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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

YPÄJÄN
TAKSI

Puh. (02) 727 1180

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

Puh. 050 372 1172
Avoinna: ma–pe 10–18  •  Lauantai ja iltatyö sop. mukaan

Kutsu
Kartanon koulua käyneet entiset oppilaat, 
koulun entiset opettajat ja muut työntekijät

torstaina 14.2.2013 klo 17
Ennen varsinaisen juhlan alkua 

näyttelyyn tutustuminen ja kahvitarjoilu klo 15–17

Sydämellisesti tervetuloa!
Kartanon koulu

Tervetuloa Kartanon koulun
50-vuotisjuhlaan

Ypäjä, Rantatie 8
Hieno, v. 1986 valm. tiili-
verh. rivitalon päätyasunto 
jokimaisemin. 3h+k+psh+ 
s+wc+vh, 79 m2.
Lis. katettu, tilava terassi, 
varasto ja autokatos. Par-
kettia, laattaa, valkoisia pa-
neelikattoja, markiisi ym.  
H. 94.800 €.

Ypäjä, Rekolantie 
Palikkalassa, 10-tien tun-
tumassa sij. 2000-luv. rem. 
1½-kerr. okt. 3h+k+psh/
wc+vh+et+kuisti. Kerr.ala 
lähes 100 m2. Erill. tal.rak, 
jossa sauna ja var. Kunnan 
vesi, sähkölämm.  Pystyuu-
ni ja puuliesi. T. 5.050 m2. 
H. 98.000 €.

Ravintola Myllypirtti 
Punkalaidun, Murronhar-
juntie Vanha myllykiinteistö 
kosken rannassa. Rem. ja 
laaj. v. 2007. Alak. ravin-
tolakeittiö, baari, juhlasali, 
aula ja kolme wc:tä. Yläk. 
baari, juhla- ja tanssisali. 
Kerr.ala. 356 m2. Asiakas-
paikkoja 230. Sähkölämm, 
leivinuuni ja puuliesi. LTO. 
Erill. parakkirak, jossa kk, 
oh ja var. Vuokratontti 1.500 
m2. Vuosivuokra 50 €. 
H. 180.000 €.

Matti Järvinen LKV
Ypäjä, 040 594 8877

Juhlitaan
vasta kesällä

Heikki Levomäki 

YHTEISVASTUU 2013:
RYHDY ENKELIKSI  
– auta yksinäisiä vanhuksia
Tämän vuoden Yhteisvastuukeräyk-
sen aiheena on yksinäiset vanhukset. 

Keräyksen ulkomaisena kohteena on Kambodža.

10 % Ypäjän keräyksen loppusummasta tulee oman 
seurakunnan diakoniatyöhön.

Yhteisvastuu 2013 keräys alkaa su 3.2. Keräyksen 
suojelija, tasavallan presidentti Tarja Halonen pitää 
keräyksen avajaispuheen. Keräyksen esimiehenä tänä 
vuonna toimii Helsingin piispa Irja Askola ja keräyksen 
avajaisjumalanpalvelus televisioidaan suorana.

Ypäjällä on 3.2. 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 pank- 
kiyhteydellä voit osallistua Yhteisvastuuseen!
Saaja: Yhteisvastuutili / Ypäjän seurakunta 
Saajan tilinumero IBAN: FI95 5539 3320 0111 85
Viitetieto: Lahjoitukseni

TILAUSLIIKENNE JA INVATAKSIT 
YPÄJÄLLÄ

48 ja 17 -paikkaiset bussit
8 ja 9 -paikkaiset inva-autot

Taksipalvelu J Liuski Ky
puh. 044 561 6177 
puh. 050 363 6624

Mukavat kuljettajat valmiina lähtöön

Talvi-ihon hoitoon
Osta tuubi Aqualan L

tai Aqualan Plus
tai Aqualan Duo 200g

saat  Aqualan L 75g  KAUPAN PÄÄLLE

Ypäjän Apteekki
ma–pe 9–17, la 9–13 • p. (02) 767 3150

Biisonit  
Kartanon 
koululla

”Biisonit” vierailivat  
Kartanon koululla  

7.1.2013: vasemmalta  
kapteeni Jeb Ivey, 

pelaaja Matti Nuutinen, 
huoltaja Anssi Rämö ja  

valmentaja Greg Gibson.  
Kuva: Ville Rämö
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Seurakunnan asiat

kirkkoherra
Vesa Rasta

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

41. vuosikerta.

