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Parturi-kampaamo Outi Perho
Katinhännäntie 298, 32140 Ypäjä as.
Puh. 050 372 1172

:

Aloitus ti 19.8.2014 klo 19.00

www.parturikampaamooutiperho.fi

TSR-TEKNIIKKA OY

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

AUTOKOULU YPÄJÄLLÄ

Tapani Sirén

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

Varsanojantie 83, Potku-luokka (YHO:n ruokalan alakerta)

katso: www.forssanautokoulu.fi

Forssan Autokoulu
03-422 2222 (toimisto)

Haketusta sopivasti

Haketuspalvelu Laaksonen

puh. 0400 823 977

KUIVAA KOIVUKLAPIA
irtona ja n. 1,4 m pusseissa.
Myös kotiinkuljetus.
Pasi Uusitalo
p. 040 709 2482
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TAPAHTUMAKALENTERI
HEINÄKUU
4.7. klo 10 – 16
6.7. klo 18
4.7. klo 18 – 21
8.7. klo 14 – 16
16.7. klo 18.30
21.7. klo 18 – 20
26.7. klo 20 – 01

Suomen Hevosurheilumuseo avoinna. Kesän 2014 näyttelyn teemana on Hevonen
veistotaiteessa. Avoinna koko kesän (1.–2.8. lukuun ottamatta) pe ja la klo 10 – 16.
Yllätys-Bingo liikuntahalli Pertunkaaressa joka sunnuntai. Ypäjän Yllätys.
Rajaton Range. Joka perjantai tilaisuus tutustua golfiin. Tarjolla on veloituksetta
mailat, pallot sekä lyöntiohjausta. Loimijoki Golf.
Taidekurssit Ypäjänkylän Seuraintalolla. Kurssit jatkuvat tiistaisin ja torstaisin klo
14 – 16. Ilmoittautumiset sähköpostilla smysekaterina@gmail.com. Ypäjänkylän
kyläyhdistys.
Kansanmusiikkiyhtye Tradikaalin konsertti Ypäjänkylän Seuraintalolla. Vapaa pääsy.
Yhteistyössä Ypäjän kunta ja Ypäjänkylän kyläyhdistys.
Melontaretki Loimijoella (28 €/hlö). Ilmoittautumiset Jouni Palén, 050 545 4722
(www.erarenki.fi).
Possujuhla Seuraintalolla. Tytti Pelkonen yhtyeineen. Ypäjänkylän kyläyhdistys.

ELOKUU
1.8. klo 18 – 21

Rajaton Range. Joka perjantai tilaisuus tutustua golfiin. Tarjolla on veloituksetta
mailat, pallot sekä lyöntiohjausta. Loimijoki Golf.
3.8. klo 12
Koirien Match Show Seuraintalolla, ilmoittautumiset alkaen klo 10 ja kehät alkaen
klo 12. Luokat; Pennut, Pienet koirat, Isot koirat ja Lapsi ja koira. Ypäjänkylän kyläyhdistys.
3.8. klo 18
Yllätys-Bingo liikuntahalli Pertunkaaressa joka sunnuntai. Ypäjän Yllätys.
7.8. klo 19
Perinteinen Mansikkajubileum Tuottajain tuvalla. Kuusjoenkulman kyläyhdistys.
8.8. klo 20
Elotanssit Hyrsynkulman lavalla. Karaoketanssit. Tanssiorkesteri Fokus. Hyrsynseudun kyläyhdistys.
22. – 24.8.
Nuorten Hevosten Festivaali, EBEF-kasvattajapäivät. Hevosopisto.
22.–23.8.
Pertun päivät ja Ypäjän Yö. Ypäjän kunta, seurakunta ja paikalliset yhdistykset.
22.8. klo 16-20
Ohjelmaa kirjaston tienoolla.
22.8. klo 19
Musiikkituokio kirkossa. Ypäjän srk.
22.8. klo 20-01
Pertunpäivätanssit Seuraintalolla. Vapaa pääsy. Tapani Sulkasen tanssiorkesteri.
Yhteistyössä Ypäjän Vehnämylly, Ypäjän kunta ja Ypäjänkylän kyläyhdistys.
23.8.
Pertunpäivän tori (myyntipaikkavaraukset p. 02 762 6500).
23.8. klo 12
Kirppis/rompetori Lepolantien liepeillä (myyntipaikkavaraukset p. 050 363 0508).
23.8. klo 15
Mäkiautokilpailu, Lepolantie.
23.8. klo 16.30-24 Ypäjän yö. Ypäjän kunta, seurakunta ja paikalliset yhdistykset.
29.8. klo 18 – 21 Rajaton Range. Tilaisuus tutustua golfiin. Tarjolla on veloituksetta mailat, pallot sekä lyöntiohjausta. Loimijoki Golf.

Pieni ele -keräys kotimaan
vammais- ja kansanterveystyölle
Pieni ele -keräys eurovaalien 2014 yhteydessä tuotti Ypäjällä yhteensä 687,13 euroa. Siitä puolet on tilitetty valtakunnalliselle keräystoimikunnalle jaettavaksi liitoille ja toinen puoli Ypäjällä ja lähiseudulla keräyksen järjestämiseen
osallistuneille yhdistyksille.
KIITOKSET kaikille keräykseen osallistuneille ja lipaskerääjille sekä Ypäjän Osuuspankille keräyslippaiden tuoton laskemisesta ja tilittämisestä.
Jarmo Sillstén
Pieni ele -keräyksen kuntavastaava

YPÄJÄN
TAKSI
Puh. (02) 727 1180

Pikkubussi (1+16) ja
Taksipalvelu (1+8)

Taksi Kankare
– tilaus- ja sopimusajot
– pyörätuoli- ja
paarikuljetukset
– DVD, karaoke
040 844 1144

Jokioisten-Ypäjän 4H-yhdistyksen
Omalla kylällä -hankkeen (01.02. - 31.12.2013) valokuvauskilpailun satoa
Aiheena ”Mikä kylässäsi on sinulle tärkeintä.”

SYYSKUU
4. – 7.9.
7.9. klo 18
12.9.
14.9.

Suomenratsujen Kuninkaalliset. Hevosopisto.
Yllätys-Bingo liikuntahalli Pertunkaaressa joka sunnuntai. Ypäjän Yllätys.
Hevoshuutokauppa, Starinita Oy. Hevosopisto.
Harjoitusravit Hevosopistolla. YHO, Ypäjän Hevosystäväinseura ja Lions Kate

”Kesälaitumella” kuva Sara Markkula, 19 v.
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin
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Diakoniatyö

Y päjän seurakunnan

Diakoniatoimistossa päivystys
heinäkuussa vain
ke 2.7. klo 10–11.30
ja to 3.7. klo 15–16.
Elokuussa päivystystä
ei ke 27.8. eikä to 28.8.
Hanna on lomalla 7.7.–3.8.
Diakoni Hanna Rinne, yhteystiedot: puh. 040 553 6362,
s-posti: hanna.rinne@evl.fi.
Diakoniatyöntekijän kanssa voit keskustella luottamuksellisesti mieltäsi painavista asioista.

toimintaa heinä–elokuussa

Ypäjäläinen
Ypäjän kunnan ja Ypäjän seurakunnan julkaisema tiedotuslehti Ypäjän kunnan asukkaille.
42. 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 10 %
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
Papalintie 1 B 13
32100 Ypäjä
puh. (02) 767 3108
fax. (02) 767 3081
Kirkkoherranvirasto avoinna
ma, ke, to klo 9.00–12.00
ti ja pe suljettu

ti 1.7.
ke 2.7.
to 3.7.

klo 12 Diakoniapiiri Ypäjänkylän kirjastossa
klo 10–11.30 Diakoniapäivystys
klo 10 Kesäaamun hartaus- ja kahvihetki Srk-kodilla
klo15–16 Diakoniapäivystys
su 6.7.
klo 10 Messu; Erkki Vappula ja Kaija Saukkola
ti 8.7.	klo 17 Kesälauluja ja -virsiä Srk-talon edustalla (sateen sattuessa sisällä).
Kaikki Tervetuloa!
su 13.7. klo 10 Messu; Erkki Vappula ja Tapio Laurila
su 20.7.	klo 10 Ypäjän evankeliumijuhla; rovasti Matias Roto, liturgina Erkki Vappula,
kanttori Tapio Laurila, musiikkia Colette Roto ja tytöt Hilary ja Elvira
Srk-kodilla keittolounas ja kahvit.
to 24.7.	klo 18 Kesälauluja ja -virsiä Srk-kodin edustalla (sateella sisällä). Kaikki Tervetuloa!
su 27.7. klo 10 Sanajumalanpalvelus; Erkki Vappula ja Kaija Saukkola
su 3.8.
klo 10 Sanajumalanpalvelus; Erkki Vappula ja Kaija Saukkola
klo 14 Kesäisiä virsiä Srk-kodin edustalla, lauluhetki. Kaikki Tervetuloa!
ke 6.8.
klo 10–11.30 Diakoniapäivystys
to 7.8.
klo 15–16 Diakoniapäivystys
klo 19 Mansikkajubileum Kuusjoenkulman Tuottajaintuvalla
su 10.8. klo Messu; Vesa Rasta ja Tapio Laurila
ke 13.8. klo 10–11.30 Diakoniapäivystys
to 14.8. klo 13 Työntekijäkokous
klo 15–16 Diakoniapäivystys
su 17.8. klo 10 Sanajumalanpalvelus; Vesa Rasta ja Kaija Saukkola
	50 vuotta sitten ripille päässeiden tapaaminen, Srk-kodilla kahvit kirkon jälkeen.
ke 20.8. klo 10–11.30 Diakoniapäivystys
klo 14 Suuri Onnittelujuhla Srk-kodilla
to 21.8. klo 15–16.30 Diakoniapäivystys
pe 22.8. klo 18 Pertunpäivien kirkkoilta; laulajina Leena Kotka, Kauko Hyytiäinen, Keijo
Leppänen, Kaija Saukkola säestää
su 24.8. klo 12 Messu; Erkki Vappula ja Kaija Saukkola Huom. aika!
ke 27.8. Kirkkoherranvirasto suljettu
klo 13 Palvelukeskuksen hartaudet
to 28.8. alk klo 16 Vapaaehtoisten Kiitos-ilta Caissaniemessä
su 31.8. klo 10 Sanajumalanpalvelus; Vesa Rasta ja Tapio Laurila

Hei ypäjäläinen aikuinen!

Partio on hauska ja hyödyllinen harrastus. Se tarjoaa
lapsille, nuorille ja aikuisille
seikkailuja, elämyksiä, hauskanpitoa, ystäviä ja hyödyllisiä
taitoja. Partio antaa lapsille ja
nuorille mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä aktiivisiksi ja
vastuullisiksi yhteiskuntamme jäseniksi turvallisessa toimintaympäristössä. Ypäjällä
toimii yksi seikkailijaikäisten
(n. 3. lk – 5. lk) partioryhmä.

Ryhmällä on innokkaat, nuoret
vetäjät, ja toiminta ollut kovasti lasten mieleen. Taustalla
tarvittaisiin kuitenkin aikuista
tukea, jotta partiotoiminta pyörii jatkossakin. Olisiko tässä
sinun hommasi?

