
Kunnallinen ja seurakunnallinen tiedotuslehti
Jaetaan kaikkiin talouksiin Ypäjällä HEINÄKUU 2009

tilausliikenne autofarmi

Autofarmi Oy, Varsanojantie 300, 32100 YPÄJÄ      www.autofarmi.fi

Tilausajoa aamusta iltaan!

Pikkubussissamme on 17 asiakaspaikkaa.

Esa Tuomonen 050 50 50 426

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

Parturi-kampaamo-
Raija Pastell-Fält

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

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

Balm
ain

PARIS

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

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

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

Lauantai ja iltatyö sop. mukaan

www.kotinisu.fi 

Päivöläntie 6, 
32100 Ypäjä  
Puh. 
040 524 8556

UUDET AUKIOLOAJAT 
to-pe klo 6.30–12.00

la klo 8.00–13.00 

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

Maaseutuelinkeinoviranomaisen 
päivystys Ypäjällä

Kunnantalon aukioloaikoina maataloushallintoon liit-
tyviä asioita Ypäjän kunnantalolla hoitaa Iiris Laakso. 
Vastaanotto on maanantaista perjantaihin. Tukiasioissa 
ypäjäläiset voivat asioida myös Humppilan ja Jokioisten 
kunnantaloilla.

Yhteystiedot:
Ypäjä: Iiris Laakso, puh. (02) 7626 5209 tai 050- 574 
7733, sähköposti maaseutuasiamies@ypaja.fi
Humppila: Jouni Mäkelä, puh. 0500 741 121, 
sähköposti: jouni.makela@humppila.fi
Jokioinen: Eeva Sirkkilä, puh. 050 468 7846, 
sähköposti: maaseutu.asiamies@jokioinen.fi
Tiistain ja torstain päivystys jatkuu taas elokuussa.

Maaseutulautakunta

Autokoulu Ypäjällä
Aloitus ti 25.8.-09 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.

Remontoitu yksiö
Soinintiellä.

Vuokra 270 € + sähkö.
Tied. 050 505 2275

Haetaan osa-aikaista talonmiestä
As Oy Soininmäki, Soinintie 3, Ypäjä

Tiedustelut p. 050 560 2662
Kirjalliset hakemukset 31.7.2009 mennessä 

palkkatoivomuksineen; 
Ypäjän Kirjanpito Oy Soinintie 3, 32100 Ypäjä.

Ostetaan
talo / maapaikka / tontti
Kartanon koulun / Hevos-
opiston läheltä.

P. 040 507 2991/Eija Lilja

Monet matkat on kanssanne taittuneet,
monet maisemat reissuissa vaihtuneet.
Nyt mersussa kilometrit miljoonaa näyttää
se lomapäiviään kanssani käyttää.
 Kiitoksen nyt lausun teille,
 ystäville, asiakkaille, kollegoille.
 Ei ollut ihan aina ilomieli,
 kylällä kun lauloi ilkeä kieli.
  Vielä pieni pyyntö kollegalle,
  anna kyyti ihmiselle.

Hyvää kesää!
Kiittäen Heikki Hakala

Nyt on paikkani vapaa, täytä 
    se siis herrasmiehen tapaan.

LOMALAISET

Ypäjän kunta tiedottaa:
Kunnanvirasto on suljettuna 

13.–26.7.2009
Kiireellisten asioiden hoitamiseksi 
osastoilla päivystetään työpäivinä seuraavasti:
– tekninen toimisto klo 9.00–12.00 p. 
 (02) 7626 5240
– sosiaalityö klo 9.00–12.00 p. (02) 7626 5221
– lomatoimisto on avoinna normaalisti

Tuetaan toisiamme -
vaalikeräys tuotti Ypäjällä 716,67 €

Perinteinen vaalikeräys kotimaan 
vammais- ja kansanterveystyölle 
europarlamenttivaalien 2009 yh-
teydessä tuotti Ypäjällä yhteensä 
716,67 euroa. Saatujen ohjeiden 
mukaan summasta puolet on ti-
litetty vaalikeräystoimikunnalle 
jaettavaksi valtakunnallisten liit-
tojen kesken. Toinen puoli jaettiin 
Ypäjällä toimiville ja vaalikeräyk-
seen osallistuneille yhdistyksille 
tehdyn lipasvartijatyön mukai-
sesti eli summa oli tasasummin 
yhdistystä kohden 59,72 euroa. 
Osallistujat olivat Ypäjällä Fors-
san Seudun Diabeetikot ry, Fors-

san Seudun Invalidit ry, Forssan 
Seudun Kehitysvammaisten Tuki 
ry, Loimaan Seudun Kehitysvam-
maisten Tuki ry, Lounais-Suomen 
MS-yhdistys ry ja Sotainvalidien 
Veljesliiton Ypäjän osasto ry.

Lämpimät KIITOKSET kai-
kille keräykseen osallistuneille 
ja lipaskerääjille sekä Ypäjän 
Osuuspankille keräyslippaiden 
tuoton laskemisesta ja tilittä-
misestä.

Anja Allen
vaalikeräyksen 
kuntavastaava

Kunnanhallitus
Perttulantie 20
32100 Ypäjä

PAPPILANMÄKI-RAUHALAN ASEMAKAAVAN 
MUUTTAMINEN, PERTTULAN ASEMA-
KAAVAN LAAJENTAMINEN SEKÄ YPÄJÄN-
KYLÄN OSAYLEISKAAVAN LAATIMINEN; 
LAATIJAT TAVATTAVISSA
Pappilanmäki-Rauhalan asemakaavan muuttaminen ja 
Perttulan asemakaavan laajentaminen sekä Ypäjänkylän 
osayleiskaavan laatiminen ovat lähteneet käyntiin.

Kaavanlaatijat Anitta Ojanen ja Leena Heinänen ovat 
tavattavissa Ypäjänkylän seurojentalolla, Ypäjänkylän-
tie 842, kahtena peräkkäisenä torstaina 2.7. klo 17.00 
– 21.00 ja 9.7. klo 14.00 – 16.30.

Samoina päivinä kaavoittajat ovat tavattavissa Perttulan 
ja Pappilanmäki-Rauhalan kaavojen tiimoilta kunnanvi-
rastolla 2.7. klo 14.00 – 16.30 ja 9.7. klo 17.00 – 20.00 
kunnanvirastolla, Perttulantie 20.

Heinäkuun lopun kaavoittajien tapaamisajoista il-
moitetaan kunnan kotisivuilla www.ypäjä.fi .

Kuntalaiset voivat ottaa yhteyttä myös muina aikoina 
kaavoittaja Anitta Ojaseen 
gsm 040 757 9835 tai email  
anitta.ojanen@arkit.org 
ja sopia tarvittaessa 
tapaamisesta.

Kunnanhallitus

Suuri Lännensirkus 
saapuu Ypäjälle!

Annie Mestariampuja seurueineen 
astuu Ypäjän musiikkiteatterin 
näyttämölle 23. heinäkuuta 2009 
alkaen. Viimeinen esityspäivä on 
8. elokuuta.  

Musikaali Annie Mestariampu-
ja sijoittuu 1800-luvun lopun Ame-
rikkaan ja perustuu tositapahtu-
miin. Annie Oakley (Pirkko Herd) 
ja Frank Butler (Marko Virtanen) 
kilpailevat Villin lännen shown 
ampujamestaruudesta. Annie tulee 
kaukaa takametsistä, mutta hänen 
verraton kiväärinkäyttönsä panee 
heikommat polvilleen – pian myös 
kuuluisan showmiehen Frankin… 

Luvassa on tunnettuja sävel-
miä, vauhdikkaita intiaanitansseja, 
huimia numeroita hevosten selässä 
sekä sensaatiomaista showbisnes-
tä. Tätä kaikkea tarjoavat Annen ja 
Frankin lisäksi Buffalo Bill (Pek-
ka Virtanen), Istuva Härkä (As-
ko Vainio) ja kaikki muut Ypäjän 
musiikkiteatterilaiset. “There’s no 
business like showbusiness.”

Varaa lippusi ajoissa p. 040 842 
8610. Nyt liput voi varata myös 
netistä: 
www.ypajanmusiikkiteatteri.fi tai 
www.ideateatteri.net
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Seurakunnan
asiat

kirkkoherra
Risto Ahti

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

39. vuosikerta.

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

Päätoimittaja:
Tapani Rasila

Taitto ja oikoluku:
Priimus Paino Oy

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

ILMOITUSHINNAT
Ilmoitukset
0,5 € / pmm + alv

Määräpaikkakorotus
0,1 € / pmm + alv

Toistuvaisilmoitus
joka numerossa
0,4 € / pmm + alv

Yhdistysten ilmoitukset
Maksutta

TILAUSHINNAT
Ypäjän kunnan alueen
osoitteisiin veloituksetta

Tilaukset kotimaahan
20 € / vuosikerta

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

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

ISSN 1237-2528

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

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

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

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

PAINOPAIKKA
Priimus Paino Oy

Elokuun 2009 Ypäjäläinen
ilmestyy sunnuntaina 2.8. Leht-
een tarkoitettu aineisto on toim-
itettava kunnantalolle torstaina 
27.7.2009 klo 12 mennessä.

Syyskuun Ypäjäläinen ilmestyy 
sunnuntaina 2.9.2009.

Heinäkuun 
kirkonmenot

Kesä on parhaimmillaan. Poikkea myös kau-
niilla hautausmaallamme. Kirkko on avoinna 
arkisin hautausmaan työntekijöiden työaika. 
Pyydä heitä avaamaan. Viikonloppuna pääsee 
kirkkoon tilaisuuksien aikoihin. Iltapäivällä 
kirkkoon pääsy epävarmaa, jos työntekijät 
ovat tulleet aikaisin aamulla niin vastaavasti 
lähtevät aikaisemmin. Esitteitä ja vieraskirja 
on takapöydällä. Tutustu myös vanhan kirkon 
entisöityyn oveen kirkkomme eteisessä ja 
vieressä ovat vanhat kirkonkellot.

Sunnuntaina 5.7. messu eli ehtoollis-
kirkko klo 10. Virret ovat päivän aiheesta 
”Armahtakaa”. 450, 536: 1 ja 5, 438, 582: 
1-, 232. Ehtoollisvirtenä ja ylistysvirtenä on 
416: 2 ja 7. Kiittäkäämme Herraa jää pois ja 
ylistysvirren jälkeen tulee Herran siunaus ja 
loppusoitto. Kirkon takaosassa on lähetys-
kynttiläpöytä. Sinne voit sytytellä kynttilöi-
tä ja antaa haluamasi summan lähetykselle 
kynttilöiden lähellä olevaan lukittuun laatik-
koon.

Sunnuntaina 12.7. klo 10 on sananjuma-
lanpalvelus ja samalla apostolien päivä. Lau-
letaan seuraavat virret: 168, 334: 5-8, 164, 
318, 319: 1- ja 521: 7-8. Risto on mukana 
kirkossa.

Mansikkajubileum Kuusjoella Tuotta-
jaintuvalla maanantaina 13.7. klo 19.00. Ky-

läyhdistys tarjoaa kahvit. 
Pihakirkko Tammelassa Caissaniemessä 

tiistaina 14.7. klo 18.00 ja Nostalgiaehtoo 
Palikkalassa Raiskionkulmalla Alli Toivosel-
la ti. 14.7. klo 19. 00 Tilaisuus aloitetaan kah-
villa erikoisen viihtyisässä navetan vintissä.

Evankeliumijuhlat Ypäjällä 19.7. alkaen 
messulla kirkossa klo 10 ja ohjelma jatkuu 
tarjoilulla srk-kodilla ja ohjelmalla. Yhdis-
tyksestä tulee papiksi rovasti Kalevi Tans-
kanen. Myös Sami Paajanen mukana ja hän 
avustaa ehtoollisessa. Ja Risto on liturgina. 
Lauletaan seuraavat virret: 520: 1-6, 126, 
414, ja saarnavirreksi ehdottaisin oikein Hed-
bergin virttä 336; 178: 1-, 225, 226 ja 449.

Sunnuntai 26.7. klo 10 pidetään kirkas-
tussunnuntain messu. Se on kesän huipen-
tuma. Se on samalla Martan päivän messu. 
Virret: 301, 122: 4, 256, 462, 263: 1-, ehtool-
lisvirtenä 178 ja päätösvirsi 209.

Hautausmaa pitää keskikesällä omaa kau-
nista saarnaansa. Ota aikaa ja kävele luonnon 
hiljaisuudessa. Hautausmaa on täynnä histo-
riaa, se on paikkakunnan kaunein puisto ja se 
on rakkaitten ihmisten lepopaikka ja jokainen 
saa sieltä jotakin ajateltavaa, oli aatteellinen 
tai hengellinen tausta mikä hyvänsä.

