Kunnallinen ja seurakunnallinen tiedotuslehti
Jaetaan kaikkiin talouksiin Ypäjällä

100% aito
hiuspidennys
tuuhennus
tai raidat

Parturi-kampaamo Outi Perho
Katinhännäntie 298, 32140 Ypäjä as.
Puh. 050 372 1172
Avoinna: ma–pe 10–18.
Lauantai ja iltatyö sop. mukaan

Wellan väri
+ leikkaus

45€

Parturi-kampaamoRaija Pastell-Fält

Puh. 050 347 8448, 767 3533
Tolmintie 4, YPÄJÄ
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100% aito hiuspidennys/
tuuhennus/raidat sinettija kampakiinnityksellä

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

tilausliikenne

Kunnanvaltuuston puheenjohtajisto:
Puheenjohtaja Matti Alanko (kesk.),
1. varapuheenjohtaja Isto Kärkäinen (kesk.)
2. varapuheenjohtaja Jari Hepomaa (kok.).

Pikkubussissamme on 17 asiakaspaikkaa.

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

Tilausajoa aamusta iltaan!

Kunnanhallitus: Pj. Markku Leppälahti (kesk.),
1. vpj. Eija Kara (kesk.), 2. vpj. Markku Saastamoinen
(kok.), Tiina Mäkeläinen (kesk.), Jari Rämö (kesk.),
Veijo Simola (vas.), Hilkka Vanne (sdp).

Esa Tuomonen 050 50 50 426
www.autofarmi.fi

Ammattitaitoista
pitopalvelua ja maistuvia
lounaita saat
Justiinasta!!!

Teollisuuskatu 8 LOIMAA
Tervetuloa t. Justiinan väki
JUTTA ja PASI MÄKIPÄÄ
P. 762 1299
Jutta 050 571 2672, Pasi 0500 818 013

Autokoulu Ypäjällä

Ypäjän kunnanvaltuusto teki kokouksessaan
15.1.2009 seuraavat luottamushenkilövalinnat
vuosiksi 2009–2012

Kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto

autofarmi

Autofarmi Oy, Varsanojantie 300, 32100 YPÄJÄ

Ypäjän kunnan
luottamushenkilövalinnat

Lautakuntien kokoonpanot

Kotinisu T. Vikman
Päivöläntie 6, 32100 Ypäjä Puh. 040 524 8556
Avoinna: perjantaisin klo 6.30–8.30 ja
lauantaisin klo 8.00–13.00

Tervetuloa ostoksille!
www.kotinisu.fi

Tarkastuslautakunta: Pj. Tuija Vaittinen (kesk.), vpj.
Matti Mikkola (kesk.), Riitta Pyykkö, Tommi Siren,
Tapio Salo.
Keskusvaalilautakunta: Pj. Jussi Rastas (kesk.),
vpj. Outi Heikkilä (kok.), Pertti Kaven, Terttu Salo,
Risto Leppäkoski.

Aloitus ti 10.2.-09 klo 19.00

Maaseutulautakunta: Pj. Pasi Uusitalo (kesk.) ja vpj.
Päivi Laine (kesk.), Marjatta Tasala, Juha Kärkäinen,
Miikka Hollo, Terhi Sorvola-Löfstedt, Elina Lähde.

On hyvä aloittaa 4 kuukautta ennen
syntymäpäivää (18 v.) tai aiottua kortin saantia.
Varsanojantie 83, YHO:n ruokalan alakerta, ”Potku”
Perusopetus Jouni Kalliopuska p. 040 776 1223

Perusturvalautakunta: Pj. Kirsti Piminäinen (kesk.
sit), vpj. Jouni Paloposki (kesk.), Markku Mäkeläinen,
Marja-Terttu Lindberg, Pauli Perho, Iris Ojala, Leila
Varjorinne.

Jokioisten

AUTOKOULU

Kakkosvaihe
p. 0500 485 486
Matti Kulmala

Sivistyslautakunta: Pj. Juhani Kaunela (kesk.),
vpj. Tero Airaksinen (kesk.), Maarit Rantanen, Mervi
Ilvesmäki, Outi Heikkilä, Pirjo-Riitta Palonen, Jukka
Aaltonen.
Vapaa-aikalautakunta: Pj. Keijo Leppänen (kesk.),
vpj. Hannu Paija (kesk.), Titta Salmi, Anu Poso,
Sampsa Jaakkola, Jutta Mäkipää, Päivi Suonpää.
Tekninen lautakunta: Pj. Matti Hossi (kesk.), vpj.
Risto Rantanen (kesk.), Piia Toivola, Pirkko Lipponen,
Jari Hepomaa, Katja Mäkinen, Simo Suonpää.
Rakennuslautakunta: Pj. Heikki Levomäki (kesk.),
vpj. Riina Levander (kesk.), Merja Mäkeläinen, Hannu
Lehtinen, Jukka Hyrsylä, Anne Karppelin, Timo Laine.

Putkityöt
Ilmalämpöpumput asennettuna
Kiinteistöhuolto

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän
valtuusto: Matti Alanko ja Kaarlo Heino.
Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän valtuusto:
Vesa Oja.
Forssan Seudun Terveydenhuollon kuntayhtymän
valtuusto: Aune Mäki-Uutela ja Pauli Perho.

Kysy tarjousta! Myös viikonloppuisin.
SKN Works Oy, Muuntajantie 3, Ypäjä. Puh. 046 8821 877

Ypäjän seurakunta ja kunta
järjestää perinteisen

LASKIAISRIEHAN
su 22.2.2009 klo 11.00 alkaen Rautarinteellä
Ohjelmassa mm. hartaus ja haastejoukkuekilpailu.
Lisäksi kaikille tietenkin mäenlaskua (säävaraus).
Paras mäenlaskuvempele palkitaan.
Laavulla on mahdollisuus paistaa omia makkaroita.
Tarjolla mehua ja piparia. Myytävänä hernekeittoa
yhteisvastuun hyväksi.
Lisätietoja tapahtumasta saa nuorisotyönohjaaja
Sari Lehtoselta puh. 767 7256 tai 0400 852 846.
Helmikuun hangilla lasketaan mäkeä,
pulkat ovat pullollaan iloista väkeä.
Mäkeen on mukava tulla,
näin kivempaa on sulla!

Tervetuloa!
Ypäjän seurakunta

Ypäjän kunta

Kiitos muistamisesta

Parturi Ritva Holsti

Anneli

p. 767 3184, 046 640 6359

jäädessäni vapaalle

Maaseutuasiamiehen
tehtävien hoitaminen
Ypäjän kunnan maaseutuasiamiehen tehtäviä hoitavat
2.2.2009 alkaen Humppilan kunnan maataloussihteeri
ja Jokioisten kunnan maaseutuasiamies.
Päivystysajat Ypäjän kunnantalolla:
tiistaisin Jouni Mäkelä, Humppila, puh. 0500-741 121,
sähköposti jouni.makela@humppila.fi
torstaisin Laura Vieraankivi, Jokioinen (Eeva
Sirkkilän sijainen helmikuun ajan), puh. 050-468 7846,
sähköposti maaseutu.asiamies@jokioinen.fi
Tiistaina 17.2. ja torstaina 19.2. ei päivystystä Ypäjällä.
Muina päivinä voi maaseutuasioissa ottaa yhteyttä
suoraan Humppilaan tai Jokioisille.
Maaseutulautakunta

Ypäjän kunnanhallitus nimesi kokouksessaan
20.1.2009 yhteistyötoimikuntaan vuosiksi 2009–2012
työnantajan edustajiksi Markku Leppälahden,
Matti Alangon, Eila Puolamäen ja Sinikka Malinin.
Suunnittelutoimikuntaan valittiin Markku Leppälahti,
Eija Kara, Markku Saastamoinen ja Hilkka Vanne.
Kunnanhallituksen edustajiksi eri lautakuntiin valittiin
Jari Rämö (maaseutulautakunta), Markku Leppälahti
(perusturvalautakunta), Markku Saastamoinen
(sivistyslautakunta), Hilkka Vanne (vapaa-aikalautakunta), Tiina Mäkeläinen (tekninen lautakunta),
Veijo Simola (rakennuslautakunta). Kunnan
edustajiksi vanhusneuvostoon valittiin Hilkka Vanne,
Erkki Virolainen, Eila Puolamäki ja Jouko Käkönen.

Kuluttajaneuvonta siirtyi
valtion hoidettavaksi 1.1.2009
Katso www.kuluttajavirasto.fi/kuluttajaneuvonta
Ota yhteyttä neuvojaan, jos ongelma ei muuten selviä! Neuvojalta
saat opastusta ja riitatilanteessa sovitteluapua. Kuluttajaneuvonta on mak-sutonta. Neuvojan kanssa voi asioida puhelimitse, sähköisesti tai neuvonnan
toimipisteissä. Asioinnin helpot-

tamiseksi neuvottele riitatilanteessa ensin myyjän kanssa.
Neuvonnan puhelinnumero: 071
873 1901. Numero palvelee arkisin
klo 9.00–15.00 valtakunnallisesti.
Soittaminen neuvontanumeroon
maksaa normaalin paikallisverkkotai matkapuhelun hinnan.
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Ypäjäläinen
Ypäjän kunnan ja Ypäjän seurakunnan julkaisema tiedotuslehti Ypäjän kunnan asukkaille.
39. vuosikerta.
Lehden suurin vastuu ilmoituksen julkaisemisessa sattuneesta virheestä on ilmoituksen
hinta.
Päätoimittaja:
Tapani Rasila
Taitto ja oikoluku:
Priimus Paino Oy
Toimituksen osoite:
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5214
fax. (02) 767 7214
email: ypajalainen@ypäjä.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

Helmikuun 2009
jumalanpalvelukset
Messu 1.2. klo 10: katso tammikuun listaa.
Kynttilänpäivä sunnuntaina 8.2. kello
10. Messu eli ehtoolliskirkko. Tänään on
myös Lainan päivä. Taitavatpa kirjastot hyödyntää tämän päivän, mutta hyvä on muistaa
että kaikki on lainaa ja lahjaa, mitä ihmisellä
on. Hautaan ei voi ottaa mitään mukaansa.
Nimitys kynttilänpäivä johtuu siitä, että keskiaikana tänä pyhänä vihittiin käyttöön vuoden aikana kirkossa käytetyt kynttilät. Niitä
oli varmasti paljon, sillä muuta valonlähdettä
ei ollut, jollei nyt soihtuja ja päreitä käytetty.
Virret: 48: 1-3, 328: 4, 49, 447: 1-3, 543: 1-,
ehtoollisvirsinä 229 ja 232 ja päätösvirtenä
50. Tänään alkaa muuten yhteisvastuukeräys,
ja kirkossakin kolehti menee yhteisvastuulle.
Ottakaapa kerääjät ystävällisesti ja hellävaroin vastaan kun he tulevat luoksenne näihin
aikoihin. Päivän rukous: ”Rohkaise meitä
tulemaan pyhien kasvojesi eteen anteeksiantoosi turvaten.”
Seksagesimapyhä 15.2. klo 10. Sillä ei
ole mitään tekemistä seksin kanssa, vaikka
nykyaikana nähtäisiinkin seksiä vähän joka puolella. Sunnuntai on toinen sunnuntai
ennen paaston aikaa. Nimi viittaa kuuteenkymmeneen päivään, jollainen aika on suurin piirtein pääsiäiseen. Päivän aiheena on
Jumalan sanan kylvö. Jeesus itse on kylväjä,
mutta niin myös hänen seuraajansa. Meidät
on lähetetty kylvämään sanaa luottaen siihen,
että Jumala antaa aikanaan kasvun. Virret:
193: 1-4, 420: 9, 416, 343, 525: 1- ja 426:
5-6. Päivän rukous: ”Maailman tapahtumat
huolestuttavat meitä, tuovat pelkoa. Silti toivomme rohkeaa ja toivorikasta mieltä, jotta
jaksaisimme olla Jumalan työtovereina.”
Laskiaissunnuntai 22.2. kello 10 ja nyt
vietämme messua. Tervetuloa kaikki halukkaat Herran Pyhälle Ehtoolliselle. Laskiaisena alkaa Jumalan rakkauden uhritien kulke-

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, ke, to klo 9.00–10.00
puh. (02) 767 3383
PAINOPAIKKA
Priimus Paino Oy
Maaliskuun 2009 Ypäjäläinen
ilmestyy sunnuntaina 1.3.
Lehteen tarkoitettu aineisto
on toimitettava kunnantalolle
maanantaina 23.2.2009 klo 12
mennessä.
Huhtikuun Ypäjäläinen ilmestyy
2.4.2009.

Seurakunnan
asiat
kirkkoherra
Risto Ahti

Asiat kokosi
Risto Ahti

Jouluarpajaiset tuottivat päiväkerhon retkirahastoon
103 euroa. Suuri kiitos kaikille lahjoittajille ja arpajaisiin osallistuneille tahoille.
Ke 4.2. Mansikkaryhmä vierailee kirjastossa
kerhoaikana.
Ke 11.2. ja to 12.2. leivontakerhot.
Viikko 8 on talviloma. EI kerhoja silloin.
Su 22.2. Laskiaisrieha rautarinteellä.
Klo 11.00 alkaen.
Ma 23.2. Mansikkaryhmän ulkoilu rautarinteessä,
johon lähtö kerholta.
Ti 24.2.- ke 25.2. mustikka- ja puolukkaryhmät
ulkoilevat päiväkerhon piha-alueella.
Ke 25.2. Mansikkaryhmä vierailee esikoulussa,
johon lähtö kerholta.
Tulossa viikolla 13 ulkoilukerhot. Tarkempaa tietoa
kerhovihosta maaliskuussa.

Varhaisnuoret:
1-2 -luokan Liikkis Perttulan koululla keskiviikkoisin
klo 13.00–14.00.
1-2 -luokan sekakerho Ypäjänkylän koululla
torstaisin klo 13.00–14.00.

Nuoriso- ja rippikoulutyö:
Isoskoulutus torstaisin klo 16.00 seuriksella.
Nuortenillat perjantaisin klo 18.00 srk-kodilla.
Perjantaina 13.2. ei ole nuorteniltaa.

Partio:
Uudet sudenpennut (7-10 v.) kokoontuvat
partiomajalla keskiviikkoisin klo 18.00–19.00.

Hiihtolomalla ei ole toimintaa.

Ypäjän uusi diakonian viranhaltija

Anne Mäkinen

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

minen. Päivän latinalainen nimi ”Esto mihi”
tulee päivän psalmista 31: 3, jossa ensimmäiset sanat ovat ”ole minulle”, ja sitä nuo
sanat suomennettuna tarkoittavat. Siksipä
päivän rukous on: ”Ole minulle kallio, jonka
suojaan saan paeta, vuorilinna, johon minut
pelastat.” Virret: 301, 726, 54, 318, 336: 1,
ehtoollisvirsinä 517 ja 228 ja päätösvirtenä
600: 5. Tänään ollaan suunnitelmien mukaan
myös Rautarinteessä, jossa on tarjoilua ja
kilpailua ja jonne on nyt helppo mennä uutta
kävelysiltaa pitkin. Toivotan kaikille iloista,
reipasta, liikunnallista ja syvällistä keskitalvea. Ja tuosta laskiaistapahtumasta kirkon
jälkeen sitten tarkemmin muissa ilmoituksissa. Seurakunnan työntekijätytöt ovat jo
innoissaan tapahtumasta, joka on ollut viime
talvea lukuun ottamatta arkiehtoona ja joskus
aikaisemmin sunnuntaina.
Sunnuntai 1.3. messu klo 10 kirkossa.
Sen toimittaa Juho Vuorela. Risto on hiihtoleirillä. Ja virret: tänään paastonajan 1.
pyhänä alkuvirsi 173: 1-3, ei kiitosvirttä
paastonaikana, päivän virsi 303: 1-4, evankeliumi ja saama yhteen ja uhrilahjavirsi 305:
1-, ehtoollisen aikana 224, ylistysvirsi on
727. Joten kiittäkäämme Herraa jää pois ja
lauletaan tuo virsi ja sitten Herran siunaus ja
päätössoitto.
Löysin syvällisen ajatuksen Jeremian kirjasta, joka sopinee aikamme ihmiseen: ”Jokainen juoksee kiireesti omaa tietään niin
kuin taistelutantereella kiitävä ratsu. Haikarakin taivaalla tietää muuttoaikansa, kyyhkyset
ja pääskyset osaavat tulla, kun niiden aika
on. Mutta miten on sitten ihmisten laita. Se ei
välitä tietää, mitä Herra on säätänyt.” Loppuosan sanon hieman lyhentäen ja kärjistäen.

