
Kunnallinen ja seurakunnallinen tiedotuslehti
Jaetaan kaikkiin talouksiin Ypäjällä ELOKUU 2010

Parturi-kampaamo Outi Perho
Katinhännäntie 298, 32140 Ypäjä as. 

Puh. 050 372 1172
Avoinna: ma–pe 10–18.

Lauantai ja iltatyö sop. mukaan

Autokoulu Ypäjällä
Aloitus ti 24.8.2010 klo 19.00, Potku

On hyvä aloittaa 4 kuukautta ennen
syntymäpäivää (18 v.) tai aiottua kortin saantia.

Varsanojantie 83,  YHO:n ruokalan alakerta, ”Potku” 

Forssan Autokoulu Oy
03-422 2222 (toimisto), Kimmo 050 913 0776,

Jouni 040 776 1223, Matti 0500 487 001.

YPÄJÄLÄINEN
YPÄJÄN
TAKSI

Puh. (02) 727 1180

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

Fysioterapia – Hieronta – IPH
myös kotikäynnit

Fysioterapeutti Satu Vaarula
Varsanojantie 8
P. 0400-430 088

www.hyvinvoi.net

Hippokisat 
Ypäjän urheilukentällä 

torstaina 

26.8.2010 klo 18.00 

Sarjat ja lajit  

(tytöt ja pojat kilpailevat omissa sarjoissaan): 

2006 synt. ja nuoremmat  40 m 

2005 – 2004 synt.   40 m, pallonheitto 

2003 – 2002 synt.   60 m, pituus 

2001 – 2000 synt.   100 m, pituus 

1999 – 1998 synt.   100 m, pituus 

Kaikki osallistujat palkitaan! 

Ilmoittaudu viimeistään keskiviikkona 25.8. 

käymällä pankissa, puhelimitse 02-7637 580 

tai sähköpostilla ypajan@op.fi (ilmoita nimi, 

syntymävuosi ja lajit). Kilpailunumeron saat 

pankista tai kisapaikalta torstaina klo 17 – 17.30. 

Toimitsijatehtäviä hoitaa Ypäjän Yllätys. 

Tervetuloa reippailemaan koko perhe! 

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN 

KUNTAYHTYMÄ

LOIMAAN ALUESAIRAALA

LOIMAAN ALUESAIRAALAN TOIMINTA KESÄLLÄ 2010

Loimaan aluesairaala palvelee alueensa väestöä kesän 
aikana seuraavasti:

Kirurginen vuodeosasto on suljettuna 21.6.–15.8.2010. 
Leikkausosasto ja päiväki rurginen osasto ovat suljettuna 
28.6.–25.7.2010 välisen ajan.
Sisätautien vuodeosaston 34 paikasta suljetaan 10 ss 
7.6.–1.8.2010.

Naistentautien ja äitiyspoliklinikat ovat suljettuina
28.6.–1.8.2010.

Lastentautien poliklinikalla ei ole vastaanottoa ajalla 
5.7.–8.8.2010. 

Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka on suljettu 
28.6.–25.7.2010.

Syöpätautien poliklinikalla ei vastaanottoa 5.7.–1.8.2010 
välisenä aikana.

Lastentautien, keuhkosairauksien, sekä korva-, nenä- ja 
kurkkutautien kiireellisten potilaiden lähetteet toimitetaan 
keskussairaaloihin näinä ajankohtina.

Neurologian poliklinikalla ei vastaanottoa 12.7.–25.7.2010

Loimaan aluesairaalan päivystystoiminta jatkuu normaalis-
ti koko kesän.

TAPAHTUMAKALENTERI  
ELOKUU
1.8. Envor Open. Loimijoki Golf.
1.8. klo 18 Yllätys-bingo Pertunkaaressa (vuoden
 jokaisena sunnuntaina). Järj. Ypäjän Yllätys.
1.8. klo 17 Musikaali Titanic, Ypäjän musiikkiteatteri.
2.–3.8. Etera Tour 13. Loimijoki Golf.
3.8. klo 19 Musikaali Titanic, Ypäjän musiikkiteatteri.
4.–8.8. Islanninhevosten PM-kilpailut. Hevosopisto.
4.8. klo 19 Musikaali Titanic, Ypäjän musiikkiteatteri.
5.8. klo 19 Musikaali Titanic, Ypäjän musiikkiteatteri.
6.8. Juniori + Juniori. Loimijoki Golf. 
6.8. klo 17.30 Musikaali Titanic, Ypäjän musiikkiteatteri.
6.8. klo 21.30 Musikaali Titanic, Ypäjän musiikkiteatteri.
7.8. LHJ Group Open. Loimijoki Golf. 
7.8. klo 17 Musikaali Titanic, Ypäjän musiikkiteatteri.
8.8. Takatii Open. Loimijoki Golf. 
9.–10.8.  Etera Tour 14. Loimijoki Golf. 
15.8. Bridgestone Open. Loimijoki Golf. 
16.–17.8. Etera Tour 15. 
20.–22.8. Nuorten hevosten festivaali. Hevosopisto.
20.8. klo 20 Pertunpäivien avajaistanssit Paijan
 Areenalla, Köllintie 20. 
21.8. klo 10–13 Koko perheen suurkirppis Pertunkaares-
 sa, Järj. MLL:n Lounais-Hämeen paikallis-
 yhdistykset.
21.8. klo 11 Pertunpäivän kilpailut urheilukentällä. Avoin
 kaikille (ilmoittautuminen 10 min. ennen
 alkua). Järj. Ypäjän Yllätys ja kulttuuritoimi.
21.8. klo 10–22 Pertun päivät / Ypäjän Yö.
21.–22.8. Seuran Mestaruuskilpailut. Loimijoki Golf.
22.8. klo 12–15 Iloinen iltapäivä kotiseutumuseolla. 
23.–24.8. Etera Tour 16. Loimijoki Golf.
25.8. klo 18–19.30 Tanssin taikaa Ypäjän musiikkiteatterilla.
 Opetellaan helppoja rivitansseja.
 Järj. vapaa-aikatoimi.
26.8. klo 18 Hippokisat Ypäjän urheilukentällä.
 Järj. Ypäjän OP.
28.8. Auranmaa Open. Loimijoki Golf.
30.–31.8. Etera Tour 17. Loimijoki Golf. 

✄

maaseuturahasto

Tutustumis- ja opintomatka
Himokselle 13.–14.8.2010

Ypäjän kunta ja kylämatkailuhanke järjestävät opinto-
matkan Jämsän Himokselle. Matkan aikana tutustu-
taan Päijänteen rantamien kylä- ja maatilamatkailu-
kohteisiin sekä matkailukeskukseen.

Matkaohjelma

Lähtö: Perjantaina 13.8. klo 8.30 Ypäjän kunnantalolta 
Mikkolan bussilla.

Saapuminen Jämsään ja lounas Patapirtissä klo 
12.00. Majoittuminen Päijänteen Helmi -rantahuviloi-
hin, tutustuminen HimosMaailman palveluihin ja myyn-
tijärjestelmään. Iltaruokailu hirvistään tunnetussa Hir-
vikartanossa. 

Paluu: Lauantaina aamiaisen jälkeen klo 11.00 läh-
detään paluumatkalle, ja Ypäjälle saavutaan noin klo 
14.00. 

Matkan hinta on 95 euroa/hlö ja se sisältää kuljetukset, 
ruokailut, yöpymisen ja opastuksen. Paikat täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumiset to 5.8.2010 mennessä: olavi.paavi-
lainen@ypaja.fi   tai puh. 050 574 7733.

Hyppää kyytiin!

Pertun päivät / Ypäjän yö 2010
Ohjelma sivulla 4
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Seurakunnan
asiat

kirkkoherra
Risto Ahti

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

40. vuosikerta.

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

Päätoimittaja:
Tapani Rasila

Taitto ja oikoluku:
Newprint Oy

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

ILMOITUSHINNAT
Ilmoitukset
0,5 € / 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

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

Diakoniatoimisto avoinna
to ja pe klo 9.00–11.00
puh. 040 553 6362

PAINOPAIKKA
Newprint Oy

Syyskuun 2010 Ypäjäläinen 
ilmestyy sunnuntaina 2.9.
Lehteen tarkoitettu aineisto 
on toimitettava kunnantalolle 
27.8.2010 klo 12 mennessä.

Lokakuun Ypäjäläinen ilmestyy 
30.9.2010.

Elokuun 2010
kirkkotapahtumat

Kesä jatkuu vielä ja sato alkaa kypsyä. 
Vieläkös muistatte viime talven kylmyy-
det ja lumen paljoudet. Arkisin on kirkko 
avoinna hautausmaan työntekijöiden työ-
aikana. Pyydä heitä avaamaan ovi. Esitteitä 
on takapöydällä. Myös vieraskirja löytyy. 
Viikonloppuisin tilaisuuksien aikaan voi 
päästä kirkkoon lyhyesti tutustumaan eli 
”kurkkaamaan sisältä”.

Sanankirkko sunnuntai 1.8. kello 12.00 
(huom. aika) Risto Ahti on pappina ja virret: 
434, 328: 4, 443, 397 (saarnavirsi) 384: 1-, 
543: 4–5. Tällöin uusi kanttorimme Jari 
Jankama on uruissa. Tervetuloa kuuntele-
maan ja osallistumaan. Tekstit lukee Pau-
la Martikainen. Tekstien välissä kanttorilla 
vastausmusiikkia.

Ehtoolliskirkko 8.8. klo 10. Tämäkin 
pyhä on suvinen ja toivon että sinulla olisi 
kesän huippukohtia eli kirkastusvuorikoke-
muksia. Juho Vuorela on kirkossa. Virret 
tulevat häneltä ja aiheena ovat etsikkoajat. 
311: 1–4 kiitosvirsi 337, 412 on graduaalina 
ja uhrivirsi on 314: 1  ja Pyhän ehtoollisen 
virtenä 296: 1 ja 4 ja ylistysvirtenä on 325: 
1 ja 4 ja päätteeksi ennen loppusoittoa Her-
ran siunaus. Kanttorina Jankama ja tekstit 
lukee Eeva Kannisto.

Pihakirkko Varsanojan Marja ja Heikki 
Mäenpäässä torstaina 12.8. klo 19.

Koululaiskirkko perjantaina 13.8. klo 
14.00 (huom. aika) ja tämä koskee Kar-
tanonkoulua ja virret ovat seuraavat: 489, 
135, 506, 511, 517, 509.

Sanankirkko 15.8. klo 10 ja Risto on 
pappina mukana. Päivän aiheena on itsensä 

tutkiminen. Pitkän kävelyn ja juoksun aika-
na ihminen ehtii itseänsä tutkistelemaan ja 
ihmettelemään maailman menoa. Näin Ris-
tokin perinteisesti Helsingin kaduilla mara-
tonin aikana. Virret: 207, 122: 4, 288, 506, 
409, 209. Tekstit lukee Erkki Tuomonen.

Ehtoollishartaudet palvelutalolla tiistai 
17.8. klo 12.30 Ruustinna ja klo 13 hoiva-
koti. Risto toivoo taas kerran laulavaisia 
mukaan. Lopuksi kahvittelua.

Messu 22.8. klo 10. Se on sitä Pertunpäi-
vän aikaa ja samalla kokoontuvat vuonna 
1960 ripille päässeet Ypäjän kirkkoon ja 
srk-kodille. Ja sitten yhteinen kirkko jossa 
virsinä seuraavat: 201, 332, 508, 498, 517: 
1-, ehtoollisvirsinä 512 ja 525 ja päätös 514. 
Tekstit: Pekka Halme. Ja varsinaisena Per-
tun yön tapahtumapäivänä lauantaina 21.8. 
ollaan taas klo 18 vanhan kirkon paikalla 
hautausmaalla jossa iltahartaus veisuineen. 
Urkumusiikkia kirkossa Pertun yönä kello 
20- 21. Jari Jankama soittaa haluamaansa ja 
valitsemaan musiikkia uruilla.

Sanankirkko 29.8. klo 10. Kirkossa vir-
ret: 509, 122: 4, 441, 512, 511 ja päätösvirsi 
340. Tämä on samalla uusien rippikoulu-
laisten ilmoittautumispäivä klo 9.30 kir-
kossa. Päivän aiheena on lähimmäisemme. 
Tekstit: Seija Halme.

