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Parturi-kampaamo Outi Perho

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

Parturi-kampaaja Ritva Holsti
(02) 767 3184, 046 640 6359

YPÄJÄN
TAKSI
Puh. (02) 727 1180

Ypäjä, Papalintie 20 as. 5
Selväpiirteinen rivitalokaksio.
2h+k+psh/wc+vh, 57 m2. Suojaisa olopiha. Hyvät varastotilat.
Mh. 44.010 €. Vh 47.000 €.
nro 708 2233

Maatilakeskus, Jokioinen
Rehtijärvellä sij. remontoitu ja
valoisa 1½-kerr. as.rak. n. 200
m2. Hyväk. kivirakent. tuotantorak. n. 900 m2. T. n. 1 ha. Mahd.
ostaa peltoa. H. 198.000 €.
www.oikotie.fi / 6561559

Matti Järvinen LKV

TSR-TEKNIIKKA OY

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

Tapani Sirén

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

KIRPPUTORI

mummonmökissä, Katinhännäntie 64, 32140 Ypäjä as.
pe–la–su 3.–5.2.12 klo 14–18. Myytävänä käyttötavaraa
varsinkin lapsille, kahvia, mehua ja pullaa. Voit tutustua samalla
majoitustiloihimme saman tien varrella! Opastus tien päässä.
www.levomaentila.fi p. 0400 845 589 / Marja.

Ypäjä, 040 594 8877

YHTEISVASTUU 2012:
PIENESTÄ KIINNI –
kuka tahansa voi pudota velkakuiluun
Yhteisvastuukeräys 2012 tukee pienrahoitustoimintaa ja torjuu
ylivelkaantumista. Keräyksen tarkoituksena on tänä vuonna
auttaa heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä, jotta he voivat
saada toivoa ja taloutensa uudelleen hallintaan. Yhteisvastuukeräyksellä saaduilla varoilla myönnetään yhteistyössä TakuuSäätiön kanssa inhimillisiä pienlainoja.
Ulkomaisena kohteena on tänä vuonna Uganda, jossa tuetaan kylien säästö- ja lainaryhmiä. Ne ovat itsenäisiä pienkassoja, joiden toimintaa perustuu säästämiseen. Ryhmien jäsenet saavat koulutusta Kirkon Ulkomaanavun kautta. Keräys
keskittyy nuorten yksinäisyyden torjumiseen Suomessa ja Mosambikissa.
10 % Ypäjän keräyksen loppusummasta tulee oman seurakunnan diakoniatyöhön.
Yhteisvastuu 2012 keräys alkaa su 5.2. Keräyksen suojelija, tasavallan presidentti Tarja Halonen pitää keräyksen avajaispuheen. Keräyksen esimiehenä tänä vuonna toimii Turun piispa
Kaarlo Kalliala ja keräyksen avajaisjumalanpalvelus televisioidaan suorana. Ypäjällä on 5.2. klo 10 messu, jonka kolehti kerätään Yhteisvastuulle. Srk-kodilla on Yhteisvastuun myyjäiset
maaliskuussa.
Tule mukaan! Apuasi tarvitaan! Ilmoittaudu diakonille lipaskerääjäksi, puh. 040 553 6362. Alla olevalla pankkiyhteydellä voit osallistua Yhteisvastuuseen!
Saaja: Yhteisvastuutili / Ypäjän seurakunta
Saajan tilinumero IBAN: FI95 5539 3320 0111 85
Viitetieto: Lahjoitukseni
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Ypäjäläinen
Ypäjän kunnan ja Ypäjän seurakunnan julkaisema tiedotuslehti Ypäjän kunnan asukkaille.
40. vuosikerta.
Lehden suurin vastuu ilmoituksen julkaisemisessa sattuneesta virheestä on ilmoituksen
hinta.
Päätoimittaja:
Tapani Rasila
Sivunvalmistus:
Pirkanmaan Lehtipaino Oy
Toimituksen osoite:
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5214
fax. (02) 767 7214
email: ypajalainen@ypaja.fi
ILMOITUSHINNAT
Etusivun alaosa
0,75 €/ pmm + alv
Takasivu
0,75 €/ pmm + alv
Muu osa lehteä
0,50 €/ pmm + alv
Etusivun yläosan
suuri ilmoitustila
(6 palstaa x 170 pmm)
500 € + alv
Määräpaikkakorotus
0,10 e / pmm + alv
Yhdistysten ilmoitukset
Maksutta
TILAUSHINNAT
Ypäjän kunnan alueen
osoitteisiin veloituksetta
Tilaukset kotimaahan ja
ulkomaille
30 e / vuosikerta + alv 9 %
TILAUSOSOITE
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 762 6500
fax. (02) 767 7214
ISSN 1237-2528
Ypäjän kunta
Toimistot avoinna
ma–ke 9.00–15.00
to
9.00–17.00
pe
9.00–14.30
puh. vaihde (02) 762 6500
fax. (02) 767 7214
Ypäjän seurakunta
Perttulantie 10
32100 Ypäjä
puh. (02) 767 3108
fax. (02) 767 3081
Kirkkoherranvirasto avoinna
ma, ke, to klo 9.00–12.00
ti ja pe suljettu
Diakoniatoimisto avoinna
ke klo 10–11.30, to klo 15–16
puh. 040 553 6362
PAINOPAIKKA
Pirkanmaan Lehtipaino Oy
Maaliskuun Ypäjäläinen
ilmestyy sunnuntaina 4.3.2012
Lehteen tarkoitettu aineisto
on toimitettava kunnantalolle
27.2.2012 klo 15 mennessä.
Huhtikuun Ypäjäläinen ilmestyy
1.4.2012.

Seurakunnan asiat
kirkkoherra
Risto Ahti

Helmikuun 2012
jumalanpalvelukset

Kynttilänpäivä sunnuntaina 5.2. kello 10.
Messu eli ehtoolliskirkko. Tänään on myös
Runebergin päivä. 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 12.2. 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-, 426: 5-6.
Päivän rukous: ”Maailman tapahtumat huolestuttavat meitä, tuovat pelkoa. Silti toivomme rohkeaa ja toivorikasta mieltä, jotta jaksaisimme olla Jumalan työtovereina.”
Laskiaissunnuntai 19.2. kello 10 ja nyt
vietämme messua. Tervetuloa kaikki haluk-

kaat Herran Pyhälle Ehtoolliselle. Laskiaisena alkaa Jumalan rakkauden uhritien kulkeminen. Päivän latinalainen nimi Esto mihi
tulee päivän psalmista 31: 3, jossa ensimmäiset sanat ovat ”Ole minulle”, kuten nuo sanat
suomennettuna kuuluvat. 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.
Sunnuntai 26.2. messu klo 10 kirkossa.
Ja virret: tänään paastonajan 1. pyhänä: alkuvirsi 173: 1-3, ei kiitosvirttä paastonaikana,
päivän virsi 303: 1-4, evankeliumi ja saarna
yhteen ja uhrilahjavirsi 305: 1-, ehtoollisen
aikana 224, ja ylistysvirsi on 727. Joten Kiittäkäämme Herraa jää pois ja lauletaan tuo
virsi ja sitten Herran siunaus ja päätössoitto.
Löysin Jeremian kirjasta syvällisen ajatuksen, 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 esitin hieman lyhentäen ja kärjistäen. Ja autuaaksi lopuksi tiedoksi kaikille:
viimeisen kerran Risto nousee Ypäjän kirkon
saarnastuoliin sunnuntaina maaliskuun 11.
päivänä noin klo 10.20. Ja sitten se on kaikki
loppu ja 45 vuotta on vietetty pappina. Nopeasti on aika kulunut. Kiitos kaikille.

jälkeen Venäjän Karjalassa ja lopulta päätyy Petroskoihin. Siellä hän tapaa Amerikasta tulleita
tuttuja siirtolaisia, sillä Jussi
oli itsekin ollut Amerikassa ja
tutustunut Matti Kurikan sosialismiin. Juuri sen takia Lapuan
liike loi silmänsä Jussiin, ja ei
muuta kuin rajan yli sinne ihannemaahan. Jussi pääsee kolhoosiin hommiin ja aluksi näyttää
elämä aika mukavalta. Hän saa
myös uuden vaimon ja perheen,
vaikka Suomessa on vihitty vaimo odottamassa. Tosin vaimolle
oli oli Venäjältä lähetetty valheellinen kirje ja siinä väitetty
Jussin kuolleen.
Mutta Petroskoissa oli synkkä talo nimeltä Iso talo ja sitä ihmiset pelkäsivät. Jos sinne joutui kuulusteluun, niin huonosti
tuntui tämän poloisen käyvän.
Kun suomalaisten puhdistukset Karjalassa alkavat, myös
kolhoosin väkeä pidätetään ja
väkeä häviää jonnekin. Ihmisiä
viedään vankileireille ja ammuttavaksi. Jussi Ketola joutuu
näkemään tuttujen ampumisen,
sillä Ison talon isäntä oli luvannut hänelle kaikkein kauheimman kohtalon. Loppujen lopuksi
Jussi saa uudet saappaat ja vaatteet ja päättää lähteä yön selkään
kohti Suomea, sillä huhun mukaan Vihtori Kosola on kuollut
ja Lapuan liike lakkautettu. On
mielenkiintoista lukea kirjaa ja
seurata Jussia yön tunteina niitä reittejä, jotka jollakin tavalla
ovat minulle tuttuja. Päivät Jussi
nukkui kuusen juurella, ja yöllä liikuttiin ja lopulta päästiin
Suomen puolelle. Ja taas pitkät
kuulustelut, sillä Jussia epäiltiin
Venäjän lähettämäksi vakoojaksi. Mutta Jussi vakuutteli, että
hänellä on suuri halu elää rauhassa ilman Kosoloita ja Lapuan
liikettä ja Karjalan tasavaltaa ja
Sosialististen Neuvostotasaval-

Tammikuu 2012
Diakoniatoimistossa päivystys
ke klo 10–11.30 ja to klo 15–16.
Diakoni Hanna Hakala yhteystiedot puh. 040 553 6362,
s-posti: etunimi.sukunimi@evl.fi.
Diakonia voit tulla tapaamaan sopimuksen mukaan muulloinkin tai pyytää kotikäynnille, soitathan niin tiedän tulla luoksesi. Diakonin kanssa voit keskustella luottamuksellisesti
mieltäsi painavista asioista, suruista ja murheista. Tai voit tulla ihan vain tervehtimään tai kysymään, jos sinulla on asiaa
diakoniatyöstä.

DIAKONIATYÖSSÄ TAPAHTUU
Vähävaraisille tarkoitettuja EU-elintarvikkeita on jäljellä kaikkia tuotteita. Niitä voi tulla hakemaan päivystysaikoina tai voi
soittaa ja sovitaan aika. Muista ottaa oma kassi mukaan!
Kultaisen iän kerho klo 11–13 sk-kodissa. Mahdollisuus ruokailla 5 € hintaan.
to 2.2. Arpajaiset. Voit ottaa mukaan pienen arpajaisvoiton ja
kolikoita arvan ostoon.
to 16.2. Aiheena Yhteisvastuu 2012.
to 1.3. Päiväkerhon Mustikka-ryhmä vierailee.
Hartaudet Palvelukeskuksessa keskiviikkona 8.2. ja 22.2.
klo 13.00 Hoivalla ja klo 13.30 Ruustinnassa sekä Keva-kerho
Lukkarissa klo 14.10.
Yhteisvastuukeräys alkaa sunnuntaina 5.2.2011. Ypäjän kirkossa klo 10 messu, jonka kolehti kerätään Yhteisvastuulle.
Jos voisit toimia lipaskerääjänä kylässäsi, ota yhteys Hannaan.
Naisten aamukahvit la 18.2. klo 9.30 seurakuntakodissa.
Diakoniapiiri Ypäjänkylän kirjastossa tiistaina 21.2. klo 12.
Keskiviikkoruokailu keskiviikkoisin klo 11.30.