Risto Ahti

Sananen heinänaikaan
”Kahta minä sinulta pyydän - niin 
kauan kuin elän, älä niitä kiellä: 
pidä minusta kaukana vilppi ja 
valhe, älä anna köyhyyttä, älä 
rikkauttakaan. Anna ruokaa sen 
verran kuin tarvitsen.” Raamatun 
Sananlaskut 30: 7

Päivän rukous lienee erin-
omainen tänä markkinatalous 
aikana, jolloin mahdollisim-
man paljon voittoja hamutaan. 
Toisaalta se sopii myös tähän 
lamautuneeseen aikaan. Yllä 
oleva Raamatun kohta jatkuu 
ajatuksella, että jos ihminen saa 
kovin paljon, hän saattaa silloin 
kieltää Jumalan, ja jos tulee lii-
aksi köyhyyttä, niin silloin ehkä 
mennään varkaisiin ja rikotaan 
Jumalan nimeä vastaan.

Luukkaan evankeliumin kir-
joittaja on kiinnostunut ihmisen 
suhteesta omaisuuteen. Vain 

Luukkaalla on tuhlaajapoika-
kertomus, rikas mies ja Lasa-
rus ja äveriäs Sakkeus. Samoin 
Luukas kertoo miehestä, joka 
pyysi Jeesusta toimittamaan pe-
runkirjoitus. Mutta siitä Jeesus 
kieltäytyi. Joskus on hyvä oppia 
sanomaan ”ei”, ja sen taidon 
Jeesus osasi. Ja vieläpä Luukas 
kertoi rikkaasta miehestä, jolla 
oli hyvin nykyaikainen elämän-
asenne: Lepää nyt ja syö ja juo 
ja nauti. Ja mikäs siinä, välillä 
on osattava rentoutua. Siinä ei 
ole mitään pahaa.

Harvoin tulemme ajatel-
leeksi, että aikakin on otettava 
huomioon, ettei vain itsekkäästi 
eletä nauttien päivästä päivään. 
Aika kuluu lahjomattomasti, 
eikä se kunnioita meidän ha-
lujamme jäädä lämmittelemään 
mielihyvän kokemuksiin. Aika 

tuo eteen myös kuoleman, joka 
suhteellistaa inhimilliset saavu-
tukset ja omaisuuden. Silloin 
kenties huomataan elämän ont-
tous ja järjettömyys. Eiköhän 
elämän kestäviin tarkoituksiin 
kuulu vuorovaikutus joka suun-
nalle: luonto, ihmiset, oma itse 
ja Jumala. Siis Herra, anna ruo-
kaa sen verran, että jaksan tehdä 
työni ja jaksan elää vuorovaiku-
tuksessa muihin ihmisiin ja ajan 
kuluksi harrastan sopivia asioita 
ja hyvällä omalla tunnolla nu-
kahdan, jotta uusi päivä toisi 
uudenlaisia löytöjä elämääni.

Kesä on kauneimmillaan. 
Ihmiset: menkää niityille ja 
poluille kesän kauneutta ais-
timaan. Kohta se aika on taas 
kerran ohitse.

Risto Ahti

Kesän 2009 ohjelmistoa
Messu sunnuntaisin kello 10. Tervetuloa.

Evankeliumijuhla Ypäjällä sunnuntaina 19.7. al-
kaen klo 10 messulla ja sitten tarjoilua ja juhla srk-
kodilla.

MUUTA: 
Mansikkajubileum Kuusjoella Tuottajaintuvalla 
maanantaina 13.7. klo 19.

Pihakirkko Tammelan Caissaniemessä tiistaina 
14.7. klo 18.

Nostalgiaehtoo Palikkalan Raiskionkulman Alli Toi-
vosella tiistaina 14.7. illalla klo 19.00, ja aloitus kah-
villa Tervetuloa nostalgiavintille!

Martan päivän messu 26.7. klo 10.

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

Lähetys- ja kansanopistoilta Ypäjänkylän rukous-
huoneella sunnuntaina 16. 8. klo 19.

Evankeliumijuhlat 
Ypäjällä

Sunnuntaina 19.7. vietetään 
Ypäjän kirkolla pitkien perin-
teiden suvista Evankeliumijuh-
laa. Se alkaa messulla kirkossa 
klo 10 ja jatkuu tarjoilulla srk-
kodilla. Päiväjuhlassa lauletaan 
Siionin kannelta ja tarvittaessa 
pidetään vielä pieni väliaika. 
Mukana juhlilla ovat rovasti 
Kalevi Tanskanen, jolla on kir-
kossa saarna, ja lääninrovasti 
Risto Ahti, joka on liturgina. 
Myös Sami Paajanen Hämeen-
linnasta on mukana, ja itse juh-
lan juontajana on Erkki Tuo-
monen, joka vielä avustaa eh-
toollisen jaossa, mikäli ei Sami 
siihen hommaan tule. Musiikin 
ja laulun johtajana on Markus 
Leppälä. Juhlatoimikunta hoite-
lee monipuolisen tarjoilun sekä 
koristelun.

Näillä juhlilla on ikää 127 
vuotta, mikä lienee alueemme 
pitkäikäisimpiä vuodesta toi-
seen jatkuneilla juhlilla. Ypä-

jän ensimmäinen kirkkoherra 
Gustaf Oskar Holmberg oli tul-
lut seurakuntaan kappalaiseksi 
Mynämäen Karjalan kappelis-
ta vuonna 1880. Aluksi uuden 
kirkkoherran ja seurakuntalais-
ten välit olivat viileät, kunnes 
jouluna 1881 pidetty joulusaar-
na kertaheitolla lähensi papin 
ja seurakuntalaiset toisiinsa. 
Holmberg kertoi saarnassaan, 
että ”tänä jouluna on Jeesus 
syntynyt hänelle uudelleen”, 
ja siihen aikaan jo pitempään 
vaikuttanut evankelinen herä-
tys oli hänelle tullut yhtäkkiä 
läheiseksi. Niinpä ensimmäiset 
evankeliumijuhlat järjestettiin 
tiettävästi kesällä 1882 silloi-
sessa Perttulan (Ypäjän) kir-
kossa ja päiväseurat pappilan 
puistossa. Tästä alkoi Perttulan 
evankeliumijuhlien kunniakas 
perinne niin että nopeasti juh-
lat vuosi vuodelta laajenivat ja 
sanankuulijoita saattoi olla jopa 

kymmenentuhattakin, ja puhu-
jina useita pappeja ja maalli-
koita. Ypäjän rautatieasemalle 
saapui laajalta alueelta juhla-
väkeä ja kulkeminen helpottui 
kun monien jahkailujen jälkeen 
oli saatu maantie vuonna 1891 
kirkolta asemalle valmiiksi.

Nykyisin juhlat hyvän tar-
joilun kera kokoavat noin sa-
ta henkeä tapaamaan tuttuja ja 
virkistymään ohjelma-annista, 
joka yleensä on päättynyt noin 
klo 14 paikkeilla. Mahdollisuus 
on olla lyhyemmänkin aikaa. 
Perttulan evankeliumijuhlat 
kutsuvat väkeä niin Loimaalta 
kuin Forssankin alueelta sekä 
Ypäjän eteläpuolelta Somerol-
ta vanhalla jo ensimmäisissä 
juhlissa käytetyllä ajatuksella: 
”Yksi on turvana, että Kristuk-
sen kuolemassa on tehty sovin-
to ihmisten ja Jumalan välillä.”

Risto Ahti

Kirkkoherranvirasto, Heidi Tuominen 02-767 3108
Kirkkoherra Risto Ahti 02-767 259
Taloustoimisto, Katja Laine 0400 929 226
Kanttori, Markus Leppälä 040 752 0827
Kirkko, srk-mestari, Maurits Hietamäki 050 560 3368
Diakoni Anne Mäkinen 0400 388 170
Nuorisotyönohjaaja Sari Lehtonen 0400 852 846
Päiväkerho, Laila Moisander 050 304 3926
Siivooja-vahtimestari, srk-koti,
Liisa Hietamäki 040 769 5930

Huom!
Päiväkerhon puhelinnumero on  050 304 3926

Ypäjän seurakunnan
puhelintiedot muuttuivat
1.5.2009 alkaen

Ypäjän srk:n diakoniatyö
Ypäjän seurakunnan diakoniaa 
heinäkuussa
Puh. 0400-388 170
Diakoniatoimisto päivystää 21. ja 22.7. klo 10 – 11
Tiistain Aamukahvit 21.7. klo 9 – 10 

RETKI TAMMELAAN varttuneemmalle väelle 6.8.
Lähtö Vuorisen Liikenteen bussilla seurakuntakodin 
edestä klo 9 ja paluu noin klo 16. Hinta 10 €, sis. kahvit 
ja lounaan. Mukana Anne Mäkinen ja Keijo Leppänen.
Retki-ilmoittautumiset 22.7. mennessä Anne Mäkiselle 
puh. 0400 388 170.
Ei kesäleiriä Caissaniemessä 6.8.

Hartaudet Palvelukeskuksessa ke 22.7. klo 13 Hoivalla 
ja klo 13.30 Ruustinnassa.
Keva-kerho Lukkarin työtuvalla klo 12, Markus Leppä-
nen ja Anne Mäkinen.

Diakonian leiripäivät Forssan Klemelässä 28.–30.7. 
eri invalidiryhmille, mukana Anne Mäkinen rovastikun-
nan diakoniatyötekijöiden kanssa. Ilmoittautumiset 
Forssan diakoniatoimistoon 14.7. mennessä 
puh. (03) 414 5240.

Syysretki Karjalan 
Petroskoihin 
4.–7.9.2009

Sunnuntaina 6.9. vihitään 
Petroskoin ev. lut. seurakun-
nan ja Inkerin kirkon uusin 
kirkko käyttöön.

Kirkkoa on rakennettu 
vuodesta 2002 ja tänä ke-
väänä ja kesänä suomalais-
ryhmienkin voimin tehdään 
sisärakenteita. Juhlamatkalle 
lähdetään perjantaina 4.9. ja 
matka kulkee reittiä Lempää-
lä, Tampere, Orivesi, Jämsä, 
Varkaus, Pieksämäki, Joen-
suu, raja ja tulli on Värtsiläs-
sä. Rajalta ajetaan suoraan 
Kolatselän ja Prääzän kautta 
Petroskoi, jossa asutaan kes-
kellä Petroskoin kaupunkia 
ja lähellä uutta kirkkoraken-
nusta pienessä hotellissa. 
Lauantaina on ostospäivä ja 

sunnuntaina uudessa kirkos-
sa jumalanpalvelus ja juhla. 
Sunnuntai-iltapäivällä lähde-
tään Sortavalaan, jossa yö-
vytään Piipun Pihassa. 

Matkan järjestää ER-Mat-
kat, Kirkkokatu 2, 39200 Ky-
röskoski, puh. 0400 732 859. 
Voit itse tilata suoraan oman 
matkasi. Tarvitset passin ja 
passikuvia viisumia varten 
sekä matkavakuutuksen. 
Matkan hinta 295 €.

Matkalle on lähdössä dia-
koni Anne Mäkinen. Mat-
kanjohtajana on pastori Ensio 
Partanen Lempäälän seura-
kunnasta. Matkalle on läh-
dössä matkalaisia seurakun-
nista matkareitin varrelta.
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Harvan ihmisen poislähtöhet-
ken tiedän minuutilleen. Mutta 
Matti Anselm Sillanpään elä-
män päättymisen tiedän: se oli 
tiistaina 10.2. armon vuonna 
2009 kello 15.20 palvelutalol-
la huoneessa kahdeksan. Run-
sasta tuntia aikaisemmin olin 
ehtoollishartauden yhteydessä 
kiertänyt myös kaikki huoneet. 
Markus Leppälä laulatti virsiä 
sillä aikaa kun olin kierrok-
sellani, joka venyi tavallista 
pitemmäksi. Ja aina on ollut 
joukko laulavaisia myös muka-
na, mutta nyt ei ollut liukkaan 
kelin takia, ja juuri nyt heitä 
olisi tarvittu kanttorin tukena. 
Sellaista sattuu.