Ypäjänkylän rukoushuoneella lähetys- 
ja kansanopistoilta sunnuntai 15.8. klo 19. 
Lähetysvastuuryhmän kokous Lintukan-
kaalla savusaunan eteisessä tiistaina 17.8. 
klo 19.

Asiat kokosi
Risto Ahti

Uusi rippikoulu alkaa sunnuntai-
na elokuun 29. päivänä, jolloin 
tullaan kirkkoon klo 9.30 ja ta-
pahtuu ilmoittautuminen. Näin 
ollen kynä ehdottomasti mukaan. 
Puolituntisen jälkeen osallistu-
taan yhteiseen jumalanpalveluk-
seen. Suurin osa rippikouluun 
tulevista on kahdeksasluokkalai-
sia eli vuonna 1996 syntyneitä. 
Nuoria ovat mutta eipä hätää. 
Jos juoksukilpailu järjestettäisiin, 
niin hyvin pärjäisin, enkä viimei-
senä maaliin tulisi. Rippikoulussa 
tietysti opiskellaan mutta kyllä 
siellä juostaankin ja kaikenlaista 
hauskaa kilpaa ja leikkiä tulee 
olemaan, ainakin leireillä, joita 
tulee olemaan tämän vuoden tyy-
liin niin Somerolla viikonloppu-
leiri toukokuussa 13.–15.5. ja ke-
säkuussa kesäleiri 5.–12.6.2010 
Anjalankoskella Saaramaan Hie-

Rippikouluun ilmoittautuminen
Tapahtuma 29.8. klo 9.30 kirkossa

toinrannassa. Kesäkuun 19. päi-
vänä pidetään sitten tuo juhlalli-
nen ripille pääsy eli konfirmaatio 
kirkossa. Huom. Juhannus on 
25.6. lauantaina.

Todettakoon että tänä vuon-
na syyskuun ensimmäisenä lau-
antaina 5.9 klo 9 alkaen ollaan 
srk- kodilla ja oppitunteja pitävät 
Risto Ahti, diakoni Arja Kullan-
mäki, kanttori ja Sari Lehtonen. 
Jokainen rippikouluun tuleva 
hankkikoon sopivan suuruisen 
muistiinpanovihkon ja tietysti 
kynät ja kumit. Muu materiaali 
tulee seurakunnalta. Tuona lau-
antaina 5.9. saat taskuun sopivan 
rippis-infovihkosen, johon kerä-
tään merkintöjä rippikouluvuo-
den aikana. Oppilaan tulisi käydä 
viidessä jumalanpalveluksessa ja 
kuudessa muussa tilaisuudessa 
(esimerkiksi nuorten ilta, jokin 

kirkollinen toimitus tai tilaisuus 
jossakin kyläkunnassa). Nuori-
sotyönohjaaja Sari Lehtonen on 
lähettänyt postitse tuleville rippi-
kouluikäisille kirjeen ”Tervetuloa 
rippikouluun”. Siinä olevat tiedot 
ovat edelleenkin ajankohtaisia

Tottahan toki voi rippikoulun 
käydä myös muualla kuten Viva-
mossa tai vaikkapa Karkun opis-
tolla tai Mellilän Mustajärvellä. 
Muitakin paikkoja on olemassa. 
Niihin pitää vain itse ilmoittautua. 
Karkun opiston puhelinnumero 
(03) 513 4151. Evankeliumiyh-
distyksen Varsinais- Suomen piirin 
numero on 0400 770 798 (hoitelee 
mm. Mustajärven keskusta Melli-
lässä). Vivamon numero Lohjalla 
Kansan Raamattuseura 020 768 
1760. Kansanlähetyksen numero 
Hausjärvi Ryttylä 019 77 920.

Risto Ahti

Ypäjän seurakunnan
diakoniatyö 

Diakoniatoimiston vastaanotot:

Torstaisin ja perjantaisin klo 9.00-11.00. 
Puh. 040 553 6362, diakonissa Arja Kullanmäki.

EI päivystystä viikoilla 32-33, olen lomalla.

EU-elintarvikkeita on nyt saatavilla ja voidaan kuljettaa 
myös kotikäynneillä kotiin. Muistakaa ottaa omat kassit 
mukaan! 

Hartaudet Palvelukeskuksessa pidetään elokuussa 
torstaina 5.8.2010 klo 13.00 Hoivalla ja klo 13.30 Ruus-
tinnassa. Lukkarin KeVa-hartaus pidetään myös torstaina 
5.8.2010 klo 14.10. 

Työttömien ruokailut alkavat syyskuussa keskiviikkona 
1.9.2010. Ruokailun hinta on edelleen 3 euroa, mutta näyt-
tämällä työnhakukorttia maksaa ruoka vain 2 euroa.

Kaikille eläkeläisille avoin ”Kultaisen iän kerho” ko-
koontuu joka toinen parillinen torstai alkaen 23.9.2010, klo 
11.30 – 13.30. HUOM! aika. Aloitamme uutena kokeiluna 
ruokailulla klo 11.30, johon kaikki eläkeläiset ovat terve-
tulleita. Maksu ruoasta on edelleen 4 euroa, mutta vapaa-
ehtoinen kahviraha kerätään kahvituksen aikana retkikas-
saa varten. Varsinainen ohjelmaosuus alkaa hartaudella 
n. klo 12.15, jonka jälkeen kahvittelemme n. klo 12.30 ja 
kun on vierailijoita tai muuta ohjelmaa, he esiintyvät klo 
12.50 – 13.30.

Kultaisen iän kerhon kokoontumiset aloitetaan retkel-
lä Sarkamuseoon, Kanta-Loimaan kirkkoon ja kotiseutu-
museoon torstaina 9.9.2010. Lähdemme Ypäjän seura-
kuntatalolta klo 9.15. Sarkamuseossa alkaa 1,5 tunnin 
teemaopastettu kierros ”MUISTOJEN SARKA” klo 10.00 
sisätiloissa, jonka jälkeen voi katsella vanhoja työkoneita 
ulkorakennuksessa. Lounas ja kahvi on varattu klo 12.00, 
jonka jälkeen jatkamme n. klo 13.30 Kanta-Loimaan kirk-
koon ja kotiseutumuseoon. Takaisin lähdemme ajelemaan 
n. klo 14.45. Paluu Ypäjälle n. klo 15.30. Retken koko-
naishinta on n. 33 euroa. Mukaan mahtuu 15 ensimmäi-
seksi ilmoittautunutta, koska otamme vain pikkubussin, 
jota Keijo ajaa. Diakonissa ottaa vastaan ilmoittautumisia 
puh. 040 553 6362.

Korkeimman siunausta ja hyvää kesänjatkoa kaikille seu-
rakuntalaisille! Toivoo 

Diakonissa Arja

Kun elämä potkii päähän, ikää karttuu, sairaus iskee, 
ulosottomies kolkuttaa…

DIAKONIA - Lähellä sinua
Kun haluat kantaa vastuuta lähimmäisestä lähellä ja kaukana, 
osallistua toimintaan…

Diakoniatyö on ihmisen palvelua – kä-
den ojentamista ihmiseltä ihmiselle.

Diakonian toiminta ajatuksena on kristil-
liseen rakkauteen perustuvaa palvelua 
eli lähimmäisen auttaminen. Se kohdis-
tuu erityisesti niihin, joiden hätä on suu-
rin ja joita ei muilla tavoin auteta.

Diakoniatyön tavoitteena on auttaa ja tukea syrjäytymistä, köy-
hyydestä ja yksinäisyydestä kärsiviä sekä elämän kriisitilantei-
siin joutuneita ihmisiä.

Diakonia toteutuu rinnalla kulkemisena, tukemalla, kuuntele-
malla ja vuorovaikutteisena. Hädänalaisia ihmisiä autetaan ta-
loudellisin, hengellisin, henkisin ja sosiaalisin tukitoimin.

Diakonian työmuotoja ovat mm. vanhustyö, vammaistyö, va-
paaehtoistyö, omaishoitajatyö, päihde- ja mielenterveystyö 
sekä perhetyö.

Diakonian toimintamuotoja ovat erilaiset ryhmät, kerhot, koti-
käynnit, syntymäpäiväkäynnit, juhlat, avustukset, leirit, retket 
ja erityistapahtumat.

Ypäjän seurakunnan diakoniatyö, diakonissa Arja Kullanmäki
Perttulantie 10, 32100 Ypäjä, puh. 040 553 6362

Lapsena muistan miesten kerto-
neen juttuja. Useimmiten ne kos-
kivat sotaa. Mutta osa jutuista 
taisi mennä sinne itsenäisyytem-
me tsaarin puoleiseen aikaan. 
Innokas sosialisti oli puhumassa 
suurelle kansanjoukolle. Puhuja 
kyseli, onko kaikilla leipää. Jos ei 
ole, niin menkää ja ottakaa niiltä, 
joilla sitä on. Kokouksen jälkeen 
puhuja huomasi polkupyöränsä 
hävinneen ja meni heti tekemään 
ilmoitusta poliisille. ”Minulta 
on hävinnyt polkupyörä”, huusi 
puhuja poliisille. Varkaus levisi 
tietona kansan keskuuteen ja pian 
asia selvisi, sillä eräs kuulija otti 
puheen tosissaan ja nappasi pol-
kupyörän, koska hänellä ei sitä 
ollut, ja lähti ajamaan. ”Otetaan 
siis niiltä, joilla on”, sanoi mies.

Kieltolakiaikana pidettiin ky-
läkunnan kokousta eräässä talos-
sa. Poliisikin tuli taloon, josta 
oli kerrottu, että sieltä sai myös 
pimeää viinaa. Kokouksen pää-
tyttyä poliisi kierteli talon nurk-
kia ja osui kylmillään olevaan 
huoneeseen, jossa oli iso joukko 

Kokouskaskuja
tyhjiä pulloja. ”Mistä noita tyhjiä 
pottuja on noin mahdottomasti 
kertynyt”, kysyi poliisi. Isäntä oli 
heti sanavalmis ja totesi, että sitä 
hänkin ihmettelee, sillä hän ei ole 
eläessään koskaan tyhjää pulloa, 
saatikka viinapulloa ostanut”.

Ypäjällä aikanaan piti kunnan-
valtuuston muuttaa kaava, jotta 
saataisiin hautausmaan tontiksi 
varatulle paikalle rakentaa seu-
rakuntakoti. Monet pelkäsivät, 
että hautausmaa loppuu kesken ja 
ehdottivat taloa tien toiselle puo-
lelle. Joillekin olisi riittänyt ker-
rostalon alakerrassa oleva seura-
kuntakoti. Halusin itsekin mennä 
kuuntelemaan kunnanvaltuuston 
kokousta, joka pidettiin 1980-lu-
vun alkupuoliskolla. Etukäteen 
tiedettiin, että äänestystulos on 
tasainen: puolesta ja vastaan. 
Kunnantalolle mennessäni jututin 
erästä valtuutettua ja sanoin että 
olisi se mukava saada uusi seura-
kuntakoti tuohon kirkon viereen. 
Ei olisi vanhuksillakaan pitkä 
matka kävellä kirkosta kahville 
seurakuntakotiin. Mutta riittääkö 

hautapaikat, kyseli valtuutettu. 
Sanoin että nykyaikana on polt-
tohautaus lisääntynyt ja niitä uur-
nia mahtuu vaikka kuinka paljon. 
Tällöin hänen ilmeensä kirkastui 
ja hän sanoi että sitä hän ei ole 
tullut ajatelleeksikaan. Sitten ker-
roin, että haluaisin tulla tekemään 
juttua sinusta jonakin päivänä 
meidän pitäjän lehteen. Tule vain 
ja soita etukäteen, niin pannaan 
hernekeitto samalla lämpiämään. 
Kunnanvaltuustossa äänestettiin 
julkisesti ja jokainen valtuutettu 
sanoi joko kyllä tai ei tai tyh-
jää. Olin varma että seurakunta-
taloa ei tule nykyiselle paikalle 
kun äänestys eteni. Tapaamani 
henkilö kannatti kaavanmuutosta, 
jolloin lehteriltä kuului selvästi 
p:llä alkava sana, jossa on är-
rää ja koota. Ja kaavanmuutos
voitti yhdellä äänellä ja talo ra-
kennettiin sille paikalle, missä se 
nyt on. Siis kannattaa valtuute-
tuille olla kohtelias ennen ko-
kousta ja ainahan ihmiset pitävät 
siitä, että heistä hyviä juttuja kir-
joitetaan.