YPÄJÄN SRK / MUSIIKKITYÖ
Kesän lauluiltoja lisää srk-kodin
luona tai sateella sisällä.
ti 8.7.    klo 17.00
to 24.7. klo 18.00
su 3.8. klo 14.00 ( huom. iltapäivällä )		
ti 26.8. klo 17.00
TERVETULOA KAIKKI LAULAVAISET JA KUUNTELIJAT  
Syyskuun lehdessä tietoa läpi talven olevista lauluilloista,
joihin kaikki ovat tervetulleita. Samoin kuorojen aloituksista
jne...
Nähdään taas!! toivoo
Kanttori

Suuri onnittelujuhla
ke 20.8.2014 klo 14

Tänä vuonna 70, 75, 80, 85 ja
90 vuotta ja enemmän täyttävät,
tervetuloa suureen onnittelujuhlaan
ke 20.8. klo 14 seurakuntakotiin.
Puoliso / saattaja on tervetullut mukaan.
Juhlassa mukana kirkkoherra Vesa Rasta,
kanttori Kaija Saukkola ja diakoni Hanna
Rinne. Ilmoittautuminen kakkukahvien
vuoksi viim. pe 15.8. mennessä Hannalle,
puh. 040 553 6362. Jos et pääse juhlaan, mutta haluat, että
sinua tullaan onnittelemaan kotiin, ilmoita siitäkin Hannalle.

Seurakunnan päiväkerhot alkavat viikolla 35

Ota rohkeasti haaste vastaan
ja tule katsomaan, miten paljon
kaikkea kivaa partiolla olisi annettavana myös sinulle aikuisena – puhumattakaan lapsista.
Suurempaa partio-osaamista ei
tarvita; saat kaiken tarvittavan
koulutuksen hommaan. Tule
mukaan, sinua kaivataan!

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!
Isto Iipola, Ypäjän seurakunnan nuorisotyö,
040 148 4108, isto.iipola@evl.fi
Elina Lähteenmäki, Lounais-Suomen partiopiiri,
050 344 1572, elina.a.lahteenmaki@gmail.com

Päiväkerhon toiminta-ajat seuraavasti
Maanantai 4-5-vuotiaat klo 9.00–12.00
Tiistai
4-5-vuotiaat klo 9.00–12.00
Keskiviikko 3-vuotiaat
klo 9.00–11.00
4-5-vuotiaat klo 12.00–15.00
Torstai
4-5-vuotiaat klo 9.00–12.00
Ryhmäjaot ja tarkennukset tehdään tarvittaessa
ensimmäisellä kerhokerralla.
Vielä pääsee mukaan kerhoihin.
Mitä Päiväkerhossa 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, juoman tulisi olla muovipullossa
tai pillimehu
– kerhovihko (vihkon saa kerhosta)

Diakoniatoimisto avoinna
ke klo 10–11.30, to klo 15–16
puh. 040 553 6362
PAINOPAIKKA
Pirkanmaan Lehtipaino Oy
Syyskuun Ypäjäläinen ilmestyy
torstaina 4.9.2014. Lehteen
tarkoitettu aineisto on toimitettava kunnantalolle 27.8.2014
klo 12.00 mennessä.

Tervetuloa tutustumaan päiväkerhoon Ypäjän Yössä 23.8.2014:
Kellonaika tarkentuu myöhemmin seurakunnallisissa ilmoituksissa ja srk:n kotisivulla. Lisätietoja voi kysellä päiväkerhosta
040 804 9252 maanantaista 18.8. lähtien klo 9.00–15.00 tai
laila.moisander@evl.fi

Lokakuun Ypäjäläinen
ilmestyy 2.10.2014.

Seurakunnan asiat
kirkkoherra
Vesa Rasta

Kimalaisen kesäkiireet!

Kuva: Aki Parviainen

Vuoden 1964 rippikoululaisten
kokoontuminen 17.8.
Vielä muistutus: Tilaisuus aloitetaan osallistumalla jumalanpalvelukseen Ypäjän kirkossa klo 10.00. Kirkonmenojen jälkeen laskemme kukat sankarihaudalle ja
käymme uudistamassa rippikuvan kirkon portailla. Kokoontumista jatketaan seurakuntakodilla kahvin ja seurustelun merkeissä.
Tervetuloa! Puolisot ja kyytimiehet mukaan.
Mahd. tiedustelut: Matti Toivola p. 0400 369 385.
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Hartaita Hetkisiä Tärkeä peli
Olipa kerran Mikko. Mikko
oli 12-vuotias ja harrasti jalkapalloa. Harrastus oli niin
rakas, että Mikko käytti kaiken
vapaa-aikansa harjoitteluun.
Hänestä olikin kehittynyt aika
taitava pallon käsittelijä. Mikkoa jännitti edessä oleva peli;
se ratkaisisi heidän paikkansa
ylemmässä sarjassa ensikaudella. Peliin oli valmistauduttu
huolella ja nyt jokaisen olisi
annettava parhaansa.
Bussi saapui kentän reunalle ja vastustajajoukkue
purkautui siitä palloineen ja
varustekasseineen. Lyhyen
lämmittelyn jälkeen tuomari
puhalsi pilliin merkkinä siitä,
että olisi aika kokoontua kentälle. Joukkueiden kapteenit
kättelivät toisiaan ja vaihtoivat
joukkueviirinsä. Mikko otti
oman paikkansa vasemman
laidan pakkina ja katseli kun
tuomari ja hyökkääjät hyörivät
keskiympyrässä. Kohta tuomarin kädestä lensi korkealle ilmaan kolikko, jolla ratkaistiin,
kumpi saisi aloittaa. Arpaonni
suosi kotijoukkuetta ja he saivat tehdä aloituksen. Tämä oli
hyvä merkki.
Peli lähti käyntiin. Kun
jonkin aikaa oli pelattu, pääsi
kotijoukkue huimaan hyökkäykseen ja tekivät avausmaalin.
Tämä oli meidän päivä, Mikko
ajatteli. Muutaman vastahyökkäyksen jälkeen vastustajat
saivat kuitenkin tasoitettua pelin. Nyt olisi laitettava kaikki
peliin. Kun aloituksen jälkeen
vastustajajoukkue sai pallon,
he lähtivät taas hyökkäykseen.
Tällä kertaa hyökkäys nousi
Mikon puolelta ja hän nousi
ottamaan sitä vastaan. Hyökkääjä yritti ovelaa harhautusta, mutta Mikko sai jalkansa
väliin sen verran, ettei pallo
pysynytkään hyökkääjän mukana.
Mikko lähti heti vastanousuun ja haki hyvää syöttöpaik-

kaa ristiin oikean laidan hyökkääjälle. Juuri kun hän löysi
sopivan raon, hän yhtäkkiä
kaatui selälleen ja pallo vietiin
häneltä. Vastustajajoukkueen
hyökkääjä oli taklannut hänet
takaa päin, eikä tuomari huomannut mitään. Nilkkoihin sattui julmetusti ja Mikko kuuli
valmentajan huutavan kentän
reunalta raivoisasti tuomarille,
mutta peliä ei vihelletty poikki. Mikko nousi ja alkoi hänkin
huutaa, että eikö tuomari nähnyt äskeistä tilannetta. Mutta
tuomari ei ottanut huutoja kuuleviin korviinsa, vaan seurasi
peliä oikean laidan puolustusalueella jossa pallosta taisteltiin kiivaasti. Hyökkäävä joukkue saikin loistava keskityksen
ja vasemmalle ja niittasi puskumaalin.
Mikolla kuohahti. Häntä
suututti niin, että hän päätti
kostaa tuolle ilkeälle hyökkääjälle joka pelasi omilla säännöillään. Kun kotijoukkue vei
pallon takaisin keskiympyrään,
Mikko oikein toivoi, että aloitus epäonnistuisi ja vastustajajoukkue lähtisi nousemaan
hänen puoleltaan. Aloitus
kuitenkin onnistui ja päästiin
hyökkäämään. Hyökkäys katkesi kuitenkin helposti ja vastustajajoukkueen puolustaja
teki pitkän pystysyötön. Mikko näki tilaisuutensa tulleen.
Kun pallo oli laskemassa hänen puolelleen aivan hyökkääjän jalkoihin, Mikko potkaisi
kaikin voimin hyökkääjän
jalkoihin, niin että vastustaja
lennähti kipeästi nurmikkoon
selälleen.
Pilli soi ja tuomari alkoi
kaivaa rintataskuaan. Hetken
kuluttua nousi punainen kortti.
Ei voi olla totta, Mikko ajatteli. Hän huusi tuomarille, että
eikö tämä nähnyt että pallo oli
välissä. Mikään ei kuitenkaan
auttanut. Mikko passitettiin
pois kentältä. Valmentaja kat-

Liite no 2
Vaalilautakunnan pöytäkirjaan
1 / 2014 / 22.05.2014: 7 §.

KUULUTUS VAALILUETTELOSTA (B)

Ypäjän seurakunnassa toimitetaan 9.11.2014 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet kirkkovaltuustoon.

Vaaliluettelo pidetään valvonnan alaisena nähtävänä tiistaina 02.09.2014 kello 10 - 14 ja keskiviikkona
03.09.2014 kello 15 - 19 kirkkoherranvirastossa, osoite Papalintie 1 B 13, 32100 Ypäjä.

Äänioikeutetuiksi vaaliluetteloon on merkitty kaikki
9.11.2014 mennessä 16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka 15.08.2014 on merkitty tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi.
Äänioikeutettu seurakunnan jäsen ja kirkkoherra saavat tehdä vaaliluetteloa koskevan oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimusta ei voi perustaa 15.8.2014 jälkeen tapahtuneeseen tähän seurakuntaan muuttoon.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä viimeistään perjantaina 05.09.2014 ennen kello 16 kirkkoherranvirastoon, osoite Papalintie 1 B 13, 32100
Ypäjä.

Vaalilautakunta kokoontuu käsittelemään oikaisuvaatimuksia keskiviikkona 01.10.2014 kello 16 pidettävässä kokouksessa.
Ypäjä 22.05.2014.