Tulin myös Matin huonee-
seen ja iso joukko omaisia oli 
paikalla saattohoidossa Matin 
vuoteen äärellä. Sairaus oli ihan 
lyhyessä ajassa iskenyt rajuna 
ja nyt oli alkamassa viimeistä 
edellinen tunti Matin elämässä. 
Vielä tammikuun 23. päivä hän 
oli ajanut omalla autollaan ja 
vuodesta 2003 alkanut saira-
us jatkui ja tammikuussa vielä 
tuntui että elinaikaa on. Mutta 
useasti käy niin että tauti ikään 
kuin räjähtää ja iskee ja vie 
mennessään. Yksin ei tarvinnut 
Matin olla, vaan iso joukko lä-
heisiä oli ihan vuoteen äärellä 
joka puolella. Ja yksin ei Matti 
elänytkään, vaikka 29.7.1993 
olikin menettänyt rakkaan puo-
lisonsa Laila Marian s. Kan-
kaanpää, Seppo Kankaanpään 
isän sisar. Ja seuraavana vuonna 
pois nukkui Matin äiti Rauha 

Sillanpää 2.8.1994 vajaan 95 
vuoden ikäisenä. Ja kuinka ol-
lakaan muistin joskus Rauhan 
kertoneen, että hän on syntynyt 
Kiikalassa aivan pitäjän ja lää-
nin rajalla myllytalossa runsaan 
kilometrin päässä siitä paikasta, 
jossa aikanaan tämän kirjoit-
taja Risto on syntynyt Some-
ron puolella. Ja aina lapsena 
muistan, että Salon eli Uskelan 
joelta näkyi maantielle vain sa-
vupiippu talosta, joka oli jo-
en ”grotissa” eli syvänteessä. 
Sieltä sitten lähti seitsemän si-
saruksen äiti Rauha Elina maa-
ilmalle ja muutti 27.10.1917 
Marttilasta vanhempiensa mu-
kana Ypäjälle. Näitä Rauhan ja 
Elias Sillanpään lapsia on seit-
semän, neljä poikaa ja kolme 
tyttöä. Ja nyt sisarusparvesta 
lähti vanhin Matti, joka olisi nyt 
14.8.2009 täyttänyt 85 vuotta. 
Matti vihittiin 9.7.1949 avio-
liittoon ja heille syntyi Maili 
Katariina. Haluan tässä mainita, 
että Forssassa asuva Maili on 
paljon osallistunut Mannisten 
tilaisuuksiin ja Maili on harvi-
naisen paljon presidentti Tarja 
Halosen näköinen. Moni onkin 
luullut häntä Haloseksi.

Kirvesmies ja 
remontoija

Matti oli elämässään maan-
viljelijä ja hänen kotinsa si-
jaitsee tuolla Myllymäentiellä 
Mannisissa Vesasen Helviltä 
hieman eteenpäin. Mutta Matti 
oli myös kirvesmies, itseoppi-
nut ja Mannisissa ja muualla-
kin kävi rakennus- ja remont-
tihommissa. Ja tapana oli että 
autolla liikkuessaan hän esitteli 
tämän tästä paikkoja, missä hän 
oli käynyt hommissa. Hänel-
lä oli jopa avain Paavo Liskin 
talolle Loimijoen rannalla siltä 
varalta, että hän eräänlaisena 
avustavana talonmiehenä olisi 
sitä välttämättä tarvinnut. Hän 
kävi hommissa myös Pyhtäällä 
maan kuulun maratoonarin ja 
paperimiehen Reino Uusitalon 
rakennuksilla. Ja Lopella Anja-
sisaren talon remontissa Mattia 
tarvittiin. Katselin Anjan teke-
mää valokuva-albumia Matin 
elämästä, ja siinä oli jopa kuva 
saaristoretkestä, jonka vedin ja 
Klara-laiva oli saapunut Houts-
karin Mossalaan ja siinä Matti 
seisoo rannalla muitten joukos-
sa. Sieltä albumista otin kesällä 

2007 otetun kuvan, jossa Matti 
rakentaa puisia rappusia. Toinen 
kuva on armeija-ajalta. Hän oli 
ratsuväessä Lappeenrannassa. 
Ennen kaikkea Matti Sillanpää 
oli sotaveteraani ja isänmaan 
ystävä, joka osallistui ahke-
rasti veteraanien tilaisuuksiin 
Ypäjällä ja muuallakin. Ypä-
jäläiset talvi- ja jatkosodassa 
kirjassa hänet mainitaan kuvan 
kera. Taistelupaikkoja olivat 
Vammelsuu, Raivola, Merisuo. 
Haavoittumisesta ei puhuta mi-
tään, vaikka hän oli joutunut 
joksikin aikaa Hämeenlinnaan 
sotasairaalaan, jossa äiti Rauha 
oli käynyt häntä katsomassa. 
Kuulo hänellä oli heikentynyt 
ja se johtui sota-ajasta. Hän jou-
tui valtavaan ilmanpaineeseen 
taistelujen tuoksinassa. Leskek-
si jouduttuaan Matti osallistui 
tilaisuuksiin ahkerasti ja hänen 
seuranaan oli Sirkka Vaittinen. 
Mikäs sen kauniimpaa, kun 
kaksi vapaata leskeä toisensa 
tapaa ja toistensa seurassa viih-
tyvät. Veteraanien juhlissa niin 
kirkossa kuin srk-kodilla näin 
heidän sanoa joka kerta.

Risto Ahti

Ypäjän seurakunnan 
nimikkolähettiperheen kirje

Tuusulassa 6.5.09
Keväinen tervehdys! 

Aika on taas rientänyt ja 
eletään toukokuuta. Ihanaa 
kun aurinko lämmittää ja ke-
sän merkkejä voi vihdoin alkaa 
nähdä luonnossa.

Talvemme on ollut anka-
raa pohdintaa. Lähtömme siir-
tyi leikkauksiemme vuoksi 
kesään, ja olemme siis olleet 
Suomessa jo reilut puolitoista 
vuotta. Pitkä aika teinille, joka 
elää tätä hetkeä ja jolle kaveri-
kuviot ovat aina vain tärkeäm-
piä. Olemme huomanneet, ettei 
näin pitkä pätkä kotimaassa 
tämän ikäisten lasten kanssa 
ole hyväksi kentälle paluuta 
ajatellen. Pojat ovat löytäneet 
paikkansa täältä, kavereita ja 

mukavia harrastuksia on löyty-
nyt. Olemmekin nyt päätyneet 
siihen tulokseen, ettemme tänä 
kesänä lähde vielä Tansaniaan, 
vaan annamme poikien elää 
elämäänsä, jonka he tänne ovat 
rakentaneet.

Emme kuitenkaan miten-
kään voi unohtaa Tansaniaa, 
ihmisiä ja työtämme siellä. 
Mielemme palaa sinne jat-
kuvasti ja lapsetkin ovat se-
kavin mielialoin. Tätähän se 
lähetystyöntekijän ja -lapsen 
elämä on, ikävää sinne tai ikä-
vää tänne. Elämme nyt hetken 
kerrallaan ja yritämme olla vii-
saita ja kuunnella Taivaan Isän 
ääntä. Kun oikea hetki tulee, 
haluamme palata Tansaniaan. 
Muistamme myös iloita omai-

sistamme, joiden kanssa saam-
me nyt jakaa arkemme. Sarin 
perhe asuu ihan lähistöllä, eikä 
Raimonkaan perheen pariin ole 
pitkä matka.

Suunnitelmien muuttuminen 
toi uudet huolet, olimmehan 
irtisanoutuneet viroistamme. 
Raimo saikin Lähetysseuran 
Helsingin toimistolta vakituisen 
paikan järjestelmäpäällikkönä, 
joten se järjestyi oikein hie-
nosti. Sarille löytyi niin ikään 
työ Lähetysseurassa, määrä-
aikaisena Tasaus-kampanja-
koordinaattorina, toivotaan 
senkin pestin jatkuvan. Pysy-
vämpää kotiakin pitää nyt alkaa 
katsella, koska olemme asuneet 
väliaikaisissa asunnoissa. 

Pojat kaipaavat Tansaniaan 

jääneitä kissaamme ja koi-
raamme, jotka sikäläiset ys-
tävämme ystävällisesti ottivat 
hoiviinsa. Heti päätettyämme 
jäädä Suomeen, hankimmekin 
iloksemme pienen kissaneidin, 
jonka ristimme Sissiksi. Oli-
pa päässyt unohtumaan, miten 
ihana on oma kotieläin, jota 
jokainen voi halia ja silitellä 
sielunsa kylliksi.

Pyydämme rukouksessa 
johdatusta elämäämme sekä 
täällä Suomessa että tulevai-
suuden suhteen. Muistetaan 
rukouksissa Tansanian työtä ja 
ihmisiä siellä. 

Taivaan Isän haltuun  

Sari, Raimo, Joonatan ja 
Aaron Haapakorpi

Pohjan-
maalaisia 

juttuja
Kesällä oleskelen mökillä 
Lappajärvellä, tuon kuuluisan 
meteoriittijärven rannalla. Kai-
kenlaista juttua kuulee siellä. 
Samoin olen saanut olla säh-
köpostiyhteydessä Seinäjoelle 
Jari Saloon, joka tutkii ja ke-
rää kuuluisan sotilaan Lauri 
Törnin historiasta muistoja. 
Lauri Törni pakeni sodan jäl-
keen Amerikkaan ja palveli jo-
pa Vietnamin sodassa. Hänen 
jäännöksensä löydettiin Viet-
namin viidakosta muutamia 
vuosia sitten. Veljeni Raimo 
Ahti tunsi hyvin Amerikassa 
Lauri Törnin.

Pohjalainen muutti Helsin-
kiin ja perusti parturiliikkeen. 
Pohjalaista murretta hän käytti 
mainostaessaan ikkunassa lii-
ketoimintaansa: ”Leikatahan 
päitä.” Taisi vielä olla terve-
tulotoivotuskin. Jonkin ajan 
kuluttua tuttava tuli katsomaan 
parturihommien sujumista. 
Asiakkaita ei liiemmin käynyt 
ja tuttava sanoikin että tuo lii-
kekyltti pelottaa ihmiset pois. 
Pohjalainen mietittyään asiaa 
nappasi kyltin pois. Muutaman 
päivän kuluttua tuttava kulki 
parturiliikkeen ohi ja ikkunas-
sa oli nyt uusi kyltti: ”Ajetahan 
tukkia.” Tarina ei kerro asiak-
kaiden lisääntymisestä.

Talvisena pakkaspäivänä 
isäntä meni turkit kuurassa 
kunnanlääkärille. Odotushuo-
neeseen tultua lääkäri katsoi 
ovesta ja sanoi: ”Eikös ukko 
tiedä mihin vaatteet riisutaan.” 
Mies riisui itsensä ilkosilleen 
ja meni uudelleen vastaanotto-
huoneeseen lääkärin puheille ja 
sanoi: ”Herra tohtori, mihinkä 
minä saan tuon halkokuorman 
purkaa?”

Pohjalainen vanhaisän-
tä katseli televisiota ja vai-
mo valmisti ruokaa keittiössä. 
Äkkiä isäntä huutamaan että 
televisiosta tulee aivan tuhmia 
kuvia. Vaimo jätti kattilan kie-
humaan ja pani silmälasit ja 
totesi isännälle: ”Sinulla taitaa 
olla huono näkö ja oletko ru-
vennut mielikuvitustasi käyt-
tämään, sillä siellähän on itse 
Spede lenkkimakkaran pätkä 
suussa.”

Seinäjoella olen juossut 
muutaman kerran tangomark-
kinoiden aikaan kymmenen 
kilometrin tangohölkän kes-
kustasta Törnävän puistoon ja 
takaisin. Ihan on suositeltava 
lenkki. Ja aina on ollut melkoi-
nen helle. Erään kerran tapasin 
sokean turkulaisen naisen joka 
juoksee pitäen edellä ajavan 
polkupyörästä kiinni. Sillä ta-
valla hän pääsee juoksun var-
sin komealla ajalla läpi. Erään 
kerran hän tunsi äänestä minut 
ja sanoi, että Suomen hevos-
pitäjän pappi se siinä juoksee. 
Ja minä siihen, että sinä olet 
Suomen paras sokea juoksija. 
Maalissa juottopaikalla kuu-
lin kun paikallinen mainosti, 
että kaikenlaiset tangolaulajat 
tänne on haalittu juoksemaan 
kun oli mukana sokea ja jopa 
pappi.

Vuoden lopulla pohjalainen 
totesi, että ”kyllä allakas’ päi-
viä piisaa, ku rupiaa loppuma-
han niin ostetahan uusi”.

Pohjalaisen äidin kirje van-
himmalle pojalle maailmalle. 
Poika oli ollut jo kauan poissa 
ja äiti rupesi vihdoin kirjettä 
väsäämään. Kirjoitan kirjeen 

hitaasti, koska tiedän että olet 
hidaslukuinen poika. Ei me 
enää asuta samassa paikassa 
kuin silloin kun aikanaan lähdit 
kotoa. Isäsi luki lehdestä, että 
suurin osa onnettomuuksista 
sattuu 30 kilometrin säteellä 
kotoa, niin sen takia me muu-
timme pois. En osaa lähettää 
uutta osoitetta, koska se sakki, 
joka täällä asui ennen meitä, 
vei osoitekilven mukanaan, et-
tei heidän olisi tarvinnut osoi-
tetaan muuttaa. Ja me ei hok-
sattu ottaa vanhasta paikasta 
osoitekilpeä mukaamme. Siis 
meidän osoite muuttuu nyt.