Kirkonkokoukset voivat olla 
myös hyvin riitaisia. Raamatul-
la tai virsikirjalla voidaan lyödä 
toista päähän vertauskuvallisella 
tavalla. Eräs suuttui kokouksessa 
ja vielä ovisuussa huusi: ”Raama-
tusta jokainen löytää mieleisensä 
asian.” Ja pirukin osaa Raamattua 
lukea. Otetaan lause sieltä ja toi-
nen täältä, kuten entinen isäntä. 
Hän luki, että Juudas meni pois 
ja hirtti itsensä. Ja sitten hän luki 
myös: mene ja tee sinä samoin. 
Ja siihen loppui isännän raama-
tunluku.

Eräässä pitäjässä oli tulossa 
hyvin riitaisa kokous uuden kou-
lun paikasta. Järvikylän asukkaat 
olisivat halunneet saada heille 

koulun ja kirkonkylä piti puoli-
aan. Kokouksessa oli paljon Jär-
vikylän asukkaita paikalla. Hie-
man ennen äänestystä tuli joku 
huutamaan, että kenenkäs talo 
Järvikylässä palaa, kun nousee 
niin musta savu. Silloin väki ryn-
täsi ulos ja äänestyskin saatiin 
kirkonkylää miellyttäväksi, sillä 
Järvikylän asukkaat lähtivät sa-
vua katsomaan. Ei siellä tulipaloa 
ollut. Joku kulotti metsäänsä ja 
myöhemmin tiedettiin että kulot-
taja oli kirkonkylästä kotoisin. 
Olikohan etukäteen suunniteltu 
teko, se ei selvinnyt.

Risto Ahti
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Perjantaina 26.3. oli vuoden 
lämpimin päivä siihen men-
nessä. Päätin vielä kerran hiih-
dellä Talastuvalle. Keskipäivän 
jälkeen lämpö oli tehnyt ladun 
todella vaikeaksi hiihtää. Lumi 
mössönä imi kaiken suksen al-
la eikä eteenpäin päässyt kuin 
työntämällä väkisin. Ajatte-
lin että takaisin on helpompi 
tulla kun latua on kertaalleen 
hiihdetty (aamulla pakkasella 
oli ollut kävijöitä mutta nyt ei 
enää muutamaan tuntiin). Ta-
lastuvan katolla oli paksu lumi-
kerros ja mieleeni tuli että jos 
sen saat päähäsi, niin matka on 
loppu. Takaisin oli helpompi 
tulla samaa latua, mutta isossa 
mäessä oli muutama metri jota 
en minäkään ollut hiihtänyt, 
koska mäki mennään ylös sik-
sakkia. Ja kyllä mäessä vauhti 
loppui ja minä takamuksilleni 
syvään hankeen. Sieltä ei ole 
helppoa tulla ylös koska si-
teet eivät sellaisessa asennossa 
tahdo aueta. Mutta ylös pääs-
tiin ja jatkoin matkaani. Silloin 
soi kännykkäni ja Eliisa Perä-
vainio soitteli ja kertoi isänsä 
Antin sairaudesta. Ja puhelun 
loputtua hiihtelin eteenpäin ja 
vihdoin tuli Jouko Muuronen 
vastaan ja totesi, että nyt on 
sellainen keli, että sohjo läm-
min lumi imee kaiken luis-
ton pois. Tiesin että pääsiäisen 
alusviikon tiistaina 30.3. on 
palvelutalossa ehtoollishartau-
det, joihin Antti ja Aili myös 
osallistuvat. Mutta päätinkin jo 
lauantaina käydä heitä katso-
massa. En osannut aavistaa, 
että jo 3.4. pääsiäislauantain 
yömessussa Ypäjän kirkossa 
kuulen Antin poismenosta. Sai-
raus eteni nopeaa vauhtia.

Antti oli sotaveteraani

Kaikkiin veteraanitilaisuuksiin 
Antti ja Aili Kylä osallistui-

Maanviljelijä Kuusjoen kulmilla:
ANTTI HENRIK KYLÄ

vat. Korpraalin arvon saanut 
Antti osallistui moniin taiste-
luihin jatkosodassa: Umjär-
vi, Birkinitsa, Mäkriä, Vitele, 
Rajakontu, Uuksu, Tulemajo-
ki, Kauniskangas ja Nietjärvi. 
Joittekin noitten paikkojen lä-
hellä olen itse Venäjän reissuil-
la käynyt. Antti oli elämäänsä 
tyytyväinen ja sotavuodetkaan 
eivät jättäneet katkeruutta. To-
ki ne olivat raskaita, mutta vel-
vollisuus isänmaata kohtaan oli 
täytettävä. Antti oli Marttilassa 
syntynyt, ja jäi äidistään jo 
neljävuotiaana orvoksi kun äiti 
ja syntymätön sisar kuolivat. 
Sitten tuli muutto Kiipulle jos-
sa isä oli uusissa naimissa ja 
juuri Jokioisten Kiipulle Antin 
sijoitan. Kun olen ollut jokai-
sena juhannusaattona vuodesta 
1973 alkaen Jokioisten seura-
kunnan kesäkodilla puhumas-
sa, niin yhtenä varmana kuu-
lijakuntana ovat olleet Aili ja 
Antti. Sinne kotikylänsä järven 
rantamille juhannusta vastaan-
ottamaan halusi Antti vaimon-
sa kera.

Sitten tuli vuosi 1949 ja 
kesäkuussa viides päivä Ant-
ti meni naimisiin Aili Kyllik-
ki Palasen kanssa. Antti oli 
syntynyt 1.12.1923 joten 86 
vuotta tuli täyteen. Muistan hä-
nen syntymäpäiväjuhliaan mm. 
Kartanon koulun juhlasalissa, 
jossa väkeä oli tuvan täydeltä. 
Lapsia siunaantui neljä: Matti 
Antero, Helena Kristiina, Heik-
ki Juhani ja Eliisa Katariina. Ja 
ensimmäisen kerran tutustuin 
Kylän perheeseen ainakin sii-
nä vaiheessa kun tytär Helena 
kuulutettiin avioliittoon Urpo 
Uotilan kanssa ja juuri silloin 
radioitiin valtakunnallisesti ju-
malanpalvelus Ypäjän kirkosta. 
Ja jonkin ajan kuluttua häi-
tä vietettiin 27.7.1974. Monet 
reissut ja käynnit sitten tehtiin 
sinne Köyliöön Uotilan taloon. 

Kesäretkelläkin erään kerran 
oli oikein ehtona, että poike-
taan Antin ja Ailin tyttären ta-
lossa Köyliössä.

Esimerkillisiä 
osallistuja-
persoonallisuuksia

Aili ja Antti olivat hyvin esi-
merkillisiä ihmisiä osallistuja-
na kaikenlaisiin tilaisuuksiin. 
Kun 6.1.1990 Eliisa vihittiin 
avioliittoon Jarkko Perävaini-
on kanssa, niin Antti sai jät-
tää isännän hommat ja muutto 
tuli keskustaan Kallenpolulle. 
Se oli jo 1988 tapahtunut tuo 
muutto, ja Eliisa otti isännyy-
den.

Kauniissa kodissa, toisessa 
kerroksessa eleltiin pitkät ajat 
ja tapahtumat olivat lähellä. 
Ahkerasti osallistuttiin kir-
kon ja srk-kodin tilaisuuksiin 
ja paljon muuhunkin. Joskus 
poikkesin Kylän asunnolla ja 
sanoinkin että heillä on esi-
merkillisesti asiat kunnossa: 
ystäviä riittää, kun uskaltaudu-
taan ulos ”kopistaan” ja osal-
listutaan. Kukaan ei tahdo tulla 
katsomaan, jos ei itse ensi tee 
aloitetta ja osallistu.

Muistan aikanaan kun sain 
Antilta ja Aililta kuulla, että 
minua toivotaan Huldan mö-
kille kuumatohartauteen ja siitä 
alkoi vuosia kestävä perinne, 
joka ei ole vieläkään loppunut. 
Ja sitten eränä päivänä sain 
Antilta kuulla kadulla kävely-
reissulla, että ”taidamme muut-
taa tuonne palvelutalolle”. Ja 
sieltäkin käsin mahdollisuuk-
sien mukaan he osallistuivat. 
Vanhemmalla väellä on nykyi-
sin hyviäkin mahdollisuuksia 
tulla mukaan, jos vain on it-
sellä aloitteellisuutta. Näissä 
asioissa Aili ja Antti ovat esi-
merkillisiä ja sitä haluan nyt 
erityisesti painottaa.

Antti kehui 
Aili-puolisoaan

Antilla oli sanojensa mukaan 
erinomainen vaimo: ruuan-
laittaja, tarmopesä, jopa lau-
lutaitoinen. Ja tähän samaan 
kehumisjaksoon tulivat lapset-
kin: Eliisa ja Helena taitavi-
na maatilan emäntinä ja Matti 
menestyvä yrittäjä ja Heikki 
osaava insinööri. Antti Kylä 
oli avulias monelle suunnalle: 
Kuusjoen nuoriso sai Kyläl-
tä jääkentän käyttöönsä. Hän 
oli yhtenä toimeenpanijana 
Kuusjoen vesijärjestelmässä, 
ja jopa Pellisen Alli sai oman 
kaivonsa. Juhlapyhinä ystäviä 
ja sukulaisia vieraili Kylällä ja 
siten syntyi voimakkaita ystä-
vyyssuhteita talonväen ja vie-
railevien kesken.

Antin pitkän iän salaisuutta-
kin minulle raotettiin lasten ta-
holta: pienet unitorkut ja yleen-
sä hyvin säännöllinen elämän-
rytmi, hyvä suhde puolisoon 
ja tietysti hyvä ravinto. Tosin 
Antti piti kovasti kahvista, jo-
hon tilkka kermaa ja pari palaa 
sokeria. Ja kuulin hauskuutena 
vielä sen, että pitkään ikään 
vaikutti myös flanellipaita ja 
pitkät kalsarit kesät talvet ja se, 
että juoma ei saa olla kylmää. 
Antti Kylä nautti luonnon ja 
viljelykierron seuraamisesta: 
hän oli maanviljelijä loppuun 
saakka. Antti eli historiassa 
seuraavat aikakaudet: hevos-
aikakausi – traktoriaikakausi 
– pellonraivaus,  ja oli muka-
na ainakin jonkin verran tuo 
joen perkaus, ja lopulta mies 
ajaa henkilöautokortin kun jää 
eläkkeelle. Antti Kylän lempi-
virsistä oli yksi ylitse muiden: 
Päivä vain ja hetki kerrallansa. 
Ja jokaisena iltana Aili ja Antti 
Kylä lukivat yhdessä iltaruko-
uksen iltavirren kanssa.

Risto Ahti

Liite no 2
Vaalilautakunnan pöytäkirjaan 
1/2010/24.05.2010: 7 §

KUULUTUS VAALILUETTELOSTA (B)
Ypäjän seurakunnassa toimitetaan kirkkovaltuustoon.

14.11.2010
seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet

Vaaliluettelo pidetään valvonnan alaisena nähtävänä torstaina 
02.09.2010 kello 10–14 ja perjantaina 03.09.2010 kello 15–19 
kirkkoherranvirastossa, osoite Perttulantie 10, 32100 Ypäjä.

Äänioikeutetuiksi vaaliluetteloon on merkitty kaikki 14.11.2010 
mennessä 16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka 15.08.2010 
on merkitty tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi.

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen ja kirkkoherra saavat tehdä 
vaaliluetteloa koskevan oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimusta 
ei voi perustaa 15.8.2010 jälkeen tapahtuneeseen tähän seurakun-
taan muuttoon.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä viimeistään 
torstaina 07.09.2010 ennen kello 16 kirkkoherranvirastoon, osoi-
te Perttulantie 10, 32100 Ypäjä.

Vaalilautakunta kokoontuu käsittelemään oikaisuvaatimuksia 
perjantaina 01.10.2010 pidettävässä kokouksessa kello 16.

Ypäjä 24.05.2010.

Ypäjän seurakunnan vaalilautakunnan puolesta:
Puheenjohtaja Keijo Leppänen

Liite no 1
Vaalilautakunnan pöytäkirjaan 
1 /2010/24.05.2010: 6 §.