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

Päätoimittaja:
Tapani Rasila

Sivunvalmistus:
Pirkanmaan Lehtipaino Oy

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

ILMOITUSHINNAT
Etusivun alaosa  
0,75 €/ pmm + alv 

Takasivu 
0,75 €/ pmm + alv 

Muu osa lehteä  
0,50 €/ pmm + alv 
Etusivun yläosan 
suuri ilmoitustila 
(6 palstaa x 170 pmm) 
500 € + alv

Määräpaikkakorotus
0,10 e / pmm + alv

Yhdistysten ilmoitukset
Maksutta

TILAUSHINNAT
Ypäjän kunnan alueen
osoitteisiin veloituksetta

Tilaukset kotimaahan ja  
ulkomaille 
30 e / vuosikerta + alv 10 %

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

ISSN 1237-2528

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

Ypäjän seurakunta
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 3.3.2013. Lehteen 
tarkoitettu aineisto on toimitet-
tava kunnantalolle 25.2.2013  
klo 12.00 mennessä.

Huhtikuun Ypäjäläinen ilmestyy 
3.4.2013.

Viime syksyn aikana esitettiin 
Forssan teatterissa Punaista vii-
vaa. Itse nautin parituntisesta 
tiiviistä esityksestä. Aikanaan 
luin ajatuksella Kiannon vä-
rikkään elämänkerran johtuen 
siitä, että syksyllä 1965 olen ta-
vannut korpikirjailijan Helsin-
gissä Kruunuhaassa istumassa 
Mariankadun jalkakäytävällä. 
Olin tullut luennoilta yliopistos-
ta Konviktin opiskelija-asunto-
laan Meritullinkadulle, ja huo-
nekaveri kysyi, että oliko Ilmari 
Kianto vielä kadulla istumassa 
ja kävelijöitä tarkkailemassa. 
Totesin että joku vanha mies 
siellä keppinsä kanssa istui, 
mutta onko hän Kianto. Niin-
pä painelin heti jututtamaan 
tunnettua miestä, jonka luulin 
jo aikoja sitten kuolleen. Aina-
kin puolisen tuntia juttelimme. 
Esittelin itseni, ja heti syntyi 
juttua, sillä hänen poikansa Ot-
so Tähtivalo Kianto oli Alppi-
lan kirkkoherra. Ja taisi poika 

olla saman asuntolan asukas 
kuin minäkin. Kerroin pitäväni 
pyhäkoulua Alppilan kirkos-
sa ja Kiantoa kiinnosti lasten 
käyttäytyminen raamatullisten 
asioitten parissa. Kerroin Kian-
toa kovasti naurattavan jutun 
lampaista ja Hyvästä paime-
nesta. Eräs tyttö väitti minua 
pässiksi, kun odotin paimenta 
lammasten keskellä. Kiannon 
mielestä tyttö oli oikeassa, sil-
lä eikös me pässejä olla. Kian-
to kertoi hankkineensa tusinan 
verran lapsia useamman naisen 
kanssa.