Tämä on kiva paikka. On 
pesukonekin, En tiedä sen toi-
mivuutta. Viime viikolla pa-
nin pyykit sinne ja vetäisin 
vivusta, enkä ole pyykkejä sen 
koommin nähnyt. Sää ei ole 
paha. Viime viikolla satoi vain 
kaksi kertaa. Ensi satoi kolme 
päivää ja sitten neljä päivää. 
Setäsi muuten sanoo, että pos-
titse pyytämäsi takki painoi 
nappeineen niin paljon, että 
me leikkasimme napit irti ja 
panimme taskuun. Jussilta jäi 
auton avaimet lukkojen taak-
se. Kerkisimme jo tosissamme 
huolestua, kun siltä kului pari 
tuntia saada minut ja isäsi ulos 
autosta. Ja toinen setäsi putosi 
yhtenä päivänä kiljutynnyriin ja 
muutamat miehet yrittivät sitä 
vetää ylös, mutta setäsi tappeli 
hurjasti vastaan ja hukkui. Ja 
kolme päivää se paloi kun sitä 
yritettiin polttohaudata. Kolme 
vanhaa kaveriasi suistui avo-
lava-autolla jokeen. Arvo, se 
rippikoulukaverisi ajoi ja avasi 
sivulasin ja ui turvaan. Muut 
kaverisi olivat lavalla ja ne 
hukkuivat, koska eivät saaneet 
perälautaa auki. Niinpä tällä 
kertaa ei ole paljoa kerrottavaa 
sinulle, ei ole mitään kunnolla 
tapahtunut. Terveisin äitisi.

Ps. eli jälkipostia sinulle. 
Meinasin lähettää sinulle vä-
hän rahaa, mutta olin jo pannut 
kirjekuoren kiinni. Koeta olla 
kunnolla ja miehekkäästi. Toi-
voo äitisi.

Tämän vitsin olen kuullut 
monessa muodossa joka puo-
lella Suomea. Pohjanmaalla se 
sijoitetaan vaimoni lapsuuden 
kuntaan Kuortaneelle. Pap-
pi ajoi polkupyörällä mäkeä 
alas keskellä kirkasta arkipäi-
vää. Äkkiä hän huomasi juo-
puneen isännän makaamassa 
tien vieressä. Pappi pysähtyi 
tutun miehen vierelle ja sanoi: 
”Tuolla konstilla ei taivaaseen 
päästä”. Siihen isäntä totesi, et-
tä hän ei nyt sinne välitä men-
näkään, kunhan pääsisi edes 
osuuskaupalle asti.

Juoksulenkillä Lappajärvel-
lä olen käyttänyt 14 km moni-
puolista tietä ja polkua. Matkan 
varrella on maalaiskylä laitu-
mineen ja peltoineen. Erään 
kerran minut pysäytettiin ja 
pyydettiin kahville heinäpellon 
syrjälle. Sitten haluttiin tietää 
osaanko viikatteella niittää. Ja 
hyvin se kävi, koska mökillä 
joudun käyttämään viikatetta, 
koska ruohonleikkuria ei ole. 
”Noin komeasti niittohomma 
käy, vaikka on tuollaisissa pu-
hujapönttöhommissa. Menee 
raavas mies sinussa hukkaan.” 
Otin tuon kehumiseksi.

Risto Ahti

Paavo Liskin remonttimies:

Matti Sillanpää

Sari ja Raimo Haapakorven tuoreimmat kuulumiset



4 YPÄJÄLÄINEN 7/09

TAPAHTUMAKALENTERI  

HEINÄKUU
3.7.  Jean d’Arcel Ladies Open. Järj. Loimijoki Golf.
3.–5.7.  Islanninhevosnäyttely. Järj. Hevosopisto.
4.7.  Auranmaa Open. Järj. Loimijoki Golf.
5.7. klo 12 Hyrsynkulman ympäriajo. Lähtö Käännesillalta.  
   Järj. HSKY.
5.7.   Ypäjä Open. Järj. Loimijoki Golf.
6.-7.7.  Etera Tour 9. Järj. Loimijoki Golf.
6.7.–10.7. TaKuuleiri 7 – 14 -vuotiaille Caissaniemessä.   
   Järj. Humppilan ja Ypäjän nuorisotoimet
11.7  Laiturilta laiturille -melonta.  
   Järj. Loimijokivarren kunnat.
11.7.  Miehet vs. Naiset. Järj. Loimijoki Golf.
12.7.  Holiday Bestball. Järj. Loimijoki Golf.
13.-16.7. Ponimeeting. Järj. Hevosopisto.
13.7.–17.7. EräJormaleiri 10 – 14 -vuotiaille Caissaniemes- 
   sä.  Järj. Humppilan ja Ypäjän nuorisotoimet.
13.7. klo 19 Mansikkajubileum Tuottajain tuvalla.
13.–14.7. Etera Tour 10. Järj. Loimijoki Golf.
13.–16.7. Ponimeeting. Järj. Hevosopisto.
14.7. klo 18 Pihakirkko Caissaniemessä Tammelassa. 
   Järj. Ypäjän srk.
20.–21.7. Etera Tour 11. Järj. Loimijoki Golf.
20. – 23.7.  Juniorimeeting. Järj. Hevosopisto. 
23.7. klo 19.30 Musikaali Annie Mestariampuja. Ensi-ilta. 
   Järj. Ypäjän musiikkiteatteri.
24.7. klo 19.30 Musikaali Annie Mestariampuja. 
   Järj. Ypäjän musiikkiteatteri.
24.7. klo 20  Heinätanssit Hyrsynkulman lavalla, 
   Kaahintie 66. Järj. HSKY.
25.7.   Ypäjän Osuuspankki Open. Järj. Loimijoki Golf.
25.7. 
klo 17.00 ja 21.00 Musikaali Annie Mestariampuja. 
   Järj. Ypäjän musiikkiteatteri.
26.7. klo 17.00 Musikaali Annie Mestariampuja. 
   Järj. Ypäjän musiikkiteatteri.
27.–28.7. Etera Tour 12. Järj. Loimijoki Golf.
27.–30.7. 
klo 10–13.30  Uimakoulu 6–12 -vuotiaille Piilikankaalla. 
   Järj. Kuusjoenkulman kyläyhdistys.
28.–31.7. Seniorimeeting. Järj. Hevosopisto.
29.7. klo 19.30 Musikaali Annie Mestariampuja. 
   Järj. Ypäjän musiikkiteatteri.
30.7. klo 19.30 Musikaali Annie Mestariampuja. 
   Järj. Ypäjän musiikkiteatteri.
31.7. klo 19 Lauluilta Tuottajain tuvalla. Laulattajina Kaija ja  
   Kari Santakangas. 
   Järj. Kuusjoenkulman kyläyhdistys.
31.7. klo 19.30 Musikaali Annie Mestariampuja. 
   Järj. Ypäjän musiikkiteatteri.

ELOKUU
1.8.  Envor Open. Järj. Loimijoki Golf.
1.8. 
klo 17.00 ja 21.00 Musikaali Annie Mestariampuja. 
   Järj. Ypäjän musiikkiteatteri.
2.8. klo 17.00 Musikaali Annie Mestariampuja. 
   Järj. Ypäjän musiikkiteatteri.
3.–4.8.  Etera Tour 13. Järj. Loimijoki Golf.
4.–9.8.  Kilpailuviikko. Järj. Hevosopisto.
5.8. klo 19.30 Musikaali Annie Mestariampuja. 
   Järj. Ypäjän musiikkiteatteri.
6.8. klo 19.30 Musikaali Annie Mestariampuja. 
   Järj. Ypäjän musiikkiteatteri
7.8.  Juniori + Juniori. Järj. Loimijoki Golf.
7.8. klo 19.30 Musikaali Annie Mestariampuja. 
   Järj. Ypäjän musiikkiteatteri
8.8.  GolfExpert Open. Järj. Loimijoki Golf.
8.8. klo 11–15  Laurin markkinat Kankareen torpalla. 
Järj. HSKY.
8.8. klo 17.00 Musikaali Annie Mestariampuja. 
   Järj. Ypäjän musiikkiteatteri.
10.–11.8. Etera Tour 14. Järj. Loimijoki Golf.
15.8.  Arabihevosnäyttely. Järj. Hevosopisto Oy.
15.8.  Bridgestone Open. Järj. Loimijoki Golf.
15.8. klo 9–17 Koiranäyttely Pertunkaaren ympäristössä 
   klo 9.00 – 17.00.  Järj. Suomen 
               Staffordshirenbullterrieriyhdistys. 
17.–18.8. Etera Tour 15. Järj. Loimijoki Golf.
21.8.  Pertunpäivän tanssit Paijan Areenalla.
21. – 23.8. Nuorten hevosten festivaalit. Järj. TEHO, RJL ja YHO.
22.8.  Pertunpäivät ja Ypäjän Yö -tapahtuma.
22.8. klo 10-12 Lasten ja nuorten tavaroiden kirppis Pertun-
   kaaressa. Järj. MLL:n Ypäjän yhdistys.
22.–23.8. Mestaruuskilpailut. Järj. Loimijoki Golf.
23.8. klo 12–15 Iloinen iltapäivä kotiseutumuseolla -tapahtuma.
24.–25.8. Etera Tour 16. Järj. Loimijoki Golf.
28.-31.8. SRL Lännenratsastusvalmennus. 
   Järj. Hevosopisto.
30.8.  Friisiläishevosnäyttely. Järj. Hevosopisto.
30.8.  SKV-Cup. Järj. Loimijoki Golf.

Ypäjän Yllätyksen urheilukoulun kilpailut 16.6.2009
Tulokset

T 5 v, 40 m: 1. Saimi Perttunen 
11.64, 2. Eveliina Rämö 16.17.

T 5 v, pituus: 1. 11Saimi Pert-
tunen 130.

T 7 v, 40 m: 1. Riikka Vuoren-
tausta 8.43, 2. Saara Suonpää 8.83, 
3. Milla Niemi 9.89, 4. Emma 
Aaltonen 10.01, 5. Anni Vastamä-
ki 10.05.

T 7 v, pituus: 1. Riikka Vuo-

rentausta 232, 2. Saara Suonpää 
224, 3. Anni Vastamäki 213, 4. 
Emma Aaltonen 171, 5. Milla Nie-
mi 161.

P 5 v, 40 m: 1. Konsta Vas-
tamäki 12.23, 2. Jyry Heikkilä 
13.84, 3. Veeti Erkkilä 19.38, 4. 
Ola Heikkilä 26.62.

P 5 v, pituus: 1. Konsta Vasta-
mäki 145, 2. Jyry Heikkilä 126, 3. 
Ola Heikkilä 20.

P 7 v, 40 m: 1. Valtteri Erk-
kilä 8.81, 2. Onni Siren 10.84, 3. 
Roope Reittonen 10.93, 4. Iikka 
Heikkilä 11.04, 5. Juuso Kuiva-
mäki 11.98.

P 7 v, pituus: 1. Valtteri Erkki-
lä 215, 2. Onni Siren 181, 3. Iikka 
Heikkilä 163, 4. Roope Reittonen 
149, 5. Juuso Kuivamäki 145.

P 9 v, 60 m: 1. Janne Vuoren-
tausta 12.35, 2. Patrik Lamminol-

ka 12.63, 3. Mikko Tervakangas 
12.82, 4. Auku Heikkilä 13.57.

P 9 v, pituus: 1. Janne Vuoren-
tausta 271, 2. Mikko Tervakangas 
242, 3. Auku Heikkilä 239, 4. 
Patrik Lamminolka 228.

P 11 v, 60 m: 1. Niklas Lam-
minolka 10.89.

P 11 v, pituus: 1. Niklas Lam-
minolka 292.

Maria Heikkilä kiritti 
Carician Finnderbyn voittoon

Ypäjän kansainvälinen Finnder-
by-tapahtuma huipentui jo 36:
tta kertaa derbyluokkaan, jonka 
esteillä voiton otti 23-vuotias 
Maria Heikkilä viiden hevo-
sen uusinnassa. Heikkilä viilet-
ti Caricialla maaliin puhtaasti 
ajassa 62.64. Finnderby-voit-
to oli Heikkilän perheen toi-
nen: Marian isä ja valmentaja, 
Veikko Heikkilä, voitti luokan 
vuonna 1980. Toiseksi hyppäsi 
jo kuudetta kertaa Raimo Aal-
tonen, tällä kertaa jalostusoriil-
la Eafons Polyfino. Aaltonen 
hävisi Heikkilälle vajaan se-
kunnin. Ensimmäisen kakkosti-
lansa derbyssä Aaltonen ratsasti 
vuonna 1983, ja ensimmäisen 
derbysijoituksensa 1979. Kol-
mannen sijan nappasivat Janna 
Huhtanen ja tamma Sultana D.