Päiväkerhon tiedote
helmi- ja maaliskuulle

Viime syyskuussa tuli Ypäjän
seurakunnan diakonian virka
avoimeksi. Tämä johtui siitä,
että vuodesta 2005 Ypäjän seurakunnassa ollut diakoni Arja
Kullanmäki siirtyi Pusulaan
hoitamaan virkaansa. Tosin Arja oli ollut jo ennen poislähtöään mm. Karkkilassa työssä, ja
aikaisemmin myös pienempiä
virkavapauksia hänellä on ollut.
Keijo Leppänen hoiteli erilaisia
diakoniatyöhön liittyviä tehtäviä

näitten taukojen aikana. Diakonian virkaan oli useita hakijoita
ja heidän joukostaan kirkkoneuvosto valitsi Anne Mäkisen,
joka tuli meille Lempäälän seurakunnasta. Marraskuun toisena
päivänä, pyhäinpäivän jälkeisenä sunnuntaina sain siunata Annen tehtäväänsä Ypäjällä messun yhteydessä. Siunauksessa
olivat mukana Keijo Leppänen
ja Sari Lehtonen seurakunnan
työntekijöistä, ja kirkkoneuvos-

ton edustajina Satu Leppälahti
ja Pirkko Lipponen. Kirkkokahvit juotiin seurakuntakodilla
ja siinä samalla ihmiset saivat tutustua Anneen ja samalla
hän tietysti esittäytyi. Hänen
puolisonsa Matti Mäkinen oli
mukana ja kuvasi ainutkertaista
tilaisuutta kirkossa.
Marraskuussa Anne Mäkinen tutustui työhönsä ja kulki
Keijo Leppäsen seurassa erilaisissa tilaisuuksissa alkaen

Kultaisen iän kerhosta aina palvelutalon tapahtumiin saakka.
Joulukuun alusta alkaen hän
on ollut itsenäisenä virkailijana
seurakunnassa alkaen diakonian
päivystyksistä monenmoisiin
joulujuhliin. Anne Mäkinen on
60 %:sessa virassa, ja näin ollen
pääpaino on nimenomaan tiistaina, keskiviikkona ja torstaina
mutta myös muunakin aikana.
Jossakin vaiheessa joulukuussa
annoin hänelle joukon kysy-

myksiä mietittäväksi ja pohdittavaksi. Ja nuo vastaukset
julkaisen sellaisenaan. Samalla toivotan hänelle nyt uuden
vuoden alkaessa ja muutaman
viikon jo vuotta 2009 työskennelleensä Taivaan Isän runsasta
siunausta. Ja ohessa julkaisen
Annen ytimekkäät vastaukset
kysymyksiini.

ole niin paljon palellut kuin
Kyproksella ensimmäisenä talvena 1990. Myöhemmin muutimme kerrostaloon, jossa oli
keskuslämmitys. Kesällä taas
oli niin kuuma, että piti mennä
Trodos-vuoristoon vilvoittelemaan. Suomen ilmasto ja talot
ovat kyllä valtavan hyvät, vaikkakin talvi on pimeä ja pitkä.
Vastoinkäymiseksi kai luetaan
myös sairaudet ja niistäkin olen
saanut osani. Jatkuva lääkitys
muistuttaa elämän ainutlaatuisuudesta ja rajallisuudesta. Sairaalareissujakin on ollut!)
Minua suututtaa ja ärsyttää se, ettei Suomessa nykyisin
huomata, miten hyvä uskonto
kristinusko oikeasti on. Kristinuskon vaikutuksesta on saatu paljon hyviä asioita alulle.
Piispa Ville Riekkinen kiteytti
Jeesuksen opetuksen hienosti
muutamaan sanaan tervehtiessään presidenttiämme itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksessa 6.12. ”Rakasta Jumalaa
kaikesta sielustasi, mielestäsi
ja voimastasi ja kaikella ymmärrykselläsi ja lähimmäistäsi
niin kuin itseäsi”. Itse islamin

uskontoon perehtyneenä aina
hämmästelen, miten muslimit
ovat ylpeitä omasta uskostaan.
Heillä on ankara laki-uskonto
käden katkaisemisineen ja kuolemantuomioineen monista asioista. Paljon ennemmin meidän
kristittyjen pitäisi olla oikealla
tavalla ylpeitä omasta uskostamme. Meillähän on armon
hyvä uutinen keskuudessamme.
Meidän suomalaisten pitäisi pitää puolemme kouluissa ja kaikkialla yhteiskunnassa, ettemme
menettäisi kristinuskon tuomia
etuja. Kaikukoon kevätjuhlissa
suvivirsi ”Jo joutui armas aika” edelleen kaikissa kouluissa jouluna jouluevankeliumi
Beetlehemin lapsesta tallissa
enkeleineen joilla on ilosanoma
kaikelle kansalle: ”Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja,
joka on Kristus, Herra Daavidin kaupungissa.” Britit ovat
luopuessaan Jumalasta ja ottaessaan entisistä siirtomaistaan
miljoonia asukkaita Englantiin
joutuneet myymään kirkkorakennuksia moskeijoiksi ja jopa
asuintaloiksi. Emme saisi antaa
periksi omista meille rakkaista

perusarvoista ja olla näin liian
kohteliaita maahanmuuttajille
– silloinhan taistelemme itseämme vastaan.
Parasta täällä Ypäjällä on
ilman muuta maaseudun rauha,
tapaamieni ihmisten elämänmyönteisyys ja ihanat Ypäjän
hevoset kauniissa aitauksissaan.
Toivon kunnalta ja seurakunnalta hyvää yhteistyötä – monissa asioissa olemme samassa veneessä yhteisten asioiden
puolesta pyrkimässä parhaaseen lopputulokseen kaikkien
ihmisten parhaaksi.
Mielikirjailijani on Mika
Waltari, ja ”Sinuhe egyptiläinen” on mielilukemista, mutta
kaikki kirjallisuus kiehtoo ja
dekkarit vievät nopeasti myös
arkihuolista mielikuvitusmaailmoihin.
Mieliruokani on Hyvin valmistettu kala- ja liharuoka myös
hernekeitto ja lättyset.
Kukkani on tulppaanit kaikissa väreissään.
Eläimeni ovat oravat ja
linnut luonnossa sekä niiden
tarkkailu ja ihailu myös luontoohjelmissa.

Risto Ahti

Anne Hillevi Mäkinen
Harrastuksia: lukeminen,
msiikin kuuntelu, taiteen tekeminen: öljyvärimaalaus, piirustus. Pidän myös kokkaamisesta,
marjastuksesta ja sieni metsällä
samoilusta!
Voimaa elämään ja työhön saan elämän asenteestani
eli olen saanut synnyinlahjana
optimistisen elämän asenteen ja
jo varhain uskon lahjan, johon
kuuluu luottamus Jumalan huolenpitoon kaikissa elämän tilanteissa. Myös perhepiiri laajasti
ymmärrettynä on tärkeä minulle. Työssä saan voimaa hyviltä työtovereilta ja seurakuntalaisilta ja mielekkäästä työstä.
Seurakunnan ikuinen sanoma
ja siitä päivittäin eläminen tuo
ja luo voimaa elämään.
Elämäni iloisin yllätys: Lähiaikojen iloinen yllätys oli tietenkin uusi työpaikka Ypäjällä.
Iloiset perhetapahtumat kuten
oman lapsen syntymä ovat tosi
mahtavia yllätyksiä.
Elämän vastoinkäymisiä:
Olen kai syntynyt ”onnellisten
tähtien alla”, koska vastoinkäymisiä en paljon ehdi murehtia.
Mutta kyllä muistuu mieleen

1990-luvun lama, joka vaikutti
myös omaan elämääni siten,
etten heti 4 vuoden työstä ulkomailta palattuani saanutkaan
töitä. Etsin lähes puoli vuotta
töitä Suomesta, mutta mistään
ei auennut paikkaa. Siitä lähtien olen ymmärtänyt työttömien
tilannetta paremmin kuin moni
sellainen, jolla on vakituinen
toimeentulo. (Mutta toisaalta
minulle kutsumuksen saaneena
diakonina kai näytettiin Suomen kansan ahdinkotilaa lamaaikana. Kävi kuitenkin niin, että
kun rahat tililtä lähes loppuivat,
avautui diakonian virka eräästä
seurakunnasta. Mutta ei siinä
kaikki, olikin vaikeaa sopeutua ulkomaan työkokemuksen
jälkeen jäyhään suomalaiseen
yhteiskuntaan ja ”tavalliseen”
seurakuntatyöhön. Kun tarkemmin ajattelee ulkomaan
kokemuksia ja vaikeuksia, tulee mieleen ihanan Välimeren
saaren Kyproksen talvi: omakotitalossa ei minkäänlaista
lämmitystä, suorastaan suuret
raot ovien alla ulos. Keittiössä aamulla +6 astetta lämpöä!
Kylmät kivilattiat! Missään en
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Todellinen monen alan sekatyöläinen

Unto Anselm Vahtera

Talvella 1972 käväisin katsomassa Ypäjää, koska oli kirkkoherran paikka auki. Ennen
papereitten lähettämistä Tampereen tuomiokapituliin halusin käydä katsomassa, millaiseen ”läpeen” sitä itsensä
laittaa, kun Ypäjälle aikoo hakea. Se oli ainoa kerta kun
tapasin edeltäjäni rovasti Toivo
Roivaksen. Pappilan etukuistilla sain lyhyen ja ytimekkään
kuvauksen Ypäjän palveluista.
Kaikki tuntuivat olevan lähellä. ”Tästä tuonne Perttulaan
päin tulee vastaan lääkärintalo,
jossa on nuori lääkäri Erkki
Nissilä, sitten on kunnantalo
ja sen lähellä terveystalo ja
neuvola. Ja kun katsot suoraan
eteenpäin, niin tuolla metsän
reunassa näkyy keltainen talo
ja siellä asuu poliisi, jos sitä
tarvitset. Ja keskustassa näit
jo kaupat ja pankit ja apteekin
ja on siinä säästöpankin nurkalla parturikin.” No, asia on
selvä ja palvelut lähellä, joten
harkitaan vakavasti hakeutumista Ypäjälle. Noista ajoista
on kulunut runsaat 36 vuotta ja

paljon on ehtinyt Loimijoessa
vettä virtaamaan.
Noista ajoista on puut kasvaneet, puistot syntyneet ja rakennuksia on tullut paljon maisemaan. Enää ei se poliisitalo
ole näkynyt pappilaan vuosikausiin. Silloin oli vain Sepän
Kallen lato maisemassa ja Papalin kantatalo, Unto Vahteran
talo näkyi selvästi kaurapeltojen takana. Ja tuon kantatalon
Papalin pelloilla ovat nyt monet
rivitalot. Pappilan keittiön ikkunasta näkyi Perttulan tien takana kärrytie, jota käyttivät Kalle
Seppä ja pappilan Kalle-kissa.
Ja nykyisin se on Kallenpolku,
vilkkaasti liikennöity.

Unto – kaikkien
tuntema konstaapeli
Syyskuun 9. päivänä sateisena sellaisena tuli tieto, että
Unto Vahtera on poisnukkunut
79-vuotiaana. Nyt helmikuun
kymmenes päivä oli ajateltu
juoda 80-vuotiskahvit, mutta
juotiinkin hautajaiskahvit päivällisineen syyspäiväntasauk-

sen aikaan sunnuntaina 21. 9.
Itsekin opin jo varhain poliisin
tuntemaan, kun Leena Reittonen kansliassa puhutteli asiakasta: jaa, mistä Unto Anselmin
sydämellä olisi. Usein se oli
virkatodistuksen hakua perunkirjoitukseen, joita hän hoiteli.
Unto oli Jokioisissa syntynyt,
Latovainion poikia. Hän vietti
häitään 20.3.1954 Helsingissä
kun hän sai vaimokseen forssalaisen Hely Katri Marjatta Lassilan. Jonkin aikaa tuli oltua
poliisin hommissa Helsingissä,
josta perheen kirkonkirjat siirtyivät 19.7.1956 Ypäjälle. Ja
siitä alkoi työ, jossa hän tuli
tuntemaan ypäjäläiset. Unto
oli julkkis, kaikkien tuntema
ja uskon että hän oli paikkakunnalla luottamuksen saanut
poliisimies. Lapsia syntyi perheeseen viisi kappaletta ja kun
aikanaan olin viimeisimmän
lapsen rippikahveita juomassa,
niin Unto esitteli asian niin, että
tämä on sitten viimeinen tässä
”satsissa”. Palataan asiaan kun
seuraavan joukko alkaa tulla
rippikouluikään. Unto oli huu-

morimiehiä, sana paikallaan ja
sen päälle naurun purskahdus.
Vanhin lapsista Esa Unto Sakari syntyi Helsingissä, mutta jo seuraava Timo Antero
Ypäjällä. Sitten ilmaantuivat
kaksoset Arto Visa Juhani, taitava ratsastaja ja hevosmies
ja Aulikki Hely Marjatta. Ja
viimeisimpänä, Anna Maija eli
Vahteran Maija kaikille Siwassa asioiville tuttu kassa. Ypäjäläiset puhuvat Vaahterasta,
mutta yhdellä A-kirjaimella se
sukunimi kirjoitetaan.

Huutokauppamies ja
Viipurin tuntija
Luottamustoimia lienee Untolla ollut paljon. Sain tietooni
senkin, että hän oli monet vuodet Lounais-Hämeen Poliisiyhdistyksen puheenjohtajana.
Niistä kaikista ei ole minulla
tietoakaan, mutta tiedän että
hän on o1lut hallinnossa mukana osuuspankissa, osuusliike
Vallassa ja Punaisessa Ristissä Ypäjän osastossa ja tietysti myös Ypäjän ratsastajissa.