Risto Ahti

Kylmää kyytiä
Eräänä elokuisena yönä 1930
Kauhavalla perhe herätettiin kovalla ryminällä. Lapuan liikkeen
miehet tulivat hakemaan Jussi Ketolaa ja hänet passitettiin
mahdollisimman pian rajan yli
työläisten ihannevaltakuntaan.
Sofia-vaimo ihmetteli kovaa ryminää ja sai kuulla vastauksen:
olemme liikkeellä isänmaan asialla. Autot ajoivat valoitta, ja se
oli merkki siitä, että taas haettiin
jotakuta muilutettavaksi, ellei
sitten peräti rajan yli. ”Kyllä
meillä on ovet auki, ei tarvitse
kolistella ja huudella”, sanoo
vaimo, sillä eihän sitä tiedä minä
yönä itse Kristus saapuu ja siltä
varalla ovia pidettiin avoimena.
Antti Tuurin uusin kirja Ikitie
ilmestyi viime vuonna ja romaanina se on hyvin puhutteleva ja
jännittävä. Itse luin sen siksi,
että siinä kuljettiin sekä Suomen että Venäjän puolella samoja tuttuja teitä pitkin, joita olen
itse kulkenut. Lapuan liikkeen
miehet hakevat Jussin ja vievät
sitten Lapualle Kosolaan (nykyisin siinä on ollut Herättäjän
kirjakauppa, minullekin tuttu).
Matka jatkuu sitten muiluttajien
etappitietä eli ikitietä pitkin Venäjälle. Siihen aikaan oli Suomessa kovin huonoja tieosuuksia ja matka rajalle kesti kauan.
Jussia kuulustellaan ja lyödään,
ja Pihtiputaalla jopa viejät vaihtuvat.
Antti Tuuri kertoilee mestarillisesti Jussin ja muidenkin Venäjälle menneitten kohtaloista.
Se on kovaa
luettavaa pettymyksistä, joita Amerikasta tulleet saavat
osakseen vastikään perustetussa
Neuvostoliitossa.
Molemmin puolin rajaa Jussiakin luullaan vakoojaksi ja
kuulusteluja käydään niin Suomessa kuin Venäjän puolella.
Jussi harhailee rajan ylityksen

Ypäjän seurakunnan
diakoniatyö

Diakoni-Hanna

Helmikuun päiväkerhotiedote

tojen liittoa. Kaikkein eniten
häntä pelotti se, että hänet taas
pannaan rajan yli Neuvostoliittoon, mikä olisi hänen koko loppunsa.
Eräänä kesäisenä päivänä
Jussi tuli junalla Kauhavan asemalle yhdentoista aikaan illalla.
Kukaan ei tuntenut häntä, koska
hän ei ollut ajanut partaansa ja
tukkaansa pitkän pakomatkan
aikana. Niinpä Jussi lähtee kävelemään reittiä, joka on minulle hyvin tuttu, koska olen sitä
ajellut vuosikymmenet Lappajärven mökille ja tuonut väkeäni Kauhavan rautatieasemalle.
Kirkon ohi hän kävelee ja sitten
Jylhään, jossa ainakin nykyisin
on ollut saha. Sitten hän kävelee itään päin, ja itse mietin että
missä kohtaa hänen talonsa oli,
sillä
yli kymmenen kilometriä on
tänä päivänä sitä asuttua aluetta
Kauhavalla, ennen kuin tullaan
suurille metsille ja Lappajärven
puolelle. Vihdoin Jussi tuli kotipihalle ja koira tuli kopistaan
haukkumaan. Mutta koira lopetti
heti, kun Jussi kutsui sitä nimeltä. Koira vinkui ja heilutti häntäänsä. Isäntä oli palannut kotiin
noin seitsemän vuoden matkalta.
Vaimo Sofia tuli kamarista yöpaitasillaan eikä tuntenut tulijaa.
Kun Jussi ilmaisi itsensä nimeltä, niin vaimo parahti: ”Jussi se
on, jumalantähären.” Siinä sitä
juteltiin ja Jussi kertoi tarinaansa ja kesäisen aamun valoisuus
täytti pian koko tuvan. Pian päivä valkeni täydeksi päiväksi.
Suosittelen tätä Antti Tuurin kirjaa, joka on jo hänen 48.
proosateoksensa. Tuhti pohjalainen kirjailija, jonka olen itsekin
tavannut, ja Ypäjän hevosista me
juttelimme ja tottahan toki Kauhavan ja Lappajärven asioista.
Risto Ahti

6.2. 	Päiväkodin Poni-ryhmäläiset kyläilevät
mansikka-ryhmän päiväkerhossa
8.–9.2. Leivontakerhot
15.–16.2. Ulkoilukerhot (säävarauksella)
vko 8 Hiihtoloma, ei kerhoja
vko 9	”Vanhan tavaran kerho”
(kerhoon saa tuoda jonkin vanhan
esineen ja kertoa sen historiasta)
vko 9 	torstai 1.3. mustikka-ryhmä esiintyy kultaisen
iän kerhossa (huom.! Kerho päättyy 11.30.)

Naisten aamukahvit
la 18.2. klo 9.30 seurakuntakodilla

Tervetuloa yhteiselle aamupalalle
mukavassa seurassa!
Aamukahvien jälkeen pientä yhteistä ohjelmaa.
Järjestää Diakoniatyö / Ypäjän seurakunta

YPÄJÄN SEURAKUNNAN NUORISOTYÖ
♥ HELMIKUU

2012 ♥

♥1
 4.2.2012 Isoskoulutus klo18.00–19.30 Srk-kodilla/Sumpussa
♥1
 7.2.2012 Nuortenilta klo 17.00–19.00 srk-kodilla/Sumpussa (kaikki nuoret tervetulleita, riparilaiset saavat käynnistä merkinnän)
Vko 8 HIIHTOLOMA → Luvassa talvista touhua ja toimintaa yhteistyönä Ypäjän kunnan kanssa. Lisätietoja Reijalta,
Katilta ja facebookista, lähempänä kyseistä viikkoa.
♥ 2.3.2012 Nuortenilta klo 17.00–19.00 srk-kodilla/Sumpussa (kaikki nuoret tervetulleita, riparilaiset saavat käynnistä merkinnän)

♥ ILOISTA YSTÄVÄNPÄIVÄÄ ♥
Nuorisotyönohjaaja Reija Laine
puh. 040 148 4108
reija.laine@evl.fi
facebook : Reija Nuorisotyönohjaaja Ypäjän Seurakunta
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Laura Heikkilä l00-vuotias
Tiistaina 17.1.2012 kokoontui
palvelukeskuksen viihtyisään
ruokasaliin iso joukko juhlimaan äitimme Laura Susanna
Heikkilän, os. Takala, 100-vuotispäivää. Sukulaisista olivat
mukana meidän neljän lapsen
ja puolisoittemme lisäksi osa
lapsenlapsista sekä kaksi lapsenlapsenlapsista. Meidän kanssamme juhlimassa oli ystäviä
ja naapureita sekä tervehdysten
esittäjät Ypäjän kunnasta, palvelukeskuksesta ja seurakunnasta.
Juhlan aluksi kirkkoherra Risto
Ahti piti lyhyen hartaushetken ja
lauloimme kanttori Kaija Sauk-

kolan johdolla äidin lempivirsiä.
Kanttori esitti myös laulutervehdyksen päivänsankarille. Pian
viisivuotias Helmi Heikkilä lauloi kauniisti laulun ”Kauneimman lahjan tahtoisin antaa” ja
Keijo Leppänen komeasti tutun
”Yksi ruusu oli kasvanut laaksossa”, jonka hän on aiempinakin merkkipäivinä esittänyt entiselle naapurilleen.
Maija Mäkelä onnitteli lämpimästi kummitätiään ja muisteli
yhteisiä vuosia. Äiti vietti lapsuutensa ja nuoruutensa Somerolla, Niittymäessä, lähellä Ypäjän ja Jokioisten rajaa. Naapurit

sieltä, Alli Toivonen ja Anita
Virtanen, kertoivat, miten hauskaa oli Lauran hoitaessa heitä
lapsena.
Sekä äidin että isän sukujuuret olivat Tammelassa, mutta
Ypäjällä Pertunpirtillä he tapasivat. He avioituivat v. 1942 ja
muuttivat seuraavana vuonna
Suopeltoon, jonne ensin tehtiin
pieni pirtti ja nykyinen rakennus
v. 1952. Kolmenkymmenen vuoden jälkeen oli edessä muutto
lähelle tehtyyn eläkeläispirttiin.
Isä Johannes kuoli v. 1996. Häntä äiti toisinaan kaipailee käymään – yhä useammin menneet

Hieman tarkennusta hevostenpidolle
asetuista eläinsuojeluvaatimuksista

Laura Heikkilä.

ajat ovat äidille enemmän todellisuutta kuin nykyhetki. Kuulo
on heikentynyt, mutta muuten
äiti on ikäisekseen hyväkuntoinen – näkee lukea ilman laseja,
katselee mielellään televisiota,
ruoka maistuu, liikkuu ketterästi rollaattorilla. Viime vuodet
äiti on asunut hyvässä hoidossa
Valkovuokossa. Siellä joimme
Lauran päivän kahvit seuraavana
päivänä.
Pitkän iän salaisuus? Ehkä
kova työnteko, terveet elämäntavat ja terveellinen ravinto – ruisleipä, voi, kokomaito – ja myönteinen elämänasenne.
Voimme yhtyä kirkkoherran
sanoihin: ”Laura on ollut hyvä
äiti.” Toivotamme sinulle onnellisia vuosia lisää!
Teksti: Lauri Heikkilä
Kuvat: Daniel Gröngård

Päivänsankari ja lapset Juhani, Tellervo, Lauri ja Kalevi.

Hippolis mukaan hevosalan yhteistyöhön Euroopassa
Euroopassa arvioidaan olevan
vähintään kuusi miljoona hevosta. Tämä hevosmäärä laiduntaa
yhteen laskettuna noin kuuden
miljoonan nurmihehtaarin kokoisella alueella, josta osa vaikeasti
viljeltäviä ja luonnonlaitumia.
Euroopan laajuisesti hevosalalla
on 100 miljardin euron taloudellinen vaikutus ja ala tarjoaa päätoimisen työn suoraan noin 400
000 henkilölle. Unionin alueella
ratsastajien määrä kasvaa 5 %
vuosittain.
Suomesta Hippolis – Hevosalan osaamiskeskus ry on hyväksytty Euroopan Horse Networkin (EHN) jäseneksi vuoden
2012 alusta. EHN on Euroopan
laajuinen hevosalan yhteistyö-

verkosto, joka tekee hevosalaa
ja sen vaikuttavuutta tunnetuksi
päättäjille ja vaikuttaa alan toimintaedellytyksiin. EHN pyrkii
ennakoimaan ja vaikuttamaan
tulevaisuuden toimintaympäristöön muuttuvassa Euroopassa.
Verkosto tuottaa hevosalasta eri
maista yhteen koottuja tietoja
tunnusluvuista ja vaikutuksista
päätöksenteon tueksi ja edistää
alaan liittyvää tutkimus- ja kehittämistyötä. EHN:ssä on ensi
vuonna 15 jäsenyhteisöä, muun
muassa kansainvälinen ratsastusurheilun kattojärjestö FEI ja
Euroopan raviliitto UET. Verkosto perustettiin Ruotsissa Equus
2009 -seminaarin yhteydessä.
EHN:n puheenjohtaja on ruot-

salainen Stefan Johanson, joka
toimii Hästnäringens Nationella
Stiftelsenin toimitusjohtajana.
Verkosto kokoontuu seuraavan kerran tammikuussa, jolloin
ohjelmassa on myös yhteistapaaminen europarlamentaarikkojen
kanssa hevostukipolitiikkaan
liittyen. Hippolista edustaa hallituksen jäsen, dosentti Markku
Saastamoinen, joka työskentelee
tutkijana Maa- ja elintarviketalouden tutkimuslaitoksessa.
– Yhteistyöryhmällä on vahva
ote hevosalan kehittämiseen ja
edunvalvontaan Euroopassa, ja
on hienoa, että Suomi sai oman
edustajan verkostoon, summaa
Hippoliksen projektipäällikkö
Anne Laitinen.