– Caricia tekee aivan kaik-
kensa minun eteeni. Se on no-
pea ja tarkka. Lisäksi olen rat-
sastanut sillä siitä lähtien, kun 
se oli viisi, joten olemme hyviä 
tuttuja. Kilpailuissa se on todel-

la kuuma ja temperamenttinen, 
eikä aina niin helppo, mutta ko-
tona se on mukava ja rauhalli-
nen. Tämä oli toinen yrityksem-
me Finnderbyssä, ensimmäinen 
startti kaksi vuotta sitten päättyi 
siihen, että putosin satulasta sar-
jaesteellä. Uusinnassa meillä oli 
taktiikkana nopea nolla, mutta 
en osaa sanoa missä kohdassa 
olin nopeampi kuin Aaltonen, 
kertoi Heikkilä.

Finnderbyn voittoa Heikkilä 
pitää uransa toistaiseksi par-
haana saavutuksena. Edelliset 
huippuhetket ovat olleet PM-
hopea ja juniorien SM-kulta. 
Opintoihin liittyen hänen päi-
vänsä täyttyvät ratsastamisesta, 
työn alla on hevosten valmen-
tajan ammattitutkinto Ypäjän 
Hevosopistolla.

Voittajaratsu Caricia on Suo-
messa syntynyt huippusukuinen 
11-vuotias tamma, jonka sekä 
omistavat että ovat kasvattaneet 
Jouni ja Lea Heikinheimo. He-
vonen ja Heikkilä asuvat Ypä-

jällä, mutta kotikenttäedusta ei 
silti voi puhua.

– Emme ole tänä vuonna 
käyneet Carician kanssa der-
bykentällä kertaakaan, koska 
paikkaa on säästetty kilpailuja 
varten. Hevosopiston ratsastus-
alueiden muut erikoisesteet ja 
harjoitushauta ovat kyllä olleet 
käytettävissä, kertoi Heikkilä. 

Finnderbyssä ratsukoilla oli 
edessään 17 estettä ja yhteensä 
24 hyppyä yli kilometrin mit-
taisella radalla. Osa tehtävis-
tä muodostuu luonnonesteistä, 
jollaisia ei ole missään muual-
la. Haastavimmiksi luonnones-
teiksi ovat kilpailun historiassa 
osoittautuneet suomalainen ai-
ta ja orapihlajapensas esteinä 
3 ja 4. Tänä vuonna yksikään 
ratsukko ei hypännyt perusra-
taa virheittä, joten viisi yhden 
esteen pudottanutta eli neljä 
virhepistettä saanutta hevosta 
nähtiin uusinnassa.

Finnderbyn rata on sama jo-
ka vuosi, vain estekorkeus vaih-

telee kilpailun tason mukaan. 
Tänä vuonna rata hypättiin 
135 senttimetrin tasolla. Radan 
ovat 70-luvun alussa suunni-
telleet Viktor Jansson ja Aki 
Ylänne. Finnderbyn kaltaisia 
derbyluokkia ratsastetaan suur-
ten kansainvälisten kilpailujen 
yhteydessä mm. Hampurissa, 
Britannian Hicksteadissa, Ruot-
siin Falsterbossa sekä Hollan-
nin Eindhovenissa.

Esteratsastus, Luokka 8, 
FINNDEBRY presented by Ag-
rimarket, kansainvälinen 135 
cm, perusrata ja yksi uusinta. 
Voittajat: 1) Maria Heikkilä / 
Caricia 2383 (FIN) 4-0/62,64, 
2) Raimo Aaltonen / Eafons 
Polyfino (FIN) 4-0/63,07, 3) 
Janna Huhtanen / Sultana D 
(FIN) 4-0/65,04, 4) Raimo 
Aaltonen / Elektra F (FIN) 4-
4/67,07, 5) Annika Janhunen 
/ Internet (FIN) 4-5/71,77, 6) 
Marina Ehrnrooth / Orchidee 
XI (FIN) 8/142,21.
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Päiväkerhon väki kiittää kuluneesta kerhokaudesta kaikkia kanssamme yhteistyötä tehneitä. 
Syksyllä jatketaan. Hyvää kesää kaikille! Syksyn kerhoista tiedotetaan elokuun Ypäjäläisessä

31.8.–1.9. Etera Tour 17. Järj. Loimijoki Golf. 
SYYSKUU
4. – 6.9.  Suomenratsujen kuninkaalliset. Järj. Hevosopisto. 
6.9.  Etera Tourin Finaali. Järj. Loimijoki Golf.
12.9.  Kinkkukilpailu 1. Järj. Loimijoki Golf.
12. – 13.9. Laatuarvostelu. Hevosopisto.  Järj. RJL. 
13.9.  Harjoitusravit. Järj. Hevosopisto.
19.9.  Naisten kauden päätöskilpailu. 
   Järj. Loimijoki Golf.
19. – 20.9. Esteratsastuksen hallikilpailut. Järj. TEHO.
19. – 20.9. Perinnekurssi: Työajon perusteet. 
   Osa 4: Työajon perusteet. Järj. Hevosopisto.  
20.9.   Kinkkuscramble. Järj. Loimijoki Golf.
25.–27.9. Ravivalmennuksen C-kurssi. Järj. Hevosopisto. 
26.9.  4 Mailan Kinkku. Järj. Loimijoki Golf.
27.9.   Esteratsastuksen hallikilpailut. Järj. RCC.

LOKAKUU
3. – 4.10.  Esteratsastuksen hallikilpailut. Järj. RCC. 
4.10.  Kinkku Irish Greensome. Järj. Loimijoki Golf.
10.10.  Kinkkukilpailu 2. Järj. Loimijoki Golf.
18.10.  Kinkkuscramble. Järj. Loimijoki Golf.
31.10.–1.11. Esteratsastuksen hallikilpailut. Järj. TEHO. 

MARRASKUU
2.11.  Tamma- ja varsanäyttely Hevosopistolla. 
   Järj. Hippos.
7.–8.11.  Kavionhoidon peruskurssi (täynnä – kysy 
   peruutuspaikkoja). Järj. Hevosopisto.
14. – 15.11. Perinnekurssi: Rekipeitot ja vällyt. 

Kuvakooste kerhokaudesta syksy 2008 – kevät 2009

Ulkoilukerho partiomajalla ja museon alueella. Kuvassa Mustikkaryhmä.

Kerhon joulujuhlassa Seimen äärellä. 
Keväällä 2009 saimme ulkoilla Aurinkoisessa säässä kevät 
hangilla. Kuvassa Puolukkaryhmä.

Huhtikuussa, jälleen 
sään suosiessa vietimme 
kokoperheen puuhailtaa 

Pertunkaaressa. 

Kerhokausi päättyi 
perhekirkkoon 20.5.2009. 

Kanta-Hämeen 
pelastuslaitos  
Turvallisuusnurkka

Arjen sankaruutta
Kesä sitten ymmärsi lopultakin 
tulla! On hienoa, että Suomen-
kin suveen tulee sentään oikein 
helleilmoja. Ihmisetkin hymyi-
levät enemmän kilpaa auringon 
kanssa. Ja kesäänhän kuuluvat 
tietenkin mökkeily, uinti, gril-
laaminen ja kaikki muu valvot-
tu velttoilu, mikä usein liittyy 
loman viettämiseen.

Keväästä voi heti antaa kai-
kille SUURET kiitokset avotu-
len käsittelyn osalta. Kukaan ei 
laskenut kevätruohojen poltto-
aan karkaamaan ainakaan ko-
vin kauaksi. Juhannuskin me-
ni koleiden säiden merkeissä 
niin, että kerrankin ei tarvinnut 
miettiä, saako kokon polttaa. 
Olin töissä koko pyhät ja kai-
kille sai sanoa, että anna men-
nä vaan jos saat palamaan. Ja 
muutamat savut näkyivät aat-
toiltana nousevan eri puolilta. 

Kesäriemuissa tulee usein 
vastaan sellainen perinteinen 
ongelma, jota meillä kutsutaan 
”kyllä isi osaa” -ilmiöksi. Jo-
kainen isi osaa grillata ja kaa-
taa mökkipihasta suuria puita 
ja korjata katon ja jaksaa uida 
ainakin naapurin mökille, vaik-
ka pikku kännissäkin. Sitten 
tahtoo tulla kuitenkin realismi 
vastaan eikä ihan kaikki me-
nekään kuitenkaan ihan put-
keen. Toki kesällä ja mökillä 
pitääkin puuhastella kaikkea 
sellaista, mitä ei normaalisti 
tee. Siinähän se mökkeilyn 
yksi iso viehätys juuri onkin. 
Siellä voi toteuttaa itseään ja 
vaikka kaikki jutut nyt eivät 
ihan putkeen menisikään, kyllä 
äiti hyväksyy vähän vinossakin 
olevan aidan jne. Mökkiympä-
ristössä on tullut tämän kesän 
aikana esiin noin valtakunnan 
tasolla yllättävän monta neste-
kaasuun liittyvää harmia. Kun 
mökillä laitteet ovat usein ko-
ko talven pakkasten ja kos-
teuden armoilla, niiden kunto 
pitää tarkastaa ennen kesän 
käyttökautta. Testaamisen voi 
tehdä vallan mainiosti itsekin. 
Katselee koko järjestelmän 
pullolta käyttölaitteeseen asti 
ensin silmämääräisesti ja ha-

vainnoi mahdolliset halkeamat 
ja muut kulumat letkuissa. Sit-
ten voi kääntää kaasun päälle 
ja kastella letkun ja liitokset 
saippuavedellä, jonka kuplimi-
nen helposti paljastaa vuoto-
kohdat. Letkut ja liittimet eivät 
kivitalon hintoja maksa eli ne 
kannattaa uusia viimeistään 
kymmenen vuoden iässä.

Grillin ja vaikkapa kiukaan 
pesän sytyttäminen saattaa jos-
kus kostealla kelillä ja hiukan 
märkien puiden kanssa olla 
tosi työlästä. Kuitenkin tulet 
pitäisi saada syttymään ilman 
suurempia määriä syttyviä nes-
teitä. Perinteinen tapa päästä 
eroon otsatukasta ja kulmakar-
voista on käyttää bensiiniä. Se 
leimahtaa kyllä niin komeasti, 
että väistämään ei ehdi. Älkää 
siis tehkö niin! Ja sitten kun on 
grillattu tai pesä palanut, pitää 
ihan oikeasti muistaa, että tuh-
ka on kuumaa vielä parinkin 
päivän päästä. Yksi metsänreu-
na on poltettu suoraan grillistä 
luontoon kaadettujen hiilijää-
mien kanssa ja yksi kesämökki 
saneerattu kuistin osalta pah-
vilaatikkoon takasta otettujen 
tuhkien kanssa. Tuhkat siis me-
talliseen, kannelliseen astiaan 
ja sitten levitellään vaikka met-
sänparannusaineeksi syksyllä.

Vielä pari sanaa uimisesta. 
Uiminen on kivaa ja virkistä-
vää varsinkin näin helleilmoil-
la. Pienten ihmisten uimista 
pitää AINA jonkun vahtia. Ai-
kuisten taas pitäisi itse tietää, 
mihin asti jaksavat uida ja mi-
hin ei. Kaikkinainen kilpailu 
pikku kännissä kannattaa ve-
sillä unohtaa ja muutenkin uida 
niin, että jos vaikka vielä tällä 
hetkellä vähän viileissä vesissä 
sattuu suonenvetokohtaus jal-
kaan, pääsee vielä omin avuin 
pois vedestä.

Jälleen kerran kaikista in-
hottavista varoitteluista huo-
limatta toivottelen kaikille oi-
kein nautittavan helteistä, ren-
touttavaa ja turvallista kesää!!!

Mikko Malin
palomestari

TAPAHTUMAKALENTERI
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23.7. klo 19.30
24.7. klo 19.30
25.7. klo 17.00
 klo 21.00
26.7. klo 17.00
29.7. klo 19.30
30.7.  klo 19.30
31.7. klo 19.30
1.8. klo 17.00
 klo 21.00
2.8. klo 17.00
5.8. klo 19.30
6.8. klo 19.30
7.8. klo 19.30
8.8. klo 17.00

Ohjaus
Valtteri Roiha

Musiikin johto
Kari Mäkiranta

Koreografia
Salla Kärkkäinen

Lippuvaraukset

040 - 842 8610

Liput
20 / 17 / 10 €

Tapani Peltosesta Hevosopisto Oy:n hallituksen uusi puheenjohtaja
Hevosopisto Oy:n hallituksen uu-
deksi puheenjohtajaksi valittiin 
maanantaisessa yhtiökokouksessa 
Tapani Peltonen. Valinta oli yksi-
mielinen.