Isänmaataan rakastavia suomalaisia:

200 vuotta Suomen sodasta

Sotahistoria on täynnä johtomiehiä ja kunniakkaita kenraaleja. Harvemmin kerrotaan
rahvaasta ja tavallisista virkamiehistä, jotka ovat sotien
unohdettuja sankareita. Vuosina 1808–1809 käytiin Suomessa sotaa, jossa Ruotsi menetti
Suomen ja kaikesta huolimatta
Suomelle annettiin itsehallinto
eli autonomia, joka runsaan
sadan vuoden aikana johti Suomen itsenäistymiseen. Tuskinpa Ruotsin yhteydessä oltaessa
olisimme vieläkään itsenäisiä.
Yllättäen kovassa pakkasessa
venäläiset hyökkäsivät Suomeen ja levittäytyivät ympäri
maata. Eihän kukaan osannut
odottaa että sotaa käydään
paukkupakkasissa.
Mutta kun kevätpurot ilmaantuivat luontoon ja kesä
saapui, osasivat suomalaiset
ryhtyä vastarintaan ja rahvaan
voitokas sissisota aiheutti lopulta sen, että Venäjän tsaari
antoi suomalaisen hallintotavan
säilyä. Suomi joutui Venäjän
alaisuuteen, mutta sittenkään
se ei ollut pelkästään tappio,
vaan nousun alku uuden historian alkamiselle Suomessa.
Tavallisilla ihmisillä oli siinä
tärkeä roolinsa.
Yllättäen on minulle sel-

vinnyt, että synnyinkylässäni
Someron Lautelassa pantiin
hanakasti vastaan sille, että
uskollisuudenvalaa ei Venäjän tsaarille luettu. Ja vastarintaa oli niin Turun, Salon,
Tammelan, Loimijoen kuin
Oripäänkin suunnalla. Anders
Persson on Otavan kustantamana kirjoittanut Suomen sodan unohdetuista sankareista.
Sellainen löytyi lapsuuden
kylästäni. Salon ympäristössä
oli kesän 1808 alussa järjestäytynyttä vastarintaliikettä
Venäjää vastaan. Haluttiin olla
uskollisia Ruotsin kuninkaalle. Viranomaiset pääsivät vasta
elokuussa hajottamaan vastarintaa ja ajamaan johtajat maan
alle. Mainitsemani kirja puhuu
Kiikalan Lautelasta Salon itäpuolella, ja entisestä kersantti
Erik Hellstedtistä. Kesäkuussa
1808 hän kieltäytyi vannomasta uskollisuusvalaa venäläisille. Ja ehkäpä hän asui juuri
niillä pelloilla, jossa itse 150
vuotta myöhemmin harvensin sokerijuurikasta ja rukoilin mielessäni, että mokoma
kiusankasvi saisi loppua. Nyt
vasta taitaa rukoukseni tulla
kuulluksi, kun Salon sokeritehdas lopetettiin. Samainen
kersantti yllytti kansaa totte-

lemattomuuteen. Ja 5.7.1808
nimismies Tenlen ja kaksi lautamiestä tuli Hellstedtin luo
Lautelaan. Isänmaallinen kersantti raivostui ja uhkasi käydä
nimismiehen päälle. Vaimo tuli
apuun kirves kädessä nimismiestä kohden ja kyläläisiä oli
tullut kersantin avuksi. Niinpä
nimismies lähti pakoon. Vasta
11.8.1808 tuli nimismies 20
kasakan kanssa Lautelaan ja
useita lautelalaisia pidätettiin
ja alettiin viedä Turkuun. Itse
Hellstedt löytyi heinäladosta.
Väsynyt nimismies meni latoon nukkumaan ja viiden kasakan saattamana vankikuljetus alkoi Turkua kohti. Kauaa
ei nimismies saanut nukkua
lautelalaisessa heinäladossa,
kun kasakka tuli herättämään
hänet: Joukko talonpoikia oli
hyökännyt vankikuljetuksen
kimppuun Kiikalan Rekijoen sillalla: kaksi kasakkaa oli
tapettu ja vangit vapautettu.
Kasakoiden ruumiit nostettiin
myöhemmin ylös ja lähdettiin
Turkuun, mutta matkalla kohdattiin aseistettuja suomalaisia,
ja itse nimismies pötki pakoon.
Tällainen hyökkäys aiheutti
kohun, ja maaherra venäläisille uskollisena antoi käskyn:
Lautelan Hellstedt on otettava

kiinni ja jos ei saada, niin hänen vaimonsa ja lapsena on
tuotava Turkuun ja talo annettava luotettavalle talonpojalle.
Suomalainen rahvas rakasti
vapauttaan, sillä olihan tiedossa itäinen maaorjuus. Koulutetulla väellä ja aatelisilla oli ylenemismahdollisuudet laajalla
Venäjän maalla. Siksi he kokivat Ruotsista irtautumisen jopa suureksi mahdollisuudeksi.
Mutta tavallinen väki tiesi jopa
kotikylässäni Lautelassa, mitä
on joutuminen maaorjuuden
anturan alle. Toki myös kotikirkko tuttuine perinteineen oli
rahvaalle rakas Venäjän vierasta uskontoa vastaan. Silloin
ei vielä tunnettu ekumeniaa ja
veljellisiä yhteyksiä yli uskontokuntien. Kun Porvoon valtiopäivät avattiin maaliskuussa
1809, tuskin tavallinen kansa
ymmärsi että ne ovat historialliset valtiopäivät. Turhaan ei
kapinoitu, vaan edessä oli itsenäisen Suomen kansa alku ja
oma kieli ja kansalliseepos Kalevala odotti ilmestymistään.
Kulkutaudit ja sota laskivat
Suomen väkiluvun 150 000:sta
jonnekin 855 000:een, mutta
elämä alkoi kuitenkin järjestyä
uomiinsa.
Risto Ahti

Keväällä Itä-Virumaalle

Varhaiskasvatuspäivä
12.2.2009
Päiväkodissa on vietetty
varhaiskasvatuspäivää jo
kahdenkymmenen vuoden
ajan. Lastentarhanopettajaliitto haluaa varhaiskasvatuspäivän ja sen vaihtuvien
teemojen avulla tehdä tunnetuksi kaikissa kunnissa
ja päiväkodeissa tehtävää
arvokasta kasvatus- ja opetustyötä.
Tänä vuonna päivä vie-

tetään 12. helmikuuta. Päivän teema on ”Lastentarhanopettajaliitto 90 vuotta
– Lapsuuden arvon ja lapsen
oikeuksien puolustajana”,
Teeman taustalla on sekä
liiton että Lapsen oikeuksien sopimuksen juhlavuosi.
Päivän tarkoitus on muistuttaa varhaiskasvatuksen
tärkeydestä: ”Pienimmät
tarvitsevat parasta!”

Ilmoittautuminen on menossa keväiselle Viron matkalle
30.4.–1.5. eli vapun tietämissä. Kovin aikaista ylösnousua
ei ole, sillä bussi lähtee Loimaalta klo 6.15, tulee Ypäjälle
ja jatkaa edelleen Jokioisten,
Forssan ja Someron kautta.
Uudella Viking XPRS-laivalla mennään ja tullaan myös
pois. Kuljetaan tällä kertaa
uutuuskohteita Itä-Viron suuntaan. Johvin kaupunki ja karta-

nohotelli Meintackissa ollaan
kortteeria. Matkan aikana nähdään Narvan linna, Kuremäen
luostari ja Rakvere ym. Esite
kertoo tarkemmin ja kokonaishinta on 205 euroa. Nyt vain
tilaamaan esite ja samaan numeroon voi myös ilmoittautua
eli Matkapojat, Turku, puhelin
010 232 3970. Tervetuloa mukaan toivoo
Risto Ahti

Joskus olen lukenut lehdistä
Unton lukemattomista verenluovutuksista, joita taisi olla
pitkälti toista sataa. Poliisina
hän joutui myös perintäasioita
hoitelemaan ja Raha-automaattiyhdistyksen luottomiehenä hän
toimi. Itsekin muistan koulupoikana linja-autoa odottaessani, että poliisi tuli ja tyhjensi
pajatson ja laski kolikot. Ei
siihen aikaan ollut kolikkokoneita. Ja varmaan aikaa siihen
kului kun Unto Ypäjän pajatsot
tyhjensi, ja välillä taas poliisi
hälytettiin epäkuntoon menneen pajatson takia.
Monet muistavat Unton Viipurin matkojen puuhamiehenä.
Muistan kerran jutelleeni hänen kanssaan Viipurin torilla
ja saaneeni vinkkejä edullisista
ostoksista ja nähtävyyksistä.
Muistan aikoinani käyneeni August Suosaaren talossa
Huiskarintiellä. Ilmeisesti oli
kyseessä onnittelukirjan vieminen. Keittiön kahvipöydän
ääressä olivat August ja Unto
Vahtera vieraana. Hetken päästä molemmat miehet totesivat,

että minusta lienee tullut heille
kummallekin huutokauppameklarin kilpailija. Olin parin
lähetyshuutokaupan vetänyt ja
tieto siitä oli kiirinyt miesten
korviin. Nimittäin August ja
Unto pitivät molemmat huutokauppoja. Taisin itsekin
kerran olla Unton vetämässä
huutokaupassa. Ja sain kuulla meheviä juttuja erilaisista
huutokaupoista ja ypäjäläisistä
persoonista. Tuo kahvipöytäkeskustelu venähti varsin pitkäksi, mutta opinpas miehet
paremmin tuntemaan. Taisi
silloin minulle selvitä syykin
siihen, miksi August Suosaari
ei koskaan käyttänyt mopoillessaan kypärää. Kun on liian
iso pää, niin sopivaa kypärää
ei ole ollut kaupassa ja niin
August sai oikein poliisilta
luvan ajella ilman kypärää.
Luottamuksella ja huumorilla
ja hyväntahtoisuudella ypäjäläiset tuntien hoiti Unto Vahtera vaativaa poliisin tointaan
vuosikymmenien ajan.
Risto Ahti

Toksovaan ja
Inkerinmaalle
2. – 4.10.
Tässä vaiheessa tiedoksi että lokakuun 2-4 päivinä parin vuoden tauon jälkeen on kaikille
avoin matka Venäjälle Pietariin
ja erityisesti tuo Inkerinmaan
matka. Esite kertoo sitten tarkemmin. Hinnat noin 300 euroa
riippuen lähtijämäärästä ja uusitussa Moskova hotellissa ollaan. Se on kuulemma hieno.
Perinteisesti matkan teknisen
toteutuksen hoitelee Forssan
matkatoimisto. Koska Venäjän
matkat ovat nykyisin aina vain
kysytympiä niin jo kevään aikana (kesäkuussa viimeistään)
on halukkaiden ilmoittauduttava ja samalla tilattava esite.
Perjantaina 2.10. klo 6 Kivistön
bussi lähtee Loimaalta matkatoimiston edestä kohti Ypäjää

ja Forssaa.
Ilmoittautumiset ja samalla esitteen tilaukset Forssan
matkatoimisto 020 775 7724.
Myös Loimaan matkatoimisto
020 775 7760. Hintaan sisältyy
bussin lisäksi aamiaiset ja päivälliset sekä hotellihuoneet 2
hengen ja hintaan kuuluu myös
ryhmäviisumi, jota varten tarvitaan kopio passista kuvasivulta,
yksi passikuva sekä täytetty viisumianomuskaavake. Lisäksi
hintaan kuuluu ryhmävakuutus,
jolla saadaan Venäjän viisumi.
Matka on rovastikunnallinen, ja
lisäksi väkeä tullee Karkkilan ja
Vihdin seudulta.
Risto Ahti

Ypäjän srk:n
diakoniatyö
02-76773108 tai 0400-388 170
Päivystys toimistolla
ti, ke ja to klo 9.15–10.30
Mahdolliset muutokset Forssan lehden kirkollisissa.
Hartaudet palvelukeskuksessa: ke 4.1 ja 18.1.
Klo 13 Hoivalla, 13.30 Ruustinnassa.
Ke-Va -kerho Menninkäiset kokoontuu
keskiviikkona 18.1. kello 12.00 Lukkarin työtuvalla.
Kultaisen iän kerho kokoontuu
Srk-kodilla torstaina kello 11.00.
5.1. Yhteisvastuukohteet vuonna 2009
19.1. Laskiaisperinteet Suomessa
Työttömien toimintaa: Ruokailu keskiviikkoisin klo
11.30 Srk-kodilla, hinta 2 €.
Yhteisvastuukeräys 2009 alkaa 8.2. kynttilänpäivän
jumalanpalveluksella.
Kerääjät mukaan! Tempauksen aloitustilaisuus
jumalanpalveluksen jälkeen Srk-kodilla
kirkkokahvien merkeissä.
Yhteisvastuutili: OP-553933-211185.
Kiitos osallistumisesta!
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Kunnanjohtajan
kammarissa tammikuulla 2008
Taaspa kierähti uusi kalenterivuosi ypäjäläiseenkin arkeen! Kunnan
toimissa suunnataan uusiin valtuuston asettamiin tavoitteisiin uusin
määrärahoin ja tulotavoittein. Niitä
tehdään talonväelle tutuiksi käyttösuunnitelmia ja muita tarkempia
askelmerkkejä laatien. Tällä kertaa
tutustuttamista tarvitaan myös luottamushenkilöhallinnon suunnalla,
kun päätöksentekijät vaihtuivat tässä talousarvion laadinnan ja sen
täytäntöönpanon välillä. Erityistä
paneutumista tehtävä vaatiikin nykyhetken pilvisten näkymien uhatessa, sillä vaarana on, että joistakin
luvatuista uudistuksistakin joudutaan tinkimään, mikäli verotulokehitys notkahtaa oletettua enemmän.
Monenlaista uutta toki alkanut
vuosi tuo ypäjäläisille kunnan suunnalta, pääosin myönteisiä ja palveluita parantavia asioita. Heti uuden
vuoden yönä avattiin viime vuoden
aikaansaannos, kevyenliikenteen
silta Loimijoen yli Kurjenmäen ja
Perttulan välille palvelemaan koulumatkalaisia, liikkujia ja työmatkalaisiakin, valot sillalle ja väylälle
saadaan vielä tänä vuonna. Kirjastolle on luvassa uudistetut, väljemmät ja ajanmukaiset tilat vanhassa
hienossa rakennuksessaan elokuulle

mennessä. Samalla muiden kulttuuripalveluiden ja kirjaston yhteyttä
tiivistetään yhteisellä johtajalla ja
asioiden kokoamisella. Kesällä on
taas luvassa hieno musikaaliesitys, jonka fyysisiä puitteita kunta
ja musiikkiteatteriyhdistys yhdessä kohentavat yleisövessa- ja sosiaalitilahankkeellaan. Perusturvan
vastuualueella perhetyö saa lisää
toimintamahdollisuuksia, kun edunvalvonta siirtyy keväällä valtion
tehtäväksi ja perhetyöntekijämme
”vapautuu” varsinaiseen työhönsä,
vanhus- ja vammaistyössä käynnistellään kehittämisprosessia, jolla
astutaan aimo askel tulevaisuuden
tukea tarvitsevien kaipaamien palvelumallien suuntaan. Millaisia ne
palvelumallit sitten ovatkaan, sen
arvioimiseen tarvitaan paitsi asiantuntijoiden myös meidän jokaisen
omaa pohdintaa ja yhteistä keskustelua. Vapaa-aikapalvelut jatkuvat
viimevuotisessa laajuudessa, sisältöjä toki kehitellään erityisesti nuorisopalveluissa taitavan ja innokkaan ohjaajan ja naapuriyhteistyön
turvin. Koulujen ja terveydenhuollon yhteisin voimin koetetaan tehostaa oppilashuoltoa ja tuoda apua
koulun ja kodin ja tietenkin erityisesti vaikeuksia kohtaavien perus-

LLE YTYÄ
MATKAILUSTA!
Maailma muuttuu, niin myös
elämänmeno ja toimeentulon
mahdollisuudet täällä Ypäjällä.
Uusia leivänlähteitä mietitään
monessa kodissa, yrityksessä
ja monen nuoren ajatuksissa.
Yksi kasvavaksi arvioitu ja
vielä osittain hyödyntämätön
toimiala Ypäjällä on matkailu.
Tokihan me kaikki tiedämme
ja olemme ylpeitä siitä, että
Ypäjällä on totuttu käymään
kaukaakin opiskelemassa, hevostapahtumissa, golfaamassa, teatterissa, kokoustamassa
tai maalaislomaa viettämässä,
ehkä metsästämässäkin, soutamassa, bingossa, hiihtämässä,
juoksemassa, avantouimassa tai

muuten vain tutustumassa ja
kyläilemässä... mutta voisiko
näitä meille niin tuttuja asioita
myydä tehokkaammin ja kootummin? Saada niistä kasvatettua ihan oikeasti elättäviä
elinkeinoja yhä useammalle?
Monella suulla todistetusti meidän puitteemme ovat mahtavat,
kiinnostavat, houkuttelevat ja
vertaansa vailla olevat. Tästä
lähtökohdasta on ypäjäläisen
matkailun kehittämistä viritelty
vuoden verran. Heti alkutaipaleella onnistuttiin pääsemään
mukaan
valtakunnalliseen
”Teemapohjaisen kylämatkailun kehittämisen” hankkeeseen
yhtenä 12:sta pilottikylästä*.

koululaisten arkeen. … Luettelo ei
suinkaan lopu tähän, mutta alkaa
hengästyttää sen kirjaaminen!
Emme siis suinkaan aloita uutta
vuotta ”maailmanlopun tunnelmissa”, vaan suunnitelmat tähtäävät
kasvavaan hyvinvointiin, kehittyviin palveluihin ja parempaan huomiseen. Siihenhän me yhteisessä
visiossammekin tähtäämme; Vuonna 2015 Ypäjällä asuu tyytyväisiä
asukkaita, jotka arvostavat maalaismaisemaa, luontoa, turvallisuutta
ja terveitä elämäntapoja ja välittävät toinen toisistaan. Ypäjäläiset,
vauvasta vaariin, ovat aktiivisia
yhteisön vaikuttajia. Asukkaille on
tarjolla riittävää hoivaa ja tukea
oikeaan aikaan.
Tätä visiota ei toistaiseksi ole ollut tarvetta muuttaa, aikanaan sitten
uusi työnsä juuri aloittanut kunnanvaltuusto arvioi, tällainenko on heidänkin näkemyksensä ypäjäläisestä
tulevaisuuden ilmeestä.
Kuunnellaanhan kaikki talvisten
latujen ja jäiden kutsua, tai lenkkeilyreittien, uintiavannon, ratsastusmaneesin, kuntosalin, pelikentän
houkutusta, ja lähdetään kavereinemme liikkeelle!

