahtuma päättyy, tarjoutuu kaikille halukkaille ja
hevosurheilusta kiinnostuneille tilaisuus tutustua Ypäjällä
olevaan Suomen Hevosurheilumuseoon museomestari Juha
Erolan johdolla. Kuntamme on
toiminut nyt 30 vuotta virallisesti Suomen hevospitäjänä.
Kuntafoorumi on paitsi yksi
osa Pertunpäivien tapahtumaa
myös osa ”Suomalaisen kunnallisen itsehallinnon puolesta” -tapahtumaa.

TERVETULOA RUNSASLUKUISANA KUNTAFOORUMIIN!

YPÄJÄN KUNTA

Marimin ja Oktaavia
menestyivät Kuninkuusraveissa

Ypäjäläistamma Marimin sijoittui pronssille Mikkelin kuninkuusravien (21.–22.7.) Kuningatarkilpailussa. Raveissa
Mariminin ohjastajana oli Arto
Hammar. Mariminin omistavat
Terhi Haukivaara ja Esa Heikkinen. Ypäjäläistamma Oktaavia
sijoittui Kuningatarkilpailun viidenneksi. Ohjastajana oli Kari

Venäläinen. Oktaavian omistaa
Taisto Nurmio.
Kuningatarkilpailun voitti
Sirun Valpuriina, jonka omistaa
Anu Hyytiäinen Jämsästä ja jota ohjasti Jouni Törmänen. Kuningaskilpailun voitti Erikasson,
jonka omistavat Helena Tuikka
ja Jaakko Varjonen. Ohjastajana
oli Harri Koivunen.
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Reijo Heinosen
SM-mitaliketju jatkui
Suomen Veteraaniampujien
SM-kisat ammuttiin Turussa
16.–17.6. Lounais-hämäläisittäin kisat menivät hyvin, sillä
SM-mitaleita tuli runsaasti.
Ypäjäläinen mestariampuja
Reijo Heinonen ampui sarjassa
Y-75 neljä SM-mitalia (SMhopeaa villikarjun normaalijuoksuissa 324p sekä hirven
kertalaukauksissa 134p, SMpronssia villikarjun sekajuoksuissa 313p ja hirven parilaukauksissa 131p).

Jokioislainen Juha Hacklin
ampui SM-kultaa sarjassa Y-50
50m villikarjun sekajuoksuissa, 40 laukausta, tuloksella
365p. Lisäksi hän ampui SMhopeaa hirven parilaukauksissa 176p. Sarjassa Y-70 Risto
Suonpää ampui neljä SM-mitalia (SM-hopeaa hirven parilaukauksissa 157p, SM-pronssia
villikarjun normaalijuoksuissa
316p, sekajuoksuissa 294p sekä hirven kertalaukauksissa
144p).

Metsänhoitoyhdistysvaalien
ehdokasasettelu käynnissä –
näköalapaikkoja metsäpolitiikkaan tarjolla
Metsänhoitoyhdistysten valtuustovaalien ehdokasasettelu
on käynnissä. Siinä on päästy
jo hyvään vauhtiin. Toukokuun
loppuun mennessä koko maassa oli ehdolle asettunut noin
400 henkilöä. Ehdokkaita voidaan asettaa koko kesän ajan
10. elokuuta saakka. Metsänhoitoyhdistys Loimaan seudun
valtuustoon valitaan 20 varsinaista ja yhdeksän varajäsentä.
Metsänhoitoyhdistysvaalit
järjestetään syyskuussa postivaalina. Viimeinen äänestyspäivä on 21.9. ja tulokset julkistetaan 28.9. Koko maassa
valtuustoihin valitaan yhteensä
yli 2 000 valtuutettua 96 yhdistykseen.
Touko-kesäkuun vaihteessa
tehdyn kartoituksen perusteella suurimmassa osassa yhdistyksiä ehdokasasettelu lähti
heti alussa vauhdilla käyntiin.
Pohjois-Suomessa ja ruotsinkielisellä rannikolla oli hieman