Wäärin käsityksiä

Pannaas muistellen

Maailmasa ja Suamesa on
kaks si jumalattoman rummaa
kiältä eli murretta. Toinen on
Loimaan ja toinen viäki kauheempi, jota tää nyssi kai si on,
meinaan Vorssan murre. Ihan itteeki hävettää kuunnella saatikka
lukkee, sikäli jos ossaaka, niin
sillä vaan on toimeen tultu. Ruastuun on päässy sillon kun maalikylään lährin meinaan Hesaan.
Ennen vanhaan Vorssasa pärjäs hyvin Vorssan kiälellä. Nysse on siäläki vähän huanompaa.
Tehtiin maar siälä muutaki ku
puhuttiin kiälillä. Tansseisaki
käytiin ihan Tammelasa asti.
Jaawa Setillä tai Ämsetillä painettiin pitkin Lamalan aukeeta
kohti Runkomäkkee, että tukka
hulmus. Pois tultiin mun muis-

tini mukkaan jalkasin jostakin
Hykkilän-Lunkaan kautta. Jaawa kun sano tyäsuhteensa irki
ja Saaren kartanon nuarempi
karjakko, se riivirauran näkönen
tummelikoura piti saattaa kottiinsa. Ei se kyllä sissään päästäny, ei eres porstuan pualelle.
Mutta sain ihan vahinkosa tissiä
kourasta. Viäläki on ottakulmasa arpi muistona, ku se tempas
kassilla, että morkoolit soi. Mutta kommeet oli rauhaset ko Slioorin Taabella, joka sillon kans
Tammelasa kortteeras.
Lähemmäs kolkytä kilsaa tuli
senki saattoreisun mitaks. Aamulypsyn aikaan sitä Lamalan
aukeeta takasin lompsotellesa
jallaat oli jo ihan mämminä ja
Uus-Similän äyssiirit katteli hol-

jasti ihan niinku olis kurjuuteni
ymmärtäny.
Karjakko tuli taas miäleen
kun niitten utareita katteli. Mutta osas lehmäkki mennä lujaa
ku muutaman kerran kivenmurikoilla lautaisille latasin. Mahto
tulla mairosta kermaa siinä kirnusa. Hämeentiän pääsä Vinlaussonnin portin kiäppeillä vastaan
rehusi pitkäsä palttoosa Vorssan Remprantti, Aaltosen Kalle
omiaan höpisten. Oli menosa
taiteen tekkoon pahvien kans.
Kalle piirsi Porvoon väriliiruilla melkein mitä vaan. Etupääsä
maisemia. Markalla myi ja kaljapullolla. Lähes kaikisa Vorssan
ja Ypäjänkin koreisa niitä teoksia
roikku parhailla paikoilla. Meiränki huusiin seinällä Levällä

Vasara ja nauloja

– Odotamme tiivistä yhteistyötä ja ajatusten vaihtoa hevosalaan liittyvässä keskustelussa.
Voimme olla mukana eturintamassa vuonna 2011 aloitetuissa
europarlamentaarikkojen hevostalouteen liittyvissä tapaamisissa. Hevostalous liittyy
poliittisesti muun muassa maatalouteen, kilpailulainsäädäntöön, eläinsuojeluun, liikunta- ja
nuorisotyöhön sekä pelaamiseen.
Hippoliksen taustaorganisaatiot
ovat Hevosopisto, Hämeen ammattikorkeakoulu, Suomen Hippos, Suomen Ratsastajainliitto,
Maa- ja metsätaloustuottajien
Keskusliitto MTK, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus
MTT, ProAgria ja Ypäjän kunta.
oli pari. Toisesa oli talo ja koivu,
toisesa koivu ja talo siinä Anneli
Saulin kuvan viäresä. Kommeita
olivatki ja hyvin irtos syäty niitä
kattellesa. Ensimmäinen pumpulienkeli polki Pyrkijällä vastaan
siinä Kantikulman nurkilla lepperi ilosesti päin persusta. Rykkityykihammeen alta näky tai ei
näkynykkä. Kuvittelin vaan. Olis
ollu eres pyärä, mutta ei mittään.
Ei muuta ku hikiset jenkkitossut
ja suuki ku Viäremän koski kuivana.
Lopulta kotipytinki jo näky.
Paninki juasten loppumatkan.
Mamma oli pannu Rasputiinille
pilkkumiin piapoo ja miähen mitan Hakalan hampparia sualentäytteeks. Sit ei muuta ku maha
täynnä matrassille maate. Kohta
jo kuulemma kuarsasin, että lanki tärisi, enkä kuullu ku tehtaan
pilli kiljas pualta päivää, eikä ollu niin väljäkä.
Pani sitä reissua muistellen
Keijo Wääri

On paikallaan pieni korjaus edelliseen kirjoitukseeni. Hevosen
pidolle asetetut säädökset olivat
kuitenkin päivittyneet, mutta
siirtymäsäännöksen velvoitteet
olivat säilyneet. Nyt korjatakseni, noudatetaan siis tuoreinta
valtioneuvoston asetusta hevosten suojelusta (10.6.2010/588)
ja myös osaltaan maa- ja metsätalousministeriön asetusta tuettavaa rakentamista koskevista
hevostalousrakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista (746/2009).
Kaiken lähtökohtana on maa- ja
metsätalousministeriön eläinsuojelusasetuksesta (7.6.1996),
luonnollisesti noudatettava. Nämä säädöksen statuksen saaneet
siis ohjaavat hevostallirakentamista ja myös viranomaisia;
rakennusvalvontaa, palo- ja pelastusviranomaisia, terveysviranomaisia jne… Vaikka useat liitot,
yhdistykset, seurat ymv. ovat
tehneet useita erilaisia tutkimuksia, selvityksiä, ohjeita, ne eivät
ole saaneet viranomaisohjauksen
piirteitä.
Tuon asiaa, kuten aina, esiin
rakennusvalvonnan kannalta.
Lähtökohtaisesti siis eläinsuojeluasetus velvoittaa jo nyt ja
aikaisemminkin huolehtimaan
riittävästä ilmanvaihdosta, valaistuksesta, ruokailusta, juomisesta... mutta kuitenkaan asetuksessa ei tuoda esiin mitattavaa/
todennettavaa arvoa. Rakennusvalvonnan osalta on säädös, joka
tuo konkreettisesti esiin esim.
ilmanvaihdon, valaistuksen määrät, on säädös 764/2009 ja siihen
liittyvät täydentävät osiot. Vastaava tulee esiin myös palomääräyksissä. Kun asiasta ei mainita
missään muissa määräyksissä,
säädöksissä, on perusteltua käyttää hyväksi mm. terveellisyys
ja turvallisuusasioissa säädöstä
764/2009, vaikka hanke ei olisikaan maatalouden tuettavaa
rakentamista. Ellei rakennuttaja
ole sitten esittänyt erillistä hyväksyttävänä pidettävää tutkimusta/selvitystä jostakin muusta
ratkaisusta, joka täyttää kyseisen
eläinsuojan osalta lainkirjaimen
tavoitteen ja on todennettavissa
mittauksin. Ei voida siis yksioikoisesti todeta että em. säädös ei
ohjaisi näiltä osin myös kaikkia
hevostalleja.
Tuorein säädös velvoittaa siis
vanhoja ja olemassa olevia eläinsuojia, hevostalleja, saattamaan
rakenteelliset sisäkorkeudet ja
karsinakoot vähimmäistasolle.
Pääsääntöisesti sisäkorkeuden
korottaminen ja karsinakoon
muutos laukaisee rakennusvalvonnassa lupatarpeen. Em. toimenpiteitä tarkasteltaessa tulevat
väkisinkin vastaan kantavien rakenteiden ja pintamateriaalien lisäksi valaistusasiat, ilmanvaihtoasiat, lämpöasiat, käytävät, ovet,
ikkunat, palo-osastoinnit, poistumistiet, haittaeläinten torjunnat, ruokinta/ juottoasiat, rehun
käsittely/varastointi, lannankäsittely ja muut yleiset käyttö- ja
turvallisuustekijät. Osatekijöistä
kaikki ovat siis yhteydessä ja

vaikutuksissa toisiinsa. Siirtymäsäädöksen toteuttaminen ei
saa myöskään syrjäyttää muita
asetuksien vaatimuksia.
Oma lukunsa ovat ne luvattomat hevosenpitopaikat/eläinsuojat. Eläinsuoja on yhtälailla navetta, sikala, hevostalli, kanala,
sääsuoja tai muu eläinten pitoon
tarkoitettu rakennus tai rakennelma, oli siellä sitten yksi tai useampia eläimiä. Uskon että näissä luvattomissa tapauksissa on
juuri vaikeuksia saattaa eläintilat
eläinsuojeluvaatimusten tasolle,
eikä mahdollinen Eviran tarkastustoimenpide tee asiaa yhtään
laillisemmaksi. Eläinten sijoittaminen rakennukseen vaatii aina
jonkinlaisen rakennuslupamenettelyn, jossa esitetään mm. kyseisen eläinlajin eläinsuojeluvaatimusten täyttyminen. Eläinlajin
vaihtaminen (esim. lehmästä,
siasta, hevoseen) olemassa olevassa eläinsuojassa tai vanhan
eläinsuojan ottaminen uudelleen
käyttöön ei poista lupatarvetta.
Pitkäaikainenkaan luvattomuus
ei tee asiasta luvallista. Luvattomille eläinsuojille kyyti on
kylmää, niissä tapauksissa ei ole
kyse siirtymäsäännöksen täyttämisestä. Kyseessä on aina uusi
eläinsuoja ja vaatimukset säädöksien mukaiset.
Todella lyhyesti yleiset
perusvaatimukset hevostallille;
– sisäkorkeus vähintään 1,5 x säkäkorkeus (suos. > 2,5 m)
– karsinakoko säkäkorkeuksien
suhteessa 4,0 -9,0 m2 (suos. 9
m2)
– käytävä 2,0–2,5 m
– ilmanvaihto vaihteluvälillä min
40 – max 380 m3/h, (virtausnopeus hevosenpitoalueella <
0,25 m/s, hiilidioksidi < 3500
ppm, ammoniakki < 10 ppm,
hiilimonoksidi < 5 ppm, pöly <
10 mg/m3),
– ikkuna-ala 3% lattiapinta-alasta
– valaistus 60- 100 lx = 60–100
lm/m2, ~3,6–6,0 W/m2
– h ätäpoistumisovi vähintään
lev. 1,5 * kork. 2,2 m
Oleellista pääosalle edellä
esitetyistä tasoista on, että eläinsuojeluasetus ja valtioneuvoston
asetus hevosten suojelusta mainitsevat niiden on oltava riittäviä, sopivia, turvallisia, terveellisiä jne. Säädöstasoiset konkreettiset arvot löytynevät siis helpoiten säädöksestä 764/2009 ja
sen täydentävistä osioista, jos ei
muuta hyväksyttävää siis esitetä.
Kuten aina rakennushankkeissa,
on lisäksi huomioitava palo- ja
pelastusviranomaisen, terveysviranomaisen ja tarvittaessa työsuojeluviranomaisen määräyksiä, säädöksiä. Viranomaiskäsittelyssä rakennusta tarkastellaan
kokonaisuutena rakennuksena,
ei vain yksittäisenä rakennusosana. Aina kannattaa hyvissä ajoin
käydä ensin rakennusvalvonnassa kertomassa mahdollista rakennuksen muutostoimenpiteistä.
Rakentavin terveisin,
Jukka Laaksonen
rakennustarkastaja

Reijo Heinosella taas menestyksekäs vuosi
Vuoden 2011 ampumakilpailut
on kilpailtu ja valmistautuminen
uuteen kauteen on alkanut. Ypäjäläinen Reijo Heinonen on jo vuosikymmenet pitänyt ypäjäläistä
ampumaurheilumainetta yllä niin
Suomessa kuin pohjoismaissakin.
Viime vuoden kilpailukalenteri oli täynnä kilpailuja, joissa
Heinonen ampui voittoja sekä
kansallisella että kansainväliselläkin tasolla (PM-kisat). Kauden

ehkä arvokkaimmat voitot Reijo
ampui Ruotsin Karlskogassa Veteraaniampujien Pohjoismaisissa
mestaruuskilpailuissa, joissa hän
voitti 75 v -sarjassa neljä Pohjoismaista mestaruutta. Suomen Riistamaaliammunnan SM-kilpailuissa
Heinonen ampui 70-vuotiaissa
SM-pronssia 10 metrin liikkuvissa
kuvioissa sekä SM-hopeaa hirven
40 laukauksen ja hirven parilaukauksissa.
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Haastattelussa Ulla Laine

Nimi?
Ulla Laine
Mikä on nykyinen työsi?
Olen aikuissosiaalityössä määräaikaisena sosiaaliohjaajana.
Mikä sai sinut innostumaan
työstä?
Opiskelen työn ohella sosiaalityötä. Aikuissosiaalityöstä minulla ei ollut aiempaa kokemusta. Uusissa tehtävissä oppii pal-

jon uutta. Uudet haasteet ja uudet kokemukset ovat myös keino
parantaa ammattitaitoa ja pysyä
ajan hermolla.
Mitä teit aiemmin työksesi?
Toimin neljän vuoden ajan täällä
Ypäjällä lastensuojelun perhetyöntekijänä.
Mitä odotat työltäsi tulevaisuudessa?
Toivon, että sosiaaliohjaajan työ
jatkuisi. Sosiaalialalla työtä riittää ja jotta työ olisi tuloksellista myös työntekijöitä tarvitaan.
Viihdyn hyvin Ypäjällä ja olen
iloinen, että työpaikkani on tällä
hetkellä juuri täällä
Millainen perhe sinulla on?
Oikein kiva aviomies ja ihana
17-vuotias tytär.
Mistä olet alun perin kotoisin?
Olen koko lapsuuteni ja nuoruuteni asunut Forssassa Kaukjärven kauniissa maisemissa.
Siiri Rantanen

Varainkeruu
vanhuksille käynnissä
LC Ypäjä/Kate haastaa kaikki
mukaan lahjoittamaan
LC Ypäjä/Kate järjestää parhaillaan julkisen keräyksen Ypäjän Palvelukeskuksen vanhusten
hyväksi. Tavoitteena on hankkia
palvelukeskukseen geriatrinen
tuoli ja mahdollisesti uusia televisioita kertyneiden varojen mukaan.
Keräystili on avattu Ypäjän
Osuuspankissa. Keräys jatkuu aina huhtikuun loppuun asti.
– Tilille on kertynyt jo mukavasti lahjoituksia, mutta tarvetta
toki on enempäänkin. Palvelukeskuksen tarvitsemat laitteet
ovat kalliita, joten toivomme
mahdollisimman monen osallistuvan.Yhdessä saamme paljon
hyvää aikaan, klubin presidentti
Eeva Kari kannustaa.