KUULUTUS (A)
Ypäjän seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 8 luvun 2 §:n 
1 momentin mukaisesti 14.11.2010 seurakuntavaalit, joissa vuo-
den 2011 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 15 jäsentä 
kirkkovaltuustoon.
KL:n 7 luvun 3 §:n sekä 8 luvun 3 ja 4 §:ien mukaan vaalikel-
poinen seurakunnan edellä mainittuun luottamustoimeen on 
ehdokas,

1) joka viimeistään 15.09.2010 on merkitty tämän seurakunnan 
läsnä olevaksi jäseneksi;

2) joka on konfirmoitu viimeistään 15.09.2010 mennessä; ja 
joka täyttää 18 vuotta viimeistään 14.11.2010.

3) joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu;
4) joka ei ole vajaavaltainen;
5) joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi aset-

tamiseen; sekä
6) joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai työsopimus-

suhteessa oleva työntekijä.
Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua 
vaalia varten on valitsijayhdistyksen asiamiehen tai tämän va-
ramiehen toimesta annettava syyskuun 15 päivänä 2010 klo 16 
mennessä kirkkoherranvirastoon, joka on auki maanantaisin, kes-
kiviikkoisin ja torstaisin kello 9–12 sekä 15.09.2010 kello 12–16. 
Kirkkoherranviraston osoite on Perttulantie 10, 32100 Ypäjä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatava-
na kirkkoherranvirastosta.
Ypäjä 24.05.2010.
Ypäjän seurakunnan vaalilautakunnan puolesta:

Puheenjohtaja Keijo Leppänen

Tervetuloa seurakunnan 
päiväkerhoon

Vielä voi ilmoittautua kerhoon.
Syksyn 2010 kerhot alkavat viikolla 35. Huom. tiistaina 31.8 ei 
kerhoa, ohjaajat ovat kurssilla.

KERHOAJAT:

Maanantai klo 9.00 – 12.00 5-vuotiaat
Tiistai klo 9.00 – 11.00 4-vuotiaat
Keskiviikko klo 9.00 – 11.00 3-vuotiaat
  klo 12.00 – 15.00  5-vuotiaat
Torstai klo 9.00 – 11.00 4-vuotiaat

Mitä kerhossa tehdään?
 – hartaushetki
 – luovaa toimintaa (piirtämistä, askartelua, liikuntaa,
  laulua yms.)
 – eväshetki
 – vapaata leikkiä
 – satu- tai lorutuokio
 – loppupiiri

Mitä mukaan kerhoon?
 – Kerhoreppu/-kassi
 – sisätossut (tossuihin on hyvä laittaa lapsen nimi)
 – eväät: pieni välipala, juoma on laitettava muovipulloon
     tai pillimehu
 – kerhovihko (vihko annetaan kerhosta)

Tervetuloa tutustumaan päiväkerhoon Ypäjän Yössä 21.8.
klo 18–20

Lisätietoja voi kysellä päiväkerhosta 050-304 3926 maanan-
taista 23.8. lähtien klo 9–15.

Pertunpäivän aikoihin sunnun-
taina 22.8. kokoontuvat 50 vuot-
ta sitten rippikoulun käyneet.

Ilmoittautumiset 16.8. men-
nessä kirkkoherranvirastoon.

Tervetuloa sunnuntaina 22.8. 
klo 10 messuun kirkkoon, ja sit-
ten muistelemaan srk-kodille. 
Nyt on vuorossa vuonna 1960 
rippikoulun käyneet nuoret. Sys-
teemi on se että aluksi tullaan 
kirkkoon ja sehän on nyt van-
han Pertunpäivän aaton aatto eli 
sunnuntai 22.8. Vanhan tavan 
mukaan jo ennen klo 10 kuul-
laan iloista puheen sorinaa kirkko 
salissa, kunnes urkusoitto sen pu-
linan hiljentää.

Perinteisesti vanhat rippi-
koululaiset käyvät laskemassa 
kukkavihkonsa sankaripatsaalle. 
Aina on joku ilmaantunut sen 
hankkijaksi ja hän sitten muu-
tamat sentit kerää osanottajil-
ta srk-kodilla. Joskus on siellä 
patsaalla ollut oikein puhekin. 
Sen jälkeen kokoonnutaan srk-
kodille, jossa on aluksi tarjoilua. 
Jotakin pientä suolaista emän-
tä laittaa. Tästä tarjottavasta on 
kerätty kustannuksina viitisen 
euroa. Se selviää kahvipöydässä 
tuo summa. Tarjoamisten takia 
on ilmoittautuminen kirkkoher-
ranvirastoon elokuulla ja vii-
meistään maanantaina 16.8. klo 
9-12 jolloin virastossa ollaan. 
Toki voi aikaisemmin ja mie-
luummin hyvissä ajoin ilmoit-
tautua virastoon puhelin 767 
3108 ja virasto avoinna maa-
nantai ja keskiviikko ja torstai 
klo 9-12. Aina voi ruokavalion-
sakin ilmoittaa. Muistakaa ottaa 

valokuvia ja muutakin muistoa 
vuodelta 1960 mukaan ja iloinen 
mieli sekä tietysti puoliso tai 
kyytimies mukaan.

Ohjelmassa on aina ollut 
myös esittelykierros niin että 
rippikoululainen sanoo ainakin 
nimensä ja nykyisen paikkakun-
tansa, mutta toki myös muuta 
voi kertoa. Aina on löytynyt jo-
ku joka johtaa tuota kierrosta. 
Risto-pappi käy srk-kodilla heti 
kahvittelun jälkeen ja sanoo pari 
sanaa, mutta sitten ovat muis-
telijat jääneet keskenään rupat-
telemaan ja kertomaan itses-
tään. Pertunpäivän ohjelmiin on 
yleensä ehditty mukaan.

Varsinaista konfirmaatiopäi-
vää en löytänyt kirjasta. Ihmeel-
linen juttu. Mutta varmaankin 
joku sen todistuksestaan tai va-
lokuvastaan löytää ja ilmoittelee 
asian. Ja konfirmaatiopäivä sel-
visi Airi Ikonen (Puukka) naapu-
rista tuli ja kertoi että se oli hel-
luntai 5.6.1960 ja päivä oli kau-
nis ja lämmin. Muuten siihen ai-
kaan vielä arvosteltiin sisäluku, 
Raamatun historia, katekismus 
ja kristinoppi numeroilla 1-4. Ja 
hyväksytty-merkinnän kohdalla 
sana on. Luettelen sukunimet ja 
ensimmäisen etunimen, joka voi 
olla siis muu kuin puhekielessä 
käytetty nimi. Suurin osa oli 
vuonna 1944 syntyneitä, mut-
ta joukossa myös jokunen 1943 
syntynyt.

Kirkonkirjan mukaan seuraa-
vat kävivät rippikoulun vuonna 
1960: Hakala Markku, Karta-
nonkylä, Heikkilä Väinö, Levä, 
Jussila Ilkka, Järvinen Mauri, 

molemmat Ypäjänkylästä, Ka-
jander Reijo, Kaunela Tauno, 
molemmat Mannisista, Laaja-
lehto Tauno, Palikkala, Laine 
Seppo, Kartanonkylä, Mansik-
kaniemi Mauri, Levä, Mattila 
Mikko Manninen, Männikkö 
Pertti, Perttula, Paljakka Las-
si, Kartanonkylä, Rämö Pekka 
Ypäjänkylä, Simola Sakari Pert-
tula, Suominen Pertti, Ypäjän-
kylä, Tamminen Tauno, Karta-
nonkylä, Tuura Kari, Perttula, 
Virtanen Tarmo, Levä. Tytöt: 
Ypäjänkylästä: Haapanen Mai-
re, Palmolahti Eeva, Pelander 
Pirkko, Puukka Airi, Vuorinen 
Kerttu ja Vuorinen Hanna, Ylös-
mäki Mirja. Mannisista: Heikki-
lä Arja, Kankare Mailis, Vanne 
Ritva. Varsanojalta: Kaven Mar-
jatta, Uutela Sirpa. Palikkalasta: 
Kuusisto Liisa, Laurila Leila, 
Moisander Marja-Liisa, Savolai-
nen Sirkka. Perttulasta: Levan-
der Pirkko, Ruuth Arja, Ja sitten 
Levältä: Mäki Elina, Numme-
lin Aune, Romu Helli, Suvanto 
Marja-Leena, Kartanonkylästä: 
Orrberg Marja, Ruusiala Leila, 
Taalikka Terttu, Lehtonen Tuula. 
Ja Somerolta Tuomola Seija.

Luettelossa voi olla virhei-
tä, koska osa kirjaimista hieman 
epäselviä. Ja valtaisa on ollut 
joukko, joka on käynyt muis-
sa seurakunnissa rippikoulun. 
Syynä on se, että siihen aikaan
yhteiskoulujen ja ammattikou-
lujen yhteydessä on ollut rip-
pikoulua. Silloin ei vielä ollut 
leiririppikoulu suosiossa, vain 
kolme neljä on sellaisen jossa-
kin käynyt.

Muualla vuonna 1960 rippi-
koulun käyneet: Forssan ammat-
tikoulu: Pentti Fabritius, Kaler-
vo Hossi, Markku Malhonen, 
Arvo Puukka, Martti Sillanpää, 
Reijo Pääjärvi, Martti Taipale, 
Valto Turkki, Kari Verronen. So-
merolla Matti Laitinen. Pekka 
Heinonen Metsämaalta. Ja Fors-
san yhteislyseossa Pekka Lyly 
ja Pertti Kulmala. Raimo Moi-
sander leiririppikoulu Forssa; 
Jokioisilla Kari Pietilä, Väinö 
Raitanen Lappeella. Ja Koskella 
TL. Pertti Kavén ja Pekka Huh-
tanen ja tytöistä Kirsti Aalto ja 
Liisa Kostiainen sekä Sirpa Lei-
no. Helsingissä Kirsti Närvänen. 
Maria Laitinen Somerolla. Mar-
jatta Salo Forssassa. Loimaalla 
kävivät Lea Paloposki, Sinikka 
Yrjä ja Tuula Hakala. Turussa 
Hilkka Vesanen. Jokioisilla Rai-
ja Kauriinoja, Ritva Rassi. Sekä 
leirillä Forssassa Sirkka-Liisa 
Pietiäinen ja Kauniaisissa Leila 
Lehtonen.

Hyvää kesäkautta toivon kai-
kille ja tervetuloa sankoin jou-
koin mukaan.

Yleensä on ollut osallistujia 
puolisoineen 40-50 henkeä vii-
me vuosina. Viime vuonna taisi 
jäädä hieman alle, mutta nyt tuo 
ennätys menee rikki, koska rip-
pikoululaisia on selvästi vuot-
ta 1959 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

Vuonna 1960 ripille päässeet:
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Suomi on täynnä kesäteatterei-
ta, vaikka Ypäjällä ei ole ollut 
sellaista neljännesvuosisataan. 
Sen sijaan musiikkiteatteri on 
tarjonnut ainutkertaisia nautin-
nonhetkiä luonnonkauniin pap-
pilanmäen katsomossa tausta-
na Loimijoki viljavainioineen. 
Sitoutumisen malliesimerkkiä 
voi katsoja käydä oppimassa 
juuri Ypäjän musiikkiteatteris-
ta, jossa monien kymmenien 
osaava harrastajien joukko tar-
joaa runsaan parituntisen elä-
myksen. Ammattilaisia vetäjiä 
on onnistuttu saamaan tällekin 
kesälle: ohjaaja Hannele Mar-
tikainen nyt ensikertalaisena 

Ypäjän musiikkiteatteri
petraa vanhetessaan

ja hänen tuttavansa monista 
edellisistä kerroista musiikin 
johtaja Kari Mäkiranta. Ypäjän 
oma poika Sampsa Jaakkola 
lavastajana sekä puvustaja Pi-
ritta Kämi-Conway Someron 
Kärsälän ruusutarhasta ja Kati 
Kotilainen koreografina.