aktiivisempaa kuin muualla
maassa. Länsi-Suomessa ehdokasasettelu on ollut melko
rauhallista.
Ehdokkaiksi toivotaan metsänomistajia, jotka haluavat
vaikuttaa oman yhdistyksensä toimintaan. Erityisesti nyt,
kun metsänhoitoyhdistyslakia
ollaan muuttamassa, on valtuustossa tarjolla näköalapaikka metsäpolitiikkaan. On todennäköistä, että yhdistysten
toiminnan puitteet muuttuvat
oleellisesti ja valtuustossa
tehdään tärkeitä päätöksiä
suunnasta. Lakimuutos tarjoaa
metsänhoitoyhdistyksille uusia mahdollisuuksia kehittää
toimintaansa. Lisää ehdokkaita vaaliin kaivataan mhy
Loimaan seudussakin. Monenlaisia ehdokkaita saa ilmoittautua: nuoria, varttuneita, naisia,
miehiä ja eri puolilla asuvia
yhdistyksen jäseniä.

Opinnäytetyö:

Suomenhevonen vaatii suojelua
Vaikka suomenhevosen tilanne moneen muuhun Euroopan
kylmäverirotuun verrattuna
onkin kohtalaisen hyvä, ainoa
alkuperäinen hevosrotumme
tarvitsee tulevaisuudessa suojelua ja tehokkaan markkinointisuunnitelman. Tähän johtopäätökseen tuli Anni Lehto
opinnäytetyössään, jossa hän
kartoitti suomenhevosen asemaa alkuperäisrotuna nykypäivänä ja tulevaisuudessa. Lehto
valmistuu kesäkuussa agrologiksi (AMK) Hämeen ammattikorkeakoulun maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmasta.
Suomen kokonaishevosmäärä on kasvanut viime vuosina,
mutta suomenhevoskanta on
pysynyt vakaana. Huolestuttavinta on astutus- ja varsomismäärien väheneminen, mikä ennustaa suomenhevosten määrän
laskua. Aktiivisia siitoshevosia
ei ole tarpeeksi elinvoimaisen
hevospopulaation ylläpitämiseksi. Selvityksessään Lehto
mainitsee nopeasti kasvaneen
sukusiitoksen yhdeksi rodun
uhkista. Nuorempien hevosten
käyttö siitoksessa ja kilpaurien aloittamisen aikaistaminen
edistäisivät jalostusta. Lisäksi
ammattimaisuuden tuominen
yhä tiiviimmin osaksi suomenhevostoimintaa ja kasvattajien
motivointi kysyntää vastaavien
varsojen tuottamiseen ovat tärkeitä teemoja rodun kehittämisessä.

Yhteistyöstä voimaa

Hevosalan ammattilaisten ja
harrastajien sekä rotuyhdistysten välinen yhteistyö ja vuorovaikutus ovat suomenhevosen
säilymisen tukijalka. Yhteistyön kehittäminen, yhtenäinen
markkinointi ja suomenhevosen brandi edesauttavat rodun
näkyvyyttä myös hevosalan
ulkopuolella. Kansainvälisyys
on myös suuri mahdollisuus
suomenhevosen tulevaisuudelle, koska kansainvälisesti tunnettuna rotuna suomenhevonen olisi entistä kilpailukykyisempi ja halutumpi hevosrotu,
mikä taas edistäisi kasvatustoimintaa ja kohentaisi rodun
tilaa.
Monipuoliset käyttömahdollisuudet, soveltuvuus niin
urheilu- kuin harrastehevoseksi, rodun väri- ja tyyppikirjo
sekä persoonallisuus ovat kansallisrotuamme kilpailuvaltteja, jotka nostavat rodun todelliseksi vaihtoehdoksi muiden
hevosrotujen rinnalle. Modernit mielikuvat ja piilevän
markkinointipotentiaalin tehokas hyödyntäminen saisivat
kuluttajat valitsemaan entistä
useammin juuri suomenhevosen.