Katen naiset haastavat mukaan yksittäiset kuntalaiset mutta
myös yritykset ja järjestöt. Lahjoitus tehdään heti toukokuussa.
– Toivottavasti ypäjäläiset
innostuvat antamaan. Pienetkin
summat ovat tärkeitä, sillä niistä
voi kasvaa tuntuva summa, Kari
huomauttaa.
Jokainen sentti ja euro, jonka
klubi kerää, käytetään lyhentämättömänä palvelukeskuksen
vanhusten hyväksi. Jos lahjoittaja ei halua nimeään julkisuuteen,
se pitää mainita tilillepanon tiedoissa. Summat jäävät salaisuuksiksi.
Keräystilin numero on FI90
553902 20032022 ja keräysluvan numero 8090/204/2011.
Voit lahjoittaa aina huhtikuun loppuun asti.

Eläkeliiton Ypäjän
yhdistyksen toimintaa

Tarkista tallisi karsinakoot ja
katon korkeus – siirtymäaika päättyy 1.1.2014
Vastine rakennustarkastaja Jukka Laaksosen kirjoitukseen Ypäjäläisessä tammikuussa 2012
”Hevosten pidolle asetettujen
eläinsuojeluvaatimusten täyttäminen 1.1.2014”
On erinomaista, että asiaa tuodaan esille, koska siirtymäaika
on päättymässä 1.1.2014. Mutta
asiat ovat muuttuneet. Kirjoituksessa viitattiin MMM:n päätökseen 14/EEO/1998: tämä päätös
on kumottu valtioneuvoston
asetuksella hevosten suojelusta
10.6.2010/588. Laaksosen kirjoituksessa viitattiin useisiin aiemmassa asetuksessa olleisiin suosituksiin, jotka on sekaannusten
välttämiseksi poistettu nykyisestä asetuksesta.
Asetus määrittelee mittojen
suhteen minimivaatimuksia ainoastaan tallin korkeudelle sekä karsinoiden koolle. Kaikissa
talleissa korkeuden on oltava
1,5 kertaa hevosen säkäkorkeus,
mutta aina vähintään 2,2 m. Vain
säkäkorkeudeltaan alle 146 cm
poneille ja hevosille riittää tallin
korkeudeksi 2,2 m. Asetuksen
vaatima suurin karsinan koko on
9 m2. Myös ryhmässä pidettävien hevosten tilavaatimukset on
määritelty asetuksessa. Näiden
asioiden täytäntöönpanoa valvoo
Evira. Nämä ovat siis kaikkia
talleja koskevat lain minimivaatimukset. Uutta tallia rakennettaessa määräykset ovat olleet voimassa jo 1.1.2001 alkaen. Edellä
mainitut minimivaatimukset
sekoitetaan usein MMM:n ase-

tukseen, joka koskee tuettavaa
rakentamista koskevia hevostalousrakennusten rakennusteknisiä ja toiminnallisia vaatimuksia
(asetus 764/2009). Nämä vaatimukset koskevat kuitenkin vain
ELY-keskuksesta investointitukia hakevien yrittäjien tiloja.
Tästä asetuksesta löytyy vaatimuksia mm. käytäväleveyksistä,
oviaukoista, ikkunapinta-aloista
ja ilmanvaihdosta. Näitä määräyksiä valvoo ELY-keskus.
Laki määrittää minimivaatimukset – aina on mahdollista
rakentaa ja korjata tilat niitäkin
paremmiksi. Tärkeintä on taata
hevosen hyvinvointi, mihin vaikuttaa moni muukin asia kuin
pelkästään rakennustekniset
määräykset, mm. riittävä ulkoilu,
oikeinmitoitettu ja hyvälaatuinen
ruokinta sekä päivittäinen hoito.
Koska hevoset ovat mm. kooltaan ja käyttötarkoitukseltaan
erilaisia, on tallin osalta oleellisinta, että se on toiminnallinen,
turvallinen ja täyttää aina asetuksen vaatimat minimivaatimukset.
Laaksonen muistutti, että hevostallien rakentamisen lisäksi
myös vanhan navetan kunnostaminen talliksi tarvitsee aina jonkinlaisen rakennusluvan. Luvan
tarve ja lupatyyppi on hyvä varmistaa kunnan rakennusvalvonnasta.
Hevosten pitoa ja talleja koskeva lainsäädäntö on koottu yhteen osoitteessa www.hippolis.fi/
lainsaadanto. Yhteistyössä alan
toimijoiden kanssa julkaistusta

TALVIRIEHA
Ypäjänkylän Seuraintalolla
la 25.2.2012 klo.14.00
Ohjelmassa:
H Hiihtokilpailu/sauvakävelykisa 3–8 v
H Saappaanheittoa 2 € / 3 krt
H Makkaranpaistoa 1 €
H Ym...

TALVIRIEHA

Levän koululla ti 14.2. klo 18.00 alkaen
Ohjelmaa ja puuhaa koko perheelle.
Luistimet ja liukurit mukaan!

Tarinatupa kokoontuu kerran
kuukaudessa Veteraanituvalla.
Viime vuonna palattiin vielä sotahistoriaan, mm. Summan taistelut oli keskustelun aiheena.
Tänä vuonna mm. syvennytään
Ypäjän varhaishistoriaan Antti
Hossin ja Lauri Heikkilän johdatellessa keskustelua.
Mäkilän Hilkka vetää naistenpiiriä samoin kerran kuukaudessa. Monia vanhoja ja vähän
uudempiakin asioita on naisporukalla pohdittu ja maailmaa parannettu.
Kanniston Eeva Papalintieltä vetää kirjoittajapiiriä. Muutaman kerran mukana olleena
olen todennut, kuinka taitavia
kynänkäyttäjiä löytyy kun vaan
toimeen tartutaan, siellä syntyy
proosaa ja runoutta. Kuukausiko-

koontumisia oli viime vuonna 5
kertaa. Mölkkykausi venyi lämpimästä syksystä johtuen harvinaisen pitkäksi, peräti 35 kertaa
pelaajia kokoontui Tuomosen
Lempin hoidellessa pistelaskun
ja kirjaukset. Toiminnasta ilmoitamme Ypäjäläisessä.
Kaikille Eläkeliiton yhdistyksille on avattu kotisivut, Ypäjän
yhdistyksen sivu aukeaa osoitteessa www.elakeliito.fi/ypaja.
Sieltä löytyy valmis jäsenhakulomake, jonka voi täyttää, jos
haluat jäseneksi, tiedot tulevat
suoraan sihteerille. Toki voi soittaakin puh. 0400 797 739.
Ypäjän yhdistyksen kevätkokous pidetään 7.3.20 12 Veteraanituvalla klo 13.00, lähemmin
maaliskuun Ypäjäläisessä.
Sihteeri

mistolla ja Ypäjän kunnantalolla.
Tarkistathan viimeistään nyt,
että tallisi täyttää hevosten pidolle asetetut vaatimukset.
Yhteistyöterveisin
Projektipäällikkö
Anne Laitinen, Hippolis ry

TILAVAATIMUKSET HEVOSTALLEILLE 2014
Eläinsuojan sisäkorkeuden on oltava vähintään
hevosen säkäkorkeus kerrottuna luvulla 1,5,
kuitenkin aina vähintään 2,2 metriä.
Hevosen yksittäiskarsinan
vähimmäiskoko
Hevosen
Karsinan pintasäkäkorkeus (m) ala (m2)
Enintään 1,08

4,0

Yli 1,08 mutta
enintään 1,30

5,0

Yli 1,30 mutta
enintään 1,40

6,0

Yli 1,40 mutta
enintään 1,48

7,0

Yli 1,48 mutta
enintään 1,60

8,0

Yli 1,60

9,0

Kaikkien eläinsuojien on
täytettävä vaatimukset
viimeistään 1.1.2014.
Huom!
Uusien rakennusten
Yrittäjä, mikäli
osalta määräykset ovat jo
suunnittelet uutta tallia,
voimassa.
huomioithan lisäksi
MMM:n tuettavaa
rakentamista koskevat
rakentamismääräykset ja
-suositukset.

Ryhmässä pidettävien hevosten
ryhmäkarsinan vähimmäiskoko / hevonen

Taulukon tilavaatimuksia ei sovelleta silloin,
kun kyseessä on hevosen tilapäinen ja
lyhytaikainen säilyttäminen kilpailu-, näyttelytai muun vastaavan matkan aikana.

Hevosen ikä

Yksittäiskarsinan
pinta-alasta

Täysikasvuinen

100%

12 - 24 kk nuori

75 %

< 12 kk varsa

50 %

Ryhmässä pidettävien hevosten
hevospihaton vähimmäiskoko / hevonen
Sellaisen hevospihaton makuuhallissa,
jossa hevosia ei ruokita, on oltava kutakin
siellä pidettävää hevosta kohden tilaa:

LÄHDE:
Valtioneuvoston asetus hevosten
suojelusta 588/2010

LISÄTIETOJA:
Hevosten pitoa ja talleja koskeva
lainsäädäntö löytyy koottuna
netistä:
hippolis.fi/hevosetjalainsaadanto

Hevosen ikä

Yksittäiskarsinan
pinta-alasta

Täysikasvuinen

80 %

12 - 24 kk nuori

60 %

< 12 kk varsa

40 %

Ypäjän Karjalaisseura ry

Järj. Ypäjänkylän Kylähdistys ry

Tarinatuvassa riittää jutunjuurta ja aika kuluu kuin siivillä.

maksuttomasta Hevosenomistajan oppaasta löytyy myös vuoden 2014 siirtymäkauden info.
Oppaan nettiversio on ladattavissa osoitteessa www.hippolis.fi/
hevosenomistajanopas ja sitä on
jaettavana mm. Hippoliksen toi-

Lisäksi kahvio, makkaraa,
onginta ja pehmopaperimyynti.
Pakkasraja -15 astetta.
Tervetuloa!

VUOSIKOKOUS JA TUPAILTA
torstaina 23.2.2012 kello 19.00 alkaen
Veteraanituvalla, Perttulantie 7, Ypäjä.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa joukolla mukaan!
Ypäjän Karjalaisseura ry / Hallitus

Auta meitä auttamaan
ypäjäläisvanhuksia!

LC Ypäjä Kate järjestää julkisen keräyksen Ypäjän Palvelukeskuksen vanhusten hyväksi. Keräyskohteiksi seuloutuvat
tarpeiden mukaan geriatriatuoli ja mahdollisesti televisoita
eri osastoille keräyksen tuoton mukaan.

Pienistä lahjoitukista voi kasvaa iso apu.