Saadaksemme uusia asioita
vauhtiin; yhteishengen, yhteisen myynnin, samanilmeisen
tuotekehityksen jne. kohentamiseksi kunta on yhdessä
muutaman keskeisen toimijan
kanssa valmistellut kehittämishanketta, jolle on haettu rahoitusta LounaPlussasta. Mikäli
rahoitus saadaan, kunnan maaseututoimessa käynnistetään
kolmevuotinen ”rutistus” matkailun nostamiseksi aiempaa
merkittävämmäksi elinkeinoksi, sen tekemiseksi koko kylän
yhteiseksi asiaksi, ja matkailullisen Ypäjä-ilmeen tekemiseksi
tunnetuksi niin kotimaassa kuin
kansainvälisestikin.
Tähän
ponnistukseen tarvitaan koko
ypäjäläistä talkoohenkeä, tulevaisuususkoa, ennakkoluulottomuutta ja rohkeutta. Kenties
meillä kolmen vuoden kuluttua
on jo olemassa ”Ypäjän Matkailu”, josta voi tilata niin viikon-

Sinikka Malin

lopun aktiivilomasen Ypäjällä
valinnaisin palveluin kuin tallityöviikon jossakin hevosyrityksessä tai teatteriliput ja tapahtumapaketin ”Ypäjä-festareille”
tai ohjatun luontoretken... tai
mikä nyt matkailijaa meillä voisi kiinnostaakin... ja aktiivinen,
luotettava verkosto toimijoita,
jotka ovat tarvittaessa sitoutuneet myymään sovitun palvelun
sitä haluavalle.
Hankkeen rahoituksen varmistuttua kuuluu lisää.
Sinikka Malin
*) ”Teemapohjaisen kylämatkailun kehittämisen” hanketta hallinnoi Lomalaidun ry,
ja sen on laittanut liikkeelle
Maa- ja metsätalousministeriön
rahoittaman Maaseutupolitiikan
yhteistyöryhmän Matkailun teemaryhmä, jonka logo on jutun
yläreunan kuva.

Vuoden
2008
Ypäjäläiset
urheilijat
Palkitut urheilijat yhteiskuvassa. (Kuva: Taina Pelkonen)
Maanantaina 26.1.2009 Ypäjällä palkittiin vuonna 2008 ansioituneita urheilijoita Ypäjän
vapaa-aikalautakunnan sekä
Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:
n toimesta. Tilaisuuden aloitti
vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja Keijo Leppänen puheellaan urheilijoiden hyvistä suorituksista ja heidän panoksestaan
Ypäjän tunnetuksi tekemisessä.
Lämminhenkisessä tapahtumassa toivottiin myös urheiluharrastuksen leviävän nuorten
keskuuteen näiden urheilijoiden
mukana.
Hämeen Liikunta ja Urheilu
ry. palkitsi vuoden 2008 Kunnon Kuntalaiseksi Jari Lintukankaan. 40-vuotias Lintukangas on juossut tähän mennessä

kunnioitettavat 100 maratonia.
Kunnon Kuntalaiseksi valitaan
vuosittain henkilö, joka esimerkillään edistää liikunnan harrastusta ja muita terveitä elämäntapoja. Kunnon Kuntalainen on
palkittu jo 13 kertaa.
Vapaa-aikalautakunta palkitsi myös seuraavat ansiokkaat
Ypäjäläiset urheilijat stipendeillä.
Salla Koskela: SM N16 hiihtosuunnistus sprintti 3. sija
Hannele Uusitalo: Yleisurheilun SM N50 80 m aj. 1. sija
Matti Palonen: Jousiammunnan SM 60L, 1. sija
Piia Tauro: SM kenttäratsastus 2. sija
Antti Palin: SM esteratsastus
joukkuekilpailu 3. sija

Jukka Rantanen: SM esteratsastus joukkuekilpailu 3. sija
Maria Heikkilä: SM esteratsastus joukkuekilpailu 3. sija
Linda Palin: SM esteratsastus juniorit 3. sija
Paula Oksman: Mtb Enduro
SM-sarja Naiset-sarja sijoitus:
SM-kulta
Jerry Oksman: Mtb Enduro
SM-sarja sarja Nuoret sijoitus:
SM-kulta
Pasi Toivonen: SM-hopea
(joukkue), laji: practical, haulikko
Tuomas Kekki: SAKU
(amm. op. kisat), B-pojat pituushyppy 3. sija,
Jenni Laaksonen: SM-Tikkajuoksut N18 1. sija
Tanssiryhmä Unique: Suo-

men voimisteluliiton valtakunnallinen tanssikilpailu, Hip Hop
tanssin 16-vuotiaiden sarja 1.
sija
Tilaisuudessa jaettiin myös
tunnustukset vuoden 2008 tyttö- sekä poikaurheilijalle. Tyttöurheilijaksi valittiin Perttulan
koulun oppilas Kerttu Kouri.
Kertun valintaa perusteltiin
hänen monipuolisella lahjakkuudellaan sekä positiivisella
asenteella. Poikaurheilijaksi
2008 valittiin Kari Hieta Levän
koululta. Karin valintaa tuki hänen aktiivisuutensa kaikissa lajeissa, sekä pitkä urheiluhistoria
lentopallon saralla.
Taina Pelkonen

Lilli-sisko ja pieni velipoika.

Vuoden 2009
ensimmäinen
ypäjäläinen
Tammikuun 8. päivänä syntyi
Kanta-Hämeen Keskussairaalassa pieni poika. Samaisena hetkenä sai kohta 2-vuotias Lilli pikkuveljen ja Anna-Maria Palomäki ja
Tero Reittonen toisen lapsensa,
tällä kertaa poikapuolisen. Synnytys Hämeenlinnassa sujui hyvin.
Lilli-tytär syntyi Loimaan aluesairaalassa, joten vanhemmille oli
Hämeenlinnassa synnyttäminen
uusi kokemus. Toinen synnytys
jännitti vanhempia huomattavasti
enemmän kuin ensimmäinen: nyt
tiesi mitä oli tulossa ja se aiheutti
jännitystä.
Kaikki sujui kuitenkin mainiosti ja vanhemmat kertovatkin
Hämeenlinnassa olleen hyvä
synnyttää: henkilökunta oli ystävällistä ja ammattitaitoista, apua
sai tarvittaessa ja kaikki sujui
kaiken kaikkiaan mainiosti. Tero-isä ei varsinaiseen synnytykseen osallistunut, synnytys näet
tapahtui sektiolla. Isä odotteli
ulkopuolella ja sai uunituoreen
poikansa ensimmäisenä syliinsä.
Painoa pienellä miehellä oli 3,1
kg ja pituutta 48.5 cm.
Sairaalassa oloaika sujui perheeltä hyvin. Isä ja Lilli ajelivat
Hämeenlinnaan päivittäin uutta
perheenjäsentä ja äitiä tapaamaan.
Pitkä matka tuntui kyllä harmittavaiselta, eritoten pimeällä talviaikaan. Vierihoidossa äiti kertaili
vauvanhoitoa ja sai mielestään
hyvää opastusta ja kannustusta
henkilökunnalta.
Ensimmäiset päivät kotona
ovat kuluneet rauhallisesti. Pikkuinen on varsin tyytyväinen
ja rauhallinen; syö ja nukkuu.
Tosin nukkuminen aivan aluksi
tapahtui päivisin ja valvominen
öisin, mutta pikkuhiljaa oikea
nukkumisrytmi varmasti löytyy;
niin tälle pikkuiselle kuin kaikille muillekin yökukkujille:) Vanhemmat kertovat olevansa nyt
paljon rauhallisempia ja varmempia lapsenhoidossa; Lilli tyttöä
vielä käytiin jatkuvasti tarkastelemassa nukkuuko tyttö, hengittääkö varmasti, onko kaikki
hyvin. Nyt uskaltaa luottaa jo
omaan vanhemmuuteen. Isosisko
Lilli on kovasti tykännyt veljestään, tyttönen hoitaisi hyvinkin
mielellään vauvaa enemmänkin,
joten vanhemmat joutuvat hieman rajoittamaankin isosiskon
syntynyttä hoitoviettiä!

Tero on isyys- ja pakkolomalla ainakin muutamia viikkoja,
mikä onkin juuri sopivaa perheelämälle: isä pystyy auttamaan
kodinhoidossa ja hän touhuaakin
Lillin kanssa kovasti, nyt kun
äidin aika menee enemmän vauvanhoidossa.
Sen kummoisempia tulevaisuuden haaveita ei vanhemmilla
poikansa suhteen ole: terveyttä tietysti molemmat lapsilleen
toivovat. Isän mielestä pojan
olisi saatava kokeilla erilaisia,
monipuolisia harrastuksia, joista
sitten mieleinen voisi löytyä. Tukea ja kannustusta kotoa on kyllä
saatavilla. Äidin hevosharrastuksen myötä perheelle on tarjottu
jo pieniä poneja lasten käyttöön,
mutta vielä ei tallissa ponia kuitenkaan näy. Nähtäväksi jää, ratsastavatko lapset vain lastenhuoneessa olevalla keinuhevosella
vai ihka oikeilla poneilla.
Ypäjältä tämä lapsiperhe toivoo satsausta lasten ja nuorten
harrastuksiin, monipuolisia harrastusmahdollisuuksia tarvitaan
maaseudullakin. Lisäksi vanhemmat toivovat jo olemassa olevien
palvelujen pysyvän jatkossakin.
Muutoin Ypäjällä hyvä asua: on
lapsille turvallista, ja tarvittavat
palvelut kuitenkin olemassa.
Vuonna 2008 Ypäjälle syntyi 31
uutta tulokasta. Onnea uusille perheille! Vuodesta 2009 on tulossa
taas hiljaisempi ”vauvarintamalla”.
Olenkin huomannut 20 vuoden aikana, että joka toinen vuosi on
selkeästi vilkkaampi vauvavuosi ja
joka toinen vuosi taasen tällä rintamalla on hiljaisempaa. Muutoksen
tuulet puhaltavat muutoinkin Ypäjällä. Joulukuussa 2008 syntyivät
viimeiset vauvat Loimaan sairaalassa – tulevaisuudessa ypäjäläisetkin synnyttävät Kanta-Hämeen
keskussairaalassa. Tämä muutos
on aiheuttanut vanhemmissa monenlaista mietettä – mutta kuten
Ypäjän ensimmäisen vauvan perhe
kuitenkin toteaa, että hyvä siellä
Hämeenlinnassakin oli synnyttää.
Toivotammekin Ypäjän neuvolan puolesta ensimmäiselle v.
2009 vauvaperheelle sylintäydeltä onnea – kuten myös kaikille
vuoden 2009 vauvoille ja heidän
perheilleen.
Johanna Laine,
terveydenhoitaja
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Tikanheitto on nuorille kehittävä harrastus
Metsämaan Urheilijoiden tikanheittäjämäärä on lisääntynyt hyvää
vauhtia vuoden 2008 alusta lähtien.
Siitä kiitos kaikille aktiiviharrastajille, jotka ovat jaksaneet tehdä
arvokasta työtä tikanheittoharrastuksen hyväksi täällä saviseudulla. Verratessamme mihin tahansa
tämän päivän nuorten harrastuksiin niin harrastuksemme on todella niistä edullisimpia. Seuramme
maksaa liiton vuosittaisen 10 €:
n kilpailijalisenssimaksun, lisäksi
jaosto antaa tervetuliaisiksi tikkataulun ja tikat. Kuluja harrastuksesta aiheutuu vain seuran jäsenmaksusta (vuonna 2009 nuoret 5 € ja
aikuiset 10 €) sekä matkakuluista
harjoituksiin että kilpailuihin. Toistaiseksi seuramme on maksanut
jokaisen aikuisen kilpailijan sekä
piirin että kansallisten kilpailuiden
osallistumismaksun. Katamme nämä menoerät kuitenkin omatoimisesti, järjestämiemme kilpailuiden
tuotoilla. Piirin kilpailuissa nuoret
voivat osallistua sarjoihinsa maksutta ja kansallisten kilpailuiden
osallistumismaksut piiri tilittää
kauden loputtua seuralle takaisin.
Olemme asettaneet todella matalan kynnyksen kenelle tahansa
lähteä harrastukseen mukaan. Lisäksi harrastus kehittää ja pitää yllä yhteenlaskutaitoa, sillä heittäjät
yleensä laskevat mielessään jokaisen heitetyn tikan jälkeen saavutetun tuloksensa. Kilpailuissa oman
suorituksen jälkeen toimitaan seuraavan kilpailijan taulutuomarina,
jossa vaaditaan myös hyvää yhteenlaskutaitoa.
Seuramme Metsämaan Urheilijat ry kuuluu Pirkanmaan piiriin,
joka on yksi kahdeksasta valtakunnallisesta tikkaurheilupiiristä. Suomen Tikkaurheiluliitto ry
(STURL) on piirien kattojärjestö,
joka on yhtenä Suomen Urheiluliiton (SUL) lajiliitoista. STURL:
n 2009 hallituksen vuoden tärkein
asia piireille on tuoda harrastusta
enemmän nuorten tietoisuuteen ja
saada tikkaurheilu nuorten pop-lajiksi. Pirkanmaan piirille annettiin
liiton hallituksen toimesta suositus
piirikunnallisissa kilpailuissaan järjestää pilottihankkeena avoin kilpailu nuorille aloitteleville tikanheittäjille kevennetyillä säännöillä.
Päätimme Metsämaan Urheilijoissa
olla päänavaajana kyseisessä hankkeessa. 17.1.2009 järjestämissämme piirikunnallisissa kilpailuissa
olikin jo 4 ”uutta” nuorta mukana
alle 12v. avoimessa sarjassa, tämä
oli kannustava alku hankkeelle. Lisäksi nuorten B-sarjassa oli kaksi
ensikertalaista heittäjäämme. Tytöt
saivat ensimmäisestä kilpailustaan
uuteen harrastukseen niin hyvän
kipinän, että lupasivat tulla seuraaviinkin piirin kilpailuihin Tampereelle 1.2.2009.