Ypäjän seurakunnan vaalilautakunnan puolesta:
Puheenjohtaja Keijo Leppänen

soi Mikkoon pettyneenä, kun
hän tuli vaihtopenkille, eikä
sanonut sanaakaan.
Mikolla oli paha olla. Kuinka epäreilusti tuomari toimikaan, kun ei nähnyt kun häntä
taklattiin törkeästi takaapäin.
Mikko ei jaksanut edes hurrata joukkueelleen, vaikka nämä
tekivät tasoitusmaalin. Häntä
ei voinut koko peli vähempää
kiinnostaa. Mikon joukkue
voitti pelin lopulta 3-2, mutta Mikko ei jaksanut riemuita
siitä.
Pelin jälkeen Mikkoa jo alkoi kaduttaa. Hän mietti, mitähän valmentaja mahtoi ajatella hänen hermostumisestaan.
Mikkoa kipristi mahasta. Kun
muut joukkuekaverit jo menivät suihkuun, Mikko jäi vielä
vaihtopenkille. Vähän syrjempänä kentän reunalla valmentaja kiitteli tuomaria tulemisesta ja toivotteli hyvät illan jatkot. Kun tuomari oli lähtenyt,
Mikko laahusti pää painuksissa valmentajan luo. ”Anteeks,”
hän mutisi ja katsoi valmentajaa arasti. Valmentaja kallisti
päätään ja hymyili lempeästi:
”Sua taitaa kaduttaa se mitä sä
teit.” ”Joo… Saanks mä viel
olla mukana?” Valmentaja kohotti kulmiaan hieman kummastuneen näköisenä. ”Mikko.
Mehän ollaan yhtä joukkuetta.
Tottakai sä oot mukana, sähän
oot yks meistä! Se mitä sä teit,
oli typerää, mut en mä sua pois
oo häätämässä.” ”Mutku... Se
tuomari ei nähny sitä kun mut
kampattiin ja sit multa meni
hermot, ku ne teki viel johtomaalin.” Valmentaja oli hetken
hiljaa ja katsoi Mikkoa. Sitten
hän sanoi hiljaa: ”Kuule Mikko: Me ollaan yhtä joukkuetta
ja otetaan yhdessä vastaan niin
voitot kun häviöt. Mut meijän
täytyy jokasen kantaa vastuu
omista tekemisistämme. Muakin ärsytti, kun se takli jäi viheltämättä, mut ei se hyökkää-
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jä sitä tahallaan tehny.” ”Nii...
ei kai. ” ”Mitä luulet sen hyökkääjän nyt aattelevan.” Mikko
mutisi vaitonaisena: ”No et mä
oon idiootti. Mä tein tyhmästi,
mä tien. Voitasko mennä käymään niitten tykönä? Voisiks
sä tulla mukaan?” Valmentaja
hymyili.
Mikko ja valmentaja menivät vastustajajoukkueen pukuhuoneeseen. Mikko pyysi
anteeksi hyökkääjältä, jota oli
potkaissut ja pojat löivät kättä
päälle sovinnon merkiksi. Mikolle tuli heti parempi mieli.
Kun he olivat menossa omaan
pukuhuoneeseen, valmentaja
tarttui Mikkoa harteesta ja sanoi: ”Mä oon Mikko ylpee susta. Sä olit rohkee!”
Kuten jalkapallon tiimellyksessä, elämässä muutenkin
tunteet toisinaan kuohuu. Tulee
ehkä töpättyä tai oltua turhan
suorasanainen. Voimme luottaa
siihen että Taivaallinen Koutsimme ei meitä joukkueesta
aja, vaikka välillä punainen
kortti nouseekin. Tänäänkin
Hän haluaa lohduttaa meitä ja
rohkaista korjaamaan töppäyksemme noilla samoilla sanoilla: ”Me ollaan yhtä joukkuetta
ja otetaan yhdessä vastaan niin
voitot kun häviöt. Mut meijän
täytyy jokasen kantaa vastuu
omista tekemisistämme.”
Isto Iipola

OMAAN KOTIIN
EDULLISESTI
Ypäjän kunta tarjoaa vuokra-asumisen vaihtoehtona
myös suosittua osaomistusmallia jossa pienellä alkupääomalla voit hankkia oman asunnon. Alkupääomaksi riittää jopa 10 % asunnon hinnasta, loppuosa
asunnon hinnasta rahoitetaan taloyhtiönlainalla.
Osaomistusasunnon etuna on monipuolinen rahoitusmalli. Asukas voi valita pienen aloituspääoman vuoksi
heti jo tulevaisuuden tarpeitansa vastaavan asunnon.
Asunnon voit ostaa myös velattomana. Joustava lainoituskäytäntö mahdollistaa tulotason ja elämäntilanteen vaihteluiden huomioimisen asumisen kustannuksissa.
Tulemalla mukaan hankkeeseen jo sen suunnitteluvaiheessa asukas pääsee vaikuttamaan oman asuntonsa huonejakoon, kalustukseen, varustetasoon ja
pinnoitteisiin.
Hankkeen lopulliset kustannukset määräytyvätkin
asuntojen varustetason perusteella.
Asunnon vastike määräytyy omakustannusperiaatteella, näin vastike pysyy kohtuullisena. Kuukausivastike muodostuu taloyhtiön käyttökustannuksista
ja kunkin asunnon yhtiölainan suuruuden mukaisesta
pääomavastikkeesta.
Hankkeesta lisätietoja antaa tekninen johtaja Jouko
Käkönen, 02-76265241.
Ypäjän kunta

K U U L U T U S (A)

Ypäjän seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 8
luvun 2 §:n 1 momentin mukaisesti 9.11.2014 seurakuntavaalit, joissa vuoden 2015 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 15 jäsentä kirkkovaltuustoon.
KL:n 7 luvun 3 §:n sekä 8 luvun 3 ja 4 §:ien mukaan
vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun luottamustoimeen on ehdokas,
1)	joka viimeistään 15.09.2014 on merkitty tämän
seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi;
2)	joka on konfirmoitu viimeistään 15.09.2014
mennessä; ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään
9.11.2014.
3) joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu;
4) joka ei ole vajaavaltainen;
5)	joka on antanut kirjallisen suostumuksensa
ehdokkaaksi asettamiseen; sekä
6)	joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai
työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen
mainittua vaalia varten on valitsijayhdistyksen asiamiehen tai tämän varamiehen toimesta annettava
syyskuun 15 päivänä 2014 klo 16 mennessä kirkkoherranvirastoon, joka on auki maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin kello 9-12 sekä 15.09.2014 kello
12–16. Kirkkoherranviraston osoite on Papalintie 1 B
13, 32100 Ypäjä.
Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen
on saatavana kirkkoherranvirastosta.
Ypäjä 22.5.2014

Ypäjän seurakunnan vaalilautakunnan puolesta:
Puheenjohtaja Keijo Leppänen

Melontaretki Ypäjällä ma 21.7.-14 klo 18-20
Loimijoki, 28€/hlö. Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Jouni Palén 050-5454722
www.erarenki.fi

Erärenki

Nurkkakuntalainen

Sadettelua
Kyllä nyt tuli pidettyä pirttijuhannusta, vaikka pihalla käydessä tulikin välillä lämmin.
Minulla oli nimittäin pilkkihaalarit päälläni. On selvää, että
luonto ottaa takaisin aikaista
kesää. Olen vakuuttunut, että
heinäkuun puolella säät lämpenevät normaaleiksi. Ennätyksiä on rikottu, kun jouluna
ja juhannuksena on ollut lähes
sama lämpötila. Saa nähdä mitä luonto vielä meille keksii.
Heinäkuussa kunnassa vietetään hiljaiseloa, kun luottamushenkilöt ja virkamiehetkin pitävät mahdo llisuuksien mukaan
vapaata. Hallituksessa ehdittiin
vielä käsitellä Honkalan alueen
valmisteilla olevaa kaavaa. Nyt
tarvitaan hyviä ideoita kyseiselle alueelle. Alustavasti sinne
ollaan suunnittelemassa raviurheilulle sopivia talli- ja valmennuspuitteita. Suunnitelmissa pyritään löytämään alueelle
tulevaisuuteen tähtääviä sovellutuksia. Hevoset ovat Ypäjän
vahvuus, jolla me pärjäämme.
95 hehtaarin suunnittelualue
on sellainen vahvuus, jollaista
ei löydy ahtaista asutuskeskuksista.
Yhteistyösopimus MTT:n,
Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan, Hevosopiston ja kunnan kanssa
vahvistaa asemaamme hevoskeskittymien ykköspaikkana.
Ypäjän kunta kohtaa tulevaisuuden hevoset edellä kaviot
tukevasti maassa. Me emme
tavoittele pilviä, kuten jossakin tehdään. Kunnan vahva

itsetunto antaa luotettavuutta
yhteistyökumppaneihin, sillä
me emme näe tulevaisuuttamme jonkun suuremman kunnan
surkastuvana lievealueena.
Seudun yrittäjien pitää päivittää liikeideoitaan ottaen huomioon hevosalan kehittämismahdollisuudet. Kasvualana
tulevat olemaan niin hevosten
hyvinvointiin liittyvät koulutukset ja palvelut kuin hevosten
käyttö hemmottelupalveluissakin. Kilpahevosista on tulossa
kansanhevosia.
Vietetään rentouttava kesä,
oli sää sitten millainen tahansa.
Ulkonakin on helppo olla, kun
ei ole hyttysiä eikä ole näkynyt
poudalla kipeästi purevia paarmojakaan.
Itse olen vielä etuoikeutettu
lämpimään veteen aivan omalla
nurkalla. Olen nimittäin asentanut kylpytynnyriä sadekuurojen lomassa. Tynnyrikin olisi
täyttynyt kätevästi terveellisestä sadevedestä moneen kertaan,
jos olisin sulkenut pohjatulpan.
Saa nähdä joutuuko koekylvyt
tekemään pipo päässä.
On hyvä, että pää on lämmin, mutta joskus on aiheellista pitää se kylmänä. Sillä
tavalla tätä kuntalaivaakin on
porukalla ohjattu. Välillä aallot ovat lyöneet yli laivan ja
välillä on porukkaa vedetty
kölin ali, mutta laiva on kurssissaan ja siellä kaikki tietävät, mikä on seuraava satama.
Hyvää keskikesää Ypäjäläisen
lukijoille!
Markku Leppälahti
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Kesäretki
Yhteiset koulumuistot
johtavat tapaamiseen…
Kansakoulumme avasi jälleen
ovensa Kuusjoella ihanan kesän
jälkeen syksyllä vuonna 1962.
Jännittyneinä olimme lähdössä
kirkkoon kouluvuoden alkamisen kunniaksi, kuten tapana oli.
Tytöt olivat kauniita mekoissaan
ja ruseteissaan, pojat asiallisen
siistejä kravatti kaulassaan tai
ainakin kauluspaidassa, joillakin
jopa puvuntakki päällä. Lippalakki kuului myös asukokonaisuuteen miehenaluilla, siis pienemmillä. Eturivin koululaisten
ilmeet ovat jonkin verran vakavampia kuin rennommilla takarivien yläluokkalaisilla. Kaikesta näkee, että heillä elämänkokemusta on jo paljon enemmän takana! Nuoret opettajamme ovat
myös ryhdikkäinä ja valmiina
ohjaamaan laumansa papin siunausta saamaan. Valokuvaajan
autokin on saanut kuvassa oman

paikkansa, hieno kun oli. Toivottavasti tämä kuva herkistää
mielet ja saa siinä olevat henkilöt innostumaan ja osallistumaan
tapaamiseemme 25.7. klo 18
Tuottajain tuvalla. Kuten jo
toukokuun Ypäjäläisessä mainittiin, kaikki muutkin kuusjokelaiset ovat tervetulleita. Tällä hetkellä ilmoittautuneita on
kolmisenkymmentä, mutta lisää
väkeä odotamme. Laittakaa siis
hyvät ystävät sana kiertämään ja
kannustakaa kaikkia lähtemään
mukaan.
Edelleen otamme mielellämme ilmoituksia osanotosta vastaan tarjoilun tähden, mutta toki
muutenkin saa tulla.
Tapaamista odotellen
Leila Suonpää, li.suonpaa@
gmail.com, puh. 050 592 6522
Ritva Jokela, ritva.jokela@sskky.fi, puh. 040 538 5319

Kesäkaudella
Hevosopistolla
3. – 6.7.
8. – 10.8.
17.8.
22. – 24.8.