Titanic-laivan neitsytmat-
kassa musiikki ja laulu ovat 
keskeistä ja useimmat näytteli-
jät ovat jatkuvasti mukana. Nyt 
ei tule monellekaan näyttelijälle 
aika pitkäksi, päinvastoin ko-
ko ajan tapahtuu. Uskon että 
helteisinä harjoituspäivinä on 
hiki virrannut ja juomaa kulu-
nut valtaisasti. Maailman kuu-
luisimman laivan onnettomuus 
ei jätä katsojaansa välinpitämät-
tömäksi vaan hän eläytyy näke-
määnsä ja kuulemaansa pitkän 

aikaa esityksen jälkeenkin.
Minulle Titanic tuli tutuksi 

kesällä 1966, jolloin olin vel-
jeni luona Yhdysvalloissa pari-
sen kuukautta lähellä Bostonia 
Massachusettsin osavaltiossa. 
Eräänä sunnuntaina jotkut pai-
kalliset ottivat minut kyytiinsä 
ja kierrettiin ainakin Connec-
ticutin ja Rhode Islandin osa-
valtiot. Poikkesimme eräässä 
talossa, jossa asukkaana oli 
Titanicista pelastunut toden-
näköisesti Pohjanmaalta tullut 
nainen. Muistan hänet piene-
nä laihana noin 70-vuotiaana. 
En ollut kovinkaan kiinnos-
tunut tuosta onnettomuudesta 
14–15.4.1912 välisenä yönä. 
Sehän tuntui kovin vanhalta 
jutulta. Minulle kerrottiin, et-
tä nainen ei koskaan halunnut 

Ypäjän Yötä 2010 ovat tukemassa seuraavat yritykset, 
järjestöt ja hankkeet:

Plastiset Oy, Tilausliikenne Matti Mikkola, Ypap Oy, 
Ypäjän Apteekki, Ypäjä Golf Oy, Ypäjän Kylämatkailu-
hanke, Ypäjän Osuuspankki.

Mielenterveysyhdistys Mielikki ry. ja Forssan Seudun 
Mielenterveysseura ry. ovat vapaaehtoista mielenterve-
ystyötä tekeviä järjestöjä, jotka toimivat Forssan talousalu-
eella. Mielikin järjestämä vertaistukiryhmä sekä Mielenter-
veysseuran tukihenkilökoulutus aloittavat Ypäjällä syksyllä 
2010. Mielikki ja Mielenterveysseura ovat olleet mukana 
suunnittelemassa Ypäjän Pertunpäiviä ja järjestävät tapah-
tumassa ohjelmaa.

KIITÄMME LÄMPIMÄSTI KAIKKIA SPONSOREITAMME!

Ohjelma

Perjantai 20.8.
Klo 20-01  Pertunpäivien avajaistanssit Paijan Areenalla
 Orkesterina Harmonikkayhtye Savisormet 

Loimaalta
 Vapaa pääsy
 Köllintie 20

Lauantai 21.8.
Klo 10-13 Koko perheen kirppis Pertunkaaressa 
 Kahvio, lapsiparkki, ongintaa yms. Tervetuloa 

edullisille ostoksille! 
 Järj. MLL Forssa, Humppila, Jokioinen, Koijär-

vi, Tammela ja Ypäjä.
 Pertuntie 5

Klo 11 Pertunpäivän kilpailut Ypäjän urheilukentällä
 Kilpailu on avoin kaikille 5-15 -vuotiaille lapsil-

le ja nuorille.  Lajeina ovat pallonheitto, pituus-
hyppy, korkeushyppy sekä kuulantyöntö.

 Ilmoittautuminen paikan päällä viimeistään 
kymmenen minuuttia ennen kilpailuiden alka-
mista. Osallistujia ei ole vakuutettu, suositte-
lemme henkilökohtaisen tapaturmavakuutuk-
sen ottamista. Järj. Ypäjän Yllätys

 Pertuntie 5

Klo 15 Pertun tori
 Torimyyntiä torilla ja Perttulantien varressa
 Paikkavaraukset: (02) 7626 5242

Klo 16-17 Kaikille avoin Pertunpäivän mäkiauto-
 kilpailu
 Pertuntie 5, maali Lepolantie 2 – Pertunkaa-

resta Ratsuriihen eteen. Lisätiedot, säännöt 
ja ilmoittautumiset 18.8.2010 mennessä: Mika 
Talvisilta p. 040-7338 244 tai mika.talvisilta@
gmail.com

YPÄJÄN PERTUNPÄIVÄT 20.8. – 22.8.2010
YPÄJÄN YÖ LA 21.8.
KLO 17.30–22

TORI  (Kurjenmäentie 2)

Klo 17.30 Ypäjän yön avaus
 Kunnanjohtaja Sinikka Malin avaa 

10. Ypäjän Yön

Klo 17.35 Punkki-yhtye esiintyy
 Paikallinen kaikentyylistä musiikkia 

soittava nuorisobändi

Klo 18.40 Tanssiryhmä Unique esiintyy

Klo 19.15 Illan päätähti Alan Burgess Garage Band 
esiintyy

 Alan Burgess Garage Band on pääosin Fors-
san seudulla vaikuttava noin 10-henkinen 
blues & bilebändi.  Ohjelmisto muodostuu 
viihteellisestä englanninkielisestä cover-mu-
siikista; Blues Brothers, Ray Charles, James 
Brown, Stevie Wonder, Robbie Williams…

Klo 20.20 Karaoke
 Karaokeisäntänä toimii Jari Kauppila.
 Järj. Mielikki

Klo 21.50 Illan huipennukseksi Tulikaste-show!

KIRKKO  (Perttulantie 6)

Klo 18 Suvi-illan hartaus vanhan kirkon paikalla

Klo 20-21 Urkumusiikkia kirkossa
 Kanttorina Jari Jankama
 VETERAANITUPA  (Perttulantie 7)

17.30-22 Avoimet ovet Veteraanituvalla
 Veteraanijärjestöt esittelevät toimintaansa

17.30-22  Näyttelytila Tähkässä Tuija Pietilä-Estra-
dan maalauksia

SEURAKUNTAKOTI  (Perttulantie 8)

Klo 18-20 Avoimet ovet seurakunnan päiväkerhossa

TERVEYSASEMAN PIHA  (Perttulantie 18)

Klo 18-20 Mölkkykilpailu, järj. Eläkeliitto

KUNNANTALO  (Perttulantie 20)

Klo 18-22 Pelastustoimen kaluston esittelyä
 Nostolava-auto paikalla!

SUOMI DESIGNIN PIHA (Pajatie 1)
Klo 19-22 Lounais-Hämeen Urheiluautoilijat
 Reserviläiset
 Ratsukoulun Eskadroona
 Tanhuanpään tila
 Makkaraa ja muuta myytävää
 Leikkimielinen kilpailu

PERTTULAN KOULUN PIHA  (Perttulantie 57)

Klo 18-22 Hattaroiden ja halausten myyntiä, katu-
liitumaalausta sekä yhdistysten esittelyä 
Järj. Mielenterveysseura

Klo 18-22 Vossikka-ajelua ja talutusratsastusta
 Järj. Hevosopisto

KIRJASTO  (Perttulantie 59)

Klo 18-20 Elävä kirjasto
 Minimuotoisen Elävän kirjaston kirjat ovat 

ihmisiä, jotka kuuluvat erilaisiin vähemmis-
töryhmiin. Voit lainata itseäsi kiinnostavan 
Elävän kirjan 20 minuutin keskusteluhetkeen. 
Järj. Mielikki

Klo 18-22 Pomppulinnat, iso ja pieni
 Tule maksutta pomppimaan! Valvoja paikalla

Klo 18-22 Kasvomaalausta 
 Iida Toivola maalaa kuvan kasvoihisi maksutta

Klo 18-22 Suuri poistokirjamyynti 
 Myynnissä runsaasti kaunokirjallisuutta, hinta 

3 € kassi!

Klo 18-22 Näyttelytilassa esillä Anne Järvisen käsitöitä 
ja maalauksia

MUSIIKKITEATTERI  (Jaakkolantie 4)

Klo 18 Koko perheen teatteriesitys Toivon päivä
 Esittäjänä Ideateatteri, järj. MLL Ypäjä
 Esityksen jälkeen juhlitaan Mannerheimin 

Lastensuojeluliiton 90 v ja MLL Ypäjän 85 v 
toimintaa. Tarjoilua ja lapsille yllätys!

Sunnuntai 22.8.
Klo 10 Pertun Messu kirkossa  (Perttulantie 6)
 50 v sitten ripille päässeiden kokoontuminen

ILOINEN ILTAPÄIVÄ KOTISEUTUMUSEOLLA
(Jaakkolantie 4)

Klo 12-15 Hanuri-Mainingit musisoivat

Klo 12-15  Maailman vanhin kesytetty kotieläin eli al-
pakka näytillä Ypäjän alpakat 

Klo 12-13 Työnäytöksiä
 Vanhojen ikkunoiden kunnostaminen /Sirpa 

Ryyppö-Himanen
 Pellavalangan kehrääminen /Sylvi Leino

Klo 13-13.45 Yhteislaulua
 Lauletaan yhdessä kesäisiä lauluja, säestäjä-

nä Sari Jokela

Klo 13.45 Kotiseutuyhdistys julkistaa vuoden 2010 
Pertun ja Kertun

Klo 14.15 Lahja Ahvo esittelee museon tiloja ja esi-
neistöä

 Sotaveteraaninaisten kahvimyynti muse-
olla tapahtuman ajan

käydä Suomessa, ei laivalla ei-
kä lentokoneella. Juuri tuolla 
automatkalla opin nimet tor-
nado ja hurrikaani, sillä illaksi 
piti ehtiä kastejuhlaan, mutta 
kova tulva hidasti matkaa. Sen 
verran oli onnea että odottivat 
kummisetäänsä, sillä kyseessä 
oli veljenpojan kaste.

Kun paluumatkalla Suomeen 
lensin yli Newfoundlandin Is-
lantiin, niin katselin potkuriko-
neesta tarkkaan niitä näkymiä 
saaren lähellä, jossa Titanic ko-
ki kohtalonsa hyisellä merellä. 
Myöhemmin olen monia juttuja 
lukenut tästä 1513 hukkunutta 
vaatineesta onnettomuudesta. 
Se johtui ylpeydestä, välinpitä-
mättömyydestä, tietojen kulun 
väärinkäsityksistä ja suuresta 
kilpailuhengestä saattaa laiva 

nopeasti perille ja ihminen on 
aina halunnut lyödä ennätykset. 
Kun kapteenille selviää lopul-
takin onnettomuus, on silloin 
kaikki jo myöhäistä. Mukavaa 
kun Osmo Jaakkola taukojen 
jälkeen on palannut yhdeksi 
näyttelijäksi monien muitten 
joukkoon. Ja tietyt persoonat 
ovat jaksaneet puurtaa aina 
sieltä Kuismasta ja Helinästä 
alkaen. Katsoja pääsee muka-
vasti laivan kyytiin iloiseen 
menoon, mutta kokee myös 
tuskansa, kun pelastusveneitä 
ei ole tarpeeksi ja niitä naisia 
ja lapsia piti ensin pelastaa. Ja 
kohelluksessa osa veneistä jää 
tyhjäksi. Tuli mieleeni vanha 
viisaus: Jos Jumala suo, meri 
antaa ja kapteeni päättää.

Risto Ahti

"Jäävuori suoraan edessä!"
Kuva: Karoliina Nurmio
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Tasoristeysonnettomuus sattuu 
useimmiten kokeneelle au-
toilijalle tutussa, varoituslait-
teettomassa tasoristeyksessä 
päiväsaikaan. Yleisiä onnetto-
muuksien syitä ovat kuljetta-
jan havaintovirhe, liian suuri 
lähestymisnopeus tai piittaa-
mattomuus STOP-merkistä. 
Vakavien tasoristeysonnetto-
muuksien määrä suhteessa on-
nettomuusmääriin on noussut. 
Kansainvälistä tasoristeystur-
vallisuuspäivää vietetään 22. 
kesäkuuta 2010.

Tänä vuonna on sattunut 17 
tasoristeysonnettomuutta, jois-
sa on menehtynyt viisi ja louk-
kaantunut kolme ihmistä vaka-
vasti ja neljä lievästi (tilanne 
1.6.2010). Vuonna 2009 onnet-
tomuuksia oli 35. Niissä kuoli 
11 ja loukkaantui 19 henkilöä. 
Vuonna 2008 onnettomuuksia 
oli 58. Valtion rataverkolla on 
yhteensä 3 376 tasoristeystä, 
joista varoituslaitteilla on va-
rustettu noin viidennes.