Tapani Peltonen on jäänyt eläk-
keelle vantaalaisen teräskauppayri-
tyksen Oy Kontino Ab:n toimi-
tusjohtajan postilta, mutta jatkaa 
edelleen yrityksen hallituksen jä-
senenä. Hän on aiemmin toiminut 
mm. Suomen Ratsastajainliiton pu-
heenjohtajana vuosina 2005–2008 
ja tätä ennen vaalivaliokunnan 
puheenjohtajana. Sipoossa asuva 
Peltonen on vaikuttanut aktiivises-
ti ratsastuksen parissa myös mm. 
vammaisratsastusjaoston ja seuran-
sa Husaariratsastajien puheenjoh-
tajana, ESRAn eli Etelä-Suomen 
Ratsastuksen hallituksen jäsenenä 
ja järjestelytehtävissä lukuisissa eri 
lajien kilpailuissa. Kotitallissa on 

kuusi hevosta: tytär Lina ratsastaa 
edelleen ja poika Karl eli Kalle 
harrasti aikanaan valjakkoajoa. 

– Hevosopiston hallituksen pu-
heenjohtajaksi minut kutsuttiin var-
sin lyhyellä varoitusajalla. Katsoin 
aikani riittävän tähän tehtävään, 
joten suostuin. Hyvillä mielin tä-
hän tulen: olen käynyt Ypäjällä 
1990-luvun alusta lähtien sekä las-
ten harrastusten että järjestötoimin-
nan puitteissa. Uudessa roolissa 
näkökulma laajenee opetukseen ja 
yrityksen kehittämiseen. Ensim-
mäiseksi onkin edessä tiivis pereh-
tyminen opiston koko toimintaan, 
sanoo Tapani Peltonen.   

Peltosen edeltäjä Jukka-Pekka 
Leskinen nimettiin Hevosopiston 
hallituksen puheenjohtajaksi tou-
kokuussa 2007 ja Suomen Ratsas-
tajainliiton puheenjohtajaksi mar-
raskuussa 2008.

– Olen viihtynyt tehtävässä erit-
täin hyvin, nämä vuodet ovat olleet 
mielenkiintoista ja hyvää aikaa. 
Katsoin kuitenkin parhaaksi vetäy-
tyä Hevosopiston puheenjohtajuu-
desta, jotta esteettömyys päätök-
senteossa säilyy. Mikään sääntöhän 
tätä ei edellytä, mutta tällä hetkellä 
minusta on viisaampaa keskittyä 
SRL:n puheenjohtajuuteen, toteaa 
Jukka-Pekka Leskinen.

Yhtiökokouksessa hallituksen 
jäsenyyden jätti opetusneuvos Il-
po Hanhijoki Opetushallituksesta. 
Hanhijoki ehti vaikuttaa hallituk-
sessa vuodesta 1993 eli  Hevos-
opiston syntyvaiheesta lähtien. 

– Hevosopisto on viime vuo-
sina käynyt läpi suuria muutoksia 
johdon vaihtumisen yhteydessä. 
Halusin olla mukana niin kauan, 
että murrosvaihe on ohi ja tilanne 
vakiintuu. Toiminta on nyt uudes-

sakin tilanteessa vakaalla pohjalla 
ja sitä kehitetään määrätietoisesti. 
Tässä vaiheessa tuntui luontevalta 
luovuttaa tehtävä uudelle henkilöl-
le, sanoo Ilpo Hanhijoki. 

- Haluan kiittää mielenkiintoi-
sista vuosista ja erityisesti koko 
henkilöstöä siitä, mitä Ypäjällä on 
saatu aikaan, painottaa Hanhijoki.   

Uusina jäseninä hallitukseen 
valittiin kehittämispäällikkö Jouni 
Kangasniemi (Opetusministeriö, 
koulutus- ja tiedepolitiikan osas-
to, aikuiskoulutuksen tulosalue) 
ja diplomi-insinööri Antero Salja 
Tampereelta. Hallituksen jäseninä 
jatkavat edelleen opettaja Helena 
Kujansuu Ypäjältä, sivistystoimen-
johtaja Jarmo Pynnönen Forssasta, 
toimitusjohtaja Pekka Soini Suo-
men Hippoksesta ja tutkimusjohta-
ja Mari Walls Maa- ja elintarviketa-
louden tutkimuskeskuksesta.

YPÄJÄN KIRJASTO
UUTUUSLUETTELO 

6/09 18.6.2009
AIKUISTEN OSASTO : 
TIETOKIRJALLISUUS 

FILOSOFIA. PSYKOLOGIA. 
Dunderfelt:Parisuhteen kemia: 
mitä oikeastaan tapahtuu miehen 
ja naisen välillä?
Olkinuora: Nyt, aina: pieni ka-
tumusoppi

YHTEISKUNTA 
Uusi Atlantis: puheenvuoroja 
Euroopan utopioista ja dysto-
pioista
Ojala: Kuurojen palvelusäätiön 
kasvoja ja kasvua
Lehtoväre: Etulinjassa 50  vuot-
ta: Etelä-Hämeen reserviläispiiri 
1958-2008

MAANTIEDE. MATKAT. 
GT-tiekartasto 2009: Suomi-Fin-
land

KÄSITYÖT. MAA- JA 
METSÄTALOUS. 
KOTITALOUS. 
Kouri: Käsi kauniin tekee
Räty: Kotipihan perennat
Autokoulun kuorma-autokirja
Autokoulun oppikirja
Autokoulun moottoripyöräkirja

TAITEET. LIIKUNTA
Juhlien toivelaulut
Turunen: ...miettii, loikkaa, voit-
taa Häme!: Sata vuotta hämä-
läistä urheilua

AIKUISTEN 
KAUNOKIRJALLISUUS
Bagge: Valkoinen hehku
Bradford: Tahtonaiset
Clark: Missä olet nyt?
Grass: Taikalaatikko
Hearst: Suden lupaus
Lehtinen: Sokea etsivä
Nesbo: Kukkulan kuningas
Nevanlinna: Marie
Nykänen: Viimeinen hippi
Portti 2009: 1
Reichs: Pyhät luut
Ropponen: Kuhala ja hautaus-
maan risteys

LASTEN- JA 
NUORTENOSASTO

KAUNOKIRJALLISUUS
Jalo: Kolme kuningatarta
McNab: Musta tähti

KUVAKIRJAT
Kaarla: Muumipeikko auttaa
Majaluoma: Isä, ostetaan kesä-
mökki!

DVD-elokuvat
Kappeeraiteinen 1898–1974
Unelman toteuttajat: Jokioisten 
museorautatien vaiheita 1969-
1994
Asemasotaa kotirintamalla
Jatkosota kotirintamalla
Kerran vielä pojat!: Uittoeloku-
va
Madagascar 2
Naapurikateus

www.lounakirjastot.fi

Pikku Annen Savelta löytyy verkkosivut
Anne Kolinkanta nauttii täysin siemauksin helposta ratkaisusta
Keraamikko Anne Kolinkannan 
tuotteet ovat hyväntuulisia, kerro-
taan Pikku Annen Saven verkko-
sivuilla. Miten Kolinkanta on on-
nistunut säilyttämään positiivisen 
nostalgisen tunnelman kaupassaan 
ja tuotteissaan? 

Anne Kolinkanta teki elämäs-
sään täyskäännöksen muuttaessaan 
Tampereelta Ypäjälle, vanhan ky-
läkaupan tontille. Entistä työtään 
siivousta hän ei täysin jättänyt, 
vaan käy nyt aamupäivisin siivoa-
massa ja avaa keramiikkapuodin 
kolmelta, omassa pihapiirissään. 
Jossain välissä uuttera yrittäjä eh-
tii loihtia puodissa myytävät, sa-
vesta tehdyt tuotteensakin.

Yrittäjä Anne Kolinkantaa ei 
kiehdo ajatus tietokoneen ääressä 
toljottamisesta, eikä hänellä ole 
siihen aikaakaan. Verkkosivujen 
teon ja päivityksen Kolinkanta on 

uskonut Directan käsiin.  – Ko-
neella vierähtää helposti pari tun-
tia, vaikket mitään ihmeellistä tee-
kään, Kolinkanta tuhahtaa.

Aikaisemmat verkkosivut oli-
vat sukulaisen käsialaa, ja ne oli-
vat hyvät – ongelmana oli alusta 
alkaen liian pitkä osoite. Sen li-
säksi ongelmaksi muodostui pikku 
hiljaa päivittämiseen löytyvä aika. 
Directan asiakaspalvelu otti juuri 
sopivasti yhteyttä ja Anne Ko-
linkanta päätti kokeilla Directan 
palveluja. – Itse en ole perehty-
nyt sivujen tekemiseen lainkaan, 
mutta toimitin muutaman kuvan 
ja tekstiä vanhoilta sivuilta, joista 
uudet sivut rakennettiin. Joitakin 
muutoksia teimme asiakaspalve-
lun kanssa jo heti alussa mm. ni-
menmuutoksen, rouva Kolinkanta 
kertoo. Nyt hän on helpottunut, 
kun voi keskittyä omaan ydinosaa-

miseensa, saven valamiseen.
Seuraava projekti on uusien 

tuotteiden lisääminen ja hintojen 
vaihtaminen sivuille, mutta se hoi-
tuu sähköpostilla asiakaspalvelun 
kautta. 

Asiakkaat voivat tilata tuotteita 
sähköpostilla ja tarvittaessa Ko-
linkanta lähettää kuvan tuotteesta 
sähköpostilla. Lähempänä asuville 
Anne Kolinkanta käy jopa näyttä-
mässä tuotteitaan. – Jokainen kä-
sintehty keramiikkatuote on oma 
yksilönsä, eivätkä ne ole täysin 
identtisiä, mutta verkkosivujen ja 
sähköpostin kautta näkee idean ja 
tyylin. Tämä on uniikkien tuottei-
den erityisongelma. – Jos asiakas 
ei kuvien perusteella löydä halua-
maansa, niin ideoimme tuotteen 
yhdessä asiakkaan kanssa, Anne 
Kolinkanta kertoo.

Sivuillaan Anne Kolinkanta 

kehottaa asiakkaitaan ottamaan 
yhteyttä myös puhelimitse tai 
vaikkapa kirjeitse. Näin hän muis-
tuttaa kauniilla tavalla, ettei päi-
vystä aina koneen ääressä, mutta 
on tavoitettavissa. – Vastaajaankin 
voi viestin jättää, Kolinkanta roh-
kaisee.

Vanhoja autoja ja junia rakasta 
Kolinkanta tekee parhaillaan käsi-
työnä Volkswagenin logoja ja ajaa 
kesän ikiomalla hippivolkkarillaan. 
– Nostalgia ja luonto ovat sydäntä-
ni lähellä, kertoo Kolinkanta, jonka 
keramiikkapuoti sijaitsee 70-luvun 
sekatavarakaupassa, josta vieläkin 
löytyy vanhat metalliset kahvipur-
kit sisältöineen. Vilkkaimman ajan 
kesäkuun ja kesän sekä joulun tie-
noon hän pitää puotia auki, mutta 
tammi-helmikuussa liike on kiinni. 
Silloin Kolinkanta hoitaa suurasi-
akkaiden tilauksia.

Helen Svensson vei Mannerheim-kenttäratsastusvoiton Ruotsiin
Ruotsin Helen Persson ratsasti 
elämänsä ensimmäiseen kahden 
tähden kansainväliseen voittoon 
Mannerheim-kenttäratsastuksessa 
Ypäjällä 7.6. Maastokokeen jäl-
keen johdossa ollut Persson hal-
litsi hermonsa ja hyppäsi Capitis-
ruunallaan rataesteet varmasti ja 
virheettömästi. Maija Yli-Huhtala 
nousi puhtaan rataestekokeen-
sa ansiosta toiseksi hevosellaan 
Twins United. Cajus Aminoffin 
Ranetto toteutti isäntänsä ennus-
teen pudottaen kaksi puomia. Näin 
Aminoff joutui siirtymään toiselta 
sijalta viidenneksi.  Kolmanneksi 
nousi maaston jälkeen viidentenä 
ollut Norjan Caroline Bergström 
hevosellaan Zep. Kilpailun kah-
deksasta hevosesta neljä hyppäsi 
rataestekokeen virheittä. Yhden 
tähden tasoilla käydyn kenttärat-

sastusluokan voitti Cajus Aminoff 
hevosellaan Caspal.

Helen Persson oli enemmän 
kuin tyytyväinen 8-vuotiaaseen 
hevoseensa ja tulokseen.

– Olemme Capitiksen kanssa 
kilpailleet kahdeksassa kahden 
tähden kilpailussa, mutta koskaan 
ennen emme ole voittaneet. He-
voseni on erinomainen hyppääjä, 
rohkea ja erittäin varma maasto-
esteillä. Heikoin lajimme on kou-
luratsastus. Meidän täytyy oppia 
tekemään töitä yhdessä sen sijaan, 
että kinastelemme kouluradalla, 
selvitti Persson. Persson työsken-
telee sairaanhoitajana ja kilpailee 
vain yhdellä hevosella vapaa-ai-
kanaan. Kotona hänellä on parasta 
mahdollista apua. Heti naapurissa 
asuu olympiatason kenttäratsas-
taja Victoria Carlerbäck. Henki-

lökohtaista valmennusapua hän 
saa Björn Roswallilta ja Therese 
Olssonilta. Maija Yli-Huhtalan 
tavoite kuluvalle kaudelle on kol-
men tähden taso. Seuraava kisa on 
Puolassa kahden viikon kuluttua. 