Islanninhevosten SM
Hevosen piirtämisen workshop
Kenttäratsastuskilpailu, järj. SKARA
Nuorten Hevosten Festivaali – este-, maasto- ja koululuokkia 3-7 -vuotiaille hevosille, myös avoimia luokkia,
hevosurheilualue
23. – 24.8.	EBEF – nuorten ratsuvarsojen ja hevosten näyttely ja
myyntitapahtuma, Ypäjä-halli
29. – 31.8. Aikuisten ravileiri I
4. – 7.9. 	Suomenratsujen Kuninkaalliset – mukana satoja eriikäisiä suomenhevosratsuja eri lajeissa
12.9.
Hevoshuutokauppa, Starinita Oy
13. – 14.9. Valtakunnallinen varsanäyttely, Suomen Hippos
14.9. 	Harjoitusravit, järj. Hevosopisto, Ypäjän hevosystäväinseura ja Lions Kate
19. – 20.9. 	”Vanhojen oppilaiden kokoontumisajo”, Ypäjän hevosoppilaitosten entiset opiskelijat kokoontuvat, ohjelmaa
Pilvenmäellä ja Ypäjällä
Lisätiedot kaikista Hevosopiston tapahtumista ja leireistä löytyvät
nettisivuilta os. www.hevosopisto.fi

Hevosopiston uutuuksina
taideworkshop ja
aikuisten ravileirit

Hevosiin erikoistunut kuvataiteilija Kirsti Anttila pitää
Hevosopistolla ainutlaatuisen
hevosen piirtämisen workshopviikonlopun 8. – 10. elokuuta.
Luvassa on hevosen anatomiaan
tutustumista elävän mallin avulla, liikkeessä olevan hevosen
piirtämisen harjoittelua ja piirtämisen tekniikan opetusta.
Työpajassa kehitetään piirustustaitoa ja keskitytään hevosen
kuvaamiseen anatomisesti oikein. On eduksi, jos osallistujilla
on ennestään kokemusta hevosten piirtämisestä ja maalaamisesta. Kokemukseksi riittää kuitenkin harrastuneisuus. Kirsti
Anttila on osallistujien käytettävissä työpajan ajan neuvomassa
ja jakamassa kokemuksiaan hevostaiteilijan uralta.
Syyskaudella 2014 ja alkuvuodesta 2015 Hevosopisto järjestää kolme aikuisten ravileiriä,

joilla edetään osaamistasolta
toiselle aivan alkeista lähtien
ja harjoitellaan Hevosopiston
varmoilla opetushevosilla. Ilmoittautua voi kaikille leireille
tai tulla oman osaamistason mukaan jollekin niistä. Raviliigalla
on etusija leireille kesäkuun loppuun asti, jäljelle jäävät paikat
tulevat avoimiksi heinäkuun ensimmäisellä viikolla. Paikkansa
kannattaa varata pian!
29. – 31.8.2014 Hevosopiston aikuisten ravileiri I niille,
joilla ei ole aiempaa hevostaustaa tai kokemusta ajamisesta:
”Sinuiksi hevosen kanssa. Tutustumineen hevoseen, varusteisiin ja hevosen perustarpeisiin”
24. – 26.10.2014 Aikuisten
ravileiri II sopii niille, joilla on
taustalla jonkin verran hevoskokemusta esim. ratsastuksesta:
”Hevosen kanssa – radalla ja
metsätiellä”
30.1. – 1.2.2015 Aikuisten ravileiri III sopii myös niille, joilla
on jo kokemusta yksin ajamisesta: ”Ohjastajan otetta”

EL:n Ypäjän yhdistyksen kesäretken kohteena oli tällä kertaa Porvoo.
Oli kolea, mutta aurinkoinen
aamu, kun bussilastillinen retkeilijöitä lähti matkaan.
Matkan puolivälissä, jossakin
siellä Hyvinkään tienoilla yllätti sakea lumi- ja räntäsade, joka
kuitenkin matkan edetessä aika
nopeasti oli ohi, ja tie muuttui
kuivaksi, ja aurinkokin alkoi pilkahdella pilvien välistä.
Ensimmäinen kohteemme perillä oli Porvoon tuomiokirkko,
jossa meitä vastassa oli Loimaalta
kotoisin oleva, mutta kertomansa
mukaan jo yli 40 vuotta Porvoos-

sa asunut ja siellä pappina toiminut rovasti Aino Mäki-Punto.
Aluksi saimmekin kuulla
asiantuntevan ja tiiviin paketin
Porvoon historiasta, ja Tuomiokirkon vaiheista, minkä jälkeen
siirryimme kirkkoon sisälle. Ohjelmassa oli aluksi urkumusiikkia

eli urkuvartti, sitten saimme katsella lähemmin kirkon arvokkaita
ja hienoja sisätiloja.
Lopuksi Aino-pappi piti pienen
hartauden ja veisasimme Suvivirren.
Sen jälkeen jalkauduimme
Porvoon vanhimmalle kadulle,

Sakea pyry yllätti matkalla.

Wäärin käsityksiä
On kesäteatteria Forssassakin

Vaikka Ypäjän musiikkiteatteri
taitaa vetää suurimman osan katsojista näillä kulmilla, niin kyllä
me Forssassakin osataan. Viime
viikolla loppui Forssan Tehtaan
museolla näytelmä Ronttismäen
arkea aamusta iltaan.
Tuppauduin mukaan. Ottivat
säälistä. Sain esittää tehtaan johtaja vaprikööri Palmenia. Ja voi
sitä myötähäpeän määrää. Mutta
vähäks olin ylpeä, kun sain vetää
päälleni shaketin, silinterihatun
ja rusetin. Vaikka vuorosanoja

oli vähän, niin niiden oppiminen
vei aikaa. Eikä varmaan kaikki
menneetkään kirjoittajan mukaan, mutta ei se haitannut. Sain
pistää väliin omiani. Olihan minulla plarikin mukana, mutta siinä hämmennyksessä ei tullut sitä
mulkoiltua. Mutta hyvin meni,
kertoo Maakansa arvostelussaan.
Väkeä riitti, ja lähes kaikki kehuivat. Syytä en kyllä tiedä.
Tuli käytyä katsomassa ystäväni Malin Turkan näytelmä
”Täällä Torron taivaan alla”. Vä-

keä riitti ja hauskaa oli. Taisi olla
Turkan paras.
Sepän teatteriin pitäisi vielä
ehtiä, vaikkei Leppäsen kaimalta
ole kutsua vielä tullut. Ja se Orttenvuoren ”Suomen hevonen”
on pakko nähdä Rauhaniemessä.
Monena vuonna on käyty katsomassa Sappeen teatteria. Tänä
vuonna siellä esitetään ”Yhden
tähden hotelli”. Pitänee mennä.
Pari vuotta sitten tuli käytyä
katsomassa seitsemän kesäteatteriesitystä. Urjala oli ainoa, josta
piti poistua kesken esityksen.
Harmi, ettei aikatauluuni sopinut tänä vuonna Ypäjä. Olisin
halunnut nähdä vielä suuren idolini Pekan. Mutta tiedoksi Pekal-

Retkeläiset J.L. Runebergin
muistomerkillä.

le. Olen varannut sinulle Mummshamppanjaa ison lekan. Saat
ihan itse sen juoda.
Ja jos Rasila sallii, niin tähän
loppuun pieni mainos. Meidän
vuoromme on järjestää Hämeen
suurin kulttuuritapahtuma elokuun lopussa Forssassa. Tapahtumia on n. 60. Taidetta, musiikkia, Wahren-illalliset, venetsialainen ilta Loimijoella, virtuaalipolku Mika ja Turkan musiikista,
tekstiiliä monessa muodossa ym.
ym. Tapahtuman nimeksi on valittu Teks-tiili. Tulkaa ihmeessä
poikkeamaan. Ypäjän Yöhön on
myös tarkoitus tulla, jos kirjani
valmistuu kustantajalta.
Keijo Wääri

Maksutonta jätevesineuvontaa
Ypäjällä

Jätevesien puhdistaminen on tärkeää myös hajaasutusalueen kiinteistöillä.
Omilla valinnoilla voi vaikuttaa lähivesien ja kaivojen vedenlaatuun. Ypäjän
asukkailla on mahdollisuus
saada puolueetonta jätevesineuvontaa vuoden 2014
syksylle saakka. Neuvonnan
toteuttaa Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry.
Neuvontakäynnit ovat asukkaille maksuttomia ja vapaaehtoisia, neuvontahankkeen rahoittaa
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus.
Jätevesineuvoja kiertää Ypäjällä heinä-syyskuussa, pääasiassa kunnan eteläosissa: Saarikon,
Ruokosuon, Nummikulman ja
Hyrsynkulman alueilla. Neuvoja arvioi, tarvitseeko kiinteistön
nykyinen jätevesijärjestelmä
kunnostusta, jotta se täyttäisi
jätevesiasetuksen vaatimukset.
Lisäksi neuvoja kertoo puolueettomasti erilaisista jäteveden
käsittelyvaihtoehdoista. Neuvoja

opastaa myös uusien järjestelmien hoito- ja huoltotoimenpiteissä. Kiinteistökohtaisen neuvontatyön alueet ovat kunnan
valitsemia, mutta käyntejä on
mahdollista tilata myös näiden
alueiden ulkopuolelle, sekä vakituisesti asutuille kiinteistöille
että kesämökeille! Kaikki neuvontakäynnit ovat asukkaille
maksuttomia.
Ota yhteyttä jätevesineuvojaan:
Jätevesineuvoja
Kirsikka Pynnönen
puh. 050 3846 490
kirsikka.pynnonen@kvvy.fi
www.kvvy.fi/jatevesi

Aurinkoiset lentopalloterveiset
30. Power Cupista Raahesta ja
lämpimät kiitokset sponsoreillemme:
Eristysliike T. Ahonen, Plastiset Oy, Putkiasennus Esa
Uusitalo, TRS-Tekniikka Oy Tapani Siren, Ypäjän Vehnämylly Oy, Ypäjän Yllätys.
Lentopallojoukkueet
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Välikadulle, joka tietojen mukaan
on myös Suomen vanhin katu, joka keski-ajalta lähtien on sijainnut
nykyisellä paikallaan. Siellä sijaitsi
myös ruokailupaikkamme ravintola Hanna Maria, missä nautimme
maittavan lounaan.
Sitten lähdimmekin bussilla kaupunkikiertoajelulle, Ainon opastuksella ja selostuksella saimme tutustua nykyiseen Porvoon kaupunkiin.
Viimeisenä kävimme Porvoon hautausmaalla, missä sijaitsee kansal-

lisrunoilijamme J.L. Runebergin
komea hautamuistomerkki. Taivaalla näkyi taas niin tummia pilviä, ja
muutama sadepisarakin jo taisi tulla, niin että hautausmaa kierros jäi
ehkä lyhyemmäksi mitä oli suunniteltu.
Mielenkiintoinen ja mukava päivä kuitenkin, Luojan ilmoille kun
emme mitään voi, Suomen kesät
ovat vaihtelevia sään suhteen.
Kiitos Mäki-Punton Keijolle ja
siskolleen Ainolle, jotka jo maaliskuulla olivat alkaneet retkeä
valmistelemaan, ja tietysti kaikille
matkalle osallistuneille, yhdessähän
teemme onnistuneen retki-päivän.

Porvoon vanhimmalla
kadulla, Välikadulla.