Osallistu lahjoittamalla Ypäjän Osuuspankissa olevalle
keräystilille Sinulle sopiva summa. Merkitse tilillepanon
viestitetoihin, jos et halua nimeäsi julkisuuteen. Keräysaika
päättyy 30.4.2012 ja lahjoitus tehdään toukokuussa 2012.
Tilin numero on FI90 553902 20032022
Keräysluvan numero 8090/204/2011
KIITOS
LC Ypäjä Kate

Järj. Levän koulun oppilaat ja vanhempainyhdistys

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

Helmikuun toimintaa
Ypäjän Eteläiset Maa- ja
kotitalousnaiset
Perjantaina 10.2. lähdemme Forssaan teatteriin
katsomaan Kunnon Komediaa.
Esitys alkaa klo 19.00. Esityksen jälkeen pieni iltapala
uudessa, lähiruokaa suosivassa Köökki-Ravintolassa. Paikkoja rajoitetusti, joten ilmoittaudu pian Saara
Rantaselle 044 355 2312 (iltaisin). Hinta 25 euroa, sisältää teatterilipun ja iltapalan. Lähdemme teatteriin
klo 18.00 kimppakyydein Osuuspankin edestä.
Laskiaismakkaranpaisto Tolmin laavulla su 19.2. klo 13.

Naistenpiiri Veteraanituvalla 7.2. klo 14.

Tarinatupa Veteraanituvalla ke 15.2. klo 13.

Kirjoittajapiiri kokoontuu Eeva Kannistolla pe 17.2.
klo 14.
Kuukausikokoontuminen Veteraanituvalla tiistaina
21.2. klo 16. Aiheena Nuoruusajan laskiaismuistot.
Ota mukaan muistosi ja nauttikaamme niistä laskiaispullakahvien keralla, jotka Keijon päivänä Leppänen /
Mäkipunto tarjoaa.
Tulevaa: Yhdistyksen 30-vuotista taivalta juhlistetaan
23.3.2012, tarkemmat tiedot maaliskuun Ypäjäläisessä sekä jäsentiedotteessa.
Eläkeliitto Ypäjän yhdistys
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Liikuntatapahtumia

Ypäjänkylän Maa- ja kotitalousnaiset

HELMIKUUN TOIMINTAA
KEPPIJUMPPA jatkuu maanantaisin
klo 19.00 Ypäjänkylän koululla.

LASKIAISTIISTAINA 21.2. klo 18.00 Katinhännän
kentällä liukasta laskiaista napakelkan kyydissä.
Ota makkaraa ja mehua mukaan. Pakkasraja -15°.
Tervetuloa.

Ypäjän Sotaveteraanit,
Naisjaosto sekä kannattajajäsenet
Yhdistyksen sääntömääräinen

Lasten ja nuorten suurkirppis
la 18.2.2012 klo 10–13 Humppilan seurojentalolla
Pöytävaraukset 044 257 0509 / Mervi. Pöytävuokra
5/7 € jäsenet, 10/14€ muut, 2 € paikka omalle rekille.
Kahvio, ongintaa, kasvomaalaus.
Mahdollisuus lahjoittaa vaatteita ja tarvikkeita Viron lastenkotiin.
Tervetuloa hyville ostoksille!

Järj. Lounais-Hämeen MLL yhdistykset

VUOSIKOKOUS

pidetään Veteraanituvalla tiistaina 14. päivänä helmikuuta 2012 klo 14.00.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset vuosikokousasiat.
Kokouksen alussa piirin toiminnanjohtajan katsaus
ajankohtaisiin asioihin.
Tervetuloa.
Hallitus

Ypäjänkylän Seuraintalon

POLTTOPUUTALKOOT

Puita vastaanotamme Seuraintalon takapihalla.
Ota yhteyttä Ristoon puh. 046 556 9765.

IA ELÄMÄÄN

HT
VAU

Perheliikuntapäivä

la 4.2.2012 klo 10–14 Kartanon koululla.
Liikuntapisteitä sisällä ja ulkona! Vapaa pääsy!
Järjestää Ypäjän kunta /
Vauhtia Elämään -liikuntahanke, Liiku ry

Kartanon koululla
maanantait 20.2. ja 27.2.
klo 19.30–20.15

LIHASKUNTOTREENI

käsipainoja ja tankoja käyttäen. Tehokas treeni
3 vartissa. 3 €/kerta. Vetäjänä Eeva Mikkola.
Järj. Ypäjän Naisvoimistelijat

Järj. Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry

Avantouimarit huomio!

Avantouinnit jatkuvat
vanhaan tapaan sunnuntaisin klo 15–18 ja
keskiviikkoisin klo 18–21.
Hinnat 4 €/aikuinen, 6 €/perhe, 2 €/lapsi. Kyläyhdistyksen
viimeinen saunanlämmitysvuoro on sunnuntaina 29.4.
Tervetuloa uudet ja vanhat uimarit!
Kuusjoenkulman kyläyhdistys ja Piilikankaan Pingviinit

Tulevia kyläyhdistyksen tapahtumia:
Huldan hartaus tiistaina 6.3. klo 19
Kyläyhdistyksen kesäretki lauantaina 14.7. (alustava tieto)
Kuusjoenkulman kyläyhdistys

Eläkeliitto Ypäjän yhdistys ry
Sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS
keskiviikkona 7.3.2012 kello 13.00 Veteraanituvalla.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Vieraina piiristä Uola ja Rantanen. Kahvitarjoilu.
TERVETULOA !

Hallitus

Sotainvalidien Veljesliiton
Ypäjän osasto ry:n

VUOSIKOKOUS

pidetään maanantaina 20.2.2012 klo 13.00 Veteraanituvalla.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
TERVETULOA !
Johtokunta

ACOCKTAI
P
P
M
JULauantaina 3.3.2012 Kartanon koululla Ypäjällä L

15.00–16.00 Zumba
16.15–17.15 Body
17.30–18.30 Kehonhallinta ja venyttely
Ja taas mennään! Rohkeasti mukaan niin uudet kuin
tututkin jumppaajat, ikään tai kuntoon katsomatta! Tervetuloa kokeilemaan kiinnostavinta tuntia tai
haasta itsesi koko iltapäivään! Hinta 5 €/tunti.
Mukana menossa Urheilu-Kenni Forssa,
joka myy ja esittelee tuotteitaan klo 14
alkaensekä väliajoilla (käteismaksu)!
Ilmoittautumiset 24.2. mennessä
satun.liikuntapalvelut@gmail.com
tai 040 534 5582 / Satu.
Järj. Ypäjän Naisvoimistelijat

Pumppitreeni
Kartanon koululla
pe 17.2. klo 17.30–18.30
ke 22.2. klo 18.30–19.30
pe 9.3. klo 17.30–18.30
pe 30.3. klo 17.30–18.30
Lihaskuntoharjoittelua voimatankoja ja
käsipainoja hyödyntäen. Ei askelsarjoja.
Sopii myös miehille! Tervetuloa mukaan!
3 €/ kerta. Ohjaajana Satu Mononen.
Järj. Ypäjän Naisvoimistelijat ja Satun Liikuntapalvelut
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Brasilian jujutsun peruskurssi Ypäjällä 13.2.2012
Forssan Kamppailijat laajentaa
toimintaansa Ypäjälle. Ypäjällä alkaa nuorille suunnattu
BJJ:n peruskurssi 13.2.2012.
Treenit ovat maanantaisin klo
16.30–17.30 Kartanon koululla. Kurssi on osa Ypäjän Vauhtia Elämään -hanketta. Brasilian jujutsu on tehokas itsepuolustus- ja kamppailulaji, johon
sisältyy pysty- sekä mattokamppailua. Kurssi sisältää kaikki
lajin perusteet hauskaa treeni ilmapiiriä unohtamatta! Laji sopii kaiken kokoisille ja kuntotasoisille, 12–17 -vuotiaille tytöille
ja pojille. Mukaasi tarvitset vain verkkarit ja t-paidan. Kurssi
kestää n. 3kk ja koko kurssin hinta on 50 €.
Paikkoja on rajoitetusti, joten ilmoittaudu etukäteen:
forssankamppailijat@gmail.com. Tervetuloa!

TEATTERIMATKA

Ypäjän kulttuuritoimi järjestää matkan
la 3.3.2012 klo 14
Tampereen Työväen Teatterin operettiin

MUSTALAISRUHTINATAR

Solisteina mm. Riikka Hakola / Marjatta Airas ja
Pentti Hietanen
Ohjaus Jussi Tapola (Suomen Kansallisooppera).
Lipun ja matkan hinta yhteensä 45 €.
Lähtö puolen päivän maissa ent. matkahuollon pihasta.
Ilmoittautumiset teatterimatkalle kirjastossa tai
puh. 050 562 6301.
Kulttuuritoimi

Se ihana HIIHTOLOMA!

Lähipoliisin vastaanotto
päättyy maanantaina 6.2.2012.
Kahvitarjoilu klo 13–15 kunnantalolla.
Tervetuloa!

Pertun Päivät ja Ypäjän Yö 2012
– tule mukaan suunnittelemaan!

Kokoonnutaan kirjastoon
keskiviikkona 7.3. kello 18.30.
Tervetuloa!

”Mistä tunnet sä ystäväään?”
- No daa, siitä, että se lähtee
sun kaa Pertzaan!

Nuorisotoimessa tapahtuu viikolla 8:

14.2.2012 Perzassa
YSTÄVÄNPÄIVÄTAPAHTUMA

TIISTAINA 21.2.2012
Mäenlaskua Rautarinteessä.
Makkaraa ja mehua, k-12,
ei ennakkoilmoittautumista.

KESKIVIIKKONA 22.2.2012
Hankifutis-ottelu Pertzassa klo 14–16.
Osallistujat saapi makiaa mahan täydeltä. 7–18v,
ei ennakkoilmoittautumista.

TORSTAINA 23–24.2.2012
Lanit Haavissa! Klo 18–06. 13–18 v, ilmoittautuminen Katille 16.2. mennessä.

LAUANTAINA 25.2.2012
Nuorisotoimien seutukunnallinen lasketteluretki Sappeelle! Hinta: aikuiset 40 €, lapset alle 11 v 30 €.
Lähtö- ja paluuaikataulu ilmoitetaan myöhemmin.
Ilm. Katille 16.2. mennessä: kati.saukkonen@ypaja.fi.
Kysyttävää?: kati.saukkonen@ypaja.fi.

Yrittäjien iltateeja kahvitilaisuus
Kunnantalon valtuustosalissa
tiistaina 14.2.2012 klo 18.30 alkaen.
Paikalla myös Forssan Seudun Kehittämiskeskuksesta yritysneuvoja Sirpa Hirvonen, yrityspalvelupäällikkö
Pekka Ekholm ja yritysneuvoja Antti Aaltonen.
Tervetuloa!
Vesa Ketola, kunnanjohtaja

Valtakunnallisen varhaiskasvatuspäivän merkeissä
Heporannan päiväkodilla

AVOIMIEN OVIEN PÄIVÄ

torstaina 9.2.2012 klo 9.30–11.00 ja 14.30–16.00
Ryhmissä Pollet, Ponit ja Varsat
(Varsojen ryhmässä kahvitarjoilu).
Tervetuloa tutustumaan toimintaan ja tiloihin!

Avoin päiväkoti

Toimintakeskuksessa (Perttulantie 24)
perjantaisin klo 9.30–11.30.
Lisätietoja: Tiina Turkkila, puh. ma–to 7626 5255
(esikoulu), perjantaisin 7626 5230 (toimintakeskus),
Helmikuun ohjelma:
pe 3.2. Talviaskartelu
pe 10.2. Oma lelu / leikkipäivä
pe 17.2. Leivomme muffinseja
pe 24.2. Ei avointa
Tapaamisiin.

Tiina & perusturvalautakunta

Syksyn 2011 kuntokauden voittajat

Verenpaineenmittaus
ilman ajanvarausta

Ypäjänkylän lainausasemalla

keskiviikkona 29.2.2012 klo 10.30–11.30
Tervetuloa!

Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

Kuntokortit
1. Anja Kulmala
2. Kalevi Pitkänen
3. Leena Moisander
4. Pekka Heikkilä
5. Eva Suvanto
6. Pekka Häihälä
7. Jukka Laaksonen

Kuntovihkot
1. Keijo Vuorentausta
2. Pasi Toivonen
3. Sanna Sukki
4. Sirpa Salo
5. Kim Mäkitalo
6. Outi Heikkilä
7. Jasmin Siren
8. Aini Kulmala

Onnea voittajille! Palkinnot voi noutaa
Ypäjän kunnan palvelupisteestä 9.3.2012 mennessä!