Kianto ihastui kuullessaan, 
että hänen tuotantoaan arvos-
tetaan, kun kerroin, että Some-
ron yhteiskoulussa jouduin lu-
kemaan Punaisen viivan ja vie-
lä tekemään siitä kotiaineen. 
Maailman parantumista köy-
hyydestä hän ihaili ja sitä, et-
tä papitkin ovat nykyisin ihan 
ihmisiä. Pelkäsin vanhan mie-
hen vilustuvan siinä syysaurin-

gossa kun pitkään juttelimme. 
Muistaakseni tämän jälkeen en 
häntä koskaan nähnyt kadulla 
istuvan. Hän kuoli 7.4.1970 
noin 96-vuotiaana. Tolstoilai-
suuden vaikutuksesta hän aika-
naan erosi kirkosta ja kannatti 
jopa moniavioisuutta ja aiheut-
ti aikanaan pahennusta siviili-
avioliiton solmimisen jälkeen. 
Hän tunsi itsensä köyhälistön 
kuvaajaksi. Sota-aikana Tur-
janlinna paloi ja hän istui jopa 
linnassa koska häntä epäiltiin 
isänmaan petturiksi. Suositte-
len Punaista viivaa, ensimmäi-
siä eduskuntavaaleja, joissa 
monien ihmeeksi niin köyhät 
kuin naisetkin saivat äänestää. 
Tuon tapaamiseni jälkeen sa-
mana syksynä tai vuotta myö-
hemmin Kiannon poika tuli 
iloiten asuntolaamme ja kertoi 
isän liittyneen kirkkoon, tosin 
varmuuden vuoksi kahden to-
distajan läsnä ollessa.

Risto Ahti

Punainen viiva – 
suosittu näytelmä

Seurakunnan 
rakennushommissa
Pitkään Ypäjällä olleena olen 
joutunut seuraamaan läheisten 
kirkollisten toimitilojen raken-
tamista ja korjaamista. Aika-
naan 1984 rakennettiin seura-
kuntakotia kirkon ja pappilan 
välille. Jatkuvasti käväisin töitä 
katsomassa, koska muutenkin 
ohi kuljettiin kirkkoon ja kaup-
paan. Erään kerran kiitolinja 
toi jotakin tavaraa ja kuljettaja 
oli yksin raahaamassa sitä ra-
kennuksen vierelle. Totesin ohi 
mennessäni, että ”taitaapa olla 
raskas kolli”. Kuljettaja lienee 
ollut päivästä hyvin väsynyt, 
kun huudahti minulle: ”Käy 
kiinni, s..tana, äläkä suutas soi-
ta.” Tullessani takaisin kirkosta 
jotakin sinne vietyäni näin, kun 
kuormuri oli lähdössä, ja minut 
nähtyään kuski kiersi autoa ja 
minä perässä. Halusin vain toi-
vottaa hyvää matkaa. Kuski teki 
monta kierrosta auton ympäri ja 
minä perässä, kunnes vaivihkaa 
syöksyi rattiin ja kaasutti pois. 
Rakennusmiehillä oli hauskaa. 
Joku nimittäin oli kertonut hen-
kilöllisyyteni tavaran toimitta-
jalle.

Hautausmaan vanhaa kivi-
aitaa remonteerattiin. Oli hei-
näkuinen päivä ja valmistelin 
jotakin kirjoitusta mennäkseni 
sitten parturiin. Jotakin mielen-
kiintoista löytyi vanhasta kiviai-
dasta ja minut kutsuttiin paikal-
le. Siihen sitten kerääntyi muu-
takin väkeä esineitä tutkimaan, 
taisi joukossa olla vanha kolik-
ko. Valtava sadekuurokin tuli 
niskaamme. Vasta iltapäivällä 

muistin unohtaneeni parturi-
ajan. Siellä oli odotettu ja otet-
tu sitten seuraava tilalle, koska 
”pappi on nyt kerta kaikkiaan 
myöhässä”. Lopulta sitä ei tul-
lut ollenkaan. Muutaman viikon 
kiersi kirkonkylässä huhu de-
mentian vaivaamasta papista.

Tansanialaisia vieraita kävi 
myös seurakuntakodin rakenta-
misen aikaan seurakuntakodilla, 
joka oli jo viittä vaille valmis. 
Muutama tumma naisihminen 
käveli sisälle minun jäädessä 
vielä ulos. Maalari oli tuijot-
tanut naisia pitkään eikä ollut 
uskoa silmiään. Hän oli men-
nyt toiselle puolelle taloa, ja 
sanonut kaverilleen, että hänen 
silmissään on vikaa: tule kat-
somaan, että näetkö sen, mitä 
minä näen. Nopeasti minut kut-
suttiin sisälle ihmeellisen näyn 
vuoksi. Kyllä rakentajista taisi 
tulla lähetyksen ystäviä.