Huomattava osa tasoriste-
ysonnettomuuksista sattuu ra-
taosilla, joilla junaliikenne on 

Tuttu tasoristeys vaaran paikka
vähäistä tai junien nopeus ver-
raten pieni. Tuttuun ajoreittiin 
ja muistikuviin junien aikatau-
luista ei pidä koskaan luot-
taa. Radoilla liikkuu päivittäin 
myös ylimääräisiä tavarajunia, 
yksittäisiä vetureita ja erilai-
sia ratatyökoneita. Juna ei voi 
väistää eikä se pysähdy het-
kessä. Junan pysähtymismatka 
140 kilometrin tuntivauhdista 
on yli kilometri.

Liikennevirasto parantaa 
turvallisuutta poistamalla ta-
soristeyksiä ja lisäämällä va-
roituslaitteita. Tasoristeysten 
poisto painottuu rataosille, joil-
la tehdään ratojen perusparan-
nustöitä. Lisäksi tasoristeysten 
läheistä pusikkoa raivataan 
säännöllisesti näkemäalueiden 
parantamiseksi.

Valvontaa ja 
kampanjointia eri 
puolilla maailmaa

Vuonna 2009 ensimmäistä 
kertaa vietetty Euroopan ta-
soristeysturvallisuuspäivä 
laajenee tänä vuonna maail-

manlaajuiseksi. Kansainvälistä 
tasoristeysturvallisuuspäivää 
vietetään 22. kesäkuuta. Päi-
vän aikana kampanjoidaan, 
tiedotetaan ja järjestetään po-
liisivalvontaa tasoristeyksissä. 
Toimintaa on yli 40 maassa.

Suomessa tasoristeyksien 
vaaroista muistutetaan muun 
muassa radiokampanjalla. 
Tietoiskut kehottavat tarkkaa-
vaisuuteen rataa ylitettäessä. 
Poliisi valvoo päivän aikana 
mahdollisuuksien mukaan lii-
kennettä tasoristeysten lähet-
tyvillä.

Vastuu radan 
ylityksestä on 
tienkäyttäjällä 

Vastuu radan turvallisesta ylit-
tämisestä on aina tienkäyttä-
jällä. Seuraavat ohjeet on hyvä 
muistaa tasoristeykseen tulta-
essa:
–  Hidasta nopeutesi niin alhai-

seksi, että kykenet tekemään 
oikean ja riittävän havainnon 
radalla olevasta liikenteestä. 

– Tarvittaessa pysäytä ajo-

neuvosi ennen rataa ja aina, 
jos tasoristeys on varustettu 
STOP-merkillä.

– Tarkkaile onko juna tulossa - 
varoituslaitteista huolimatta 
vastuu radan ylittämisestä on 
aina sinulla.

– Katso, kuuntele, raota tarvit-
taessa ikkunaa.

– Pysähdy, jos näet junan lä-
hestyvän. Anna junan mennä 
ohitse.

– Pysähdy myös, jos varoitus-
laitteet hälyttävät tai puomi 
on alhaalla tai laskeutumas-
sa. Odota puomien nouse-
mista ja varoitusvalon vaih-
tumista.

– Useampiraiteisella radalla 
junia voi tulla samanaikai-
sesti molemmista suunnista. 
Varmista molemmat suunnat, 
ennen kuin ylität radan.

KIRJASTOMUISTOT
TALTEEN

-kirjoituskilpailu
Ypäjän kunnankirjasto täytti 
150 vuotta vuonna 2009. 

Ypäjän kunnankirjasto julis-
taa kaikille avoimen kirjoituskil-
pailun, jonka aiheena ovat asi-
akkaiden kirjastokokemukset ja 
kirjastomuistot. Toivomme saa-
vamme kirjoituksia kaiken ikäi-
siltä kirjaston käyttäjiltä, jolloin 
ne valottaisivat mahdollisimman 
hyvin kirjastossa tapahtunut-
ta muutosta ja kehitystä. Kerro 
meille, mitä muistoja kirjasto 
sinussa herättää!

Kilpailussa on kolme sarjaa; 
aikuisten sarja (17-vuotiaista 
ylöspäin), yläkoululaisten sarja 
(12-16-vuotiaat) ja lasten sarja 
(alle 12-vuotiaat).

Kilpailuvastaukset palaute-
taan Ypäjän pääkirjastoon, os. 
Perttulantie 59, elokuun loppuun 
mennessä. Kussakin sarjassa 
palkitaan kolme parasta kirjoi-
tusta, ja palkinnot jaetaan lo-
kakuun aikana järjestettävässä 
kirjaston 150-vuotisjuhlassa.

Lisätietoja voi tiedustella kir-
jastosta, p. (02) 7626 5269.

Ypäjän kunnan järjestämissä 
uimakouluissa riitti vipinää. 
Uimakouluun ilmoittautui 38 
uimakoululaista.Uimakoulu 
järjestettiin kokonaisuudes-
saan Ypäjänkylän Uimakuljul-
la, Piilikankaalla todetun järvi-
syyhyn takia myös aamupäivä 
ryhmä siirrettiin Uimakuljulle. 
Kiitos vanhemmille joustavuu-
desta uimakoulun muutosten 
aiheuttamista kuljetusjärjeste-
lyistä.

Iltapäivän uimakoulu ryh-
mään ei valitettavasti suuren 
ryhmäkoon takia voitu ottaa 

kaikkia tulokkaita mukaan 
vaan vaihtoehtoisesti ehdotet-
tiin aamupäivän ryhmää. Ui-
makoulussa oli mahdollisuus 
suorittaa muutamia erilaisia 
uimamerkkejä sekä harjoitella 
uimatekniikoita uimaopettaja 
Kaisa Ahvenuksen opastuk-
sella. Uimamerkkisuorituksia 
jatketaan halukkaille syksyn 
aikana järjestettävällä uima-
halli reissulla. Vanhemmilta 
toivotaankin jatkossa lasten 
saavutettujen uimataitojen yl-
läpitämiseksi omatoimista ak-
tiivisuutta uintimahdollisuuk-

sia tarjoamalla.
Ypäjän Kunnan järjestämä 

maksuton uimakoulu huipen-
tui päätöspäivänä todistusten 

jakoon sekä Ypäjänkylän Ky-
läyhdistyksen tarjoamiin jää-
telöihin. 

Terveisin Merja

Kuvassa uimaopettaja Kaisa Ahvenus. Kaisa opetti mm. uima-
taitoa kehittäviä/vahvistavia uimatekniikoita. 

Kuvassa vasemmalla Ruut Järvelä ja oikealla Adele Seppänen. 
Hyvin sujuu, totesivat tytöt!

Ypäjän kunnan uimakouluissa 
riitti vilinää ja vilskettä

Kanta Hämeen poliisilaitos
Turvallisuusnurkka

Olemme kokeneet vuosisadan 
helteet. Uimavedet lämpene-
vät edelleen ja helteiden odo-
tetaan jatkuvan. Ihmiset ovat 
hakeutuneet vesien äärelle ja 
siksi hukkuneitakin on ennä-
tysmäärä. Hukkumisilta ei ole 
säästytty Forssan seudulla-
kaan. Perinteisten hukkumis-
syiden lisäksi asiaan on voinut 
vaikuttaa sairaus, jolle nopea 
lämpötilan vaihtelu on ollut lii-
kaa. Yhä useampi uskaltautuu 
veteen kuumuuden alkaessa 
tuntua ahdistavalta.

Lasten hukkumiset kosket-
tavat erityisesti. Lasten val-
vonta on työtä, eikä lasta voi 
jättää katseeltaan uimarannalla 
hetkeksikään. Vaikka rannalla 
olisi valvojia, jokainen lapsi 
vaatii omansa. Vastuu on huol-
tajalla. Jos onnettomuus sattuu, 
syitä pitää selvittää. Toivoisin 
kuitenkin malttia ja ymmärrys-
tä sitä kohtaan, joka on tapah-
tuma-aikaan vastuussa ollut.

Lomailusäät ovat lisänneet 
myös juomien kulutusta. Polii-
sin haaviin jää solkenaan ratti-
juoppoja. Jossakin ehdotettiin, 
että alkolukot pitäisi asentaa 
kaikkiin uusiin autoihin. Esitys 
on hyvä. Yksittäisinä hankin-
toina ne ovat kuitenkin kal-
liita. Nykyään rattijuopumuk-
seen syyllistynyt voi alkolu-
kon asentaa ja siten säilyttää 
ajo-oikeutensa. Autoihin on 
laitettu monenmoisia hienouk-
sia turvallisuutta parantamaan. 
Alkolukko puoltaa paikkaan-
sa perusvarusteena ja suojaisi 
monelta loukkaantumiselta ja 
kuolemalta. Suurin syy onnet-
tomuuksiin löytyy kuitenkin 

juuri ratin ja istuimen väliltä. 
Alkolukkopakko ei ole nopea 
ratkaisu, mutta autokannan 
vanhetessa olisi lukkoja sitten 
lopulta halvoissa kesäautois-
sakin.

Yhtä tärkeää kuin on olla 
valppaana auton kanssa liiken-
teessä – että ei saa vaikkapa 
tolppasakkoa – on ottaa huo-
mioon miten vastaa puhelimes-
sa puhelinmyyjille. Poliisille 
on tullut ilmoituksia, joissa asi-
akkaat ovat kertoneet, että he 
ovat vastoin tahtoaan jossakin 
nettirekisterissä ja ovat joutu-
neet siitä maksamaan. Lisäksi 
he eivät saa laskutusta loppu-
maan. Langoille ei pidä jäädä 
keskustelemaan turhia esimer-
kiksi hienotunteisuussyistä. 
Lyhyt puhelu on paras, jos ei 
halua ostaa tuotetta. Pitkän pu-
helun lopussa ote on saattanut 
herpaantua tasaisen puheenso-
rinan mennessä ohi korvien, 
ja tilaus on sitten kirjaantunut. 
Sitten onkin ihmettelemistä, 
mistä satasien lasku on tul-
lut eikä laskutusta saa poikki 
helpolla poliisinkaan kautta. 
Puhelinmyynti kaipaisi uusia 
selkeitä sääntöjä, sillä monet 
ihmiset ovat joutuneet nykyi-
sellään kohtuuttomiin tilan-
teisiin. Suusanallinen puhelu 
on muuttunut pikkutekstiseksi 
sopimukseksi, josta ei näytä 
olevan poispääsyä.

Helle jatkuu. Pitäkää huolta 
lompakostanne, sillä on monta 
ottajaa. 

Nautitaan kesästä! 

Markku Leppälahti
rikosylikonstaapeli

Yllätys-Bingo
Vuoden jokaisena sunnuntaina kello 18.00.
Liikuntahalli Pertunkaaressa.

Ypäjän Yllätys ry.

Koko perheen

SUURKIRPPIS
la 21.8.10 klo 10–13 Pertunkaa-
ressa, Pertuntie 5, Ypäjä

Pöytävaraukset 044-2961110 / Terhi

Pöytävuokra 10 €, jäsenille 5 €, lisäksi 2 € / rekki

Kahvio – lapsiparkki – kasvomaalaus – ongintaa

Tervetuloa hyville ostoksille!

Järj. MLL:n Lounais-Hämeen paikallisyhdistykset

"TITANIC" purjehtii
Ypäjän musiikkiteatterissa 
vielä 7.8.2010 asti.
Kuva: Karoliina Nurmio
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YHDISTYKSILYHDISTYKSILTÄTÄ

Minne menet nuori?
Ootko turhautunut, tylsistynyt, ahdistunut?
Tai muuten tarvitset jeesiä duunin haussa?

Haluutko muutoksen arkeen, jossa ei tapahdu mitään?

Täältä sen saat!

Kouluun tai duuniin - ainakin parempaan huomiseen...

Ai et usko - kokeile!
Miksi et soittaisi jo tänään?

 Puh. 040 176 5004 / Eija
 Puh. 040 176 5010 / Ewa
 Puh. 040 176 5007 / Tuula

Seutukunnan nuorten omat jutut ja tietoa projektista
www.minnemenetnuori.fi  tai www.fogebook.fi 

Ypäjän Musiikkiteatteri esittää
kesällä 2010 musikaalin

Ohjaus Hannele Martikainen
Musiikin johto Kari Mäkiranta
Koreogra  a Kati Kotilainen

Liput 20 / 17 / 10 euroa
varaukset puh. 040 842 8610
arkisin klo. 11-13 ja 16-18

tai
liput.ideateatteri.net

www.ypajanmusiikkiteatteri.  