Kulttuuritoimi

klo 18–20.30
13–18 v!
• Rusettiluistelua pareittain
• Luistelukilpailua
• Tandem-hiihtoa
• Luistelu-/hiihtoviestejä

• Kisailua jäällä ja lumella
• Karkkipalkintoja – kaikille!
• Makkaraa ja mehua!

PÄÄPALKINTONA KAIKKIEN OSALLISTUJIEN KESKEN
ARVOTAAN RISTEILYYYYY!!!
Mukana sykkeessä: Y
 päjän kunta, Nuoriso- ja liikuntatoimi,
Hevosopiston oppilaskunta

Koulujen työ- ja loma-ajat
lukuvuonna 2012–2013

SYYSLUKUKAUSI
syysloma vko 42
lauantaityöpäivä

KEVÄTLUKUKAUSI
talviloma vko 8
pääsiäisloma

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

KIRJASTO
YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO

Perttulantie 59, 32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5269
puh. (02) 7626 5268, 050 562 6301 (kirjastonjohtaja,
kulttuuriasiat)
sähköposti: ypajan.kirjasto@ypaja.fi
www.ypaja.fi
www.lounakirjastot.fi
Ypäjän kirjasto löytyy myös Facebookista haulla ”ypäjän kirjasto”.
Lainan päivänä 8.2. kello 13.00–16.00
• kirjaston sähköiset aineistot esittelyssä
• vuoden lukijoiden palkitseminen
• kahvia ja pullaa

AUKIOLOAJAT

ma klo 13–19
ti
klo 13–19
ke klo 13–16
to
klo 13–19
pe klo 13–16
joka kuukauden toinen lauantai klo 11–14 (helmikuun
lauantai 11.2.)

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

AUKIOLOAJAT

ti
klo 17-19
ke klo 10-12
kerran kuukaudessa lauantaina kello 10–13
(helmikuun lauantai 4.2.)

HELMIKUUN NÄYTTELY
Kerttu Salosen keramiikkaa

LUKUPIIRI

Lukupiiri kokoontuu sunnuntaina 5.2. klo 17–19
pääkirjaston näyttelytilassa.
Kirja Tarmo Mannin elämäkerta ”Minä, Manni”.

Nuohous Ypäjällä
Nuohouksen Ypäjän kunnan alueella hoitaa
nuohoojamestari Heimo Marttinen,
p. 050 527 8815 (040 511 8502).
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Rovasti Risto Ahdille
seurakuntatyön
kultainen ansiomerkki

Ypäjän seurakunnan kirkkoherrana 40 vuotta ansioituneesti toimineelle rovasti Risto Ahdille luovutettiin Kirkkopalveluiden seurakuntatyön kultainen ansiomerkki kirkkovaltuuston vuoden viimeisen
kokouksen jälkeen 12.12.2011. Ansiomerkin luovuttivat kiitossanojen kera kirkkovaltuuston puheenjohtaja Jussi Rastas, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Satu Leppälahti ja vs. talouspäällikkö Pirkko
Itä. Samassa yhteydessä ruustinna Liisa Ahti vastaanotti joulukukkaasetelman.

Aviollisia kaskuja
Kaupan kassajonossa eräs rouva kertoo naapurilleen, että
hän haluaa Juhanista avioeron.
Mutta vastahan te vuosi sitten
menitte naimisiin. Onko Juhani ryyppymiehiä vai mikä on
syynä? Ei ole. Onko hän sitten
uskollinen? Sitä hän juuri on.
Mutta ajattele nyt: hän ei ole
edes ainoan poikamme isä.
Aviopari oli kauniina talvipäivänä mennyt pilkille. Nautittiin hiljaisuudesta ja juteltiin,
kunnes jää pettää ja vaimo
joutuu kylmään veteen. Vaimo
huutaa apua sen kuin kurkusta ääntä lähtee. Mies huutaa:
”Turpa tukkoon muija. Jos vielä huudat, niin houkuttelet tänne ihmisiä heikoille jäille.”
Poika kysyy ihmetellen isältään syytä siihen, miksi tämä
aikanaan meni äidin kanssa
naimisiin. Silloin isä kääntyy vaimonsa puoleen ja sanoo, että katsos nyt, sitä asiaa
lapsetkaan eivät voi käsittää.
Naapurin vaimo ei tiedä ruuanlaitosta kuin yhden asian. Sen
se tietää, miten mies saadaan
kiehumaan.
Linja-autossa avioparille
tuli riitaa. Vaimo käski miehensä painua helvettiin. Mies
oli tyynenä ja kääntyi muitten
puoleen ja sanoi: ”Ei sinun tarvitse sitä toivottaa, sillä minä
olen jo siellä.” Vähän samantapainen riita oli kyseessä, kun
vaimo sanoi, että hän on mieluummin vaikka pirun kanssa
naimisissa kuin sinun. Siihen
mies tyynesti toteamaan, että
pappi ei vihi lähisukulaisia toisiinsa.
Perhe oli ravintolassa ja
pikkupoika kertoi unesta, jossa
isä oli hänelle antanut kympin
setelin. Siihen isä tyynesti sanomaan, että sehän on ihanaa
ja kyllä sinä saat pitää sen
kymmenen euron setelin.
Isä huusi lastenhuoneeseen
ja sieltä vastattiin rauhallisesti
isän huudon syytä. Kuulkaapas lapset. Eilen laitoin tähän

pöydälle kympin setelin ja nyt
siinä on vain vaivainen vitonen. Kuinka muutos selitetään.
Se johtuu tosi nopeasta inflaatiosta. Opettajakin kertoi että
inflaatio on rahan arvon huononeminen.
Pikkupojan oli määrä katsoa
vauvan perään sillä aikaa kun
äiti käy kaupassa. Vauva alkoi
itkeä ja naapurin rouva tuli
hätään. Ei täällä mitään hätää
ole, sanoi poika, sillä vauvalla
on kova nälkä ja sen ruoka on
parhaillaan kulkemassa kodin
ja kaupan väliä.
Vaimo selittää ystävälleen,
miten heidän perheessä on yksi
perheenjäsen, joka syö kohtuudella vain terveellistä ruokaa.
Se ei ryyppää eikä maksa pelivelkoja. No sehän on hieno
juttu, että edes yksi teiltäkin
sellaiseksi leimautuu. Kuka
hän siis on. No se on meidän
Jeppe-koira.
Mies tuli väsyneenä kotiin
töistä ja anoppi saapui hetken
päästä. Mies kyseli heti sitä,
että kauanko anoppi aikoo viipyä. Sen verran olen, että te
ehditte varmasti kyllästyä. Onko se totta? Niin lyhyen ajan
meinaat olla!
Vaimoni on todellakin uskoton, sanoi mies saunaporukalleen. Mistä sen tiedät? Oletko
palkannut etsivän? Tiedän sen
siitä, että hän kertoi olleensa
sisarensa luona yötä. Ei kai
sellaista voi tapahtua? Kyllä
voi, sillä minä itse olin hänen
siskonsa luona yötä. Valheella
on lyhyet jäljet.
Vaimo sanoi pistäytyvänsä
naapurissa. Olen vain parisen
minuuttia. Muista hämmentää
keittoa vartin välein. Syödään
kun tulen.
Kuulkaa hyvät veljet, sanoi mies lionsklubissa. Minkä
ammatin harjoittaja saa kärsiä
eniten elämässään ja avioliitossaan? No se on sikojen teurastaja.
Risto Ahti

Pyhän Jaakon polkuja ja
Kärkäisen Iston kettuja
Tämän ajan kuuluisin pyhiinvaellusreitti on Espanjan pohjoisosissa satoja kilometrejä pitkä
matka, joka päättyy LuoteisEspanjaan Portugalin pohjoispuolelle lähellä Atlanttia Galiciassa. Olen justiinsa lokakuun
alussa vaeltanut tuota reittiä
vuosien odottamisen jälkeen.
Kaupunki on Santiago de Compostela, tuollainen Lahden tai
Hämeenlinnan kokoinen paikka.
Kaupungin tunnetuin rakennus
on Espanjan suojeluspyhimyksen, apostoli Jaakob vanhemman hautamuistomerkki. Se on
komea katedraali (pääkäytävä
melkein 100 metriä), joka on
rakennettu hautamuistomerkiksi
tehdyn basilikan paikalle ja vihitty jo vuonna 1128. Viikkojen
ja ainakin monien päivien vaelluksen jälkeen on ainutkertaista
saapua jalkaisin tuohon Jaakon
kirkkoon.
Saapuja saa pitkän matkan
tehtyään arvonimen peregrino
eli pyhiinvaeltaja. Jaakobin hauta löydettiin joskus 800-luvulla
ja jo 900-luvulla saapuivat ensimmäiset vaeltajat. Olen siis
saanut olla niitten ihmisten joukossa, jotka runsaan tuhannen
vuoden aikana ovat vaeltaneet
tuota reittiä.
Ja sitä tapausta pidän lokakuun alussa elämässäni toiseksi
tärkeimpänä Afrikan korkeimman vuoren Kilimanjaron valloituksen jälkeen. Kiinan muurit, Egyptin pyramidit ja jopa
Ambomaa jäävät jälkeen tästä
pyhiinvaellusmatkasta varsin
rankoissa olosuhteissa. Yöpymiset ovat alkeellisissa vaeltajan turvatuvissa eli refugioissa.
Samassa huoneessa voi nukkua
jopa kymmenestä eri maasta
olevia. Toki tietysti keskiluokan
hotelleja löytyy.

Repun pakkaaminen
elämäni vaikein asia

Kaiken minkä tarvitsin, kannoin mukanani. Omnia mea
mecum porto eli kaiken omaisuuteni kannan mukanani. Tätä
latinankielistä lausetta toistelin
päivittäin, sillä jo seitsemän kilon pakkaus sadoilla kilometreillä tuntuu selässä ja jaloissa. Matkalle tarvittiin pyhiinvaelluspassi ja siinä oli sitoumus, jonka
minun oli pakko hyväksyä: Pyhiinvaeltajana Pyhä Jaakon tiellä
lupaan kunnioittaa toisia pyhiinvaeltajia, paikallisia asukkaita ja
kaikkia jotka vaeltajia palvelevat
reitin varrella. Pyhiinvaelluspassini ei anna minulle oikeutta vaatia mitään keneltäkään.
Jos yöpaikassa on tilaa, voin
majoittua majataloihin. Keräämilläni leimoilla voin todistaa
vaeltaneeni matkan ja saada sitten todistuksen perillä Santiago
de Compostelassa. Niinpä ruoka
ja yösija oli joka päivä etsittävä
jostakin. Itse asiassa vetäjä oli
ne jo ehtinyt hankkia. Rukouksen varassa elettiin päivä kerrallaan.

Pyhiinvaellus voi olla
mikä tahansa matka

Pyhiinvaelluskohde voi olla
lapsuuden kotiseutu tai merkittävän henkilön synnyinpaikka.
Suomessa pyhiinvaelluskohteeksi oivalsin jo lapsena Turun tuomiokirkon, enkä siis
erehtynyt. Joillekin se voi olla
Valamon luostari. Vanhoja kohteita pyhiinvaellukselle on ollut
Jerusalem ja Rooma. Rengon ja
Rymättylän Pyhän Jaakobin kirkot voivat olla myös pyhiinvaelluskohteita.
Pyhiinvaellus, toivoretki on
matka pyhänä pidettyyn paik-

kaan. Kaikissa uskonnoissa on
pyhiä paikkoja, jonne mennään
niin islamissa kuin juutalaisuudessakin. Pyhiinvaellus on
kohteeseen, jolla on suuri arvo
tai ihmeitä tekevä vaikutus. Jopa pyhiinvaelluksen on katsottu
olevan sovittava hyvitysteko
jostakin synnistä.
Määrittelisin pyhiinvaelluksen kohteeseen, jossa on hyvä
olla. Itse koen tärkeäksi jopa
tiekirkoksi nimettyyn paikkaan
poikkeamisen hiljentymään.
Entisajan suomalaisen kirkkomatka, jopa paljain jaloin, oli ainutkertainen pyhiinvaellus. Vasta kirkon lähellä pantiin kengät
jalkaan ja mentiin herkin mielin
tuttuja tapaamaan ja sitten pyhään messuun. Lounais-Hämekin on täynnä pyhiinvaelluskohteita, jollainen voi olla kirkko,
hautausmaa, lapsuuden kotikylä
tai kaunis luonnonmaisema. Pyhiinvaelluksen teen yhtä hyvin
Saaren kansanpuistoon kuin alueemme emäkirkkoon Tammelaan ja tietysti syntymäpitäjäni
Someron kirkkoon.