Aikanaan remontin yhtey-
dessä saatiin Ypäjän kirkkoon 
elävä tähtitaivas, lasikuituinen 
tuhansien pikkulamppujen tai-
vas. Ihmettä moni halusi tul-
la katsomaan ja ihastelemaan. 
Kehujia riitti. Erään kerran oli 
kirkon esittely salin täyteiselle 
väelle, koska sinä päivänä oli 
maakunnallinen juhla. Ihmiset 
kiittelivät tähtitaivasta. Kunnes 
sitten puolikuuro hyvin turku-
laisittain puhuva vanhempi rou-
va puhkesi sanomaan: ”Meil on 
pojal ihan samanlainen saunas.” 
Siihen loppui minun kirkon 
esittelyni lyhyeen.

Risto Ahti

Diakoniatyö
Diakoniatoimistossa päivystys  
ke klo 10–11.30 ja to klo 15–16.
Huom! Päivystystä ei to 21.2. 
Hanna lomalla 21. – 26.2. 

Diakonia voit tulla tapaamaan 
sopimuksen mukaan muulloinkin 
tai pyytää kotikäynnille, soitathan 
niin tiedän tulla luoksesi. 

Diakoni Hanna Hakala yhteystiedot puh. 040 553 6362, 
s-posti: etunimi.sukunimi@evl.fi. 

Diakonin kanssa voit keskustella luottamuksellisesti 
mieltäsi painavista asioista, suruista ja murheista. 

Ypäjän seurakunnan 
toimintaa helmikuussa:

pe 1.2. klo 9.30 Perhekerho kerhon tiloissa
 klo 18.00 – 22.00 Nuorten ilta seurakuntatalolla; Isto
su 3.2. Yhteisvastuukeräys alkaa!
 klo 10.00 Messu; Vesa Rasta, Kaija Saukkola ja saarna Hanna Hakala
ma 4.2. klo 17.00 Kirkkovaltuuston kokous
ti 5.2. klo 12.00 Diakoniapiiri Ypäjänkylän kirjastossa
ke 6.2. klo 10.00 – 11.30 Diakoniapäivystys
 klo 11.30 Keskiviikkoruokailu
 klo 13.00 Hartaudet palvelukeskuksessa
 –  klo 13.00 Hoiva, klo 13.30 Ruustinna, klo 14.10 Keva-kerho
 klo 18.00 – 20.00 Isoskoulutus
to 7.2. klo 15.00 – 16.00 Diakoniapäivystys
 klo 16.00 Lasten musiikkiryhmä
 klo 17.00 Kaiken kansan lauluryhmä
 klo 18.00 Kirkkokuoro
pe 8.2. klo 9.30 Perhekerho kerhon tiloissa
su 10.2. klo 10.00 Messu; Vesa Rasta, saarna Keijo Leppänen sekä
 musiikki Tapio Laurila ja Pauli Hyrkäs
ke 13.2. klo 10.00 – 11.30 Diakoniapäivystys
 klo 11.30 Keskiviikkoruokailu
 klo 18.00 Siionin Kannel -lauluilta
su 14.2. klo 11.00 Kultaisen iän kerho
 klo 15.00 – 16.00 Diakoniapäivystys
 klo 17.00 Kaiken kansan lauluryhmä
 klo 18.00 Kirkkokuoro
pe 15.2. klo 9.30 Perhekerho kerhon tiloissa
la 16.2. klo 18.00 – 22.00 Nuortenilta seurakuntatalolla; Isto
su 17.2. klo 10.00 Messu; Vesa Rasta ja Kaija Saukkola
ma 18. – 24.2. (vko 8) Päiväkerhot talvilomalla!!
ke 20.2. klo 10.00 – 11.30 Diakoniapäivystys
 klo 11.30 Keskiviikkoruokailu
 klo 13.00 Palvelukeskuksen hartaudet
 – klo 13.00 Hoiva, klo 13.30 Ruustinna, klo 14.10 Keva-kerho
to 21.2. klo 15.00 – 16.00 Diakoniapäivystys
 klo 18.00 Kirkkokuoro
pe 22.2. HUOM!! EI Perhekerhoa!!
su 24.2. klo 10.00 Messu; Vesa Rasta, Tapio Laurila sekä Kirkkokuoro
ke 27.2. klo 10.00 – 11.30 Diakoniapäivystys
 klo 11.30 Keskiviikkoruokailu
 klo 18.00 – 20.00 Isoskoulutus; Sumppu
to 28.2. klo 11.00 Kultaisen iän kerho; Yhteisvastuu
 klo 15.00 – 16.00 Diakoniapäivystys
 klo 16.00 Lasten musiikkiryhmä
 klo 17.00 Kaiken kansan lauluryhmä