Anni Lehdon opinnäytetyö
”Suomenhevosen alkuperäisrotukartoitus” löytyy kokonaisuudessaan ammattikorkeakoulujen Theseus-verkkokirjastosta
(www.theseus.fi).

YPÄJÄN KIRJASTON UUTUUSLUETTELO
1 Filosofia. Psykologia. Rajatieto
Alfvén, Malin: Uhmakirja
Musta raamattu
Nyman, Maija: Anoppi ja miniä
Siikala, Helinä: Voiman ja ilon käsikirja
2 Uskonto
Riekkinen, Ville: Ilveilijän toinen hartauskirja
Valoa ja voimaa elämän tielle: päivittäinen lukemisto
3 Yhteiskunta
Aaltonen, Jussi: Turvataitoja nuorille: opas sukupuolisen häirinnän ja seksuaalisen väkivallan
ehkäisyyn
Hallberg, Pekka: Oikeuden ja vallan solmuja
Kyläyleiskaavoitus: opas kaavoittajille, kunnille
ja kylille
Wahlroos, Björn: Markkinat ja demokratia: loppu enemmistön tyrannialle
Vanhuksen äänen kuuleminen
Cramer, Ben: Ydinaseiden hinta
Hyvönen, Jaakko: Yöhävittäjät iskevät
4 Maantiede. Matkat. Kansatiede
Huttunen, Kristiina: Rimppa soi!: opas Forssan
Kehräämöalueelle
Saarinen, Tuija: Pannu kuumana: suomalaisia
kahvihetkiä
Tuuma: Rakennusperinteen ystävien lehti
5 Luonnontieteet. Matematiikka. Lääketiede
Epävakaudesta elämään: kokemusasiantuntijat
ja ammattilaiset kertovat
Hotakainen, Markus: Alavilla mailla hallanvaara: kertomuksia Suomen säästä
Lapsen ja nuoren hoitotyö
Lintunen, Martti: Älä yritä unohtaa
Isola, Martti: Kuntoutujan terapiatarinat
Kivelä, Sirkka-Liisa: Me, ikääntyminen ja lääkkeet
Kivun hoitotyö
Salonen, Satu: Sairaan hyvä lääkäri
6 Tekniikka. Talous. Käsityö.
Maa- ja metsätalous. Kotitalous.
Liiketalous
Järvinen, Petteri: Arjen tietoturva: vinkit & ratkaisut
Erola, Juha: Hevoslaitumilla
Koikka Loikka: Horse agility : the world´s first
and only rookie guide (HEV)
Koskimies, Tiina: Pappilan puutarhassa: kasveja
ja kulttuurihistoriaa
Linna, Martti: Metsänomistajan rahakirja
Malinen, Jere: Kanalinnustus
Korhonen, Mauri: Sienet ja sieniherkut
Pitkänen, Anna-Kaisa: Omalaatuinen ystäväni:
kuinka hevoseni opetti minulle toisin katsomisen taidon
Sushi
Palmu-Joronen, Anne-Liisa: Nokia-vuodet: mitä
johtamisesta voi oppia
Örnberg, Anna: Maalaisunelmia sisällä ja ulkona