Paluupäivänä näin
Kärkäisen Villen
Helsingin sanomissa.

Kaikkein hämmästyttävin oli
paluupäivä. Odottaessani bussia Helsingin lentokentällä, osui
silmiini Hesari ja siinä ole Ville
Kärkäisen kuva ja sylissä komea
kettu. Avoimet ovet odottavat Kivirasin tiellä, ja koska hautajaisia
ei juuri silloin ollut, päätin mennä mukaan. Bussillinen väkeä oli
saapunut Helsingin seudulta. Itse
sain Villeltä hienon opastuksen
tarhoilla, joissa on tuhat kettua ja
minkkejä vielä paljon enemmän.
Niitä taisi olla tuhat kettua ja
4000 minkkiä. Sillä aikaa muut
tutustujat saivat kahvia ja heidät

jaettiin pienempiin ryhmiin. Ja
minä sain Villeltä oikein paljon
tietoa, vaikka tarhat tuolta Pohjanmaalta ovatkin minulle tuttua
näkyä.
Hyvät kahvit juotiin telttakatoksessa. Ja kuulin miten Isto
Kärkäinen sanoi median edustajille, että hänen tarhallaan ei ole
mitään salattavaa. Osa vierailijoista oli havaintojeni mukaan
turkistarhausta vastaan ja osa oli
tullut uteliaisuudesta mukaan.
Ja joku sikatilallinen totesi että
samalla tavalla tämä tarhaus sitoo työhön kuten vaikkapa sikatilalla. Turkistarhat työllistävät
Suomessa ainakin 15000 ihmistä
suoraan tai välillisesti. Jos jossakin Pohjanmaalla tarhaus loppuisi, niin se vaikuttaisi heti kunnan talouteen. Opin tietämään
senkin, että Suomessa tuotetaan
noin kaksi miljoonaa ketunnahkaa ja saman verran minkinnahkoja.
Animalian edustajankin kanssa vaihdoin sanaa, ja yksi asia,
josta Animalia ja turkisala olivat
yhtä mieltä, oli tällainen avoimuus. Taisi siihen loppua yhteisymmärrys. Mene ja tiedä.
Aikanaan 1980-luvulla Kärkäiset tulivat Ypäjälle Sarkakallion tilalle, jossa jo aikaisemman
omistajan aikana olin vieraillut
vanhuksia katsomassa. Ihan alkuaikoina olin jopa noukkimassa mansikat omaan käyttöön ja
myös poikien konfirmaatiojuhlassa käväisin. Kärkäinen on hyvä esimerkki yrittäjyydestä, jollaisia tarvitaan tässä maassa. Jos
ei sellaisia yrittäjiä ole, niin se
kyllä huomataan yhteiskunnassa
ennen pitkää. Mukavia jatkoja
toivotaan niin kaikille Jaakon
tien vaeltajille kuin yrittäjille sinne Palikkalaan.
Risto Ahti

Jouluaaton enkelitytöt palvelukeskuksessa
Jo 20 vuoden ajan Mannerheimin lastensuojeluliiton enkelitytöt ovat sulostuttaneet
lauluillaan palvelukeskuksen
asukkaita, henkilökuntaa ja
omaisia jouluaattoisin. Kiitos
taas kaikille enkelitytöille sekä
mukana olleille laulajille Julia
Markkulalle, Ella Honkaselle ja
Jenni Vuoriolle. Enkelitytöt olivat 24.12.2011 Aada ja Minttu
Levander, Siiri ja Meeri Rantanen, Jessika ja Karita Pakarinen,
Emma Karhe ja Elina Heinonen.
Kiittäen

Pirjo-Riitta Palonen

Matka Pärnuun sekä Türin kukkamarkkinoille 17.–20.5.

Lähde Viron matkalle Ypäjän oman Eesti-pojan mukana!
Lähtö 17.5.2012 laivalla M/S
Nordlandia Helsinki-Tallinna
klo 8.00–11.00. Ruokailu järjestetään maissa ja sisältyy matkan
hintaan. Paluu M/S Nordlandialla Tallinna-Helsinki 20.5.2012
klo 16.00–19.15. Kuljetus Helsinkiin linja-autolla, jolla liikumme myös Virossa, kuljettajana
Esko Mikkola.
Matka on varattu vain aikuisille ja paikkoja on yhteensä
40. Matkan hinta on 345 e/hlö.

Hinta sisältää kahden päivän
rentoutumispaketin Estoniakylpylähotellissa Pärnussa. Huoneet ovat 2 henkilön huoneita,
joista 5 huonetta parivuoteella
ja 15 erillisvuoteilla. Aamiainen,
lounas ja illallinen seisovassa
pöydässä. Estonia Termid -sauna- ja uimakeskuksen käyttö klo
6.30–22.00. Kaksi valinnaista
hoitoa seuraavista: klassinen
hieronta (20 min), hierontatuoli selälle eli rentoutus (15 min),
rauhoittava aromaattinen yrttiporekylpy, stressiä laukaiseva

mäntyuute-suolakylpy, suolahoito, lämmittävä ja rentouttava
maapihkahoito, ihoa pehmentävät lämpimät parafiinikäsineet,
syväkosteuttava kylmä parafiinihoito käsille tai energiaa antava
valohoito. Samaa hoitoa ei voi
valita kahta kertaa, mutta omalla kustannuksella voi ottaa lisää
hoitoja kylpylän erittäin laajasta
valikoimasta. Kylpylän suomenkieliset nettisivut löytyvät googlettamalla fin spa estonia.
Pärnusta teemme retken Türin
kukkamarkkinoille. Türi on Vi-

ron ”kevätpääkaupunki” ja Loimaan ystävyyskaupunki. Myyntipaikkoja markkinoilla on noin
800, ja taimien ja kukkien ohella
on paljon muutakin ostettavaa ja
lisäksi monipuolista ohjelmaa.
Jos ostat jonkin isomman tuotteen, on mahdollisuus saada ostokset säilytykseen.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
Janno Lõhmus, puh. 050575 6236,
jannolohmus@hotmail.com.
Tervetuloa matkalle!
Janno Lõhmus
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Ypäjän Lionsklubeihin
kolme kunniamainintaa

Kanta-Hämeen
poliislilaitos

Turvallisuusnurkka
Vuodet vierivät ja ikää karttuu.
Viisautta ihminen yrittää tavoittaa koko ikänsä ja vaihtelevalla
menestyksellä. Kokemusta ja
kokemuksia kertyy kuitenkin joka tapauksessa.
Omaa poliisikokemusta on
kertynyt 35 vuotta. Valmistuin
viimeiseltä kolmen kuukauden
kokelaskurssilla Tampereelta
vuonna 1976. Sen jälkeen alkukoulutusajat ovat pidentyneet
huomattavasti. Turun poliisilaitoksen palveluksessa olin yli
neljä vuotta. Sitten ura urkeni
vuonna 81 Jokioisten nimismiespiirissä. Myöhemmin Jokioinen siirrettiin Forssan poliisilaitokseen ja nyt olemme sitten
suurta uljasta Kanta-Hämettä.
Nuorena poliisina omaa jonkinlaisen putkinäön ja silloin
helposti tuijottaa rikosten tunnusmerkistöihin ja siten määrittää mielessään tilanteeseen sopivaa rikosta. Iän myötä huomaa,
että esillä oleva teko, rikollinenkin, on monesti vain jäävuoren
huippu.
Poliisin tulisi olla sopivasti
ihmisten keskellä. Nykyään poliisia ollaan viemässä yhä kauemmaksi ja samalla on vaara,
että virkavalta vieraantuu kanssaihmisistä. Keskusrikospoliisin
päällikkö Rauno Ranta on puhunut kyläpoliisien paluusta ja hän
on varmaan tavoitellut nimenomaan asukasläheistä poliisia
luomaan turvallisuudentunnetta
lähellä asuinalueita. Saattaa olla,
että näemme vielä Ypäjälläkin
uuden, nykyaikaan sovelletun
lähipoliisimallin. Aikanaan täällä oli viimeksi varsinaiset kyläpoliisit Unto Vahtera ja Kauko
Kivirasi. Myöhemmin sitten poliisit siirtyivät Jokioisille hoitamaan yhdessä Jokiläänin aluetta
toisten kuntien poliisien kanssa.
Tulin Jokioisten nimismiespiiriin samaan aikaan Jukka Kankaanrannan kanssa, hänkin tuli
Turusta. Jonkin aikaa asuimme
kaikki neljä Ypäjällä.
Muutin vaimoni Sadun ja
vasta syntyneen tyttäreni kanssa Ypäjälle saman tien Simolan
Vilhon myytyä meille pikku-

tilansa. Vaimoni sai työpaikan
pankin Ypäjänkylän sivukonttorista. Sadulle on tullut täyteen
30 vuotta kirjastonhoitajan tehtäviä, sillä pankissa oli avoinna
myös kunnan sivukirjasto. Pikku
virastossa oli myös neuvola ja
jossakin vaiheessa noutoapteekki. Kankaanrannan vaimo
hoiti puolestaan vastakkaisella
puolella olevaa kilpailevaa sivupankkikonttoria.
Moni palvelu on siirtynyt ja
siirtymässä yhä kauemmaksi.
Syy, miksi lähdin politiikkaan
mukaan, johtui Jokioisten nimismiespiirin lakkautusuhasta.
Muistan kuinka Kankaanrannan
kanssa yhdessä postitimme nimismiehen suojeluksessa kansanedustajille kirjeitä asiaamme
ajaaksemme. Eikä aikakaan niin
pääsin eduskuntaan asiantuntijakuulemiseen ja istuin samalla
penkillä nykyisen poliisiylijohtajan kanssa. Muistan, että meillä oli eri näkemys poliisihallinnon silloisesta tulevaisuudesta.
Näyttää kuitenkin siltä, että Paatero sai paremmin asiansa läpi.
Olen tähän päivään saakka
pyrkinyt ajamaan laitokseni ja
samalla asukkaiden etua. Erilaiset säästötoimet näivertävät tällä
hetkellä niin Forssan kuin koko
Kanta-Hämeenkin poliisitoimintaa. Olen toki jatkossakin asiasta
huolestunut, mutta lähinnä aktiivisena kuntalaisena.
Jään eläkkeelle 1.4. Lomalle jään helmikuun alussa, joten
lähipoliisivastaanotolla 6.2.
kello 13 tarjotaan vain kahvia.
Toivon, että kunnantalolle tulisi
kuntalaisia, vaikka meillä ei olisi ollutkaan minkäänlaista asiakassuhdetta. Jatkossa kuukausittainen pienimuotoinen lähipoliisitoimintani päättyy ja siten on
aika muutoinkin kiittää kaikkia
vuosikymmenten yhteistyöstä
tällä elämän sektorilla. Elämä
jatkuu. Tyttäreni vauva on nyt
sen ikäinen kun äitinsä oli Ypäjälle muuttaessaan.
Miellyttävää kevään odotusta
Ypäjäläisen lukijoille!
Markku Leppälahti,
rikosylikonstaapeli

Liikunnanohjaaja
tiedottaa
Lunta saatiin myös Ypäjälle.
Talviliikunta mahdollisuudet
Ypäjällä on hyvät. Ladut on
ajettu Pertunkaaren maastoon
ja Talastuvalle. Luistelujäät on
jäädytetty. Uutena liikuntamuotona on lumikenkäily. Vauhtia
Elämään -liikuntahanke hankki
kuudet lumikengät, joita voit
lainata kuittausta vastaan Ypäjän
kunnantalon yhteispalvelupisteestä.
Liikuntatapahtumia on tiedossa pitkin talvea, seuratkaa
järjestäjien ilmoittelua. Vauhtia
Elämään -liikuntahanke ja Liiku
ry järjestävät Perheliikuntapäivän la 4.2.2012 klo 10.00–14.00
Kartanon koululla. Tapahtumassa on myös buffetti, kirppistä,
ongintaa jne.
Nuoriso- ja liikuntatoimi järjestävät 13–18 v. Ystävänpäivä tapahtuman 14.2.2012 klo
18.00–20.30 Pertunkaaren jäällä
ja urheilukentällä.
Ypäjän kunnan tatamilla, joka
toistaiseksi pidetään Kartanon
koululla, alkaa Brasilialainen

jujutsu 13.2.2012. Lasten liikuntakerhot alkavat myös kevään
kuluessa Perttulan koululla.
Kerhoista tiedotetaan kouluilla.
Kesän 2012 toimintaa on
myös suunniteltu. Ypäjän kunta
on yhteistyössä Liiku ry:n Kesis
-liikuntaleirillä 12.–15.6.2012
paikkana Sauvon Ahtela. Liiku
ry:n nettisivujen kautta voi jo
nyt ilmoittautua leirille. Ilmoittautuminen kannattaakin hoitaa
hyvissä ajoin, jotta pääsee toivomalleen lajileirille. Ypäjän kunta
järjestää leirille kuljetuksen.
Kesän 2012 uimakoulu
järjestetään viime vuoden tapaan Loimaan Vesihovissa 4.–
8.6.2012. Uimakoulu on tarkoitettu uimataidottomille tai heikon uimataidon omaaville lapsille. Ilmoittautuminen tapahtuu
myöhemmin keväällä aukeavan
linkin kautta netissä.
Liikunnan iloa ja runsasta
osallistumista toivottaa
liikunnanohjaaja
Merja Kivimäki!