Pvm Klo

20.7. 19.00
21.7. 19.00
22.7. 19.00
23.7. 21.00
24.7. 17.00
25.7. 17.00
27.7. 19.00
28.7. 19.00
29.7. 19.00
30.7. 19.00
31.7. 17.00
  1.8. 17.00 
  3.8. 19.00
  4.8. 19.00
  5.8. 19.00
  6.8. 17.30
  6.8. 21.30
  7.8. 17.00

Hyrsynseudulla tapahtuu …

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 80 vuotta 
siitä kun tangon suurmies syntyi. Naapurimme, kulttuuripi-
täjä kun on, ottaa  siitä kaiken irti järjestämällä monenlaisia 
konsertteja, reisuja  ja tapahtumia Unto Monosen muistok-
si. Ja komjastas, niin kuin siellä on tapana. Ollaan mekin 
täällä Hyrsynkulmalla päästy haukkaamaan tästä hedel-
mästä! Pitkäaikainen sihteerimme muisteli mielellään noita 
aikoja. ”Kyl mei otettiin niitä soittajia usseemman kerran 
lavalle. Se oli kalliimpi ku muut, mut se kyl kannatti. Ku luu-
kun veti auki, myytiin saman tiän pari kolmesattaa lippua. 
Väkkee tuli Kosken puolelta ja tottakai Someron puolelta 
oikein paljon. Kirkolta tuli iso porukka solttuja. Pyärillä sitä 
kuljettiin, ei sillon mittään muita pelejä ollu. Jonkulla oli au-
tokin, ei niitä montaa ollu. Soittajilla oli kyl auto.” 

Kulmikkaan pyöreä lava, täyttyi ääriään myöten. Unto Mo-
nonen soitti yhtyeessään ja vaimonsa lauloi, haitari ja viu-
lukin oli mukana. Santakangas soitti haitaria. Rautalankaa 
ei siihen maailmanaikaan soitettu. Ihmiset oli kovia tans-
saamaan. Likoilla oli levveitä helmoja ja pojilla valkosen 
nailonpairat päällä. Mononen soitti paljon tankoja, mutta 
kyllä polkka ehtoossa tuli varmasti. Kun tanssit oli loppu 
Monosella oli tapana nostella vaimoaan korkealle ilmaan. 
Unto haki musta paskeri päässään lippuluukulta palkkion, 
itse hoiti aina rahaliikenteen. Kovin oli tavallisen oloinen 
mies, hiljaselta vaikutti. Ei vielä tiedetty, että tästä miehes-
tä tulee vielä kansainvälisesti kuuluisa. ”Sillon oli nuarta-
väkkee paljon, vanhoja ei tansseissa nähty.” Pyörillä läh-
dettiin taas kotio päin tai kotja päin tai kuka kenenkin kotiin. 
Jos saatolle ei päässy sillä kertaa, sopi yrittää taas ensi 
kerralla, tuuri muuttuu kans.  Hyrsyn Lavasta tuli kuuluisa. 
Tänäkin päivänä moni kyselee vanhan lavapaikan perään. 
Se oli hienolla paikalla, lieneekö Unto Mononen juuri sii-
nä paikassa muodostaneen Satumaan sävelet; sitä taru ei 
kerro.

Mutta, ensi suvena tanssataan taas, joko perinteisesti tai 
nostalgisesti, se jää nähtäväksi. Kiitos tästä kesästä tans-
siväelle ja niille jotka ovat teoillaan tehneet kulmakunnan 
tanssiperinnettä kuuluisaksi ja tietenkiin niille jotka vanhoil-
la menopeleillä köröttelille paikalle tai polkasitte sieltä pois 
yhdessä tai erikseen. Lämmin kiitos arpajaispalkintojen 
lahjoittajille. Ensi kesänä twistataan!

tiedottaja                                                                                                                                            
Hyrsynseudun Kyläyhdistys ry.
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Tukihenkilökoulutus
Forssan Seudun Mielenterveysseura aloittaa 
tukihenkilötoiminnan Ypäjällä. Ypäjäläisiä kutsutaan 
tukihenkilökurssille, joka järjestetään 19.8.–9.10.2010 
Forssassa. Kaipaamme joukkoomme arjen auttajia. 
Tukihenkilöinä toimii eri-ikäisiä ja eri elämäntilanteessa 
olevia ihmisiä. Tule tekemään vapaaehtoistyötä 
mukavaan seuraan. Saat uuden harrastuksen, ystäviä 
sekä laadukasta ja ilmaista jatkokoulutusta.

Sinun apuasi tarvitaan. 
Auta antamalla aikaasi!
Hakuaika päättyy 12.8. 
Kurssille osallistujat 
haastatellaan. 
Kurssipäivät (torstaisin 
klo 17.00–20.15): 19.8., 
26.8., 2.9., 9.9., 16.9., 23.9., 30.9., kurssin päätös 
la 9.10.

Lisätietoa Anja, 
puh. 050 465 1152, anja.fsms@gmail.com

   KOKOUSKUTSU
   Ypäjän kunnan työntekijät,
   JHL ry:n 729

KOKOUS
Veteraanituvalla 5.8.2010 klo 19.00

Käsitellään mm. seuraavat asiat:
– pääluottamusmiehen valinta
– syksyn toiminta
– sekä muut esille tulevat asiat

Ypäjän kunnan työntekijät JHL ry:n hallitus

KIRJASTO 

YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO
Perttulantie 59
32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5269
puh. (02) 7626 5268 (kirjastonjohtaja, kulttuuriasiat)
ypajan.kirjasto@ypaja.fi 
www.ypaja.fi /fi /kunta/kuntalaiselle/asuminen/kirjasto
www.lounakirjastot.fi 

KESÄAUKIOLOAJAT 1.6.-31.8. AUKIOLOAJAT
    1.9. ALKAEN
ma klo 13–19 ma klo 13–19
ti klo 13–19 ti klo 13–19
ke klo 12–16 ke klo 13–19
to klo 10–15 to klo 10–16
pe klo 10–15 pe klo 10–16
kesälauantait suljettu   kk:n 2. ja 4. la klo 11–15
aattopäivinä klo 10–5

 * * * * *

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

AUKIOLOAJAT 1.6.–31.8. AUKIOLOAJAT
    1.9. ALKAEN
ti klo 17–19  ti klo 17–19
ke  klo 10–12  ke klo 10–12
kesälauantait suljettu  lauantait ilmoitetaan
    myöhemmin

* * * * *

KIRJASTON SATUTUNNIT

Satutunnit jatkuvat jälleen maanantaisin klo 10 alkaen 
30.8. Tervetuloa alle kouluikäiset lapset vanhemman tai 
hoitajan kanssa! Satutunneilla kuunnellaan pari kirjaa ja 
sen jälkeen askarrellaan tai väritellään. Jokaiselta käynti-
kerralta saa omaan satupassiin tarran. 

 * * * *

ELOKUUN NÄYTTELY
Anne Järvisen käsityötaidetta ja akvarellimaalauksia

* * * * *

FACEBOOK

Ypäjän kirjasto on nyt myös Facebookissa, ja löytyy haulla 
”ypäjän kirjasto”.
Tervetuloa faniksi, jolloin saat ajankohtaiset kirjastoa ja 
kulttuuritointa koskevat tiedot kaikkein nopeimmin! Myös 
kirjaston kuvagalleria löytyy facebook-sivultamme.

* * * * *

ELOKUUN TAPAHTUMAT KIRJASTOSSA

SUURI POISTOKIRJAMYYNTI YPÄJÄN YÖSSÄ LA 21.8. 
KLO 18–22! Runsaasti mm. 1980-luvun kaunokirjallisuut-
ta, dekkareita ja sotakirjallisuutta. Kassillinen kirjoja 3 
€:lla! Tule tekemään löytöjä vaikkapa kesämökille!

ELÄVÄ KIRJASTO -TILAISUUS YPÄJÄN YÖSSÄ LA 
21.8. KLO 18–20!

Minimuotoisen Elävän kirjaston kirjat ovat ihmisiä, jotka 
kuuluvat erilaisiin vähemmistöryhmiin. Voit lainata itseäsi 
kiinnostavan Elävän kirjan 20 minuutin keskusteluhetkeen. 
Järj. Mielikki.

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

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

Yhteis-
palvelupiste

Lähipoliisin vastaanotto yhteispalvelupisteessä 2.8.2010 
(joka kuukauden 1. maanantai) klo 13–15.

Linja-autovuorot 

Forssaan ja Loimaalle kesäaikana 
(7.6.2010 alkaen)

Tiistaisin ja perjantaisin
(juhannusviikolla ainoastaan tiistaina)

LOIMAA - YPÄJÄ AS. - YPÄJÄ - LOIMAA 
7.45 Loimaa - 8.05 Ypäjä as. - 
8.15 Ypäjä - 8.35 Loimaa

LOIMAA - YPÄJÄ - YPÄJÄ AS. - LOIMAA
10.45 Loimaa- 11.05 Ypäjä - 11.15 Ypäjä as.- 11.50 Loimaa
13.40 Loimaa - 14.05 Ypäjä - 14.20 Ypäjä as. - 14.55 Loimaa

Maanantaista perjantaihin
FORSSA - YP ÄlÄ- LOIMAA
5.45 Forssa - 6.10 Ypäjä - 6.30 Loimaa 
15.25 Forssa - 16.10 Ypäjä - 16.30 Loimaa
LOIMAA- YP ÄJÄ - FORSSA
6.50 Loimaa - 7.10 Ypäjä - 7.50 Forssa 
17.20 Loimaa - 17.40 Ypäjä - 18.15 Forssa
Tiedustelut: koulutoimensihteeri Auli Hossi puh. 7626 5261 
tai 050 574 7739.
Tiedustella voi myös asioimisliikenteestä ja 
pikavuoropysäkille kuljetuksista.

Kuntalaisten käyttöön tarkoitettu ilmainen matonpesupaikka
on avoinna. Käynti matonpesupaikalle tapahtuu Toimintakes-
kuksen, os. Perttulantie 24 pihapiirin kautta.

          Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry.

       KESÄTOIMINTAA

Mölkkypelit jatkuvat keskiviikkoisin kello 13 Rajatie 3:n 
piha-alueella (ei kaatosateella).

Jokioisten yhdistys on kutsunut meidät yhteislaulutilai-
suuteen Jokioisten Tietotalon parkkihalliin torstaina
5. elokuuta kello 18 (oma tai kaverin kyyti).

Kuukausikokoontumiset jatkuvat syyskuussa.

Liity yhdistykseen, soita Keijolle 050 363 6624.

MLL Ypäjä tarjoaa 
koko perheen
näytelmän

la 21.8.2010 klo 18.00 
Ypäjän musiikkiteatterilla.

Toivon päivä on hauska 
ja vähän koskettavakin 
kertomus ystävyydestä, 
yksinäisyydestä ja mielikuvituksesta. Se on näytelmä 
lapsille ja aikuisille.

Millainen on Toivon päivä? Lähde mukaan seikkailuun!

Tervetuloa!

MARJAINEN KESÄRETKI
SATAKUNTAAN LA 14.8.2010
Lähde mukaan retkelle Satakuntaan tutustu-
maan alueen lähiruokatuottajiin.

Lounasravintola Wanha WPK, Huittinen. Tutustuminen ry-
päleviinituotantoon Suomessa Kyttälän viinitilalla, jossa 
isäntä perehdyttää rypälelajikkeisiin Suomen olosuhteissa. 
Tilavierailu Marttilan marjatilalle, jossa mahdollisuus vadel-
man itsepoimintaan. Marjoja varten varatkaa mukaan kyl-
mälaukkuja.

Lähtö: Ypäjän keskusta ent. matkahuolto klo 09.30. Pa-
luu n. klo 20.00. Hinta: 50,00 euroa sisältää matkat, lou-
naan, tilavierailut ja kahvin.

Ilmoittaudu 8.8. mennessä Saara Rantanen, puh. iltaisin 
044 355 2312

PERTUNPÄIVÄ-TORILLE VARATTU MYYNTIPAIKKA – 
TOIVOTAAN TUOTTEITA MYYNTIIN

Ypäjän Eteläiset Maa- ja kotitalousnaiset

Ypäjän Hevosystäväinseuran

TILIKOKOUS ja illanvietto
30.8.2010 klo 19.00 Härkätallissa.

 Tervetuloa                               Johtokunta

Caissaniemen yleiset saunapäivät
Ypäjäläisille tarkoitetut yleiset saunapäivät Caissaniemes-
sä ovat keskiviikkoisin ja sunnuntaisin 1.6.–31.8. 2010. 
Sauna on avoinna keskiviikkoisin klo 12.00–21.00 ja sun-
nuntaisin klo12.00–20.00. Saunomisesta ei peritä maksua.