  klo 18.00 Kirkkokuoro

Kinkerit kotonasi?
Jos olet kiinnostunut järjestämään Kinkerit kotonasi, otathan yhteyttä kirkkoherra 
Vesa Rastaan joko puhelimitse 040 804 9251 tai sähköpostilla vesa.v.rasta@evl.fi

YPÄJÄN SRK:N 
MUSIIKKITYÖ TIEDOTTAA
Hei, laulamisesta innostuneet  
kyvyt yli kuntarajojen!!
Uusia laulajia kaivataan  
Ypäjän srk:ssa.
Harjoitukset ovat   
torstaisin srk-kodilla: 
yksiääninen Kaiken kansan lauluryhmä klo 17.00–
17.50 ja Kirkkokuoro klo 18.00–19.30 (kesä-elo-
kuussa tauko).
Varsinkin kirkkokuoro kaipaa kipeästi uusia laulami-
sesta innostuneita kykyjä mukaan.
Esiintymiset ovat usein suurimpina juhlapyhinä ja tar-
vittaessa muulloinkin n. 10 kertaa vuodessa.
Erään kuorokonkarin mukaan kaikki kuorolaiset käy-
vät laulamassa suuresta mielenkiinnosta kuoromu-
siikkia kohtaan. Tämä on mukava harrastus ja kivaa 
yhdessä oloa viikottain toisten laulajien kanssa.
Myös lapsia ja nuoria kaivataan srk:n musiikkitoimin-
taan.
Tervetuloa siis mukaan!!! Nähdään.
Tiedustelut Kaija-kanttorilta puh. 040 146 5274
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Sankaripatsas hankittiin Ypä-
jälle varhain jo 1940-luvun 
lopulla, vaikka monissa muis-
sa seurakunnissa hankkeeseen 
meni lukuisia vuosia. Kunnan 
ja seurakunnan ja yksityisten 
lahjoitusten turvin hankittu 
patsas paljastettiin 13.6.1948, 
ja paikalla on silloin ollut noin 
1500 henkeä. Ypäjän huol-
tokoulun ratsusotilaat muo-
dostivat kunniakomppanian. 
Kirkonkellojen soidessa kan-
sallispukuiset neitoset kantoi-
vat Suomen ja Perttulan nuo-
risoseuran liput sankarihauta-
alueelle. Sankaripatsastoimi-
kunnan puheenjohtaja Kalle 
Toukola kertoi puheessaan 
muistomerkin hankkimisen 
vaiheet. Runsaan pari vuotta 
oli Ypäjän kirkkovaltuuston ni-
meämä toimikunta tehnyt töitä, 
ja käännyttiin taiteilija Verner 
Friströmin puoleen, jolta saa-
tiin neljä ehdotusta. Toimikun-
ta valitsi kaikkein kalleimman 
eli veistoksen nimenä oli Soti-
las ja Enkeli.