Metsämaan Urheilijoiden tikkajaostossa haluamme tuoda lisää
tikanheittoharrastusta nuorten keskuuteen, vierailemalla seutukunnan
eri oppilaitoksissa. Kerromme heille siellä perustietoa tikanheitosta,
miten harrastuksen voi aloittaa sekä mitä se maksaa. Konkreettisella tavalla oppilaat saavat kokeilla
heittotaitojaan myös käytännössä.
Ensimmäisinä vuorossa olivat
Ypäjän kunnan peruskoulut, joissa
jokaisessa vierailimme joulukuun
2008 ja tammikuun 2009 aikana.
Kokemukset olivat kannustavia,
oppilaiden kiinnostus harrastusta
kohtaan oli merkille pantavaa ja
vastaanotto kouluissa oli erittäin
ystävällistä. Tikanheitosta oli minun lisäkseni kertomassa Heikki
Uusi-Kölli ja Jenni Laaksonen,
molemmat Ypäjällä asuvia tikanheittäjiä jotka edustavat myös Metsämaan Urheilijoita.
Jokaisen oppitunnin aluksi oppilaat saivat lyhyen oppimäärän
tikanheiton perusteista, harjoitusajoista, kuljetuksista harjoituksiin
sekä kilpailutoiminnasta piirin ja
liiton tasolla sekä siitä, miten harrastukseen pääsee mukaan. Jenni
kertoi omaan kokemukseensa perustuen, että nuoret tulevat saamaan
myös kannustusrahaa tulosparannuksistaan piiriltä sekä liitolta.
Edellä mainittu asia on motivoinut
häntäkin pysymään harrastuksessa mukana. Jenni onkin kilpaillut
kauden 2008 aikana eri puolilla
Suomea monissa kansallisissa ja
SM-kilpailuissa, saavuttaen niissä erittäin hyvää menestystä. Siitä
osoituksena Ypäjän kunta luovutti
26.1.2009 pidetyssä tilaisuudessa
myös Jennille urheilustipendin.
Kartanon koulu 18.12.2008
Kartanon yläasteella pidimme
ennen syyslukukauden 2008 päätöspäivää tikanheiton teemapäivän.
Järjestimme sen koulun henkilökunnan kanssa yhteistoiminnassa.
Jumppasaliin oppilaat saapuivat
luokittain saamaan lisätietoa tikanheittoharrastuksesta. He pääsivät
samalla kilpailemaan koulun mestaruuskilpailun 25-tikan sarjassa.
Koulussa on kaikkiaan 97 oppilasta joista yhteensattumien vuoksi
kilpailusta oli poissa 6 oppilasta.
Metsämaan Urheilijoista lajiesittelyä oli suorittamassa Ypäjän kunnan oma tyttö Jenni Laaksonen ja
allekirjoittanut. Kartanon koulun
tikanheiton mestaruuskilpailu oli
erittäin tasainen voittajan jälkeen,
joka oli ainoa yli sadan pisteen
ylittäjä. Tuloksissa otettiin huomioon jokaisen luokan viiden parhaan heittäjän tulos, ensimmäisellä
rivillä on oppilaan sijoitus omassa
luokassaan. Tulokset muodostuivat
seuraaviksi: 1. Mikko Saksi 8A
luokka 110 pistettä; 1. Matias Varhi
7B 83; 2. Ulla Soininmäki 8A 83;

Forssan kihlakunnan poliisilaitos

Turvallisuusnurkka
Jouluvalot sammuivat pitenevän
päivän kajoon. Meneillään on
härkäviikot ja työntäyteinen aika. Toivottavasti saamme kunnon talven pikku pakkasella, sillä siitä onkin aikaa, kun lumi on
natissut kävellessä jalkojen alla.
Muistaakseni vuonna 86–87
oli kova talvi. Pakkasta oli 35
astetta monta viikkoa. Joku pöly oli sumentanut ilmakehän ja
me täällä pohjolassa saimme
kärsiä siitä. Olin silloin töissä
Jokioisten nimismiespiirissä ja
toimipiste oli Jokioisilla. Meitä
oli seitsemän poliisia ja peräti
kolme Ypäjältä: minun lisäkseni
Unto Vahtera ja Kauko Kivirasi.
Jukka Kankaanrantakin neljäntenä asui niihin aikoihin Ypäjänkylällä Säästöpankin talossa.
Me olimme Jukan kanssa tulleet
Turusta tänne töihin 1.7.1981.
Meillä oli aluksi aluejaot. Minullakin oli alueena Latovainio
ja radan itäinen puoli Humppilasta. Paikkakunnalla tulokkaista
pidettiin hyvää huolta. Turusta
tulleena oli mukava muuttaa takaisin kotikuntaan, missä yhtei-

söllisyys oli aistittavissa ja asioitten hoitaminen mutkatonta.
Jokioisilla poliisilla ei ollut
lämmintä tallia, mutta pihalla
kylmänä seissyt Saab ei välittänyt 37 asteen pakkasesta, vaan
hyrähti käyntiin Unton hetkeään
asiaa epäilemättä. Auto oli kuin
kiveä, mutta liikkui moitteettomasti. Moni muistelee kuinka
kovien pakkasten jälkeen 22 asteen pakkanen tuntui suojalta.
Jokioisilla oli aluksi kaikin puolin huonot säilytystilat. Muistan,
kuinka kerran hankeen pystytetty tekopaikalta takavarikoitu
luvattoman kalastajan jäinen jäätuura alkoi keväällä sulaa paljastaen varteen hitsatun omistajan
nimen. Luulin olleeni nokkela,
kun olin saanut nimen selville
muuta kautta. Oikeasti olisi tarvinnut vain sulattaa hakkuulaite.
Poliisi sai Jokioisilla uudet
tilat, joiden käyttö jäi lyhyeksi.
Hallinnon uudistus vei meidät
Forssaan Rajakadulle ja nyt sieltä Murrontielle. Hallinto on keskittynyt edelleen suuremmaksi
kokonaisuudeksi Hämeenlinnan

1. Iida Laaksonen 9 81; 1. Lotta
Mäkipää 8B 80; 3. Aliisa Haapanen 8A 76; 1. Pinja Lilja 7A 73; 2.
Sara Markkula 8B 66; 2. Karoliina
Perho 7A 65; 2. Juho Saastamoinen
7B 64; 2. Aleksi Nurminen 9 63; 3.
Anton Kallio 9 63; 4. Atte Honkanen 8A 62; 3. Arimo Hirvilahti 8B
60; 3. Niko Savolainen 7A 59; 3.
Jonne Salminen 7B 58; 4. Laura
Hakala 9 58; 4. Katja Hovilainen
7B 55; 5. Patrik Lindholm 8A 55;
4. Robin Ruus 8B 54; 5. Antti
Kallio 7B 53; 5. Johanna Alanen
8B 53; 5. Jenni Koivunen 9 53; 4.
Jenni Mäenpää 7A 46; 5. Akseli
Helenius 7A 44.
Levän koulu 21.1.2009
Heikki Uusi-Köllin kanssa olin
Levän ala-asteella antamassa myös
lajiesittelyä tikanheittoon. Koulussa oli sinä päivänä 25 oppilasta,
jotka kolmessa ryhmässä saivat
kokeilla myös heittotaitojaan. Oppilaat olivat erittäin kiinnostuneita
harrastuksesta ja ”ruokatunnilla”
muutama tulikin kysymään vielä
harrastukseen liittyvistä asioista, lähinnä tulosparannuksen porkkanarahoista. Heikillä oli Ypäjän oman
yrityksen, Hevosopiston pipoja,
joita saivat kolme parasta heittäjää
jokaisesta luokasta. Heittotaitoakin löytyi ja tulokset muodostuivat seuraaviksi: 1. Junnu Qvist 1
luokka 41 pistettä; 2. Jenni 1 37;
3 Juho Lintunen 1 31; 1. Rasmus
Mäntymaa 2 66; 2 Milla Käkönen
2 57; 3. Joni Lähteenkorva 2 47; 1
Jerry Markkula 3 55; 2. Susanne
Paija 3 50; 3. Kristina Manninen 3
44; 1 Janka Mäkipää 4 104; 2. Oona Turkki 4 84; 3. Juho Savolainen
4 60; 1. Topias Hakamäki 5 60; 2.
Asseri Haapanen 5 55; 3. Eveliina
Virtanen 5 24; 1. Aapeli Toivola
6 59; 2. Veera Sulantola 6 54; 3.
Mikael Keinonen 6 46.
Ypäjänkylän koulu 23.1.2009
Olin Laaksosen Jennin kanssa myös Ypäjänkylän ala-asteella
kertomassa harrastuksestamme.
Luokat jaettiin kolmeen ryhmään
jotka kisailivat lopuksi luokkien
mestaruudesta. Matka Ypäjänkylästä Metsämaan Kalliohoviin on
lyhyt joten kiinnostus omaksi harrastukseksi heräsi erittäin monella oppilaalla. Tulokset luokittain
muodostuivat seuraaviksi: 1. David
Hernandez 1 luokka 23 pistettä;
2. Amanda Suonpää 1 0; 3. Jiina
Virtanen 1 0; 1. Emil Hannula 2
80; 2. Matias Hollo 2 56; 3. Markus
Korkki 2 53; 1. Oskari Levomäki
3 63; 2. Camilla Suonpää 3 54; 1.
Peppi Honkanen 4 96; 2. Johannes
Perho 4 66; 3. Mikko Hovilainen
4 60; 1. Nenna Salminen 5 101; 2.
Eveliina Kauranen 5 75; 3. Konsta
Hannula 5 72; 1. Samuli Suonpää
6 115; 2. Ella Honkanen 6 92; 3.
Alexis Hannula 6 74.
Perttulan koulu 26.1.2009

Perttulan ala-asteella on kunnioitettavat 95 oppilasta ja totesimmekin Jennin kanssa että täältä
löytyy hyviä tulevaisuuden tikanheittäjiä niin kuin muistakin Ypäjän
kouluista. Suunnittelimme opettajakunnan kanssa aluksi aikataulun
että lajiesittely saataisiin päättymään klo 13.00 mennessä, erittäin
runsaan kiinnostuksen vuoksi oppituntimme koulussa päättyi vasta
klo 15 jälkeen. Eräät oppilaat sanoivatkin lopuksi leikkimielellään,
että voitaisiinhan me tänne jäädä
vielä heittelemään vähäksi aikaa
kun tämä on niin kivaa. Ypäjän
peruskoulujen parhaat tulokset kirjattiin juuri Perttulan koulusta. Taksit kuitenkin odottelivat jo pihalla,
joten koulupäivä päättyi kaikilla
oppilailla ajallaan.
Nelosluokalla oli kovatasoinen
kärkinelikko ja viitosluokalla kärkikahdeksikko, joten totesimme
että heidän kaikkien tulokset pitää
julkaista tulosluettelossa. Toivoisin
tapaavani heidät Metsämaan harjoitusilloissa, sillä piirikunnallisella
tasolla näillä tuloksilla koputeltaisiin jo kärkisijoja. Sadan pisteen
ylitys piirikunnallisissa nuorten kilpailuissa on jo hyvä saavutus ilman
erityisiä sisäharjoituksia. Tulokset
olivat seuraavat: 1. Viija Heikkinen 1 luokka 47 pistettä; 2. Kim
Syrjälä 1 40; 3. Viljami Silvo 1
34; 1 Samu Ruusiala 2 105; 2. Jani
Järvinen 2 61; 3. Jalmari Sillsten 2
53; 1. Enni Laakio 3 91; 2. Alina
Mäkilä 3 89; 3. Jessika Pakarinen
3 73; 1. Karita Pakarinen 4 123;
2. Miikka Reiman 4 98; 3. Emilia
Varhi 4 95; 4. Miia Reiman 4 94; 1.
Rasmus Myllymäki 5 127; 2. Riku
Härkönen 5 108; 3. Juuso Fält 5
98; 4. Elisa Huusko 5 97; 5. Ville
Mäkilä 5 96; 6. Samuli Niskanen 5
94; 7. Anita Kallio 5 93; 8. Annika
Vieraankivi 5 90; 1. Niko Siren 6
74; 2. Joona Kulmala 6 69; 3. Antti
Alanko 6 68.
Kiitos Ypäjän kunnalle sekä
koulujen opettajakunnille että saimme tuoda lajiamme tunnetummaksi
oppilaille. Opettajat, osoititte myös
rohkeasti oman kiinnostuksenne
tikanheittoon suorittamalla muutaman reippaan koeheiton oppilaidenne kanssa. Toivon Metsämaan
Urheilijoiden puolesta että lajiesittelymme myötä mahdollisimman
moni löytäisi tästä mielekkään
harrastuksen itselleen ja aloittaisi
säännöllisen ”treenaamisen” kanssamme. Harjoitusiltamme ovat
maanantaisin klo 17.30–19.30 ja
keskiviikkoisin klo 16.00–19.00.

ympärille. Yhteistyö Päijät-Hämeen kanssa on lisääntynyt,
joten taidetaan olla menossa
vieläkin suurempiin kokonaisuuksiin.
Vuosien saatossa seudulla poliisien määrä on lisääntynyt paljon. Autot ovat hyvissä suojissa
ja talvet leutoja. Ihmisten ongelmien ja asioiden ratkaisussa ei
ole tapahtunut kuitenkaan suurta
muutosta. Edelleen neuvotellaan,
valvotaan ja pyritään pitämään
kuntalaisten turvallisuudentunne
aitona samoin peruskeinoin kuin
vuosikymmeniä sitten.
Forssan poliisiasema on nyt
siis osa suurta Kanta-Hämeen
poliisilaitosta. Ypäjältä vanhalle
Lammille tulee matkaa 120 kilometriä. Forssan alueella työt
jatkuvat paljolti samalla tavalla
kuin tähänkin saakka. Henkilöstöpula vaikeuttaa edelleen
toimintaa ja varsinkin lomien
aikaan koneisto on koetuksella.
Tällä hetkellä laitosta työllistää Forssassa tapahtunut tappo.
Työllistävästä tutkinnasta huolimatta rutiinitoiminnat pyritään
hoitamaan moitteettomasti.
Kova pakkanen on paras poliisi!
Markku Leppälahti,
lähipoliisi

Päiväkodin ja esikoulun
ruokalista

Pekka Niinikoski
Metsämaan Urheilijat ry
Tikkajaoston puheenjohtaja
STURL:n Nuorisovastaava