Caissaniemeä vuokrataan ypäjäläisille yhdistyksille, yrityk-
sille ja yksityisille henkilöille järjestyssääntöjen mukaisesti. 
Tiedustelut p. (02) 726 5242.

Ypäjän Karjalaisseura ry:n 
toimintaa

Saunailta Caissaniemessä (Tanilantie 110 
Tammela) tiistaina 10.8. kello 18 alkaen 

saunomista, pelejä, makkaranpaistoa ja kahvittelua. Vie-
raaksi kutsuttu somerolaisia. Tervetuloa joukolla mukaan.

Someron Karjalaseura kutsunut lähialueen seuroista ke-
säpäivän viettoon Heinhoviin maanantaina 2.8.2010 
kello 12 alkaen. Joukolla mukaan. Yhteys: Lassi Velling,
puh 041 456 7746.

Kaikki mukaan liikkumaan!

ZUMBA ZUMBA
jatkuu Ypäjänkylän Seuraintalolla elokuussa vielä kahtena 
torstaina 5.8. ja 12.8.

kello 18.00-19.00. Kertamaksu 5 €, vetäjänä Marianne 
Uotila.

Järj. Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry.

Vuoden 2010 korjaus- ja energia-avustukset 
Suhdanneluonteiset energia-avustukset yhteisön omista-
miin, vähintään kaksi asuntoa käsittäviin kerros- ja rivita-
lojen energiatehokkuutta parantaviin korjaustoimenpiteisiin 
ovat haettavina. Avustusta voidaan myöntää toimenpitei-
siin, jotka on aloitettu aikaisintaan 1.4.2010 ja viimeistään 
31.12.2010 sekä toteutettu viimeistään 31.12.2011. Hake-
mukseen tulee liittää kopiot urakkasopimuksen tai muun 
sopimusasiakirjan töiden aloittamisajankohtaa, urakkahin-
taa, tehtäviä toimenpiteitä ja sopimusosapuolia koskevista 
sivuista. Hakuaika on 1.4.–17.9.2010. Hakemukset liittei-
neen toimitetaan kunnan rakennustarkastajalle. Lisätietoja 
ja hakulomakkeita saa kunnan rakennustarkastajalta sekä 
www.ara.fi .

Ypäjän kunta
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Koulujen työ- ja loma-ajat 
lukuvuonna 2010–2011

SYYSLUKUKAUSI to 12.8. – ke 22.12.2010   
syysloma  vko 42 ma 18.10. – su 24.10.2010
lauantaityöpäivä la 11.9.2010

KEVÄTLUKUKAUSI ma 10.1. – la 4.6.2011  
talviloma vko 8 ma 21.2. – su 27.2.2011
pääsiäisloma pe 22.4. – ma 25.4.2011

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

Lukuvuosi 2010–2011
alkaa Ypäjän kunnan peruskouluissa ja esikoulussa

torstaina 12.8.2010

Koulut alkavat klo 9.00 ja esikoulu klo 10.00

Ensimmäisen koulupäivän kuljetusreittiä ja -aikataulua 
voi tiedustella keskiviikkona 11.8.2010 koulutoimistosta 
(puh. 7626 5261) tai suoraan kuljettajalta. Lukujärjes-
tyksen mukaiset kuljetusaikataulut jaetaan kouluilla ja 
esikoulussa ensimmäisenä koulupäivänä.

Sivistyslautakunta
Perusturvalautakunta

MAASEUTUELINKEINOJEN KEHITTÄMIS-
MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ VUONNA 2010
Yleistä tuen hakemisesta

1. Tukea voidaan maksaa ypäjäläiselle maaseutu-
 yrittäjälle tai maaseutuyrittäjälle, jonka yrityksen  
 kotipaikka on 1.1.2010 Ypäjällä.
2. Tukea tulee hakea maaseutulautakunnalta 
 viimeistään 1.12.2010 mennessä, hakemuksen 
 liitteenä tulee olla tositteet tai tositteiden kopio  
 tuettavaksi haetuista menoista.
3. Tukea maksetaan 1.12.2009 - 30.11.2010 aikana  
 syntyneistä arvonlisäverottomista menoista.
4.  Tuettavat toimenpiteet maksetaan käyttösuunni-
 telmassa varatun määrärahan puitteissa, niin että
 kaikkia tuettavia toimenpiteitä leikataan samassa
 suhteessa määrärahan ylittyessä.
5. Tukea ei myönnetä hankkeiden omarahoitus-
 osuuksiin.
6. 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 suunnitelma-
 ja asiantuntijapalvelut enintään 400 € / tila. Tukea ei
 makseta, mikäli neuvontapalvelu oikeuttaa 
 TE-keskuksen maksamaan investointitukeen.
2. Maatilojen ja pienyritysten sukupolvenvaihdoksien
 suunnittelu- ja neuvontapalvelut enintään 400 € / 
 yritys (tila). Tukea ei makseta, mikäli neuvonta-
 palvelu 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 maaseutu-
   lautakunnan 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

LUKEVIN LOMALAINEN -KILPAILU
Ypäjän kunnankirjasto järjestää tänä kesänä LUKEVIN 
LOMALAINEN -kisan 31.12.2010 mennessä 15 
täyttäville ja sitä nuoremmille lukijoille.

Kisa alkaa perjantaina 4.6. ja päättyy perjantaina 30.7.

Kirjastossa on jaossa iloisen värisiä kaavakkeita, 
joissa kysytään lukijan nimeä, ikää, luetun kirjan 
kirjoittajaa, kirjan nimeä, sivumäärää ja päivämäärää.

Kisassa on kaksi eri sarjaa. Valitse, kumpaan haluat 
osallistua:

Rohmut: Sarja niille, jotka lukevat kirjoja (satukirjat, 
lastenkirjat, nuortenkirjat, runot jne. EI kuitenkaan 
tietokirjat!)

Sarvikset: Sarja niille, jotka lukevat sekä kirjoja että 
sarjakuvia (Esim. Aku Ankan taskukirjat, Karviset jne.)

!!! Muista merkitä kaavakkeeseen rasti ruutuun, 
kumpaan sarjaan haluat osallistua. Voit osallistua vain 
yhteen sarjaan. 

Täytetyt kaavakkeet tulee palauttaa Ypäjän 

pääkirjastoon elokuun 10. päivään mennessä. Sen 
jälkeen kirjastolaiset laskevat luetut sivut yhteen, ja 
jokainen ikäryhmänsä lukenein lomalainen Rohmu- ja 
Sarvis-sarjoissa palkitaan kirjalla.

Lisätietoa saat kirjastosta. 

Hienoja lukuhetkiä! Toivottavat kirjaston tädit

Kunnanhallitus
Perttulantie 20
32100 Ypäjä

Ypäjän l i ikuntaohjelma 2010–2011 
 
Kutsumme kaikki Ypäjällä liikuntaa järjestävät 
tahot suunnittelemaan, keskustelemaan ja 
aikatauluttamaan Ypäjän 2010–2011 liikunta- 
toimintaa Ypäjän kunnantalon valtuustosaliin  

keskivi ikkona 11.8.2010 klo 18.00 

                Tervetuloa! 

Tiedustelut liikunnanohjaaja Merja Kivimäki  
puh. 050 433 9002 

Maaseutuasiamiehen palvelut 
käytettävissänne
Päivystysvastaanotto Ypäjän 
lomituspalveluyksikössä, Perttulantie 24,
tiistaisin kunnanviraston aukioloaikoina.

Muina aikoina yhteydenotot: Eeva Sirkkilä 
050 468 7846 tai Jouni Mäkelä 0500 741 121. 
Eevan tavoittaa Jokioisten kunnantalolta ja 
Jounin Humppilan kunnantalolta. 

Tervetuloa asioimaan tiistaisin Ypäjälle ja muina 
päivinä Jokioisille tai Humppilaan!

   Maaseutulautakunta

 

    TANSSIN TAIKAA 
 
     YPÄJÄN MUSIIKKITEATTERILLA 
          KE 25.8.2010 KLO 18–19.30 
 
Opetellaan helppoja rivitansseja kantrahtavan 
musiikin tahdissa (ei tarvita tanssiparia). 
 
Kaikki rohkeasti mukaan tanssimaan    
upeaan teatterimiljööseen. 
 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
23.8 mennessä: Liikunnanohjaaja 
Merja Kivimäki puh. 050 433 9002 

Kunnanhallitus
Perttulantie 20
32100 Ypäjä

Ypäjäläisten yli 60-vuotiaiden

KUNTOSALIVUOROT
Palvelukeskuksessa syksyllä 2010

Alkeisryhmä l      KE klo 13–14
Alkeisryhmä ll     MA klo 13–14
Jatkoryhmä l       MA ja  KE klo 14–15
Jatkoryhmä ll      TI ja TO klo 14–15

Syyskausi alkaa maanantaina 23.8.2010. 
Vuorot ovat ohjattuja.

Tiedustelut ja ryhmäläisten ilmoittautumiset
puh. 050 349 4331 / Ohjaaja Mari Krapi.
Hinnat: ohjatut vuorot kausimaksu 25 € tai 3 €/ kerta,
            vapaavuoron käyttömaksu 10 € /kausi

Vapaavuorot TI klo 13-14 ja PE klo 14-16 ja LA klo 13-15, 
joissa ei ohjausta. 
Tällöin jokainen on itse vastuussa mahdollisista tapatur-
mista. Vapaavuoroja voi käyttää kun on käynyt tai käy 
ohjatussa ryhmässä. Vapaavuoron käyttäjän tulee ilmoit-
tautua ohjaaja Mari Krapille puh. 050 349 4331.

IKÄIHMISTEN PÄIVÄTOIMINTA
 Pappilan päivätupa 

avoinna jälleen   
2.8.2010 alkaen

Maanantaina klo 10.00–14.00
Tiistaina klo 10.00–14.00

Ohjelmassa: kuntosaliharjoittelua, bingoa,
leivontaa, yhdessäoloa ym.

Päivän hinta 12,50 € + kuljetus 3 €/ suunta
Tervetuloa mukaan! 

Tiedustelut ja uusien ilmoittautumiset  
050 349 4331/ Mari Krapi 

TIEDOTE ASIOIMISLIIKENTEESTÄ

Ypäjän kunta järjestää keskiviikkoisin kaikille asukkailleen 
avointa asioimisliikennettä.  Jos haluatte asioida Ypäjän 
kirkonkylässä, käyttäkää edullista taksikuljetusta.

Kuljettaja keskiviikkoisin

Harri Haikonen 18.08., 08.09., 29.09., 20.10., puh. 
0500-317 336    10.11., 01.12., 22.12.

Matti Mikkola 04.08., 25.08., 15.09., 06.10.,  
 27.10., 17.11., 08.12.,  
(Heikki Ojala  29.12.           
puh. 040-701 3120)

Tuomas Sirén 11.08., 01.09., 22.09., 13.10.,
puh. 040-757 5833 03.11., 24.11., 15.12.

Joka keskiviikko reitillä Ypäjänkylä – Ypäjä kk. – Ypäjän-
kylä on kuljettajana Jukka Henttinen, puh. 0400-531 813.

Nykyiset kuljetureitit ja niiden aikataulut

Munittu klo 10.00
Kuusjoki klo 10.10
Manninen klo 10.20
Ypäjä kk. klo 10.30
Paluu Ypäjän kirkonkylästä klo 12.00

Ypäjänkylä klo 9.20
Ypäjä kk. klo 10.00
Paluu Ypäjän kirkonkylästä Ypäjänkylään klo 11.30 

Asioimisliikenteen on tarkoitus palvella kaikkia ypäjäläi-
siä, joten kuljetusreittejä Ypäjän kunnan alueella voidaan 
lisätä asiakkaan tarpeen mukaan.  

Lisätiedustelut, toivomukset 
Auli Hossi,  puh. 76 265 261 tai 050-574 7739
-----------------------------------------------------------------------------
SYYSKUUSSA JÄRJESTETÄÄN KESKIVIIKON ASI-
OINTIAJON LISÄKSI YKSI ASIOINTIAJO FORSSAAN.  
TARKEMMAT TIEDOT SYYSKUUN YPÄJÄLÄISESSÄ.
-----------------------------------------------------------------------------
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