– Maastossa Twins United on 
yleensä aina hyvä. Kaksi viikkoa 
sitten Malmössä jouduimme kui-
tenkin keskeyttämään, ja täällä he-
vonen varoi ja teki ylisuuria hyp-
pyjä. Melkein tuntui, että kahville 
ehtisi… Jouduin ratsastamaan hi-
taasti, siitä aikavirheet. Nyt tuntui 
taas hyvälle, ja molemminpuoli-
nen luottamus on palannut, kertoi 
Yli-Huhtala.

Yli-Huhtala kertoo hevosensa 
olevan lähes tasavahva kaikissa 
osakokeissa. Eniten ratsastajaa it-
seään jännittää rataestekoe.

– Tänään sekin onneksi meni 

nappiin. Ja kouluratsastuksessa on 
tietysti aina lisää työtä, vaikka 
täällä Ypäjällä onnistuimmekin sii-
nä hyvin, sanoi Yli-Huhtala, joka 
työskentelee kirjanpitäjänä. Koto-
na hänellä on kaksi nuorta hevosta 
Twins Unitedin ohella. Kunnostaa 
hän huolehtii ratsastuksen lisäksi 
jumppaamalla ja lenkkeilemällä.

Kenttäratsastus Luokka 12, 
CCI**, Mannerheim-kenttärat-
sastuskilpailu, lopputulos kolmen 
osakokeen jälkeen. 8 lähtöä, 5 
sijoittuu. 1) Helén Svensson / Ca-
pitis SWE -57,4 vp, 2) Maija Yli-
Huhtala / Twins United FIN -63,9 
vp, 3) Caroline Bergstroem / Zep 
NOR -65.0 vp 4) Aki Karhapää 
/ Alecey FIN -67,5 vp, 5) Cajus 
Aminoff / Ranetto FIN -70.0 vp.

Elonkierrossa tapahtuu!
Elonkierto on MTT:n perustama 
maatalousaiheinen esittelypuisto, 
joka sijaitsee Loimijokilaaksossa 
Jokioisissa, keskellä maatalouden 
muovaamaa kulttuurimaisemaa. 
Puistoalueella esitellään maatalo-
utta, maataloustutkimusta ja sen 
sovelluksia. Nähtävää ja koetta-
vaa riittää koko perheelle. Leh-
mät, hevoset ja lampaat laidun-
tavat puistossa kesäkuun alusta 
syyskuun puoleen väliin. Kävijä 
pääsee tutustumaan harvinaisiin 
itäsuomalaisiin kyyttölehmiin ja 
vasikoihin. Viljelykset ja opastau-
lut johdattavat pellon maailmaan, 
viljat, yrtit ja ketokukat kukoista-
vat Elonkierrossa. Myös viljelyn 
ympäristövaikutuksia ja ilmaston-
muutosta esitellään havainnolli-
sesti. Puisto on osa MTT:n tutki-
musta. Noin kahden kilometrin 
mittaiseen polkuun voi tutustua 
itsenäisesti, ja opastaulut helpot-
tavat tutustumista. Ryhmille on 

tarjolla ennakkoon tilattava mak-
sullinen opastus. Opastettu kierros 
kestää puolesta toista tunnista kah-
teen. Elonkierto on avoinna kesä-
kuun alusta syyskuun puoliväliin. 
Puistoon on vapaa pääsy. Osoite 
on Ojaistentie 44, Jokioinen.

Makasiinikahvila avoinna 
3.6.–31.8.  

Elonkiertoon voi poiketa vaik-
ka pelkästään kahville. Jokioisten-
Ypäjän 4H-yhdistyksen ylläpitämä 
Makasiinikahvila on avoinna sää-
varauksella 3.6.–31.8. seuraavasti: 
22.6.–9.8. ma–pe 14.30–20.00, la 
ja su 13.30–19.00. 10.–31.8. la ja 
su 13.30–19.00. Ryhmien on va-
rattava kahvitus ennakkoon. Li-
sätietoja: 4h-yhdistys@jokioinen.
fi, Tuula Suonpää puh. (03) 4120 
407, tai 0404 199 407. Myös 
MTT:n henkilöstöruokala Ometta 
on matkailijoiden käytettävissä. 
Ometasta voi myös ostaa MTT:n 

oman koemeijerin juustoja.

Lasten luontokerho 
Ke 1.7., 15.7. ja 29.7. klo 

18.00–20.00. Kerho tarjoaa elä-
myksellisiä luontokokemuksia ja 
iloista yhdessäoloa ulkosalla 5–10 
-vuotiaille lapsille. Ei sisäänpääsy-
maksua, ei ennakkoon ilmoittautu-
mista. Jokainen kerhokerta on it-
senäinen kokonaisuutensa eli voit 
osallistua vaikka vain yhden ker-
ran kesässä. Paikkana Elonkierron 
makasiini. Ilmoittautuminen klo 
17.40–18.00 Elonkierron maka-
siinilla. Luontokerhon päättäjäisiä 
vietetään maanantaina 10.8. klo 
18.00–20.00. Huom! Päättäjäiset 
ovat muusta ohjelmasta poiketen 
maanantai-iltana. Vanhemmat 
ovat tervetulleita mukaan sadon-
korjuuseen ja juhlaan. Luontoker-
hon järjestäjät: MLL:n Jokioisten 
paikallisyhdistys ja MTT. 

Runo- ja laulupolku 
Elonkierrossa

Ke 8.7. klo 18.00–19.30. 
Puistoa kierretään yhteislaulun 
ja runojen siivittämänä. Oppaina 
kierroksella ovat kirkkoherra Jyrki 
Koivisto ja kanttori Päivi Toikka 
Jokioisten seurakunnasta.

 
Ihminen on sitä mitä syö

Ke 5.8. klo 18.00–19.30. Te-
levision topakka ravitsemustera-
peutti Hanna Partanen tarjoilee 
terveen elämän eväitä Elonkierron 
ruokakierroksella. Iltaa jatketaan 
Elonkierron makasiinilla Kunin-
kaankartanon Panimon oluiden ja 
Makulihan makkaroiden merkeis-
sä. 

Ympäristövaikutukset 
lounaslautasella -näyttely 

Elonkierron makasiinilla elo-
kuun ajan.
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Ypäjänkylän Maa- 
ja kotitalousnaiset

HEINÄKUUN TOIMINTAA

Varsanojan-Kartanonkylän 
kylätoimikunta
 järjestää kaikille avoimen

 retken Saloon 
 lauantaina 11.7.2009
Lähtö klo 10.00 Matti Mikkolan pihasta, 
 klo 10.10. Matkahuolto
Käyntikohteina mm.
– Salon taidemuseo Veturitalli (Maamiehen unelma)
– Designhill (OPA, Espirit, Nanso, Ratia…)
– kiertoajelu Salossa
– ruokailu Wiurilassa
– retken hinta 20 €
Ilmoittautumiset 5.7. mennessä Sirpa Vähämäki 767 3473 
tai 040 077 2157.

TERVETULOA!

 Kuusjoenkulman kyläyhdistys järjestää

UIMAKOULUN 
6–12 -vuotiaille lapsille
(nuorimmat v. 2003 syntyneet). 

27.–30.7.2009 klo 10.00–13.30 Piilikankaalla Tuottajain 
tuvalla. Uimakoulussa voi suorittaa uintimerkkejä 
varhaistaitomerkistä taitomerkkiin sekä matkamerkkejä 
(25–50 m).

Hinnat: 20 €/ kyläyhdistyksen jäsen/ lapsi, 30 €/ ei-
jäsen/ lapsi. Maksetaan 27.7. paikan päällä. Hintaan 
sisältyy: valvottu uimaopetus ja ohjattua leikkitoimintaa, 
uimakoulumateriaalit ja vakuutus. Päätöspäivänä 
kaikille lapsille pieni yllätyslahja. Mukaan omat eväät, 
uintivarusteet sekä iloinen mieli. Sauna lämpimänä koko 
päivän. Ilmoittaudu Elisalle p. 044 561 6965.

Tervetuloa mukaan oppimaan uimaan!
Kuusjoenkulman kyläyhdistys

Kuusjoenkulman perinteellinen

 Lauluilta 
  
 pe 31.7.2009 klo 19 alkaen 
 Tuottajain tuvalla Piilikankaalla.

Esiintyjinä ja laulattajina ypäjäläiset musiikin ammatti-
laiset Kaija ja Kari Santakangas. 
Luvassa siis hienoa haitarin soittoa…
Lauletaan tuttuja yhteislauluja ja väliajalla nautitaan kah-
vit voileipien ja piirakoiden kanssa.
Tervetuloa mukaan läheltä ja kaukaa kesän huippuhie-
noon laulutapahtumaan!

Kuusjoenkulman kyläyhdistys

Verenpaineenmittaukset
Ypäjän Osuuspankin alakerrassa 

syksyllä 2009
ilman ajanvarausta

 ke 9.9.2009 klo 10.30–11.30
 ke 7.10.2009 klo 10.30–11.30
 ke 11.11.2009 klo 10.30–11.30 
 ke 9.12.2009 klo 10.30–11.30 

Tervetuloa!
Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

Verenpaineenmittaukset
Ypäjän Aseman osuuspankilla

syksyllä 2009
ilman ajanvarausta

 to 10.9.2009 klo 12.30–13.30
 to 8.10.2009 klo 12.30–13.30
 to 12.11.2009 klo 12.30–13.30
 to 10.12.2009 klo 12.30–13.30

Tervetuloa!
Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

ROSVOPAISTITILAISUUS
Forssan Fenix-hallissa perjantaina 31.7.2009 kello 
12.00 alkaen. Aluksi kahvitarjoilu ja ohjelma alkaen kello 
13.00. Veljeskyyti.

Ilmoittautumiset viimeistään sunnuntaina 19.7. Juhanille 
puh. 0500 830 415.

• • • • • • • •
Piirin Naistoimikunnan ILTAMAT Hämeenlinnassa 
Tykistömuseoan Tykkihallilla torstaina 6.8.2009 klo 
15.00. Omilla kyydeillä.

Ilmoittautumiset viimeistään 20.7. mennessä Sylville 
(020) 767 3068.

Tervemenoa!

Ypäjän sotaveteraanit,
heidän puolisonsa ja leskensä

Luonnon hoitavat tuoksut  -kurssi

UMG-Dipl. Aromaterapeutti, FM Gerda Torikka

maanantaina 29.6.2009 HUMPPILAN kunnanviraston 
valtuustosalissa klo 17.30–19.45 (3 oppituntia) tai

tiistaina 30.6.2009 JOKIOISTEN kunnanviraston 
valtuustosalissa klo 9.30–11.45 (3 oppituntia)

Opastus eteeristen öljyjen käyttöön oman hyvinvoinnin 
edistämiseen ja ylläpitämiseen. Keskustellaan etee-
risten öljyjen vaikutuksesta, laadun merkityksestä ja 
hoitomenetelmistä. Luennon jälkeen on myös mahdol-
lisuus ostaa Aromatican laadukkaita eteerisiä öljyjä ja 
tuotteita.

Kurssipäivät ovat samansisältöiset. Ei ennakkoilmoit-
tautumista. Jos olet työtön, eläkeläinen tai maahan-
muuttaja, kurssi on MAKSUTON. Opintosetelityyppisen 
avustuksen saaminen huomioidaan suoraan ilmoittautu-
mistiedoista. Muilta kuin em. opiskelijoilta kurssimaksu 
on 24 €, joka laskutetaan kurssin jälkeen.

                        T e r v e t u l o a ! 

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

Kasvinsuojeluruiskun testaus
Ypäjänkylän Seuraintalolla 10.072009.
Ennakkoilmoittautuminen Tuomas Granni
puh. 020 747 3030.

Ypäjän Maamiesseura ProAgria Häme

PYÖRÄILY jatkuu maanantaisin klo 19.00. Lähtö 
Pikku Annen Saven luota.

LENTOPALLOILU jatkuu keskiviikkoisin klo 19.00 
Katinhännän kentällä. Kaikki pelaamaan lentopalloa 
hauskassa seurassa. 

NAISTEN VIIKON ”PÄÄTTÄJÄISIÄ” VIETETÄÄN 
Seuraintalolla torstaina 23.7. klo 19.00. 
TERVETULOA.