Viikot: 6-9
Viikko 6
Ma: Pinaattiohukaiset, perunat, kastike,
kiinankaalisalaatti, puolukkaa, marjainen riisivaahto.
Ti: Jauhelihakeitto, leipä, leikkele, vihannes, omenapaistos, vanilliinikastike.
Ke: Viipalepaisti, perunat, vihreä salaatti, appelsiinikiisseli.
To: Broileria á la Heporanta, rosolli,
pirtelö.
Pe: Kalajuuresvuoka. perunat, tomaattisalaatti, vadelmakiisseli.
Viikko 7
Ma: Uunimakkara, perunamuusi, kiinankaali-hernesalaatti, persikat, kinuskikastike.
Ti: Paistettua kalaa, perunat, kastike,
lehtisalaattia, mustikkakeitto.
Ke: Jauhelihajuureskastike, perunat,
kurkku-purjo-omenasalaatti, jäätelö.
To: Kasvissosekeitto, leipä, leikkele,
vihannes, vadelma-päärynäkerma.
Pe: Pyttipannu, vihreä salaatti, ananaskiisseli.
Viikko 8 HIIHTOLOMA
Viikko 9
Ma: Kalapuikot, perunat, kastike, punajuuri-omenasalaatti, hedelmäsalaatti.
Ti: Makkarakeitto, leipä, leikkele, vihannes, ruusunmarjalumi.
Ke: Lihapullat, perunat, kastike, makaronisalaatti, suklaavanukas.
To: Kinkkukiusaus, vihreä salaatti, puolukkakiisseli.
Pe: Kalaa á la Heporanta, perunat, kurkkusalaatti, rahka.
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Vasara ja nauloja
ESIVALMISTETUT
SAVUPIIPUT
Ajankohtaisena aiheena on ollut mm. esivalmistettujen savuhormien tyyppihyväksyntä
(Ce-merkintä) asia. Yleisen
valvonnan kannalta on hyvä,
että savuhormin rakentaminen
vaatii aina jonkinlaisen rakennusluvan. Ongelmia saattaa
kuitenkin aiheutua myöhemmässä vaiheessa, kun tulisijan
uusiminen ei välttämättä vaadi
erityistä lupaa.
Muutaman vuoden on ollut
suuressa suosiossa esivalmistetut savuhormit. Esivalmistetulla savuhormilla tarkoitan
tässä esim. neliönmuotoisista
harkkojärjestelmänä (sisuksen
vaihdellessa keraamisesta peltiin tai pelkkä harkko) koottavaa savuhormia. Tuoteniminä
käytetään esim. leca-piippu,
maxit-piippu, schiedel-piippu, rondo-piippu, jne. Tuotteet ajavat siis asiansa hyvin
oikein käytettyinä. Kannattaa
siis huomata OIKEIN KÄYTETTYINÄ. Nyt kysynkin
ko. savuhormin ostajilta; onko
myyjä kysynyt piippua ostaessasi, mihin tulisijaan savupiippu kytketään tai mikä on liitettävän tulisijan savukaasujen
lämpötila? Tulisijalla on siis
erityisen ratkaiseva merkitys.
Myöskin on syytä huomata että
ulkoisesti samannäköisillä, kokoisilla ja saman valmistajan
savuhormilla on myös eri suojaetäisyydet palavarakenteisiin
osiin. Ulkonäöstään huolimatta
ne ovat siis erirakenteisia.
Huomioitavaksi tulee tulisijan palokaasujen lämpötila.
Edellä mainituilla valmistajilla/tuotteilla on siis eri lämpötiloille hyväksyttyjä savuhormiratkaisuja. Valmistajat ilmoittavat palokaasujen lämpötilan
merkinnällä T080,T100, T120,
T140, T160,T200, T250, T300,
T400, T450 ja T600. Numeroarvo kertoo siis korkeimman
savukaasun lämpötilan aina 80
asteesta 600 asteeseen, jolla
kyseistä savuhormia voidaan
käyttää. Jokaisella em. lämpötilan omaavalla savuhormilla
on myös tyyppihyväksyttynä
omat suojaetäisyydet palavarakenteisiin osiin. Esimerkiksi
Schiedelin etäisyydet T200=>
0 mm, T400=>50 mm ja
T600=>100 mm. Asia näyttää
vielä yksinkertaiselta ja selkeältä.
Ottaessamme pohdintaan
mukaan tulisijat niin sitten asia
ei ole ongelmatonta. On tarjolla erilaisia ja erityyppisiä
liesiä, kamiinoita, avotakkoja, varaavia takkoja, keskuslämmityskattiloita, vesipatoja,
saunan kiukaita jne. Nyt on
siis selvitettävä myös tulisijan
tuottaman savukaasujen suurin
lämpötila. Savukaasujen lämpötiloja vertaamalla saadaan
siis tulisija ja savuhormi toimimaan parina.
Asia näyttää yhä selkeältä,
mutta otetaan hyvä esimerkki.
Omistaja valitsee keskuslämmityskattilan ja leca-savuhormi T400 pariksi savukaasujen
lämpötilojen mukaan. Tässä
tapauksessa siis kattilan savukaasujen lämpötilat ovat alle
400 astetta, jolloin se on oikein. Ajatellaan että valveutunut omistaja tai mahdollisesti
uusi omistaja siirtyy käyttämään myöhemmin esim. maa-

lämpöä. Nyt vapautuneeseen
hormiin hän suunnittelee liittävänsä naapurilta saamansa
vähän käytetyn tai uuden saunan kiukaan. Saunan kiukaan
lämpötilat ovat usein noin 700
astetta. Tämä tarkoittaa, että
tätä saunan kiuasta ei voi eikä saa liittää tässä tapauksessa
T400 hormiin, ja huomatkaa, ei
myöskään T600 hormiin. Vastaava ilmiö tulee myös esim.
uusittaessa varaavan takan
hormiin esim. saunan kiuas.
Paloviranomaisilla on tiedossa
tapauksia, joissa mm. saunan
kiuas on liitetty savukaasujen
lämpötilaltaan vääränlaiseen
hormiin. Seurauksena on ollut
savuhormin alaosan sulaminen
ja tulipalo. Vastaavia ongelmia
voi olla kaikkien tulisijojen ja
savuhormien kohdalla ei siis
yksin kiukaiden. Ongelmat
johtuvat yksinkertaisesti tulisijan ja savuhormin sopimattomuudesta toisiinsa.
Sitten kun vielä lisätään
tulisijojen vaatima minimi tai
maksimi hormikoko ja kun elementissä on hormeja 2 kpl, on
edessä mielenkiintoinen keitos. Tuotekilvestä siis löytyy
kaikki tarvittava tieto. En sekoita tähän vuotomäärää (N,
P, H) kondenssikestävyyttä
(W/D) tai korroosioluokkaa (1,
2, 3) lainkaan. Tuotekilvestä
on hyvä ottaa mukaan etäisyys
palavista rakennustarvikkeista.
Siitä kerrotaan G-kirjaimella ja
perässä oleva lukuarvo kertoo
etäisyyden milleinä. Esim. G
75=etäisyys palaviin tarvikkeisiin vähintään 75 mm.
Savuhormia, varsinkin esivalmistettua hormia ja tulisijaa
valitessa on siis oltava erityisen tarkkana.
On myös ajateltava tulevaa
mahdollista käyttöä. Jo rakennetuissa valmishormeissa on
selvitettävä savuhormin lämpötilan kesto ennen tulisijan
uusimista. Savuhormissakin
käytettävien materiaalien ja
tarvikkeiden on oltava Ce-merkinnällä tyyppihyväksyttyjä ja
merkintä osoitetaan tuotekilvellä.
Kuullessani kerrottavan rakentamisesta kehuen; vähän
työtä, kevyempi ja helpompi
rakentaa, nopeampi, halvempi,
tee se itse, ne sanat särähtävät aina yhtä pahasti korvaani, mutta ei näköjään turhaan.
Pahalta näyttää, että nykyajan
rakentamismateriaalit asettavat runsaasti ehtoja niiden
käytölle. Ei ole enää pystytty
kehittämään uutta yleispätevää
kestävää materiaalia, joka sopii
tapaukseen kuin tapaukseen.
Nykyajan kehittelyistä tulee
nykyään aina virityksen maku.
Hyvä ratkaisu vaatii aina
työnsä tässäkin asiassa. Perinteisesti jo luotettavat materiaalit tässäkin asiassa kunniaan.
Näyttää selkeästi että ei ole tiilistä muurattavan savuhormin
voittanutta. Se on selkeä ja varma ratkaisu tulevaan käyttöön
kuin käyttöön ja toimii myös
hyvänä lämpöpatterina.
Pitkiä pellavia ja lautasenkokoisia nauriita.
Jukka Laaksonen
rakennustarkastaja

YPÄJÄLÄINEN 2/09
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YPÄJÄLÄISEN ilmestyminen v. 2009
(suluissa viimeinen aineistonjättöpäivä)
Maaliskuu:
Huhtikuu:
Toukokuu:
Kesäkuu:
Heinäkuu:

1.3.
2.4.
30.4.
31.5.
2.7.

(23.2.)
(27.3.)
(24.4.)
(25.5.)
(26.6.)

Elokuu:
2.8.
Syyskuu:
3.9.
Lokakuu: 1.10.
Marraskuu: 1.11.
Joulukuu: 3.12.

(27.7.)
(28.8.)
(25.9.)
(26.10.)
(27.11.)

Yksityisteiden valtionavustus
Tiehallinto avustaa tiekuntia yksityisteiden perusparantamishankkeissa. Ensisijaisesti avustettavia
hankkeita ovat siltojen ja isojen
rumpujen uusiminen, korjaaminen sekä teiden muu perusparantaminen. Avustettavia hankkeita
ovat myös liikenneturvallisuuden
parantaminen, kuten vaarallisen
kaarteen oikaisu, liittymäkohdan
parantaminen tai tielinjan siirtäminen. Perusparannushankkeiden
avustuksen suuruus vaihtelee 50–
75 % hankkeen arvolisäverollisista kustannuksista. Valtionavustuskelpoisia ovat tiekunnan hallinnoimat tiet, joita käytetään pysyvän
asutuksen pääsytienä tai joilla on
huomattava liikenteellinen merkitys. Pysyvän asutuksen pääsytien
vaikutuspiirissä on oltava vähintään kolme pysyvästi asuttua taloutta. Avustuskelpoisuuden ehtona
on lisäksi, että pysyvän asutuksen
käyttämä tiepituus on vähintään
yksi kilometri.
Vuosina 2009–2011 Tiehallinnon kautta voivat saada avustusta
myös sellaiset tiekunnalliset yksityistiet, joilla on puukuljetusten
kannalta huomattava merkitys.
Tiekunta siis tarvitaan, mutta muita ehtoja ei ole. Asumaton metsätie
samoin kuin asuttu tie kaikkine
metsätie haaroineen voi olla avustuskelpoinen. Myöskään kesämökkien määrällä tien varressa ei ole
merkitystä. Ratkaisevaa on kaikissa tapauksissa tien huomattava
merkitys puukuljetusten kannalta.
Haettaessa avustusta puunhuoltotarpeen perusteella tarvitaan perusparannushankkeesta metsäkeskuksen lausunto. Jos tiekunnalla
ei ole voimassa olevaa päätöstä
tien valtionavustuskelpoisuudesta, on sitä haettava Tiehallinnolta.
Hakemuslomakkeen ”Yksityisen
tien valtionavustuskelpoisuus”
täyttöohjeineen saa internet-osoitteesta www.tiehallinto.fi/yksityis-

tiet. Avustuskelpoisuutta voi hakea ilman erityistä määräaikaa.
Jos tiellä ei ole tiekuntaa, sen
voidaan se perustaa joko kunnan
tielautakunnan toimituksessa tai
tarvittaessa yksityistietoimituksessa. Yksityistietoimitus on tarpeen
jos tieoikeudesta on epäselvyyttä,
tiealuetta on tarpeen leventää taikka oikaista.
Tien parantamisavustuksen
hakemiselle ei ole erityistä määräaikaa. Suositeltavaa on jättää
hakemus Tiehallinnolle, Hämeen
tiepiiriin hankkeen toteuttamista
edeltävänä vuotena. Avustuksen
hakemisesta ja tien perusparantamishankkeesta täytyy olla tiekunnan kokouksen päätös. Yksityisen
tien parantamisen valtionavustus
-hakemuslomakkeen saa internet-osoitteesta www.tiehallinto.
fi/yksityistiet. Hakemukseen on
liitettävä hankkeen suunnitelma
ja työselitys kahtena kappaleena,
suunnitelmakartta, kustannusarvio, arvio omantyön määrästä,
Hämeen ympäristökeskuksen aukkolausunto, mikäli kyseessä on sillan uusiminen, ja muut hankkeen
edellyttävät luvat ja lausunnot. Lisätietoja ja tarkempia ohjeita yksityistien perusparantamisen valtionavustuksesta saa Tiehallinnon
asiakaspalvelusta 020 690 303.
Yksityisteiden perusparannushankkeisiin on mahdollista saada
myös kunnan avustusta joiden hakuaika on keväällä, hakemukset
tulee jättää Ypäjän kunnan tekniseen toimistoon 15.4. mennessä,
samassa yhteydessä haetaan myös
yksityistien kunnossapitoavustusta. hakulomakkeita saa kunnanviraston lisäksi internet-osoitteesta
www.ypaja.fi/asuminen/liikenneväylät. Yksityistielain mukaisia
tielautakunnan tehtäviä Ypäjällä
hoitaa tekninen lautakunta ja tekninen johtaja Jouko Käkönen puh.
(02) 7626 5241.

YPÄJÄN KIRJASTO

UUTUUSLUETTELO
1/09 23.1.2009

AIKUISTEN OSASTO :
TIETOKIRJALLISUUS
LÄÄKETIEDE
Kodin turvaopas : suojele itseäsi
ja muita
Mäkelä: Reuma ja niveltulehdukset : luonnonmukainen hoito
KÄSITYÖ. MAA- JA
METSÄTALOUS.
KOTITALOUS
Finnanger: Satumainen talvi : ompelua ja askartelua
Lehtola: Huvilan hengessä
Stephens: Kokkaa kevyesti
Toivio: Suomalaisen hevosrodun
parhaaksi : ruununorijärjestelmä
Suomessa 1869-1893
TAITEET. LIIKUNTA
Ilvas: Meidän kuvamme : maa ja
kansa
Kaarsalo: Tapio Laurila ja iloinen
peli : musiikkimiehen muotokuva
(kotiseutukok.)
Pitkänen: Hevosvoimaa : hyvää
oloa hevosharrastuksesta
Taidesäätiö Meritan kokoelma :
Kaksi vuosisataa suomalaista kuvataidetta
Taiteen valo : juuret perinteessä,
katse tulevassa
KIRJALLISUUS
Kotimaisia lasten- ja nuortenkirjailijoita 5
MUISTELMAT.
ELÄMÄKERRAT
Asunta-Johnston: Verkkorakkautta
varttuneille
Forsman: Inkeriläistytön elämäkerta : kohtalo määrää tien

Obama: Unelmia isältäni : kertomus rodusta ja sukuperinnöstä
Rauhala: Elämäni loppusuoralla
muistelen menneitä
AIKUISTEN
KAUNOKIRJALLISUUS
Christie: Kortit pöydällä. 13. painos
Kelly: rakkauden kielioppi
Larsson: Miehet jotka vihaavat
naisia
Larsson: Tyttö joka leikki tulella
Peters: Krokotiili hiekkasärkillä
LASTEN- JA
NUORTENOSASTO
TIETOKIRJALLISUUS
Bull: Kierrätä ja askartele!
Koski: Kirjavinkkejä alakoululaisille (käsikirjasto)
Koski: Kirjavinkkejä yläkoululaisille (käsikirjasto)
Pianon avain 2
Scott: Dinosaurusten salaisuudet
Sparrow: Mega manga : opas mangatyyliseen piirtämiseen
KAUNOKIRJALLISUUS
Delikouras: Soturioppilas
Hagerup: Markus ja karaokekuningas
Jalo: Haamukilpailut
Kallioniemi: Kolme lystikästä ystävää
King-Smith: Vesihevonen
MUU AINEISTO:
Karvanen: Opettaisinko opetusluvalla, kirja+ romppu
Lumottu (dvd-elokuva)
www.lounakirjastot.fi

Ovet avoinna myöhään
iltapäivään
Heti näytöksen jälkeen avautuvat ovet talleissa ja eri työpisteissä.
Yleisö voi tutustua tallien lisäksi
mm. pihattoon ja kengityspajaan
sekä valjas- ja takoverstaaseen.
Avointen ovien päivänä voi piipahtaa tutustumassa myös Ypäjän
Siittolanmäen muihin toimijoihin:
Ypäjän Hevossairaalaan, Oriasema
Equine Classiciin ja MTT hevostutkimukseen. Myös Suomen hevosurheilumuseo on avoinna tapahtuman ajan.
Opintoihin liittyvää tietoa on

tarjolla Opistohallin infopisteessä,
ja lisäksi järjestetään yhteishakuun liittyviä tietoiskuja etenkin
hevostenhoitajan koulutukseen tai
kaksoistutkintoon pyrkiville. Tietoiskut järjestetään Opistohallin
yläkerran luokassa.
Hevosopiston infopisteestä
saa myös tietoa mm. Hevosopiston lyhytkursseista, tapahtumista
ja kilpailuista. Opistohallissa sijaitsee myös expo, jossa on paitsi
tarvikemyyjien osastoja myös hyväkuntoisten käytettyjen hevosvarusteiden kirpputori. Luvassa on
myös talutusratsastusta ja ajelua,
joiden tuotto menee Oppilaskunnan
toimintaan.