Mirjami Kaunela

Ypäjäläisille
Kirjoitan Ypäjäläiseen, teille kaikille ypäjäläisille, koska
minulla on huoli Ypäjän sisäliikuntatiloista, kustannuksista,
liikuntapalvelujen tarjonnasta
sekä yhteistyöstä. Asioiden, joita
mietin tässä, toivon herättävän
keskustelua ja myös vastauksia
kysymyksiini löytyvän. Huoleni
olen jo ilmaissut osalle päättäjistäkin, kirjeellä. Kirje ja muita
”havaintojani” Ypäjän liikunnasta on luettavissa Ypäjän Yllätyksen Facebook -sivuilla.
Äänestäneenä kuntalaisena
minua kiinnostaa mihin päätetään laittaa ”veroeurot”. Toimin
myös vapaaehtoisena valmentajana Ypäjän Yllätyksessä. Eniten
kiinnostaisi lasten ja nuorten ohjaaminen sekä liikunnan kehittäminen Ypäjällä, eikä tämä tämänhetkinen ja vuosia jatkunut
pätemisen tarve, vallankäyttö ja
”viimeisen sanan sanominen”
Ypäjän liikunta-asioissa. Pertunkaaren remontin ja siitä seuranneen kunnan uuden liikuntahallin suunnitelmien pyörteissä on
tullut havainnoitua kaikenlaista
meistä ypäjäläisistä. Tässäpä
muutamia kysymyksiä mietintämyssyyn ja kahvipöytäkeskusteluihin:
Missä on pienen paikkakunnan ihmisten aito yhteistyökyky? Mitä on käytännössä yhteistyö kunnan ja liikuntaa järjestävien yhdistysten kesken kun-

nassamme? Miksi täällä ei osata
keskustella rehellisesti ja suoraselkäisesti asioista? Mikä on
todellinen syy, ettei yleishyödyllisen voittoa tavoittelemattoman
Urheiluseura Ypäjän Yllätyksen
omistamaa Pertunkaarta voida
remontoida järkevästi, palvelemaan liikkujia? Ja miksi asian
kanssa ”hidasteltiin”, kun kunnassamme tehdään myös nopeita
päätöksiä? Annetaanko päättäjille vain yksi näkökulma asioihin?
Onko Ypäjällä todellista tarvetta uudelle tai kahdelle liikuntahallille? Miksi kunta ei
”keskustele” aiheesta omien
liikuntaa tuottavien yhdistysten
kanssa? Täyttääkö ”ypäjäläinen
liikunta” hallin vuorot iltaisin ja
viikonloppuisin? Vai tehdäänkö
hallia loimaalaisille? Miksi me?
Vuokraajia kyllä olisi jo nyt tulossa naapurista. Miksi kunta
”ajaa alas” ypäjäläisiä liikuntaa
tuottavia yhdistyksiä? Miksi
peruskoululaisten sisäliikuntavuorot (varaamaton/käyttämättä
jätetty) Pertunkaaressa on lopettanut yhteistyön Hevosopiston
kanssa sisäliikuntavuorojen suhteen? Pienellä paikkakunnalla
pitäisi pystyä suunnitellusti ja
järkevästi jakamaan päivävuorotkin.
Koska kunnan uutta liikuntahallia varten on tavoitteet ja
tarpeet tiedostettu (kunn. hall.
esityslista 24.6.2014), miten

Nuttu-juttua
Viime Ypäjäläisessä esittelemäni Nuttu-haaste on otettu meillä
Ypäjällä hyvin vastaan: Moni
on aloittanut kutomisen ja ensimmäiset valmiit nutut ovat jo
saapuneet virastoon. Myös ohjelappuja on virastosta kyselty ja
niitä onkin siellä nyt aimo kasa
valmiina odottamassa, eli eikun
hakemaan. Saatavana on myös
suurennosta ohjesivusta, jottei
tarvitse tihrustaa pikkulappusesta.
Myös kesän riparilaiset ottivat haasteen tosissaan ja nuttuja
alkoi syntyä kaikissa sateenkaaren väreissä. Aivan valmiiksi ei
niistä yksikään tullut, mutta uskallan jo nyt luvata että nuorten
kanssa saamme kyllä ne syksyn
aikana vielä tehtyä. Niin tosissaan he asian ottivat, että opettivat sen tumpelon nuoriso-ohjaajansakin puikkoja heiluttamaan.
Olen jotenkin välttynyt tuolta

kunta on kartoittanut tavoitteet
ja tarpeet? Miten kartoitus on
suoritettu? Onko sen tehnyt riippumaton/puolueeton taho? Onko
kartoituksen tulokset saatavissa
julkisesti niin, että kunnan liikuntaa tuottavat yhdistyksetkin
voisivat jo nyt käyttää niitä tulevaisuuden tarjonnan suunnitteluun kuntalaisille?
Kunnanjohtajan kustannusarvio uudesta hallista 600–
700 000 eurolla (FL 28.5.) on
varsin mielenkiintoinen. Miksi
Oripää, rakentaessaan uuden perusliikuntahallin, maksoi n. 2.2
miljoonaa hallistaan? Missä se
kettu on haudattuna?
Yhtä mielenkiintoinen arvio
on uuden hallin ylläpitokulut,
50-80 000 euroa vuodessa (FL
28.5.). Menneiden vuosien tilavuokrat Pertunkaaresta kunnalle ovat olleet n. 1000 e/vuosi.
Kannattaisiko laskea/arvioida
millaisilla vuokratuloilla uusi
halli pysyy pystyssä? Kun laskimen kaivaa esille, voisivat
ne päättäjät, jotka ovat saaneet
toukokuussa Ypäjän Yllätyksen
Pertunkaaren remonttihankeenmaksurahoitussuunnitelman,
laskea paljonko kunnalle olisi
tullut keskimäärin kuluja vuosittain??? Siis… jos kunta olisikin ollut luottolaitos (kunn. hall.
esityslista 27.5.2014). Oikean
vastauksen voisi joku aktiivinen
laittaa vaikka Facebookiin.
Liikkuvaa kesää ja
aitoa yhteistyötä toivottaen

Mirka Kaunisto-Vuorentausta

-yleisurheilukilpailut

Tervetuloa kisailemaan
koko perheen voimin!
Perjantaina 15.8.2014 klo 18.00
Ypäjän urheilukentällä.
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harrastukselta kouluaikanakin,
niin että oli ensimmäinen kerta
kun puikkoihin tartuin. Alku oli
aikatavalla kankeaa ja montaakaan silmukkaa ei ensimmäisten
tuntien aikana syntynyt. Nutun

Nuttu etiopialaiselle vauvalle

(Pirkko Tuppurainen)

• Nalle-lanka, Novitan Wool, Tenneesee tms.
• Luodaan 70 silmukkaa.
• Kudotaan kaksi oikein kaksi nurin yhteensä 22cm.
• Sen jälkeen kudotaan aina oikein neulosta 24 silmukalla, kaksi oikein kaksi nurin 22 silmukalla ja aina oikein 24 silmukalla yht. 3cm
• Päätetään keskimmäiset 22 s ja kudotaan kumpikin olka erikseen
aina oikein neuletta, noin 3cm etukappaletta + 3cm takakappaletta.
• Seuraavalla kerroksella 24 s oikein ja sen jälkeen luodaan 22 uutta
silmukkaa keskelle ja taas kudotaan 24 s oikein.
• Seuraavilla kerroksilla 24 s aina oikein, 22 s kaksi oikein kaksi nurin
ja 24 s aina oikein, yhteensä 3cm.
• Sitten siirrytään kokonaan takaisin kaksi oikein kaksi nurin neuleeseen, jota tehdään taas 22cm.
• Tuloksena on siis pitkä pätkä, jossa nelikulmainen pääaukko keskellä.
• Viimeksi ommellaan sivusaumat yhteen. Käsille jätetään aukot.
Nuttu-kuvia ja neulontaohjeet löydät myös osoitteesta Nuttu.info sekä
FB:n Nuttu-sivulta

helmasta tulikin melkoista pitsikuviota silmukoiden karkaillessa
ja nurjan ja oikean sekoittuessa. Vaan hiljalleen alkoi sujua,
kun opettajat olivat riittävän
pitkähermoisia. Ja kun nuttu ei
meidän poikien kesken oikein
meinannut muuten syntyä, niin
auttoivatpa sitten siinäkin tekemällä muutaman rivin aina väliin siistimpää käsialaa.
No, jos et ole vielä ehtinyt
haasteeseen tarttua, niin aikaa
on hyvin. Ohessa yksinkertainen puikkojenheilutteluresepti.
Nuttuja on aikaa kutoa pitkälle
syksyyn, 31.10 asti. Ja kun tuotoksesi on valmis, voit sen toimittaa meille seurakuntakodille
tai kirkkoherranvirastoon.
Nuttuterveisin, Isto
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Hyrsynkulman lavalla
LAUANTAINA 26.7.2014 klo 20

POSSUJUHLA

Ypäjänkylän Seuraintalolla,
Ypäjänkyläntie 842
Perinteinen possuateria 10 €.
Tanssiliput 5 €
Tanssimusiikista vastaa
Tytti Pelkonen yhtyeineen.
Puffetti, arpajaiset.
TERVETULOA!
Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry

Kansanmusiikkiyhtye Tradikaalin konsertti
16.7. klo 18.30 alkaen
Ypäjänkylän Seuraintalolla,
Ypäjänkyläntie 842.
Konserttiin on vapaa
pääsy. Väliajalla puffetti.
Arpajaiset.
Tervetuloa.

Yhteistyössä Ypäjän kunta ja
Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO
Lukuvuoden 2014–2015 kurssiohjelma jaetaan
kotitalouksiin viikon 33 lopulla. Lukuvuoden teemana on
”Avaruutta elämään”
Tervetuloa opiskelemaan!

Koirien Match Show

sunnuntaina 3.8.2014
Ypäjänkylän Seuraintalon
pihalla, Ypäjänkyläntie 842,
32140 Ypäjä As.
Ilmoittautumiset alkaen klo 10.
Kehät alkaen klo12.
Hinnat: 7 €/koira, saman omistajan seuraavat koirat 5 €. Lapsi ja koira 5 €.
Luokat:
– Pennut (koirat alle 1v.)
– Isot koirat (säkä yli 40 cm)
– Pienet koirat (säkä alle 40 cm)
– Lapsi ja koira (tarkoitettu alle 13 v. lapsille)
Noudatamme Kennelliiton rokotusmääräyksiä: huolehdithan siitä että koirasi rokotukset ovat ajan tasalla
ja otathan rokotustodistuksen mukaan.
Tervetuloa kaikki koirat karvoihin katsomatta!
Myös sekarotuiset ja leikatut!
Match Shown tarkoituksena kerätä varoja Seuraintalon remonttiin.
Tapahtumaa sponsoroi Zoojatar.
Paikalla myös puffetti.
Tiedusteluihin vastaa:
Risto Rantanen 046 556 9765.
Järjestää Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry

Taidekurssit Ypäjänkylän
Seuraintalolla heinäkuussa 2014.
Taidekurssit järjestetään
tiistai ja torstai iltapäivisin
klo 14.00–16.00 (2 tuntia
kerrallaan). Taideopetus perustuu klassisen piirtämisen
ja taiteen opetukseen.
Kurssin tarkoituksena on,
että lapset pääsevät syvemmin tutustumaan taiteen
tekemiseen erilaisin tekniikoin ja menetelmin.
Opettajana kursseilla toimii kuvataiteilija/ taidegraafikko Ekaterina
(Katja) Smyslova Ilmoittautumiset
ja yhteydenotot sähköpostilla:
smysekaterina@gmail.com
Ensimmäinen taidetunti on
tiistaina 8.7.2014 klo14.00 alkaen
ja torstaina 10.7.2014 klo14.00.
Kurssien hinnat 10 €/ kerta tai
koko heinäkuun kurssi 50 €
(hinta sis. 6 kertaa á 8,35€/ kerta).
Oppilailla pitää olla mukana: lyijykynät, värikynät, kumit. Piirustuspaperit kurssilaiset saavat opettajalta.
Järjestää Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry

Ypäjän Eteläiset Maa- ja
kotitalousnaiset

KESÄTAPAAMINEN
Tiistaina 22.7. klo 19 saunailta Tuija Vaittisella.
Tervetuloa!
LOUNAIS-HÄMEEN KESKUSTALAISTEN

ILLANVIETTO
CAISSANIEMESSÄ

torstaina 14.8.2014 klo 18.00
Aloitetaan illanvietto Caissaniemen Kahvituvassa
kahvilla ja jatketaan saunomalla, uimalla ja makkaran
paistolla. Tervetuloa!
Keskustan Ypäjän kunnallisjärjestö ry

Kesäretki merelliseen Kustaviin,
”Saariston kuningaskuntaan”

lauantaina 9.8.2014

– lähtö Mikkolan pihalta klo 7.00
– ent. matkahuolto klo 7.10
– Lomavalkama klo 9.30
– paluu n. klo 20.00

Tutustumme Kustavin historiaan ja kulttuuriin sekä
nautimme hyvästä ruuasta ja saariston kauniista
maisemista. Käymme Kevon kylässä ja Kustavin
puisessa ristikirkossa, jossa on merimiesten lahjoittamia upeita votiivilaivoja. Siirrymme lossilla Vartsalan
saarelle, ja siellä jatkamme Vanhaa postitietä pitkin.
Kuulemme oppaan kertomana tarinoita merenkulusta, laivojen rakentamisesta ja postin kuljettamisesta
maailman vaarallisimmalla postireitillä. Katsomme
Vuosnaisten Meriaseman ja Kustavin kalatuvat,
joissa on paikallisten tuotteiden ostomahdollisuus,
mm. kalatuotteita ja saaristolaisleipää. Poikkeamme
Vartsalan vanhalla koululla, jossa on kahvila ja
leipomo sekä myös lahja- ja sisustustavaroita. Sitten
suuntaamme keskustaan Kustavin käsityökylään
ja Savipajaan. Siellä on taidekäsityömyymälä. Uintimahdollisuus Lomavalkamassa.

Retken hinta 45,00 € kyläläiset / muut 55,00 € /
4 – 11-vuotiaat ½ hintaan (sisältää: matkan, maittavan aamiaistarjoilun, käyntikohteet, saaristolaispöydän retken päätyttyä Lomavalkamassa ja opastuksen
koko päivältä). MAKSU kylätoimikunnan tilille FI29
5539 0220 0003 34.
Maksu ja SITOVAT ILMOITTAUTUMISET keskiviikkoon 23.7. mennessä Tarja Hokka 040 584 2146,
Sirpa Vähämäki 040 077 2157.
TERVETULOA!

Järjestää Kartanon-Varsanojan kylätoimikunta

Kuusjoenkulman
kyläyhdistyksen

KESÄRETKI
lauantaina 12.7.2014
Uuteenkaupunkiin ”Päivä saaristossa” -teemalla.

Lähtö aamulla klo 7 Piilikankaalta Rajalan bussilla.
Paluu illalla Piilikankaalle illalla noin 20.30.

Brigantiini MaryAnn lähtee klo 10 laiturista, ja noin 2,5
tuntia kestävän merimatkan kohteena on Katanpään
linnakesaari. Ruokailu laivassa sisältää lohikeiton/
kasviskeiton, saaristolaisleivän ja ruokajuomat. Laivassa on A-oikeudet. Pullakahvit juodaan saaressa tai
paluumatkalla.
Oppaan johdolla tutustutaan historialliseen linnakesaareen. Omatoimisesti voi kierrellä luontopolulla.

Hinnat: aikuiset 65 €, lapset 4-16 v 25 €, alle 4-vuotiaat maksutta. Maksu suoritetaan 5.7.2014 mennessä kyläyhdistyksen tilille OP 553902-412848.

Vielä muutama paikka vapaana. Ilmoittaudu pikaisesti Eliisalle p. 044 561 6965. Ilmoita myös mahdolliset
ruoka-aineallergiat.
Tervetuloa meriseikkailuretkelle koko perheen voimin.
Kuusjoenkulman kyläyhdistys

ELOTANSSIT
(myös karaoke)

perjantaina 8.8.2014 kello 20
Tule laulamaan liveorkesterin
tahdittamana.
Laulamaan haluava ota yhteys
ennakkoon puh. 050 363 6624 / Keijo.
Tahdeista vastaa
Tanssiorkesteri FOCUS / Sakke Kotilainen.
Liput 10 e / alle 12 v ilm.
Puffetti.
TERVETULOA!
Hyrsynseudun Kyläyhdistys ry

Ypäjänkylän Maa- ja kotitalousnaiset

HEINÄKUUN TOIMINTAA

JUHLIMME UNIKEONPÄIVÄÄ keskiviikkona 23.7. klo 18.00 Katinhännän kentällä
nyyttikestien merkeissä. Tervetuloa.

Hei! Sinä lasten ja nuorten parissa viihtyvä
palloilusta pitävä nuori/aikuinen
Ryhdy palloilemaan lentopallon saloihin jo hyvin
perehtyneitten nuorten kanssa tai vasta-alkaneita
opastaen.
Saat opastusta ohjaukseen ja tekniikkaan Mirkalta;
riittää, että olet innolla mukana hyvän harrastuksen
parissa!
Koulutusta myös tarjolla kiinnostuneille: 25.9.2014
Koskella lentopallon UUSI AO-koulutus
Tiedustelut Mirkalta p. 045 236 3136, heinäkuussa.
Ypäjän Yllätys
LP-jaosto

Ypäjän Karjalaisseura ry
tiedottaa

Saunailta Caissaniemessä (Tanilantie 110,
Tammela) tiistaina 12. elokuuta 2014.
Sauna lämpimänä kello 18 alkaen. Ohjelmassa kahvittelua, makkaranpaistoa, saunomista ja
haastelua. Kimppakyydein meno.
Ypäjän Yö lauantaina 23.8.2014, tavataan siellä.

Muolaalaisten juhla Humppilassa sunnuntaina
27.7.2014, kirkko klo 10, juhla Humppilan Seurojentalolla.

Metallinkeräys
Lannoitesäkkien keräys
(katso keräysohjeet www.jokioinen-ypaja.4h.fi)
Ypäjällä viljankäsittelylaitoksen pihalla, os. Uotilantie
(Uotilantietä n. 350 m ajettua pikkutie oikealla päättyy pihaan.) Metalli
lavalle ja säkit lavan jälkeen oikealle ojan viereen. Metallinkeräys kestää syyskuun loppupuolelle (lava tyhjennetty Juhannuksen jälkeen). Säkkikeräys on ajalla ma 12.05. - su 13.07.
Kysy tarvittaessa Jokioisten-Ypäjän 4H-yhdistyksestä
p. 050 400 1113 /Satu tai jok-yp4h@suomi24.fi.
Pidä ympäristö siistinä. Tuotu metallitavara jätetään lavalle, ei sen viereen. Roskapussit, huonekalut, patjat ym. jäte ei kuulu tänne.
Kiitos keräykseen osallistuneille!
Metalliromun lajitteluohje
SISÄLTÄÄ :
- Rautaa, uusi ja vanha eri paksuinen ja muotoinen, polkupyörät, äkeet ja aurat
- Peltiä, kaikki pelti sinkitty sekä maalattu
- Langat, rauta ja piikkilangat sekä vanteet
- Sorvilastu ym. pieni kokoinen metalli tynnyriin pakattuna
- Maalipurkit, säilykepurkit, aerosolipullot ym. metalliset pakkaus astiat tyhjinä ja suht
puhtaina EHDOTTOMASTI AVATTUINA sekä AEROSOLIPULLOT ja MAALI-PURKIT
POHJA REIJITETTYNÄ
- Koneet ja laitteet, esim. hellat ja pesukoneet, mutta ei kylmälaitteita, ne on toimitettava freonin-poistoon asianmukaisiin yrityksiin tai palautettava ostopaikkaan.
- Akut erikseen kerättynä.
- Ruostumaton ja haponkestäväteräs, alumiini, kupari, tina, lyijy, messinki ym. jalometallit
saa laittaa metallikuormaan.
EI SISÄLLÄ :
- Muovia, puuta, lasia, kangasta
- Lasivilla tai muita eristeitä
- Hiekka, betoni ja kivet kuuluvat muualle
- Käytetyt katkaisulaikat, hiomapaperit
- Leikkaus tai hitsauskuona
- Hydrauliikka ym. letkut
- Roskapussit
- Romuautot, ne pitää toimittaa erikseen, jotta saadaan romutustodistukset tehtyä asianmukaisesti
- Kylmälaitteita, jääkaapit / pakastimet
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Sotainvalidien Veljesliiton
Ypäjän osasto ry:n

TUPAILTAPÄIVÄ

perjantaina12.9.2014 klo 14.00 Veteraanituvalla.

TERVETULOA!
KAIKKI MUKAAN JA HYVÄÄ KESÄÄ TEILLE JOKAISELLE!

Perinteinen

MANSIKKAJUBILEUM
torstaina 7.8.2014 klo 19 alkaen
Tuottajain tuvalla.
Kirkkoherra Vesa Rasta
pitää hartaushetken.
Lauletaan kesäisiä virsiä.
Mansikkakakkua ja suolaista
suuhunpantavaa kahvin kera.
TERVETULOA!
Kuusjoenkulman kyläyhdistys

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry.

Heinä-elokuun toimintaa

Kesäteatteriin Pyynikille 17.7. ilmoittautuneille tiedoksi:
– Rajalan bussi lähtee Rajalan tallilta 15.00
– Jokioinen, Matkahuolto
– Palikkala
– Jyvämäki
– Ypäjä, Pysäkin paikka 15.30
– Seuraintalo 15.45
Mölkkyä pelataan sään salliessa Rajatie 3:n pihalla
keskiviikkoisin kello 13.00 alkaen.
Ennakkotietoa tulevasta: Keskiviikkona 1.10.2014
Lehmirannassa kolmos-alueen eli Forssan, Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän yhdistysten
järjestämä Runo- ja Sävelmatinea. Ohjelmassa mm.
talon esittely, asenäyttely, ruokailu, yhdistysten esittämää ohjelmaa ja lopuksi tanssia. Matkan hinta n.
30–35 euroa lähtijöiden määrästä riippuen.
Ilmoittautumiset elokuun loppuun mennessä Aunelle
040 573 9367 tai Mirjamille 0400 797 739.
Tarkemmin sitten syyskuun Ypäjäläisessä retkestä ja
syksyn toiminnasta.
Eläkeliiton Ypäjän yhdistys

KIITOS
Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry kiittää kaikkia tukkitalkoisiin osallistuneita saamastaan tuesta Seuraintalon
remontin hyväksi.