7 Taiteet. Liikunta
Kuusenoksa ja lukinlanka: sata vuotta jugendtunnelmaa
Lehtisalo, Anneli: Kuin elävinä edessämme:
suomalaiset elämäkertaelokuvat populaarina
historiakulttuurina 1937–1955
Nilsen, Ragnhild: Paremmaksi puhujaksi
Hako, Pekka: Jorma Hynninen: sielun maisemia
Kilpeläinen, Tuomo: Kahvakuulakoulu
Syvärinen, Katri: Lähtövuorossa Anna-Julia
Kontio: nuoren ratsastajan tarina
Vanhanen, Erkki: Racing – radalla!: rata-autoilun suomalainen maailma
Vanhojen tavaroiden aarrekirja
86 Kirjallisuustiede
Peura, Maria: Antaumuksella keskeneräinen:
kirjailijan korkeakoulu
9 Historia
Hämeen paras paikka: kirjoituksia kotikunnista
Similä, Markus: Pienet suuret suomalaiset: millaisia he olivat lapsina ja nuorina?
Tanttu, Juha: Armi Ratian maailmassa
Aikuisten kaunokirjallisuus (D=dekkari,
SF=fantasia/scifi, R=rakkaus)
84 Kertomakirjallisuus
Kultaisilla teillä: hämäläisen kirjallisuuden antologia
Brown, Sandra: Kova luu (D)
Brunk Holmqvist, Karin: Pieni potenssipuoti
Clark, Mary Higgins: Yksin vain
Dahl, Roald: Rakkaani, kyyhkyläiseni: jännityskertomuksia
Grémillon, Helene: Uskottuni
Larsson, Åsa: Uhrilahja (D)
Leon, Donna: Uskon asia (D)
Luhtanen, Sari: Kaikkea kaunista (R)
Mattila, Pirkko: Auksuuni
McCall Smith, Alexander: Harhapolkuja savannilla (D)
Mäki, Reijo: Sheriffi (D)
Nesbö, Jo: Aave (D)
Nesser, Håkan: Kokonaan toinen juttu (D)
Nicholls, David: Kaikki peliin
Orkoma, Marja: Puistotie 4 (R)
Persson, Leif G. W. : Edunsaajat (D)
Pesonen, Anni: Sunnuntaivuosi puutarhassa
Peura, Nina: Kuolemankukkia (D)
Riggs, Ransom: Neiti Peregrinen koti eriskummallisille lapsille
Sipilä, Jarkko: Suljetuin ovin (D)
Taponen, Jaana: Stockan herkku (R)
Toro, Guillermo del: Yö ikuinen: kolmas kirja (D)
Vaahtera, Veera: Onnellisesti eksyksissä (R)
Verdon, John. Sokkoleikki (D)
Vuori, Kristiina: Näkijän tytär (R)
85 Sarjakuvat
Bellstorf, Arne: Baby´s in black
Falk, Lee: Mustanaamio : 1968 Mustanaamion
seikkailut vuoden 1968 Mustanaamio-lehdissä
Hämähäkkimies: vuosikerta 1982

Lasten ja nuorten tietokirjallisuus
Akvaario
Arlon, Penelope: Ötökät
Chinchilla
Hotakainen, Markus: Lasten retkiopas
Hämähäkki
Kesyrotta
Lammas
Leinonen, Aija: Hattarahousu haperotukka
Marsu
Minisika
Sammakko
Undulaatti
Vuohi
Winston, Robert: Limupulloraketti ja muita
hauskoja kokeita
Lasten ja nuorten kaunokirjallisuus
(H=hevoskirja, SF=scifi ja fantasia, K=kauhu)
Condie, Ally: Rajalla (SF)
Dibben, Damian: Historian vartijat : myrsky
nousee (SF)
Driscoll, Laura: Kepposia keijupoukamassa
Foxley, Janet: Muncle Trogg – maailman pienin
jättiläinen
Gahrton, Måns: Salaistakin salaisempi pölynimuri
Goldman, Leslie: Homma hallussa
Hallberg, Lin: Yli esteiden, Sinttu! (H)
Harrison, Michelle: 13 kirousta (SF)
Hoffman, Mary: Stravaganza: Laivojen kaupunki (SF)
Jones, Jasmine: Muotimania
Kolu, Siri: Me Rosvolat ja iso-Hemmin arkku
Laitinen, Veera: Surunsyöjät (SF)
Lehtinen, Tuija: Sirkuskoira Rico
Lipasti, Roope: Vilhelmiina ja vanha röyhyttelijä
Marttinen, Tittamari: Koirien karuselli
Meripaasi, Helena: Kultaiset sudet
Noel, Alyson: Musta liekki
Rouhiainen, Elina: Kesytön (SF)
Salminen, Hellevi: Kuinka pikku Täplästä tuli
iso koira
Smith, L.J.: Sydänyö (K)
Turbonaurut: 2000 koululaisvitsiä
Widmark, Martin: Eläinpuodin arvoitus
Vilustunut lumiukko: 400 uutta koululaisvitsiä
AV-aineisto: äänikirjat
Hiltunen, Pekka: Vilpittömästi sinun
Lipasti, Roope: Rajanaapuri
Trimble, Irene: Pirates of the Caribbean: kuolleen miehen kirstu
Trimble, Irene: Pirates of the Caribbean: mustan
helmen kirous
Disneyn klassikkosadut
Kunnas, Mauri: Hurjat tarinat
Runsaasti uusia kuvakirjoja, musiikkia
ja elokuvia!
www.lounakirjastot.fi