Humanitäärinen palvelu ts. toisten ihmisten auttaminen on yksi
lionstoiminnan peruskivistä. Kyseessä on eräänlainen hyväntekeväisyysjärjestö, joka esim. Ypäjällä pyrkii kohdentamaan avun
mahdollisimman paikallisesti.
Ypäjällä on kaksi lionsklubia.
Lions Club Ypäjä on perustettu
1965 ja Lions Club Ypäjä/Kate
2004. Klubit keräävät varoja erilaisilla tempauksilla, tuotteiden
myynnillä, talkootyöllä ja tekemällä töitä erilaisissa tilaisuuksissa. Moni muistaa varmasti
menneiden vuosien valtakunnalliset Punainen sulka -kampanjat.
Saadut varat paikallinen klubi
jakaa eteenpäin lyhentämättöminä lahjoituksina kaikenikäisille
apua tarvitseville. Ypäjäläisten
klubien vuosittaista toimintaa
ovat mm. oppilaiden stipendit, 1.
luokan oppilaiden pyöräilykypärät, erilaiset myyjäiset, kehitysvammaisille järjestetyt tapahtumat, vanhusten auttaminen, veteraanien muistaminen, keväinen
tienvarsien siivous, seppeleen
lasku sankarihaudalle ja erilaisten välineiden ja laitteiden hankkiminen nuorille ja vanhuksille.

Kolme Melvin Jones
-jäsentä Ypäjän leijoniin

Melvin Jones on Lions-aatteen perustaja Yhdysvalloista.
Hänen mukaansa on nimetty oma
kansainvälinen jäsenkunta, johon
paikalliset yhdistykset tai yksittäiset lionit voivat liittyä lahjoittamalla huomattavan rahansumman säätiölle. Paikallinen klubi
voi siis lahjoittaa summan ja
nimetä ansioituneet ja toimeliaat
jäsenet Melvin Jones -jäsenkuntaan. Melvin Jones -jäsenyydet
tuovat varoja erilaisten sairauksien hoitamiseen maailmanlaajuisesti. Viime vuosina varoja on
ohjattu lääkkeiden hankintaan
jokisokeutta vastaan. Varoilla
on rahoitettu myös Suomessa
(ja Ypäjälläkin) toimivaa Lions
Quest -toimintaa nuorille. Jokaisella Melvin Jones -jäsenyydellä
voidaan pelastaa 167 ihmisen
näkö ja tarjota Lions Quest -opetusta 67 nuorelle. Melvin Jones
-jäsenyys on tunnustus klubin
jäsenen aktiviisuudesta, omasta
toiminnasta lionismin periaatteiden ja arvojen mukaan. Melvin Jones -jäsenyys myönnettiin
Aarno Ojalalle, Matti Mattilalle ja Päivi Laineelle. Kaikki
kolme palkittua ypäjäläistä korostavat, että toiminnassa on aina myös koko klubi mukana ja
muiden tuki ja apu on ollut ensiarvoisen tärkeää.

Aarno Ojala

Aarno Ojala on kolmesta tunnustuksen saaneista ollut
lionseissa pisimpään. Hänet
pyydettiin mukaan toimintaan
jo vuonna 1968. Aarno on toiminut pitkään liikealalla Ypäjällä
ja myöhemmin maanviljelijänä

puhaltaminen ja maalaaminen
mitaliväreiksi on ollut jokakeväinen projekti. 1960-luvulla
klubi keräsi varoja valmistamalla lipputankoja. Puut kaadettiin
metsästä, karsittiin, kuorittiin ja
toimitettiin maalaukseen ja sitten
lopulta myytiin. Iso urakka oli 50
lipputangon valmistaminen Forssan Pilvenmäen maatalousnäyttelyyn, muistelee Ojala. Yksi iso
aktiviteetti oli aikoinaan verokalenterien tekeminen ja myynti,
muistelee Mattila. Silloiset kalenterit monistettiin itse spriimonistuskoneella, nidottiin ja sitten
myytiin.

Päivi Laine

Päivi Laine Lions Club Ypäjä/Katesta.

Koskella, missä hän nykyäänkin
asuu vaimonsa Eilan vanhalla
sukutilalla. Harrastukset ovat
pyörineet paljon autourheilun ja
hevostenkin ympärillä. Paikallisessa lionstoiminnassa hän on
ollut toimeenpanevana järjestelijänä jokavuotisessa kehitysvammaisten ratsastustapahtumassa
Hevosopistolla. Tapahtuma on
järjestetty joka kevät jo vuodesta
1990 – se on tiivistä yhteistyötä
toisen lionsklubin, Helsinki/Meilahti kanssa. Helsinkiläisen Marjatta-koulun kehitysvammaiset
oppilaat pääsevät tutustumaan
hevosiin ja ratsastukseen Hevosopiston oppilaiden avustamana.
Tapahtuma on vuosien saatossa
kasvanut isoihin mittapuitteisiin, nykyisin Helsingistä saapuu kehitysvammaisia kolmella
linja-autolla. Tapahtuman järjestämisen Aarno kokee yhdeksi
tärkeimmäksi asiakseen lionstoiminnassaan. Lisäksi Aarno
on Matti Mattilan kanssa yhdyshenkilönä ja vetäjänä klubin liikenne- ja järjestysmiestehtävissä
vuosittaisissa Finnderbyissä.
Vuonna 2007 Aarno palkittiin
työstään klubissa Medal of merit
-ansiomitalilla.

– tosin kaivinkone hoiti kaivamisen. Töissä oli Matin johdolla
kymmenkunta klubin jäsentä ja
lopputulos oli hyvä, vettä tuli
kaivoon. Hienoja kokemuksia
ovat olleet myös valtakunnalliset
Lions-liiton kokoukset. Lionstoiminnasta Matti on lisäksi palkittu vuonna 2005 Lions-liiton 1.
luokan ansiomitalilla.
Yhtenä mieleenpainuvampana tapahtumana on Aarnolle
ja Matille jäänyt mieleen klubin
oman lipun naulaamistilaisuus
Loimaan seurahuoneella klubin
20-vuotisjuhlassa. Se oli vaikuttava ja juhlallinen tilaisuus.
Menneinä vuosikymmeninä miehet ovat ehtineet olla monessa
puuhassa mukana; 60-luvulla alkoi joulukuusten myynti, 80-luvulla miehet ovat olleet tekemässä aurausviittoja ja polttopuita
vanhuksille on tehty monina
vuosina. Klubin järjestämässä
Loimijokisoudussa ovat molemmat olleet mukana alusta saakka,
vuodesta 1982. Aarnon kontolla
on ollut soudun mitalien teko;
jopa 30 hevosenkengän hiekka-

Perniöstä kotoisin oleva Päivi
Laine tuli Ypäjälle vuonna 1991
töihin silloiseen hevostalouskouluun. Työnkuva ja tehtävät ovat
vuosien aikana Siittolanmäellä
vaihtuneet ja nykyisin hän toimii Hevosopistolla aikuiskoulutusjohtajana. Työtehtävät Hevosopistolla ovat monitahoiset,
hänen aluettaan ovat myös kansainväliset suhteet ja suomenhevoset. Hänen vastuullaan on
myös presidentti Tarja Halosen
hevosen hoidon järjestelyt. Hevosharrastus on ollut hänelle tärkeää jo pienestä pitäen ja jatkuu
edelleen muutaman omankin hevosen kanssa.
Päivi on yksi Lions club
Ypäjä/Katen perustajajäsenistä.
Lionstyötä hänellä on takanaan
kohta kahdeksan vuotta. On mukavaa, että pääsee tutustumaan
uusiin paikallisiin ihmisiin lionstoiminnan kautta, hän toteaa.
Katen varainhankinnassa hän
toimii aktiivisena yhdyshenkilönä Hevosopiston suuntaan. Klubi
on järjestänyt esim. virkistystoimintaa ja kokouksia Siittolanmäellä. Finnderbyssä klubi on
monessa mukana; jäsenet avustavat vip-aitiossa ja kisattavassa
Mannerheim -maastokilpailussa
klubi muistaa myös voittaneen
hevosen hoitajaa Mannerheimin
Kate-hevosesta tehdyllä muotokuvalla. Tärkeänä asiana Ypäjän
lionstoiminnassa hän pitää lahjoitusten ja avun antamisen paikallisella tasolla.
Marko Virtanen

Matti Mattila

Matti Mattila on ollut LCYpäjän jäsen jo vuodesta 1972.
Matti on koko ikänsä toiminut
maanviljelijänä omalla tilallaan
Ypäjällä. Eläkepäivinä on kuntoilu tullut osaksi jokaviikkoista
elämää, lenkkeily ja hiihto ovat
mukava tapa viettää aikaa luonnossa. Eräs Matin mieleenpainuvimmista projekteista oli vesikaivon kaivaminen ypäjäläiselle
vanhukselle Kuusjoenkulmalla
80-luvulla. Kaivon paikka etsittiin vanhaan malliin vitsalla

Aarno Ojala ja Matti Mattila Lions Club Ypäjästä.

Hevosopistolla tapahtuu keväällä 2012

Hevosopiston kevätkausi on
monipuolinen: Ypäjän omaa
tarjontaa täydentävät hevosalan
muiden toimijoiden järjestämät
tapahtumat, joista valtaosa on
avoinna myös yleisölle. Kalenteri täydentyy kevään mittaan.
Aikataulut ja muuta yksityiskohtaisempaa tietoa löytyy Hevosopiston nettisivuilta ennen kutakin tapahtumaa.
Helmikuussa yleisölle on tarjolla mm. avoimien ovien päivä
(4.2.), suomalaisen puoliverisen

hevosen jalostukseen painottuva FWB-päivä (11.2.) ja esteratsastuskilpailu (17.–19.2.).
Hannover-hevosten kasvattajatapaaminen on vuorossa 18.–19.
helmikuuta.
Maaliskuu tuo tullessaan
mm. suomenhevosten koulutuspäivän (11.3.), koulukilpailut
(16.3.) estekilpailut (16.–18.3.)
ja oripäivät (19.–24.3.). Hallikenttäkilpailu on ohjelmassa 25.
maaliskuuta, ja tulossa on myös
raviurheilun kansainvälinen tee-

mapäivä. Huhtikuuhun mahtuvat
mm. ponioripäivät (13.–15.4.),
esteratsastuksen hallikilpailut,
paikallisravit (22.4.) ja suomenhevosten laatuarvostelun karsinta (26.4.). Toukokuun ohjelmassa on mm. valjakkoajoa (5.–
6.5.), kenttäratsastusta (26.5.) ja
kasvattajapäivät (26.–27.5.).
Ypäjäläisille kiinnostava tieto
on myös 39. Finnderbyn ajankohta: kansainvälisessä tapahtumassa ratsastetaan myös poniratsastajien, junioreiden ja nuorten

PM-mitaleista, minkä vuoksi tapahtuma järjestetään tällä kertaa
vasta kesä-heinäkuun vaihteessa
(28.6.–1.7.).
Hevosopiston kalenterissa
on myös useita muita, etenkin
ammattilaisia ja harrastajia kiinnostavia valmennus- ja koulutustilaisuuksia, joiden vetäjät
ovat alan kansainvälistä kärkeä.
Lisää tapahtumia ja lisätietoa tapahtumista löytyy Hevosopiston
nettisivuilta osoitteesta www.hevosopisto.fi.