IKÄIHMISTEN PÄIVÄTOIMINTA

Ypäjäläisten yli 60-vuotiaiden

KUNTOSALIVUOROT

Palvelukeskuksessa syksyllä 2014
Alkeisryhmä 2
Alkeisryhmä 1
Alkeisryhmä 3
Jatkoryhmä l
Jatkoryhmä ll

MA klo 13–14
KE klo 13-14
TO klo 13–14
MA ja KE klo 14–15
TI ja TO klo 14–15

Ryhmät alkavat maanantaina 18.8.2014.
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 26 € tai 3 € /kerta
Vapaavuoron käyttömaksu 11 € / kausi

Koulujen työ- ja loma-ajat
lukuvuonna 2014–2015
SYYSLUKUKAUSI
syysloma vko 42

ma 11.8. – la 20.12.2014
ma 13.10. – su 19.10.2014

KEVÄTLUKUKAUSI
ma 5.1. – la 30.5.2015
talviloma vko 8
ma 16.2. – su 22.2.2015
pääsiäisloma
pe 3.4. – ma 6.4.2015
+ yksi lauantaityöpäivä lukuvuoden aikana

Esikoulun työ- ja loma-ajat ovat samat kuin koulujen
lukuun ottamatta lauantaityöpäiviä.

Matonpesupaikka
Kuntalaisten käyttöön tarkoitettu ilmainen matonpesupaikka on avoinna. Käynti matonpesupaikalle tapahtuu
Toimintakeskuksen, os. Perttulantie 24 pihapiirin kautta.
Tekninen osasto

YPÄJÄN PERTUN PÄIVÄT 22.–24.8.2014
Perjantaina 22.8.
Kirjastossa ohjelmaa kello 16 – 20
• kello 17.30 lastenteatteriesitys
”Supersankari Siiri ja sammakko
Kvaak – Uusi ystävä”
• kirjojen ja lehtien poistomyynti
• Lauri Markkulan 90-vuotismuistonäyttely
• katu- ja kasvomaalausta, poniratsastusta, puffetti

Kirkossa musiikkituokio kello 19.00
Ypäjänkylän Seuraintalolla
TANSSIT kello 20.00-01.00

Tapani Sulkasen tanssiorkesteri

• ilmainen sisäänpääsy, Ypäjän Vehnämylly tarjoaa
20-vuotiskahvit, puffetti, arpajaiset

Lauantaina 23.8.
Ypäjän kunta tiedottaa:

Kunnanvirasto on suljettuna
30.6.–27.7.2014

Kiireellisten asioiden hoitamiseksi osastoilla päivystetään virkaaikana seuraavasti:
Tekninen toimisto:
Tekninen johtaja
p. 050 080 1914
Rakennustarkastaja p. 050 512 5838.
Sosiaalityö:
Forssan Seudun Hyvinvointikuntayhtymä p. (03) 41 911.
Toimeentulotukiasioissa kirjalliset hakemukset toimitetaan
Ypäjän kunnantalolle.
Lomatoimisto:
Avoinna normaalisti (Someron lomatoimisto on suljettu ajalla
23.6 - 10.8.2014; maanantain aukiolo 9 -15 jatkuu 11.8. alkaen
normaalisti). Yhteystiedot:
Karita Järvelä, lomituspalvelupäällikkö
p. (02) 7626 5210
Markku Lintula, lomituspalvelusihteeri
p. (02) 7626 5217
Anu Lehtinen, lomituspalveluohjaaja
p. (02) 7626 5212
Tuomas Rautio, lomituspalveluohjaaja
p. (02) 7626 5205
Maanantaista 28.7.2014 alkaen Ypäjän kunnanvirasto on avoinna normaalisti.
Hyvää kesää!
Ypäjän kunta

Lepolantien liepeillä

• mäkiautokilpailu kello 15
• kirppis/rompetori kaikenmaailman roinalle ja aarteille kello 12 (myyntipaikkojen varaus
puh 050 363 0508)

Torilla

• kauppiaita, myynti alkaa viimeistään
kello 15 (myyntipaikkoja voi varata
numerosta (02) 762 6500).

Osuuspankin kerhohuoneessa

• Ypäjä-dokumentin parhaat palat vartissa
tasatunnein kello 14, 15, 16
Ypäjän Yö kello 16.30–24.00
• avaussanat kunnanjohtaja Vesa Ketola
• Kyösti Mäkimattila
• Taikuri Timo Tiikkainen
• Tapani Sulkasen tanssiorkesteri
• Neon Queen
• juontajana Katja Karisukki
Seurakuntakodilla munkkikahvila, musiikkia,
ohjelmaa Veteraanituvalla Jokiläänin
kansalaisopisto
Tapahtuman ohjelma www.ypaja.fi. Ohjelmalehtisiä
aikatauluineen jaossa viikolla 34 palvelupaikoissa.

Tervetuloa mukaan!

Pappilan päivätupa avoinna jälleen
4.8.2014 alkaen
maanantaisin klo 10.00–14.00 ja
tiistaisin klo 10.00–14.00
Ohjelmassa:
kuntosaliharjoittelua, bingoa,
laulua, yhdessäoloa ym.
Tervetuloa mukaan!
Tiedustelut ja uusien ilmoittautumiset
050 349 4331 /Mari Krapi
050 430 2690 / Pappilan päivätupa

YPÄJÄN IKÄIHMISTEN
MÖLKKYMESTARUUSKILPAILUT 2014
Ikäihmisten mölkkymestaruuskilpailut pidetään
Palvelukeskuksen pihalla ke 13.8.2014 klo 13.00

Kilpasarjat: naisille ja miehille 60 vuotta täyttäneille
sekä yleinen sarja Palvelukeskuksen asukkaille.
Säävaraus!
TERVETULOA!
Vanhusneuvosto, Eläkeliitto ja Ypäjän kunta

Ypäjän kunta järjestää

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
torstaina 21.8.2014
Lähtö Ypäjän torilta 21.8.2014 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.

Jätehuollon järjestäminen jätelain
(2011/646) mukaisesti

Loimi-Hämeen jäteyhtiön alueella on alueellisenjätelautakunnan päätöksen mukaisesti
käytössä malli, jonka mukaan kiinteistön haltijan järjestää itse jätteenkuljetuksen suoraan yrittäjän kanssa
(kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus).

Tämä tarkoittaa että:

1. Asukas (vakituinen tai mökkiläinen) ottaa itse
suoraan yhteyttä alueella liikennöiviin yrittäjiin
(http://www.lhj.fi/palvelut/jatteenkuljetus/jatteenkuljettajat/), valitsee näistä yhden ja tekee sopimuksen kiinteistönsä jätehuollosta tämän
yrittäjän kanssa.
2. 
Ostaa tai vuokraa yrittäjältä oman jäteastian
omille jätteilleen.
3. Tai alkaa käyttää naapureiden kanssa yhteistä
jäteastiaa, joka sijaitsee samalla tiellä tai 1 km
päässä kiinteistöiltä. Yhteisen astian käytöstä pitää tehdä aina kaikkien astian osakkaiden allekirjoittama kimppasopimus, joka toimitetaan postitse jäteyhtiölle.

Jäteaseman käyttäjät

Aiemmin kiinteistön jätehuollon on voinut hoitaa liittymällä jäteaseman käyttäjäksi. Myös siinä tapauksessa, että asukas ei kehotuksesta huolimatta ole tehnyt
jätehuoltosopimusta, on hänet liitetty kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen, jonka yksi malli on ollut
jäteaseman käyttäjä.
Jäteaseman käyttäjäksi ei voi enää liittyä, sillä
1.5.2012 voimaan tulleen jätelain mukaan jätteen
kuljetusjärjestelmä tulee lähtökohtaisesti olla kiinteistöittäinen (kiinteistöllä on oma astia tai se käyttää
lähellä olevaa kimppa-astiaa). Tästä johtuen jäteaseman käyttöä ei ilman erillistä syytä voida pitää enää
voimassa olevan jätelain mukaisena.
Tämä vuoden osalta (2014) jäteasemien käyttömaksua korotettiin. Maksukorotuksella katetaan jäteasemien käyttäjille kohdennettu ohjaus ja neuvonta sekä
rekisteritietojen kerääminen. Kaikki jäteasemien käyttäjät saavat ohjeistuskirjeen.
Kiinteistön omistaja voi tehdä yrittäjän kanssa jätteenkuljetussopimuksen kesken vuotta. Tällöin entinen
jäteaseman käyttäjä voi hakea Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:stä palautusta jätteenkuljetussopimuksen
alkamisajankohdasta lähtien jäteasemaksun osalta.
Hannele Tiitto
jätehuoltosuunnittelija
hannele.tiitto@forssa.fi
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LUKUVUOSI 2014–2015

KUULUTUS

Ypäjän kunta on käynnistänyt Honkalan alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laatimisen.
Suunnittelualue sijoittuu Ypäjänkyläntien pohjoispuolelle. Alue käsittää maa- ja metsätalous- sekä virkistyskäytössä olevia pelto- ja metsämaita. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 95 ha.

alkaa Ypäjän kunnan peruskouluissa ja esikoulussa
maanantaina 11.8.2014

Levän, Perttulan ja Kartanon koulut alkavat klo 9.00,
Ypäjänkylän koulu klo 8.30 ja esikoulu klo 9.15.
Ensimmäisen koulupäivän kuljetusaikataulua voi tiedustella perjantaina 8.8.2014 koulutoimistosta (puh.
7626 5261 tai 050 574 7739).
Sivistyslautakunta

Työn alussa on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain
63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,
josta ilmenee mm. miten kaavoitustyö etenee, miten
suunnittelutyöstä informoidaan, mitä selvityksiä työn
aikana tullaan tekemään ja miten kaavoitustyöhön
voi osallistua. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
on yleisesti nähtävillä Ypäjän kunnan ilmoitustaululla
(Perttulantie 20) 1.7. – 1.8.2014. Aineistoon voi tutustua myös kirjastossa sekä internetissä www.ypaja.fi.

Ypäjällä 24.6.2014

Ypäjän kunnanhallitus

aloittaa toimintansa syyskuussa kirjaston tiloissa.
Avoinna perjantaisin klo 9.30–11.30.
Maksu 2 € / perhe.
Katso tarkempi ohjelma syyskuun Ypäjäläisestä.

FSHKY:N KESÄAJAN TOIMINTA

Ypäjänkyläntie 951, 32140 Ypäjä as
puh. 050 562 6301

Forssan sairaalan ensiavussa toimii päivystys normaalisti koko kesän. Klo 8-16 ota ensisijaisesti yhteyttä kunnan terveysasemalle. Iltaisin klo 16–22 ja
viikonloppuisin klo 9-21 yhteys Forssan sairaalan poliklinikalle puh. 03 4191 2010. Yöpäivystys (kiireellinen
hoito) arkisin klo 22–08 ja viikonloppuisin klo 21–09
Forssan sairaalassa, puh. 03 4191 3000. Ypäjän terveysaseman sulku on 7.7.–20.7.2014.

ovat jälleen alkaneet ja jatkuvat elokuun loppuun asti.

Vuorot ovat keskiviikkoisin klo 12–21 ja sunnuntaisin 12–20.

Pertun päivien mäkiautokilpailu

Hammaslääkäripäivystys on Forssan sairaalassa
ma-pe, ajanvaraus klo 14 mennessä, 03 4191 3034.
La-su ja arkipyhät päivystää Tyks:n T-sairaala, puh 02
3131 564, soitto samana päivänä klo 9-10.30. Ypäjän
hammashoitola on suljettuna 26.6.–27.7.2014.