Pingu

Piirtänyt Juho Savolainen

Myös pankille kiitokset!
Ypäjän Osuuspankin nimi oli jäänyt pois kesäkuun
Ypäjäläisessä julkaistussa kiitosilmoituksesta, joka
koski Lions Club Ypäjä/Katen järjestämää kansalaiskeräystä. Keräyksellä hankittiin geriatriatuoli ja televisioita Ypäjän Palvelukeskukseen.
Viivästynein kiitoksin!

Palvelukeskuksen väki ja LC Ypäjä/Kate
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YPÄJÄN PERTUN PÄIVÄT
24.–26.8.2012
Perjantaina 24.8.
Kirjastossa ohjelmaa kello 17–20

• teatteriesitys lapsille
• runoja ja musiikkia: ”Valma & VarsiNaiset”
• kirjojen ja lehtien poistomyynti
• ilmapallotaikuri
• pihalla pomppulinna, kasvomaalausta, talutusratsastusta, puffetti

Ypäjän ikäihmisten
mölkkymestaruuskilpailut 2012
Ikäihmisten mölkkymestaruuskilpailut pidetään
Palvelukeskuksen pihalla
keskiviikkona 8.8.2012 klo 13.00. Säävaraus!
Kilpasarjat: naisille ja miehille 60 vuotta täyttäneille
sekä yleinen sarja Palvelukeskuksen asukkaille.
TERVETULOA!
Vanhusneuvosto, Eläkeliitto ja Ypäjän kunta

Paijan Areenalla TANSSIT kello 20.00–01.00
• Tanssiorkesterina ”Focus”
• ilmainen sisäänpääsy, puffetti, pubi avoinna
• ilmainen kuljetus Pysäkin paikalta Jyvämäen kautta
Paijalle kello 20.00, 20.30 ja 21.00, paluukuljetukset kello 23.30,
00.00 ja 00.30 (Keijo Leppänen, puh. 050 363 6624)

Lauantaina 25.8.
Kartanon koululla KUNTAFOORUMI
• klo 12 alkaen (kahvitarjoilu klo 11.30)
• alustukset aiheista ”Yhteistyöllä yli kuntarajojen”, ”Oma kunta voimavarana – kunnan kehittäjä rooli tutkimuksen valossa” ja ”Lapsiystävällisen yrittäjäkunnan näkökulma”
• paneelikeskustelu
• tilaisuuden päätyttyä mahdollisuus tutustua Suomen hevosurheilumuseoon ja Hevosopistoon

Pertunkaaressa
• lasten yleisurheilukilpailut
• kirppis

Lepolantien liepeillä
• mäkiautokilpailu
• itsepuolustusnäytös
• sumopainia

Torilla
• kauppiaita kello 15 alkaen
• Myyntipaikkoja voi varata numerosta (02) 7626 5242.