YRITTÄJÄT 2010
Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä

Yrittäjien yhteinen koko perheen

K E S Ä J U H L A
perjantaina 24.7.2009 Tammelan Caissaniemessä

14.00  saunat lämpiävät
15.00  saunomista, uimista, pelejä, kasvomaalausta,  
 pyttipannua ja kahvia, arvontaa. Sandels-
 pojat myyvät makkaraa ja juotavaa koko illan
17.30  TEM:n kansliapäällikkö Erkki Virtasen 
 kesäterveiset
18.00  PTT:n toimitusjohtaja Pasi Holmin terveiset
18.30 Tanssikurssi
19.00 - 23.00 Kesätanssit Tyyki Groupin tahdissa
Liput 20 €/hlö, alle 12 v. ilmaiseksi (sisältää kuljetuksen, 
kahvin, pyttipannun ja ohjelman).
Maksu OP Jokioinen 508006-248696.
IImoittautumiset MervilIe 20.7. mennessä puh. 050 374 8581 
tai sähköpostilla yrittajat2010@elisanet.fi

 Tervetuloa koko perheen kanssa!

 Bussikuljetuksen aikataulu:
 klo 14.00 Ypäjän matkahuolto
 klo 14.15 Jokioisten matkahuolto
 klo 14.30 Humppila Seurojentalon piha
 klo 14.45 Forssan Tilausajolaituri
 klo 15.00 Tammela OP:n edestä
Paluu: klo 22.15 lähtö Caissaniemestä, Tammela, Forssa, 
Humppila, Jokioinen ja Ypäjä.

Mansikkajubileum
maanantaina 13.7. klo 19.00
Tuottajain tuvalla Kuusjoenkulmalla

TERVETULOA!
Järj. Kuusjoenkulman kyläyhdistys

LASTEN JA NUORTEN 
TAVAROIDEN KIRPPIS
Pertunkaaressa lauantaina 22.8.
klo 10–12.
Pöytävaraukset p. 050 553 1635/Henna
Järj. MLL:n Ypäjän yhdistys

PANKAAS POIKETEN SEUROJENTALOLLE
pyhänä 12. heinäkuuta. Ovet on auki pualenpäivän 
jälliistä ehtokuuteen. Näytillä on ainaki kastemekkoja 
1920-luvulta tähän päivään ja muita käsitöitä peräti kol-
melta vuasisaralta. (Saattaa olla tyäkalujaki, mut tuskin 
moottorisahoja…)

Myynnisä kahvetta, mehua ja kastettavvaa 
ja kyläkirjalevyjä.

Tervetulloo!
Ypäjänkylän perinnepiiri 

Viivi & Wagner
rakastavat ja riitelevät – huippusuositusta sarjakuvasta – ynnä tosi-
elämän parisuhteista – tuttuun tapaan, joten luvassa on kesän ma-
keimmat naurut. Lähde siis näkemään ja kokemaan sikaromanttinen 
komedia Naantalin Emmassa pe 21.8.2009 klo 19.00.
Matka+lippu 35 € tai esittämällä Ypäjän MLL:n jäsenkortin 30 €. 
Lähtö matkahuololta klo 17.15. Varaa paikkasi 17.7.2009 mennessä 
Riinalta p. 050 380 3479.    Jär. MLL

Ypäjän Eteläiset
Maa- ja kotitalousnaiset

SAUNAILTA
Vaittisen Tuijan mökillä keskiviikkona 8. heinäkuuta 
klo 18.00.        TERVETULOA

Hyrsynseudulla 
tapahtuu …

Koko perheen pyöräilypäivä
HYRSYNSEUDUN YMPÄRIAJO 
su 5.7.2009 klo 12.00 – 15.00
Ota aamulääkkeeksi leikkimieli ja hymy!
Lähdetpä mukaan läheltä tai kaukaa, yksin tai seuras-
sa, tyky-porukassa tai muuten vaan, olet tervetullut 
joukkoon.
Siis porukat koolle ja polkemaan makkaroita pois 
satulanpäällä puhisevalta tyypiltä ja tekemään häätöä 
verenpaineelle.
Käännesillan palokopilla saa huilata ja pääsee rau-
hassa hikoilemaan kahveesta. Limonaatilla saa kulau-
tettua vilposen olon taskukolikolla.
Kaikkien tapahtumaan osallistuneiden kesken ar-
votaan vapaa-aikatoimen urheilullisia palkintoja. Muis-
tathan merkitä nimesi myös kunnan liikuntavihkoon.
Ajanottoa ei ole, Reittipakkoa ei ole, 
Tyylipakkoa ei ole.

Tunnetut ja Tunteikkaat
HEINÄTANSSIT Hyrsyn Lavalla pe 24.7. klo 20.00
Yleisön suosikki Hanuri ja Hattu soittaa
Tervetuloa muistelemaan entisajan heinätansseja...
Liput 6 €, alaikäiset ilman

Wanhaan malliin
LAURIN MARKKINAT 
Kankareen torpalla la 8.8. klo 11.00 – 15.00
Entisaikaa kunnioittaen toivotaan että muovia 
pakkausmateriaalina vältettäisiin ja tuotteet kääritään 
mieluummin pergamiiniin.
Tiedustelut ja pöytävaraukset puheenjohtaja Marjatta 
Tasalalta puh. 040 753 1024.

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

MAASEUTUELINKEINOJEN 
KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHAN 
KÄYTTÖ VUONNA 2009
Yleistä tuen hakemisesta
1.  Tukea voidaan maksaa ypäjäläiselle maaseutuyrittä- 
 jälle tai maaseutuyrittäjälle, jonka yrityksen kotipaikka  
 on 1.1.2009 Ypäjällä.
2. Tukea tulee hakea maaseutulautakunnalta viimeistään
 1.12.2009 mennessä, hakemuksen liitteenä tulee olla 
 tositteet tai tositteiden kopio tuettavaksi haetuista  
 menoista.
3.  Tukea maksetaan 1.12.2008 - 30.11.2009 aikana  
 syntyneistä arvonlisäverottomista menoista.
4.  Tuettavat toimenpiteet maksetaan käyttösuunnitelmas
 sa 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 seuran-
 taan liittyvät neuvontapalvelut, laajentavien ja toi-
 mintaansa tehostavien maatilojen suunnitelma- ja 
 asiantuntijapalvelut enintään 400 € / tila. Tukea ei 
 makseta, mikäli neuvontapalvelu oikeuttaa TE-kes-
 kuksen maksamaan investointitukeen.
2.  Maatilojen ja pienyritysten sukupolvenvaihdoksien 
 suunnittelu- ja neuvontapalvelut enintään 400 € / yritys 
 (tila). Tukea ei makseta, mikäli neuvontapalvelu 
 oikeuttaa TE-keskuksen maksamaan investointi-
 tukeen.
3.  Nautojen jalostussuunnitelmat ja ensikoiden tila-
 testaukset, enintään 200 € / tila.4. Maaseudulla harjoi-
 tettavan pienyritystoiminnan tukeminen.
4.1. Maatilalla toimivan yrityksen tuotteiden tai palvelusten 
 markkinointi, enintään 200 € / yritys. Tukea ei makseta 
 maaseutulautakunnan julkaiseman palveluoppaan 
 mainoskuluihin.
4.2. Maatalous- ja pienyrittäjän ammatillinen koulutus, 
 enintään 150 € / yrittäjä. Tukea ei makseta maatilan/
 yrityksen palkattujen työntekijöiden, ympäristötuen 
 eikä maaseutulautakunnan järjestämiin koulutuksiin, 
 eikä mikäli koulutus oikeuttaa TE-keskuksen maksa-
 maan opintorahaan.
5.  Maatilan ja pienyrityksen laatujärjestelmän auditointiin, 
 enintään 200 € / yritys (tila). 
6.  Maatalousyrittäjäin työterveyshuolto, enintään 60 € / 
 yrittäjä.

Maaseutulautakunta

Koulujen työ- ja loma-ajat
lukuvuonna 2009–2010
Syyslukukausi ke 12.08. – la 19.12.2009
syysloma to 15. – ma 19.10.2009

Kevätlukukausi to 07.01. – la 05.06.2010
talviloma vko 8 ma 22.02 – su 28.02.2010
pääsiäisloma to 01.04. – ma 05.04.2010
lomapäivä pe 14.05.2010

LUKUVUOSI 2009–2010
alkaa Ypäjän kunnan peruskouluissa 
ja esikoulussa
keskiviikkona 12.08.2009
Koulut alkavat klo 9.00 ja esikoulu klo 10.00
Ensimmäisen koulupäivän kuljetusreittiä ja 
-aikataulua voi tiedustella tiistaina 11.08.2009 
koulutoimistosta (puh. 7626 5261) tai suoraan 
kuljettajalta. Lukujärjestyksen mukaiset 
kuljetusaikataulut jaetaan kouluilla ja esikoulussa 
ensimmäisenä koulupäivänä.

Sivistyslautakunta
Perusturvalautakunta

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

Kuljettaja keskiviikkoisin:

Harri Haikonen (puh. 0500 317 336) 15.7., 5.8., 26.8., 
16.9., 7.10., 28.10., 18.11., 9.12., 30.12. 

Matti Mikkola (Heikki Ojala puh. 040 701 3120) 1.7., 
22.7., 12.8., 2.9., 23.9., 14.10., 4.11., 25.11., 16.12. 

Tuomas Siren (puh. 040 757 5833) 8.7., 29.7., 19.8., 
9.9., 30.9., 21.10., 11.11., 2.12., 23.12. 

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

Nykyiset kuljetusreitit ia 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 
ypäjäläisiä, joten kuljetusreittejä Ypäjän kunnan alueella 
voidaan lisätä asiakkaan tarpeen mukaan.

Lisätiedustelut, toivomukset:
Koulutoimisto, puh. 7626 5261 tai 050 574 7739

Yhteis-
palvelupiste

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

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

Lähipoliisin vastaanotto yhteispalvelupisteessä maanantaina 
6.7.2009 (joka kuukauden 1. maanantai) klo 13–15.

KIRJASTO 
Lepolantie 2

avoinna
maanantai-keskiviikko klo 13 – 19
torstai-perjantai                  10 – 15
Ypäjänkylän lainausasema (Osuuspankin 
tiloissa) suljettuna viikot 28 ja 29 (6. – 19.7.), 
avoinna heinäkuussa keskiviikkoisin klo 10 
– 12 (1.7. ja 29.7.)
Lainat voi uusia puhelimitse 7626 5269 tai 
sähköpostilla ypajan.kirjasto@ypaja.fi tai 
osoitteesta www.lounakirjastot.fi kirjastokortin 
tunnuksen ja salasanan avulla. Salasanan saa 
kirjastosta.
HUOM! Tilapäisissä tiloissa ei ole 
palautusluukkua.
Tervetuloa kirjastoon!

Caissaniemen yleiset saunapäivät
Ypäjäläisille tarkoitetut yleiset saunapäivät Caissa-
niemessä ovat keskiviikkoisin ja sunnuntaisin 1.6.–
31.8.2009. Sauna on avoinna keskiviikkoisin klo 12.00–
21.00 ja sunnuntaisin klo 12.00–20.00. 
Saunomisesta ei peritä maksua.

Leiriviikoilla 27, 28 ja 29 ei yleistä saunapäivää ole kes-
kiviikkona.

Caissaniemeä vuokrataan ypäjäläisille yhdistyksille, yri-
tyksille ja yksityisille henkilöille järjestyssääntöjen mukai-
sesti. Tiedustelut p. (02) 762 6500.

Tekninen osasto

Rentoudu sinäkin ja tule pelaamaan MÖLKKYÄ 
keskiviikkoisin kello 13 alkaen Rajatie 3:n piha-
alueella. Lisätietoja Ilkka Teperiltä.

Hallituksen kokous maanantaina 6.7. klo16.00 
Veteraanituvalla. 

Heinäkuun 19 päivänä Jokioisten Luodesuolla 
olevaan KYLÄSEPÄN teatteriin lähtijät: Linja-
auto kulkee seuraavasti: Ypäjänkylä Katinhännäntie 
12.40, jatkaen Ypäjänkyläntien ja Perttulantien kautta, 
terveyskeskuksen pysäkki 12.50, seurakuntakodin 
parkkipaikka 12.55, matkahuolto klo 13.00, ja sieltä 
edelleen Koskentien ja Jyvämäentien 13.05 sekä 
Forssantien kautta Hyrsynkulmantielle 13.10 ja 
sieltä edelleen Jokioisille. Näytös alkaa kello 14.00 
Lisätietoja: 050-363 6624 / Keijo. Matka maksetaan 
menomatkalla. Maksu sisältää matkat, liput sekä 
väliaikatarjoilun.

Muistakaa täyttää vapaaehtoistoiminnan sekä 
kuntoliikunnan kalentereita ja nauttia kesän lämmöstä 
ja auringosta. 

Jos et ole vielä jäsen, niin hopi hopi pian liittymään 
meihin. Yhteisvoimin eteenpäin!

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry.
HEINÄKUUN TOIMINTAA
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