Kuumaa ruokaa ja
tuoreita salaatteja
Alueella kiertelyn lomassa tai
sen jälkeen voi piipahtaa Hevosopiston ravintoloissa tai kahviossa.
Tuhtia ruokaa saa seisovasta
pöydästä sekä vanhan tallialueen
Oppilasruokalasta että kurssikeskusalueen Ratsumestarista aina klo
17 asti. Ateria sisältää salaattipöydän, lämpimän ruoan, jälkiruoan
ja kahvin. Hinta aikuisilta on 6,50
€, lapsilta 3,25 € lasten hinta koskee 7–12 -vuotiaita, alle kouluikäiset ruokailevat perheensä mukana
maksutta. Ruuhkan välttämiseksi
suurempien retkikuntien on hyvä
ottaa etukäteen yhteyttä Oppilasruokalaan, puh. 02 760 2350.
Pientä purtavaa saa Opistohallin kahviosta koko päivän ajan, ja
Ypäjä-hallinkin kahvio palvelee klo
10–13. Pikkunälkään auttaa Oppilaskunnan makkarapiste Opistohallin tuntumassa.

KUUTAMOHARTAUDEN

torstaina 5.5.2009 klo 19.00 alkaen Huldan mökillä.
Kirkkoherra Risto Ahti pitää hartauden, jonka jälkeen
kahvitellaan ja paistetaan makkaraa rakovalkealla. Luvassa
myös yllätysohjelmaa. Perille pääsee Kaskihalmeen pihan
kautta ja myös hiihtäen. Tulet opastavat Suorannantien
alusta lähtien. Tervetuloa mukaan läheltä ja kaukaa.
Kuusjoenkulman kyläyhdistys

Retki seikkailuhalli Huimalaan
lauantaina 28.2. Ypäjäläisille ja Humppilalaisille
alakoululaisille (n. 23 hlöä/kunta).
Huimalassa on mm. seikkailulabyrintti,
pallotykkiareena, pomppulinna, trampoliineja,
sähköautorata yms.
Lähtö Ypäjältä matkahuollon pihalta klo 9.30 ja
Humppilasta seurojentalon pihalta klo 10.00.
Takaisinpäin lähdemme n. klo 16–17.
Hinta 23 € sisältää sisäänpääsylipun + ruokailun:
lihapullat, salaatti, leipä, vesi (laskutetaan
jälkeenpäin). Lisäksi sähköautoratapoletti
maksaa euron kappale (varaa kolikoita mukaan).
Ilmoittautumiset perjantaihin 20.2. mennessä
p. 050 574 7732 tai hilkka.kallio@ypaja.fi .
Retken järjestävät Ypäjän vapaa-aikatoimi ja
seurakunta sekä Humppilan nuorisotoimi.

Kevyempänä
kohden kesää!
Oletko kiinnostunut painonhallinnasta,
ehkä liikunnasta, terveellisestä
ravinnosta, mukavasta seurasta?
Ypäjän neuvolassa aloittaa

painonhallinnan
päiväryhmä
maanantaina 23.2.klo.14.00
Ryhmään otetaan 10 osallistujaa, ja kokoontumiset
(10 kpl) ovat pääsääntöisesti Ypäjän neuvolassa
maanantaisin kello 14.00 alkaen. Punnitukset
alkavat jo 13.30. Aiheina mm. ylipainon terveysriskit,
terveellinen ravinto, kevyt ruoanlaitto, liikunta, itsetuntemus ym.
Mikäli haluat painonhallintaryhmään, ilmoittaudu
puhelimitse 16.2.mennessä th Johanna Laineelle
p. (02)7636 5813 (miel. 9-10) tai 050 331 5955.

Hevosopiston avoimet ovet
lauantaina 7.2.
Hevosopiston perinteinen avointen
ovien päivä järjestetään lauantaina
7. helmikuuta. Päivän teemana on
”Tule – opit ja osaat!”
Päivä käynnistyy opiskelijoiden
ja henkilökunnan yhdessä järjestämällä näytöksellä Ypäjä-hallissa
klo 11. Näytöksessä esiintyvät mm.
viimekesäiset pikkuvarsat, ratsastuksenohjaajakurssin koulutuksessa olevat nuoret ”remontit” ja Hevosopiston oman ratsastuskoulun
hevoset. Areenalla nähdään myös
uuden aikuisten ratsukoulutuslinjan
opiskelijoita, opettaja- ja masterkurssilaisia sekä ratsuttajaksi opiskelevia.
Myös Hevosopiston ravihevoset
esittäytyvät. Areenalla on mukana
sekä nuoria että kokeneempia ravureita raviopiskelijoiden ja henkilökunnan ohjastamina. Hevosmatkailun opiskelijoita Ypäjä-hallissa nähdään sekä valjakoilla että ratsain.
Näytös huipentuu ohjaajaopiskelijoiden upeaan ja vauhdikkaaseen katrilliin.

Kuusjoenkulman kyläyhdistys
järjestää perinteisen

Kiitos taas joulun -08 enkeleille mukana olosta. Enkelit -08
olivat: Neea Suonpää, Katja Hovilainen, Jessika ja Karita
Pakarinen, Meeri ja Siiri Rantanen, Julia Markkula, Pinja ja
Heidi Fält sekä Minttu Levander

Ypäjän kotisairaanhoidon

verenpaineenmittaukset
ilman ajanvarausta

Ypäjän Osuuspankin kokoustilassa

Jouluaaton enkelitytöt
Palvelukeskuksessa

keskiviikkoisin klo 10.30–11.30:
11.2.2009, 11.3.2009, 8.4.2009, 13.5.2009 ja
10.6.2009

Jo noin viidentoista vuoden
ajan ovat suloiset Mannerheimin Lastensuojeluliiton enkelitytöt ilahduttaneet lauluillaan
jouluaattona Palvelukeskuksen
asukkaita, omaisia ja henkilökuntaa. On ilo saada hoitaa
tehtävää, josta itsellenikin alkaa oikea joulun tuntu. Aina

tiistaisin klo 12.30–13.30:
5.2.2009 ja 3.3.2009
Tervetuloa!
Ypäjän kotisairaanhoito

on ollut helppo saada tarpeeksi
enkelityttöjä mukaan laulamaan, menneen joulun nuorin
enkeli olikin vasta kaksivuotias Minttu Levander, joka täytti
oman paikkansa hienosti.
Pirjo-Riitta Palonen

Lasten vaatteiden ja tavaroiden

SUURKIRPPIS

la 7.2.09 klo 10–13 Tölön koululla Forssassa.
Paikalla 40 myyjää ja kahvio.
Tervetuloa hyville ostoksille!
Järj. MLL:n Forssan, Tammelan, Jokioisten ja Ypäjän
paikallisyhdistykset

Ypäjän Aseman osuuspankilla

Tanssitan vauvaa
-liikuntaryhmä
vauvoille ja vanhemmille!
Tule liikkumaan mukavasti ja pehmeästi musiikin
tahdissa yhdessä vauvasi kanssa. Ohjelma koostuu
helpoista tanssillisista osioista sekä kevyistä
lihasvoimaa parantavista sarjoista. Ryhmään voit
osallistua, kun vauvasi on täyttänyt kolme kuukautta,
mutta on vielä alle 1-vuotias. Tanssimaan voi tulla
myös kaksosten kanssa.
Ryhmä kokoontuu kahdeksana keskiviikkona 4.2.
alkaen (ei vko 8) Perttulan koululla klo 17.30–18.30.
Osallistumismaksu 25 €.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset
Johanna Ryhtä, Gsm. 044-325 0671
Järj. MLL:n Ypäjän yhdistys
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Tervetuloa perinteiseen

Ypäjän Kunnantyöntekijät
JHL 729 ry:n

Talviriehaan

KEVÄTKOKOUS

Ypäjänkylän Seuraintalolla
la 21.2. klo 14.00

SRP Ypäjän osasto

KEVÄTKOKOUS
maanantaina 2.3.2009 kello 18.00
Palveluskeskuksessa.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Hallitus

Ohjelmassa
• Hiihtokilpailu / sauvakävelykisa 3–8 -vuotiaille
• Saappaanheitto 2 €/ 3 kertaa
• Makkaranpaistoa 1 €
• Moottorikelkka-ajelua
Sateen sattuessa toiminta pidetään sisällä
Järj. Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys

Lounais-Hämeen Kuulonyhdistys

HELMIKUUN TOIMINTAA

Kuulolähipalvelua Ypäjällä
osoitteessa Papalintie 16 kuukauden
ensimmäinen maanantai klo 17-19.
Myymme kuulokojeiden paristoja ja
väliletkua ja suoritamme kuulokojeiden
pieniä huoltotoimenpiteitä
kuten puhdistusta.
Lounais-Hämeen Kuulonhuoltoyhdistys ry.

Mannisten kyläkerho
kokoontuu torstaina 5.2.2009 klo 19
Mannisten Sillanpäässä, Mannistentie 48.
TERVETULOA!

MLL:n jäsenille
ilmaiset luisteluvuorot
Loimaan jäähallilla
keväällä 2009
la 14.2. klo 12–14
la 14.3. klo 15.30–17.30
la 11.4. klo 11–13

Ensimmäinen tunti luistellaan
ilman mailoja, toisella tunnilla
voi pelata. Kaikilla luistelijoilla
tulee olla kypärä

Laita ajat talteen ja hyödynnä etusi!

MUISTIKERHO
HELMIKUUSSA
12.2.2009 klo 15–17 Veteraanituvalla
TERVETULOA!

Järjestää Forssan Seudun Muisti ry

Naistenpiiri kokoontuu Veteraanituvalla
maanantaina 9.2. klo 14
Miesten tarinatupa kokoontuu Veteraanituvalla
perjantaina 11.2. klo 13.
Kuukausitapaaminen Veteraanituvalla tiistaina 17.2.
klo 11. Vieraana kunnanjohtaja Sinikka Malin.
Hän kertoo kunnan ajankohtaisista asioista.
Kirjoittajapiiri kokoontuu perjantaina 20.2. klo 14 Hilkka
Mäkilän luona.

Ypäjän Eteläiset
Maa- ja kotitalousnaiset
Menemme Tolmin laavulle sunnuntaina 22. helmikuuta
klo 14.00. Mehu- ja makkaratarjoilu.
Lähde Forssan teatteriin katsomaan Anna Kareninaa
lauantaina 14. helmikuuta. Esitys alkaa klo 19.00. Lähtö
matkahuollon luota klo 18.15. Matkan hinta 20 €, sis. lipun ja
kuljetuksen. Eläkeläiset 17 €. Ilmoittautumiset
Eeva 050-370 6867/ (02) 767 3179. Toimi nopeasti.
Ypäjän Eteläiset Maa- ja kotitalousnaiset

Ypäjän Hevosystäväinseura
TOIMINNAN KEHITTÄMISILTA
torstaina 19. helmikuuta klo 19.00
Hevosopiston Härkätallissa.

pidetään Hoivan kabinetissa maanantaina helmikuun
9. päivänä 2009 klo 19.00.
Esillä kevätkokouksen määrätyt asiat ym. asiat.
TERVETULOA!

Hallitus

Ypäjän Karjalaisseura ry

VUOSIKOKOUS
ja tupailta tiistaina 10.2.2009 klo 19.00
Ritva ja Harri Juvalla, Kiusalantie 3.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
-----

Karjalaisseurojen yhteiset ILTAMAT
laskiaistiistaina 24.2. klo 18.00
Lehtilässä, Lehtimäentie 607, Somero
Tervetuloa molempiin tilaisuuksiin joukolla mukaan!
Ypäjän Karjalaisseura

Ypäjänkylän Maa- ja kotitalousnaiset

HELMIKUUN TOIMINTAA
KEPPIJUMPPA jatkuu Ypäjänkylän koululla
maanantaisin klo 19.00 alkaen. Ohjaajana
toimii Maarit Rantanen. Tervetuloa kaikki
keppijumpasta kiinnostuneet mukaan.
TUPPERWARE-ESITTELY sunnuntaina 8.2. klo 14.00
Lipposella, Humppilantie 107, esittelijänä Mari Järvenpää.
Tervetuloa.
KULTTUURIYMPÄRISTÖSTÄ VETOVOIMAA KYLIIN
-tapahtuma tiistaina 17.2. klo 18.30 Ypäjänkylän
Seuraintalolla. Ilmoittaudu (kahvitarjoilun vuoksi)
12.2.mennessä puh. 020 747 3011/ hankesihteeri Tiina
Mäkelä, tai sähköpostilla tiina.makela@proagria.fi. Nyt
kannattaa tulla paikalle, jotta saat toiveesi kuuluviin.
LASKIAISTIISTAINA 24.2. kokoonnutaan perinteisesti
Katinhännän kentälle klo 13.00 laskiaisilottelun merkeissä.
Säävaraus. Illalla jatketaan klo 19.00 laskiaispullakahveiden
merkeissä Seuraintalolla. Tervetuloa kaikki mukaan!

SOTAINVALIDIEN VEJESLIITON YPÄJÄN
OSASTO RY:N JA NAISJAOSTON

Ohjelmassa:

VUOSIKOKOUKSET

* jäsenistön v. 2008 syntyneiden varsojen huomioiminen
sekä menestyneimmän hevosen palkitseminen
* iltapala, saunomista sekä tulevan toiminnan ideointia

pidetään perjantaina 20.2.2009 Veteraanituvalla: klo 10
osasto (varsinaiset jäsenet, puolisojäsenet ja tukijäsenet) ja
n. klo 12.30 naisjaosto.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Osaston ja naisjaoston vuosikokouksessa käsitellään myös
Sotainvalidien Veljesliiton Naisjärjestö ry:n alaisena osastomme naisjaoston lopettaminen ja tehdään esitys naisjaoston toiminnan jatkamisesta osaston alaisuudessa.
TERVETULOA!
JOHTOKUNNAT

Kaikki nykyiset ja tulevat jäsenet tervetuloa!
Yst. ilmoittautuminen ti 17.2. mennessä
Päivi Laine puh. 040 860 7601.
Johtokunta

Kartanon-Varsanojan kylätoimikunnan

TEATTERIMATKA
Forssan teatteriin. Menemme katsomaan
Anna Kareninaa lauantaina 14. helmikuuta.
Näytös alkaa klo 19.00. Lähtö matkahuollosta klo 18.15.
Matkan hinta 20.00 € sis. lipun ja kuljetuksen.
Eläkeläiset 17.00 €.
Ilmoittautumiset Eeva 050-370 6867/ (02) 767 3179.
Toimi nopeasti. Tervetuloa!

Muistiyhdyshenkilö Anne Rämö
tarjoilemassa kahvia tammikuun kerhon aluksi

Ypäjän Sotaveteraanit, naisjaosto
sekä kannattajajäsenet

ILTAPÄIVÄTILAISUUS
pidetään seurakuntakodilla keskiviikkona helmikuun
11.päivänä 2009 alkaen kello 15.00. Nautimme maukkaat
kahvit ja laulamme virsiä kanttorimme Markuksen johdolla.
Vapaata seurustelua! Tervetuloa!
Huom. Piirin TALVILIIKUNTAPÄIVÄ Parolassa tiistaina
10. päivänä helmikuuta 2009 kello 10.30. Ohjelmassa
tulokahvit, kävelylenkki ja ruokailu. Lähtö seurakuntakodilta
kello 8.00. Ilmoittautumiset Juhanille puh. 0500 830 415
viimeistään tiistaina 3.2. Tervetuloa!

Ypäjän Sotaveteraanit ry:n
ja Naisjaoston

VUOSIKOKOUKSET
pidetään Veteraanituvalla tiistaina maaliskuun 3.
päivänä 2009 alkaen kello 15.00. Käsitellään yhdistyksen
sääntömääräiset vuosikokousasiat. Kahvitarjoilu!
Myös kannattajajäsenet joukolla mukaan! Merkitkää
päivämäärä jo nyt kalenteriinne.