Jo perinteinen suuren suosion saanut, kaikille avoin mäkiautokilpailu ajetaan tänäkin vuonna Pertun päivien aikana. Vielä on hyvää aikaa rakentaa oma mäkiauto ja ilmoittautua mukaan. Leikkimieliseen kilpailuun ovat kaikki tervetulleita!
Mäkiauton rakentamissäännöt ovat hyvin vapaat ja tämän
takia kilpailukalustokin on melko kirjavaa. Auto saa olla
enintään kaksi metriä pitkä ja metrin leveä, maksimipaino
saa olla 100 kiloa. Autossa tulee olla luotettava ja kestävä
ohjausmekanismi sekä jarrut, joilla auto pysähtyy kävelynopeudesta neljän metrin matkalla. Auto tulee myös varustaa turvakaarella, joka estää kuljettajan jäämisen puristuksiin, jos auto kääntyy ympäri. Täydelliset säännöt ovat
nettisivulla http://makiauto.suntuubi.com/. Lähde mukaan
vauhdikkaaseen mäkiautokilpailuun!

Eläinlääkäripäivystys arkisin 16–08 ja pe klo 16 –
ma klo 08, puh 03 4191 2300.

Forssan äitiysneuvola palvelee keskitetysti Forssassa kuntien terveysasemien sulkuviikkojen ajan. Lastensuojeluasiat on keskitetty Forssaan, yhteys keskuksen kautta 03 41911, arkisin klo 13–13.30. Perheneuvola on suljettuna 7.7.–28.7.2014.
Toimeentulotukiasioissa pyydetään toimittamaan
kirjalliset hakemukset Ypäjän kunnantalolle.

Mäkiautokilpailu la 23.8.2014 klo 15 – 17
Pertuntie 5, maali Lepolantie 2, Pertunkaaresta RatsuRiihen eteen Lisätiedot, säännöt ja ilmoittautumiset
18.8.2014 mennessä: Mika Talvisilta p. 0400 392 551
tai mika.talvisilta@gmail.com

Hossintie 2, 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”.
ma
ti
ke
to
pe

Kesäaikana lähes kaikilla palvelualueilla on toimintaa,
osa toimii samoin kuin muulloinkin, osa supistetusti ja
osittain on myös sulkuja.

Caissaniemen yleiset saunavuorot

YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO

Aukioloajat

Avoin päiväkerho

Asiasta voi esittää 4.8.2014 klo 15.00 mennessä kirjallisen mielipiteen, joka osoitetaan kunnanhallitukselle Perttulantie 20, 32100 YPÄJÄ, tai kunta@ypaja.fi.

KIRJASTO

Sosiaalipäivystys virka-ajan ulkopuolella hätäkeskuksen kautta, puh 112.
TURVALLISTA JA AURINKOISTA KESÄÄ KAIKILLE!

klo 13–19
klo 13–19
klo 13–16
klo 13–19
klo 13–16

YPÄJÄNKYLÄN LAINAUSASEMA

Aukioloajat

ti
ke

klo 17–19
klo 10–12

NÄYTTELY

7.7.–15.8. Pauli Hokan intarsia- eli puu-upotustauluja
22.8.–30.9. Lauri Markkulan 90-vuotismuistonäyttely

SATUTUNTI

Heinäkuussa satuja luetaan Ypäjänkylän lainausasemalla tiistaina 8.7. kello 18.00, pääkirjastossa perjantaina 11.7. kello 10.00. Elokuun satutunnit pääkirjastossa maanantaina 4.8. kello 10.00 ja Ypäjänkylän
lainausasemalla tiistaina 5.8. kello 18.00.
Tervetuloa mukaan!

LUKUPIIRI

Heinäkuun lukupiiri kokoontuu sunnuntaina 13.7. kello 17–19 pääkirjaston näyttelytilassa, luetaan Alexander McCall Smithin kirjoja, joissa Mma Ramotswe tutkii yhtä sun toista.
Elokuun lukupiiri sunnuntaina 10.8. kello 17–19, luemme Pauliina Rauhalan ”Taivaslaulun”.

PERTUN PÄIVÄT JA YPÄJÄN YÖ 22.–24.8.

Perjantaista sunnuntaihin monenlaista ohjelmaa, aikataulu kunnan kotisivuilla www.ypaja.fi. Ohjelmalehtiset jaossa kunnantalolla, kirjastossa, osuuspankissa, Salessa ja Siwassa viikolla 34.
KULTTUURIA KESÄSSÄ, KÄY KYLÄSSÄ!

Pikavuoro Ypäjältä Helsinkiin (Ruoholahti, Länsisatama) ja takaisin

Linja-autovuorot Loimaalle ja Forssaan kesäaikana

(Rauma - Eura - Säkylä - Loimaa - Forssa/Somero - Hki Länsisatama)
T:mi Jyrki Järvinen / ZEI ZEI -Line

Ypäjä – Loimaa

AIKATAULU
Rauma – Säkylä – Loimaa – Forssa/Somero – H:ki Länsisatama
MA-PE		
Rauma las.
05.30		
Rauman alusair. pys.
05.33
Äyhöjärven pys.
05.36
Lappi Vt 12
05.47
Naarjoki th.
05.51
Eura
06.00
Kauttua
06.05
Säkylä Iso-Vimma
06.10
Säkylä las.
06.20
Huoviminne th.
06.25
Löytäne th.
06.30
Virttaan th.
06.40
Alastaro th.
06.47
Alastaro Terveyskeskus 06.50
Hirvikoski th.
07.00
Loimaa Myllykylä th.
07.03
Loimaa Aluesair.
07.05
Loimaa Aikuiskoul.
07.08
Ypäjä th.
07.15
Palikkala
07.20
Valtatie 10 kt. 52 rist.
07.25
Autokeidas
07.35 Ollila kt 52
Eerikkilä th.
07.50 Torron th.
Loukku th.
07.57 Somero Härkähovi
Karkkila Vihtijärv. tienrist. 08.15 Kiikala th
Vihti kk th.
08.25 Hovimäki
Nummela th.
08.30 Somerniemi
Espoo Lommila
08.45 Oinasjärvi
Kehä 1 Laajalahdenristi 08.55 Hyönölä
Kehä 1 Maarinsilta
08.57 Kaukela
Kehä 1 Keilaniemi
09.00 Koisjärvi
L-väylä Hanasaari
09.03 Hiidenvesi
H:ki Ruoholahti
09.05 Myllylampi
H:ki Länsisatama
09.10 Espoo Lommila
		
Samat pysäkit
		
kuin MA- PE		
H:ki Länsisatama

LA
05.30
05.33
05.36
05.47
05.51
06.00
06.05
06.10
06.20
06.25
06.30
06.40
06.47
06.50
07.00
07.03
07.05
07.08
07.15
07.20
07.25
07.35
07.38
07.40
07.55
07.57
08.05
08.10
08.18
08.23
08.26
08.30
08.35
08.50

MA–SU
12.30
12.33
12.36
12.47
12.51
13.00
13.05
13.10
13.20
13.25
13.30
13.40
13.47
13.50
14.00
14.03
14.05
14.08
14.15
14.20
14.25
14.35
14.38
14.40
15.00
15.03
15.10
15.15
15.23
15.28
15.31
15.35
15.40
15.55

09.15

16.20

SU
14.30

16.10
16.15

18.00

H:ki Länsisatama – Somero – Loimaa
– Säkylä – Rauma
MA–LA
H:ki Länsisatama
10.00
Ruoholahti
10.05
Hanasaari
10.08
Keilaniemi
10.11
Maarinsilta
10.25
Laajalahdenristi
10.14
Espoo Lommila
10.16
Myllylampi
10.45
Hiidenvesi
10.50
Koisjärvi
10.54
Kaukela
10.57
Hyönölä
11.02
Oinasjärvi
11.10
Somerniemi
11.13
Hovimäki
11.18
Kiikala th.
11.20
Somero Harkähovi ABC
11.25
Torron th.
11.38
Ollila
11.42
Vaulammi th. VT 10 / KT 52 11.52
Palikkala
11.57
Ypäjä th.
12.03
Loimaa Aikuiskoul.
12.08
Loimaa Aluesair.
12.11
Loimaa Myllykylä th.
12.13
Hirvikoski th.
12.16
Alastaro Terveyskesk.
12.25
Alastaro th.
12.27
Virttaa th.
12.32
Löytäne th.
12.40
Huovinrinne
12.45
Säkylä las.
12.50
Iso-Vimma
12.53
Kauttua
13.00
Eura las.
13.05
Naarjoki th.
13.13
Lappi th.
13.18
Äyhönjärvi
13.32
Aluesair. pys.
13.34
Rauma las.
13.36

MA–SU
17.15
17.20
17.23
17.26
17.31
17.36
17.45
18.05
18.10
18.14
18.17
18.22
18.30
18.33
18.38
18.40
18.45
18.58
19.02
19.12
19.17
19.22
19.27
19.30
19.32
19.35
19.45
19.47
19.52
20.00
20.05
20.10
20.13
20.20
20.25
20.33
20.38
20.52
20.54
20.56

Lähtö
06:30
08:15
11:05
13:25
16:30

Pysäkki
Ypäjä
Ypäjä
Ypäjä
Ypäjä
Ypäjä

Perillä
06:45
08:35
11:50
14:15
16:45

Kesto
0h 15min
0h 20min
0h 45min
0h 50min
0h 15min

Ajopäivät
M–P,++
Ti,P,++
Ti,P,++
Ti,P,++
M–P,++

Linja/Vuoro
vakio Forssa - Loimaa
vakio Loimaa - Ypäjänkylä - Ypäjä - Loimaa
vakio Loimaa - Ypäjä - Ypäjänkylä - Loimaa
vakio Loimaa - Ypäjä - Metsämaa - Loimaa
vakio Forssa - Loimaa

Ajopäivät
M–P,++
Ti,P,++
Ti,P,++
Ti,P,++
M–P,++

Linja/Vuoro
vakio Loimaa - Forssa
vakio Loimaa - Ypäjänkylä - Ypäjä - Loimaa
vakio Loimaa - Ypäjä - Ypäjänkylä - Loimaa
vakio Loimaa - Ypäjä - Metsämaa - Loimaa
vakio Loimaa - Forssa

Merkkien selitykset
M–P Maanantaista perjantaihin
Ti,P Tiistaisin ja perjantaisin
++ Koulujen kesäloman aikana

Loimaa – Ypäjä
Lähtö
07:00
07:45
10:45
13:10
17:00

Pysäkki
Matkahuolto
Matkahuolto
Matkahuolto
Matkahuolto
Matkahuolto

Perillä
07:15
08:15
11:05
13:25
17:15

Kesto
0h 15min
0h 30min
0h 20min
0h 15min
0h 15min

Merkkien selitykset
M–P Maanantaista perjantaihin
Ti,P Tiistaisin ja perjantaisin
++ Koulujen kesäloman aikana

Ypäjä – Forssa
Lähtö Pysäkki
07:15 Ypäjä
17:15 Ypäjä

Perillä
07:50
17:45

Kesto
0h 35min
0h 30min

Ajopäivät Linja/Vuoro
M–P,++ vakio Loimaa - Forssa
M–P,++ vakio Loimaa - Forssa

Merkkien selitykset
M–P Maanantaista perjantaihin
++ Koulujen kesäloman aikana

Forssa – Ypäjä
Lähtö Pysäkki
06:00 3
16:00 3

Perillä
06:30
16:30

Kesto
0h 30min
0h 30min

Merkkien selitykset
M-P Maanantaista perjantaihin
++ Koulujen kesäloman aikana

Ajopäivät Linja/Vuoro
M–P,++ vakio Forssa - Loimaa
M–P,++ vakio Forssa - Loimaa