Ypäjän Yö kello 17.00–22.00
• avaussanat kunnanvaltuuston pj Matti Alanko
• Jokivarsien Lausujat
• musiikkia: Ypäjän musiikkiteatterin kuoro,
KK-Duo ja Mechanical Valkyrie
• juontajana ja jututtajana Veepee Lehto

Kirkossa
• urkukonsertti, diplomi-urkuri Hannu Ilola

Kunnantalon pihalla
• pomppulinnat
• karaoke

Perttulantien varrella

• yhdistykset esittelevät toimintaansa ja myyvät syötävää ja juotavaa

Sunnuntaina 26.8.
Kotiseutumuseolla kello 12.00–15.00 Iloinen iltapäivä
• musiikkia kahdella harmonikalla ja yhteislaulua,
”Tradikaali” -yhtye
• vuoden 2012 Kertun ja Pertun julkistaminen
• puffetista suolaista ja makeaa

Caissaniemen yleiset saunapäivät
Caissaniemen yleiset saunapäivät ovat
keskiviikkoisin kello 12–21 ja sunnuntaisin kello 12–20.
Saunaan, uimaan ja grillaamaan pääsee elokuun loppuun asti.

Ypäjäläisten yli 60-vuotiaiden

KUNTOSALIVUOROT
Palvelukeskuksessa syksyllä 2012
Alkeisryhmä ll MA klo 13–14
Alkeisryhmä l KE klo 13–14
Jatkoryhmä l MA ja KE klo 14–15
Jatkoryhmä ll TI ja TO klo 14–15
Ryhmät alkavat maanantaina 20.8.2012
Vuorot ovat ohjattuja.
Alkeisryhmäläisille henkilökohtainen ohjaus ennen
harjoittelun alkua.
Tiedustelut ja uusien ryhmäläisten ilmoittautumiset
puh. 050 349 4331 / Mari Krapi
TI klo 13–14, PE klo 14–16 ja LA klo 13–15 vapaavuorot, joissa ei ohjausta. Tällöin jokainen on itse vastuussa mahdollisista tapaturmista. Vapaavuoroja voi
käyttää kun on käynyt tai käy ohjatussa ryhmässä.
Hinnat: Ohjatut ryhmät kausimaksu 25 € tai 3 €
kerta, vapaavuoron käyttömaksu 10 € /kausi.

Lukuvuosi 2012–2013
alkaa Ypäjän kunnan peruskouluissa ja esikoulussa
tiistaina 14.8.2012

Levän, Perttulan ja Kartanon koulut alkavat klo
9.00, Ypäjänkylän koulu klo 8.30 ja esikoulu klo 9.15

Ensimmäisen koulupäivän kuljetusreittiä ja -aikataulua
voi tiedustella maanataina 13.8.2012 koulutoimistosta
(puh. 7626 5261 tai 050 574 7739) tai suoraan kuljettajalta. Lukujärjestyksen mukaiset kuljetusaikataulut
jaetaan kouluilla ja esikoulussa ensimmäisenä koulupäivänä.
Sivistyslautakunta
Perusturvalautakunta

YPÄJÄN KUNTA JULISTAA HAETTAVAKSI
15.8.2012 klo 15 mennessä

KIRJASTO

Sairaanhoitajan ensisijainen sijoituspaikka on palveluasumisyksikkö. Sairaanhoitaja toimii yksikön ainoana sairaanhoitajana ja osallistuu myös perushoitoon, työ on kaksivuorotyötä.
Hakijalta odotamme hyviä tiimivetäjän taitoja sekä vastuunottoa ja itsenäistä päätöksentekotaitoa. Sairaanhoitajan kelpoisuus on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain
(559/1994) mukainen laillistus, palkka on KVTES mukainen.

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

SAIRAANHOITAJAN TYÖSUHTEEN

Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä pyydettäessä esitettävä myös rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote. Valitulla on neljän (4) kuukauden koeaika.
Kirjalliset hakemukset opinto- ja työtodistuksineen, joita ei
palauteta, osoitetaan Ypäjän perusturvalautakunnalle, os.
Perttulantie 20, 32100 YPÄJÄ.
Sähköposti: kunta@ypaja.fi ja fax: (02) 767 7214.
Lisätietoja antavat kotisairaanhoitaja Minna Vikman, puh 0500
780 864 (30.7.2012 alkaen) sekä sosiaalijohtaja Eila Puolamäki, puh. (02) 7626 5220.
Lisätietoja Ypäjän kunnasta löytyy osoitteesta: www.ypaja.fi
Ypäjällä 20.7.2012
Ypäjän perusturvalautakunta