Kartanon-Varsanojan kylätoimikunta

MTK Lounais-Häme
tiedottaa
Veroneuvontaa Jokioisilla 4.2. klo 18:30 Maatalouden
tutkimuskeskuksella M-talo ja sieltä auditorio. Kahvi klo 18.00.
Ohjelma:
– Ajankohtaista Osuuspankista, toimitusjohtaja Kirsi-Marja
Hiidensalo, Ypäjän Osuuspankki
– Ajankohtaista maa- ja metsätalouden harjoittajan
verotuksessa, johtaja, Timo Sipilä, MTK
– Metsäverotuksen muutokset ja yhtenäistämisohjeet, apulaisverosihteeri Karita Lehtonen, Kanta-Hämeen verotoimisto
– Keskustelu
MTK Lounais-Hämeen viljelijöiden veroneuvontailta pidetään torstaina 5.2.2009 Ypäjän Hevosopiston
oppilasruokalassa. Alkaa kello 18.30 kahvilla ja tilaisuus
alkaa kello 19.00. Vetäjänä Riitta Haarala. Paikalle ovat kaikki
tervetulleita!
Vesijumppa viljelijöille jatkuu perjantaisin kello 11.30
Vesihelmessä. Katso jäljellä olevat päivämäärät
www.farmariapu.net
Teatterimatka 3.4.2009, muutama lippu (4kpl) vielä jäljellä.
Ota yhteys sihteeriin p.050-3478380.
MTK Lounais-Häme

Yrittäjien iltatee
-tapaaminen
kunnanvirastolla torstaina
26.2.09 klo 19 alkaen;
Aiheena tällä kerralla ainakin Mervi Puosin
esittelemä yrittäjien jaksamiseen tähtäävä
seudullinen kehittämishanke sekä ypäjäläisen
matkailun kuulumiset.
Tervetuloa kaikki ypäjäläisestä elinkeinoelämästä
kiinnostuneet!
Kunnanhallitus

Avoin päiväkoti helmikuussa
perjantaisin klo 9.30 – 11.30
Toimintakeskuksessa, Perttulantie 24
Asiakasmaksu 2 € / perhe / käyntikerta
6.2. Muovaillaan ”taikataikinasta”.
Lisäksi Tinttu -tuote-esittelyssä
hassuja hattuja ja lastenvaatteita.
13.2. Roolileikkipäivä
20.2. Ei toimintaa, talviloma
27.2. Perinneleikkejä ja vanhoja lastenlauluja
Lisätietoja: Kirsi Halonen puh. 7626 5224, 7626 5230
TERVETULOA!
Perusturvalautakunta
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SYKSYN 2008 KUNTOKAUDEN
ARVONNAN VOITTAJAT
Syksyn kuntokauden voittajiksi arvottiin
seuraavat henkilöt:
Kuntokortit: Tuomonen Lempi, Kulmala Anja, Kumpulainen Kaisa, Mäenpää Anna-Maria, Heikkilä Juhani, Suvanto Eva ja Suvanto Laila
Kuntovihkot: Salmi Jari-Pekka, Salo Ari, Sillanpää
Heikki, Ojala Teija, Kalmi Hannu ja Silvo Matilda
Palkinnot voi noutaa kunnantalon yhteispalvelupisteestä 28.2.2009 mennessä.
Ypäjällä 26.1.2009

Ypäjän vapaa-aikalautakunta

Esi- ja perusopetukseen
ilmoittautuminen
Ypäjän kunnan esiopetukseen sekä perusopetukseen
1. luokalle lukuvuonna 2009–2010 tulevien oppilaiden
ilmoittautuminen on tiistaina 10.2.2009.
Esiopetukseen ilmoittautuminen on Heporannan
päiväkodissa klo 14–17 ja kouluun ilmoittautuminen
Levän, Perttulan ja Ypäjänkylän kouluilla klo 15–16.
Esiopetukseen ilmoitetaan vuonna 2003 syntyneet ja
kouluun vuonna 2002 syntyneet lapset
Ypäjällä 20.1.2009

Vapaa-aikatoimi tiedottaa
HAAVIN avoin toiminta 7-luokkalaisista 18-vuotiaisiin:
aukioloajat ovat ti 17–20.30, to 17–20 ja pe 18–22.

Sivistyslautakunta
Perusturvalautakunta

Kerhotoiminta
maanantaisin
MONIKERHO 3-6 -luokkalaisille maanantaisin Haavissa
kello 15.30–17.30. Hinta 20 €/lukukausi. Sisältää ulkoilua,
kädentaitoja, askartelua, pelejä ja retkiä. Ohjaajana Silja
Haavisto.
TANSSIKERHO maanantaisin Perttulan koululla. 7–10 vuotiaat klo 17.00–18.00 ja 10–13 -vuotiaat klo 18.00–19.00
ja 13–16 -vuotiaat klo 19.00–20.00. Discoa, Hip hoppia...
Ohjaajana Viivi Leinonen.
Huomio, siirtyi maanantaille!: SÄHLYKERHO
alakoululaisille Pertunkaaressa klo 18–19. Lämmitellään,
harjoitellaan tekniikkaa ja pelataan. Ohjaajina Jari Perävainio
ja Mikael Saksi.
keskiviikkoisin
LEVÄN KERHO keskiviikkoisin 1.-2. -luokkalaisille Levän
koululla klo 13–14. Sisältää leikkejä, pelejä, askartelua…
Ohjaajana Silja Haavisto.
SOTTIS yläkoululaisille Haavissa keskiviikkoisin kello 15–
17. Hinta 20 €/lukukausi. Kokkaillaan, ehkä vähän sotketaan,
pelaillaan ja käydään uimassa, leffassa yms. Nuorten omia
ehdotuksia otetaan vastaan. Ohjaajana Silja Haavisto.
torstaisin
HAAVI on avoinna 3.-6 -luokkalaisille joka torstai klo 15.00–
16.30, torstaista 15.1.09 alkaen. Haavissa on monenlaista
tekemistä, voit esimerkiksi pelailla pingistä, bilistä,
ilmakiekkoa ja pleikkarilla vaikkapa singstar-karaokea tai voit
syödä eväitä ja jutustella kavereiden kanssa. Lisäksi on myös
jotain ohjattua toimintaa. Ohjaajana Silja Haavisto.
SUPERLIIKKIS 3.-6. -luokkalaisille Pertunkaaressa torstaisin
klo 17–18.30. Hinta 20 €/lukukausi. Liikunnan riemua monen
eri lajin parissa esim. keilausta, uimista, kisailua, jalkkista,
korista ja paljon muuta!
SÄHLYÄ Pertunkaaressa klo 18.45–20.30 isommille (13-18
v). Ohjaajana Marko Ikonen.
perjantaisin
HAAVI on avoinna 3.-6 -luokkalaisille joka toinen perjantai
klo 14.30–17.30 (helmikuussa 13.2. ja 27.2.). Haavissa on
monenlaista tekemistä, voit esimerkiksi pelailla pingistä,
bilistä, ilmakiekkoa ja pleikkarilla vaikkapa singstar-karaokea
tai voit syödä eväitä ja jutustella kavereiden kanssa.
MUISTA seurata Ypäjän kunnan nettisivuilta lasten ja nuorten
viikko-ohjelmaa.
Lisätietoja voit kysellä nuoriso-ohjaajalta p. 050-574 7732/
Hissu.
Vapaa-aikatoimi

Nuorisotoimintaa talvilomalla
Vesiliikuntapäivä uimataitoisille koululaisille perjantaina
20.2. Loimaan Vesihovissa perjantaina 20.2. Loimaan
Vesihovissa. Ohjattuja vesiliikuntaleikkejä ja vapaata uimista.
Lähtö matkahuollon pihalta klo 10 (uima-aika 2 h) ja takaisin
Ypäjällä n. klo 13.45. Hinta 5 € (ota tasaraha mukaan).
Ilmoittautumiset perjantaihin 13.2. mennessä p. 050-5747
732/ Hissu tai hilkka.kallio@ypaja.fi.
Pizzailta Haavissa maanantaina 16.2. klo 15–19
Visailukisailu-ilta 13–18-vuotiaille Haavissa tiistaina 17.2.
klo 16–20
Pizzailta 13–18-vuotiaille Haavissa torstaina 19.2. klo 16–20
Laskettelureissu Himokselle sunnuntaina 22.2. Lähtö
klo 7.30 matkahuollon pihalta, ja takaisinpäin lähdemme
n. klo 17–18. Hinta aikuisilta 40 € ja alle 12-vuotiailta
lapsilta 30 € (sisältää matkan ja päivälipun rinteeseen),
laskutetaan jälkeenpäin. Alle 12-vuotiaille huoltaja mukaan!
Vuokravälineet ja niiden varaukset jokainen hoitaa itse.
Ilmoittautumiset 16.2. mennessä p. 050-574 7732/Hissu tai
hilkka.kallio@ypaja.fi.

Valtakunnallisen Varhaiskasvatuspäivän
merkeissä Heporannan päiväkodilla ja
Toimintakeskuksessa on

Avoimien ovien päivä
torstaina 12.2.2009

Päiväkodilla klo 9.30–11 ja 14.30–16
Toimintakeskuksessa klo 10–11
ja 12.30–13.30
Tervetuloa tutustumaan päiväkodin ja
esiopetuksen toimintaan!

NAPPULAHIIHDOT
lauantaina 28.2. alk. klo 14 Urheilukentän maastossa
Ilmoittautumiset viimeistään 20.2. klo 14.30
mennessä yhteispalvelupisteeseen p. (02) 762 6500.
Huom. Jälki-ilmoittautumisia ei huomioida!

Sarjat:
2005 syntyneet ja nuoremmat tytöt ja pojat
2004 syntyneet tytöt ja pojat
2003 syntyneet tytöt ja pojat

Tyyli vapaa!

Tervetuloa!

Ypäjän Yllätys ry

Vapaa-aikatoimi

KIRJASTO
osoite Lepolantie 2 (ent. Sparin kiinteistö)
avoinna
maanantai-torstai klo 13–19
perjantai
11–16
lauantai
11–15
Ypäjänkylän lainausasema (Osuuspankin tiloissa)
on avoinna tiistaisin klo 17–19 ja torstaisin klo
18–20 ja lisäksi lauantaina 7.2. klo 10–13.
HUOM! KIRJASTOLLA EI OLE
PALAUTUSLUUKKUA. Kirjoja ei saa jättää
postilaatikoihin, vaan ne pitää tuoda kirjaston
aukioloaikoina kirjastoon.

tiistaina 17.2.2009 klo 18.00
Ypäjän urheilukentällä
Ilmoittautuminen 6.2. klo 14.30 mennessä
yhteis-palvelupisteeseen p. (02) 762 6500.

Lainat voi uusia puhelimitse 7626 5269 tai
sähköpostilla kirjasto@ypaja.fi tai osoitteesta
www.lounakirjastot.fi kirjastokortin tunnuksen ja
salasanan avulla. Salasanan saa kirjastosta.
POISTOKIRJOJA myynnissä!

Tervetuloa kirjastoon!

Ypäjän kunnan
hiihtomestaruuskilpailut

Huom. Jälki-ilmoittautumisia ei huomioida!
Hiihtotyyli: perinteinen
Sarjat:
Tytöt ja pojat 6
Tytöt ja pojat 8
Tytöt ja Pojat 10
Tytöt ja pojat 12

Tervetuloa!

400 m
1 km
2 km
3 km

Tytöt 14
Pojat 14
Tytöt 16
Pojat 16

3 km
4 km
3 km
4 km
Ypäjän Yllätys

Ilmoittautuminen 17.2.2009 klo 15.00 mennessä
yhteispalvelupisteeseen (02) 762 6500 tai
sähköpostilla kunta@ypaja.fi .
Huom! Jälki-ilmoittautumisia ei huomioida!
Hiihtotyyli: vapaa
Sarjat:
tytöt ja pojat 6
tytöt ja pojat 8
tytöt ja pojat 10
tytöt ja pojat 12
tytöt ja pojat 14
tytöt ja pojat 16
naiset yleinen

400 m
1 km
1 km
2 km
2 km
3 km
4 km

miehet yleinen
naiset 35
miehet 35
naiset 45
miehet 45
naiset 50 ja yli
miehet 50 ja yli

Tervetuloa hiihtämään!
Ypäjän Yllätys

Ypäjän kunta

Ypäjän kunnan yhteispalvelupiste on avoinna ma-ke klo
9-15, to klo 9-17 ja pe klo 9-14.30. Puh. (02) 762 6500,
fax (02) 767 7214, sposti kunta@ypaja.fi .
Lähipoliisin vastaanotto yhteispalvelupisteessä
ma 2.2. klo 13–15 (joka kuukauden 1. maanantai).

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

NUORTEN TYÖLLISTÄMINEN
KESÄLLÄ 2009
KUNNAN TYÖPAIKAT
Ypäjän kunta tarjoaa kesätyötä vuosina 1988–1993
syntyneille ypäjäläisille koululaisille, opiskelijoille ja muille
työtä vailla oleville nuorille.
• teknisessä toimessa 8 kesätyöpaikkaa
• vanhus- ja vammaishuollossa 6 kesätyöpaikkaa
• lasten päivähoidossa 2 kesätyöpaikkaa
• vapaa-aikatoimessa 4 kesätyöpaikkaa
Pestin pituus on yksi kuukausi, ja palkka on
työehtosopimuksen mukainen.
Työpaikan saamisen ehtona on,
• että nuoren kotipaikka on Ypäjän kunta,
• ettei hän saa tai hänellä ei ole mahdollisuutta
saada työvoimaministeriön työttömyyskorvausta
tai muuta avustusta,
• että nuori ei ole saanut kunnan tukemaa kesätyötä
yritykseltä, yhteisöltä tai yksityiseltä
Valinnat suoritetaan arpomalla.
Hae hakulomake kunnanvirastosta tai Ypäjän
kunnan internet-sivulta www.ypaja.fi ja palauta se
kunnanvirastoon 17.4.2009 mennessä.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja
Erkki Virolainen, puh. 7626 5201.
Hallintojohtaja

NUORTEN TYÖLLISTÄMINEN
KESÄLLÄ 2009
KUNNAN TUKI
KESÄTYÖLLISTÄJILLE

Ypäjän urheilukentällä 24.2.2009 klo 18.00

Hopeasompa-hiihdot

Yhteispalvelupiste

8 km
4 km
8 km
3 km
6 km
2 km
4 km

Ypäjän kunta tukee yrityksiä, yhteisöjä ja yksityisiä
nuorten työllistämisessä kesän 2009 aikana. Tukea saa
• työnantaja, joka järjestää työpaikkoja vuosina
1988–1993 syntyneille ypäjäläisille koululaisille ja
opiskelijoille tai muille työtä vailla oleville nuorille.
• 50 % palkkakustannuksista, kuitenkin enintään
300 € työllistettyä nuorta kohden.
• touko-elokuun välisenä aikana.
Lisäksi työllistämisen tulee täyttää seuraavat ehdot:
• Nuoren kotipaikan tulee olla Ypäjän kunta.
• Tuki on vaihtoehtoinen kunnan järjestämille
työpaikoille, eli jos nuori on saanut työtä jostain
kunnan toimipisteestä, hänen työllistämisestään ei
makseta em. tukea.
• Avustusta ei makseta sellaisen nuoren työllistämisestä, jolla on mahdollisuus saada tai joka jo
saa työvoimaministeriön työttömyyskorvausta tai
muuta avustusta.
• Työssäolojakson tulee olla vähintään yhden
kuukauden pituinen
• Tarjotun työn ja työehtojen tulee olla nuorista
työntekijöistä annetun lain mukaisia.
• Työnantaja huolehtii omalla kustannuksellaan
tarvittavista vakuutuksista.
• Tuki maksetaan työsuhteen päättymisen jälkeen
työnantajan pankkitilille hyväksyttäviä palkkakuitteja tai niiden kopioita vastaan.
Työnantajan tulee ilmoittaa kunnalle nuoren työllistämisestä kunnanvirastosta saatavilla lomakkeilla jo
ennen työsuhteen alkamista viimeistään 30.6.2009
sekä viivytyksittä työsuhteen päätyttyä. Ilmoituksen
tekeminen on edellytyksenä avustuksen saamiselle.
Tarvittavat lomakkeet saa kunnanvirastosta ja lisätietoja
antaa hallintojohtaja Erkki Virolainen, puh. 7626 5201.
Hallintojohtaja