Verenpaineenmittaus

ilman ajanvarausta
Ypäjän Osuuspankin alakerrassa
keskiviikkona 12.9.2012 klo 10.30–11.30
keskiviikkona 10.10.2012 klo 10.30–11.30
keskiviikkona 14.11.2012 klo 10.30–11.30
keskiviikkona 12.12.2012 klo 10.30–11.30
Tervetuloa!
Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

Verenpaineenmittaus

ilman ajanvarausta
Ypäjänkylän lainausasemalla
keskiviikkona 19.9.2012 klo 10.30–11.30
keskiviikkona 17.10.2012 klo 10.30–11.30
keskiviikkona 21.11.2012 klo 10.30–11.30
keskiviikkona 19.12.2012 klo 10.30–11.30
Tervetuloa!
Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

Koulujen työ- ja loma-ajat
lukuvuonna 2012–2013

SYYSLUKUKAUSI
syysloma vko 42
lauantaityöpäivä

KEVÄTLUKUKAUSI
talviloma vko 8
pääsiäisloma

ti 14.8. – pe 21.12.2012
ma 15.10. – su 21.10.2012
la 15.9.2012
to 3.1. – la 1.6.2013
ma 18.2. – su 24.2.2013
pe 29.03. – ma 1.4.2013

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

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

YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO

Aukioloajat

ma klo 13–19
ti
klo 13–19
ke klo 13–16
to
klo 13–19
pe klo 13–16
Pertun päivien perjantaina 24.8. avoinna kello 13–20!

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

Aukioloajat
ti
ke

klo 17–19
klo 10–12

LUKUPIIRI

Lukupiiri kokoontuu sunnuntaina 5.8. klo 17–19 pääkirjaston näyttelytilassa.
Luetaan Jane Austenin teoksia.

NÄYTTELYT

Pääkirjastossa Leena Nikkasen taidetta ”Maalla on
mukavaa”.
Veteraanituvan Tähkässä Pertun päivien aikaan Jokiläänin kansalaisopiston näyttely ”Osaavat opettajat”.

Avoin päiväkoti
alkaa pe 14.9.2012

Ks. syyskuun Ypäjäläinen.

Tiina Turkkila

Perusturvalautakunta

Linja-autovuorot, joista osa pikkubussitai taksivuoroja Forssaan ja Loimaalle
kesäaikana (4.6.2012 alkaen)
Ypäjä – Loimaa

Maanantaista perjantaihin
Tiistaisin ja perjantaisin
Tiistaisin ja perjantaisin
Tiistaisin ja perjantaisin
Maanantaista perjantaihin

Loimaa – Ypäjä

Maanantaista perjantaihin
Tiistaisin ja perjantaisin
Tiistaisin ja perjantaisin
Tiistaisin ja perjantaisin
Maanantaista perjantaihin

Ypäjä – Forssa

Maanantaista perjantaihin
Maanantaista perjantaihin

Forssa – Ypäjä

Maanantaista perjantaihin
Maanantaista perjantaihin

lähtö – perillä

klo 06.10 – klo 06.30
klo 08.15 – klo 08.35
klo 11.05 – klo 11.50
klo 13.25 – klo 14.15
klo 16.10 – klo 16.30
klo 06.50 – klo 07.10
klo 07.45 – klo 08.15
klo 10.45 – klo 11.05
klo 13.10 – klo 13.25
klo 17.20 – klo 17.40
klo 07.10 – klo 07.50
klo 17.40 – klo 18.15
klo 05.45 – klo 06.10
klo 15.25 – klo 16.10

Tiedustelut linja-autovuoroista ja asiointimatkoista koulutoimensihteeri Auli Hossi puh. 7626 5261 tai 050 574 7739