Sankaripatsaaseen haluttiin 
saada ypäjäläinen sodanaikai-
nen johtaja kapteeni Kalle Äi-
jälä, jonka alaisuudessa moni 
ypäjäläinen taisteli sodassa. 
Niinpä itse kirkkoherra K. F. 
Salminen vieraili pyytämässä 
Kalle Äijälää malliksi patsaan 
sotilaaksi, mutta kiireinen 
suurtilan isäntä ei ehtinyt mal-
lina istumaan, vaan nuoripari 
Tyyne ja Kalle Äijälän hääku-

vasta patsaan tekijän oli malli 
sotilaalle löydettävä. Ja minus-
ta taiteilija onnistui mainiosti, 
sillä Kallen tunteneena löydän 
sankaripatsaan sotilaasta juu-
ri hänet. Friström teki työnsä 
Suomen Graniitti Oy:n tiloissa 
talvella 1948 ja kesällä ome-
napuitten kukkiessa voitiin 
patsas jo paljastaa. Patsas on 
2,7 metriä korkea ja yli 3,5 
metriä leveä. Siinä ovat sanat 
”Isänmaan puolesta” ja kaikki-
en kaatuneitten nimet. Oikeas-
sa reunassa on sotilas pää pai-
nuneena kaatuneita muistaen 
ja kädessä on kivääri. Sotilaan 
yllä on enkelinsiipi joka suojaa 
niin kaatuneita kuin sodasta 
selvinneitä. Patsaassa on 168 
kaatuneen nimet, joista 49 tal-
visodassa. Jälkeenpäin muis-
taakseni on lisätty ainakin yksi 
nimi.

 Komea sankaripatsas on 
kirkon vieressä ja jokainen 
Perttulan tietä kulkeva näkee 
patsaan päivittäin. Tätä pa-
rempaa paikkaa ei olisi voitu 
löytää sankarivainajille. Aluksi 
olivat haudoilla puuristit, mut-
ta jo vuonna 1958 hankittiin 
lahoavien puisten ristien tilalle 
tummasta graniitista veistetyt 
tyynykivet jokaiselle kaatu-
neelle. Jokaisessa kivessä on 
nimi sekä syntymä- ja kuolin-
aika ja paikka. Kivien hankin-
ta sankareille on ollut varsin 
kallis homma, mutta työ tehtiin 
innolla isämaan puolesta kaa-

tuneitten muistolle yli miljoo-
nalla silloisella markalla.

Kesällä 1986 oli myös re-
montti, jolloin sankaripatsaan 
luonnonkivistä muurattu pohja 
korvattiin sahatuilla tasaisilla 
laatoilla. Patsaan ulkonäkö ko-
heni huomattavasti, ja nykyisin 
on juhlavaa laskea seppeleet 
patsaalle, ja usein olen ollut 
puhujana patsaan edessä niin 
itsenäisyyspäivänä kuin kaa-
tuneitten muistopyhänä. Jat-
kuvasti sankarihauta-alue on 
puhuttanut seurakunnan luotta-
mushenkilöitä. Yhtenä vuonna 
jopa kivet pestiin haudoilla ja 
nimet tulivat paremmin esille. 
Samoin tehtiin sankaripatsaalle 
ja muistan kun veteraaninaiset 
olivat talkoissa juuriharjojen-
sa kanssa. Keväällä 2000 on 
myös sankarihautoja nostettu 
noin 30 cm joten kivet eivät 
makaa missään syvennyksessä 
vaan kauniisti koholla ja nur-
mikko uusittiin.

Keväällä 1996 levennettiin 
seurakuntamestari Maurits 
Hietamäen aloitteesta sanka-
rihautojen edusta leveäksi ja 
saatiin siten hyvä paraatitila 
sotaveteraaneille ja muille lip-
pulinnoja varten. Eräänä ke-
väänä veteraanipäivän 27.4. 
aattona vanhoja koivuja kaa-
dettiin sankarihautojen lähel-
tä. Toimenpide ei miellyttänyt 
kaikkia ihmisiä ja niinpä eräs 
veteraani hymy huulessa tuli 
vastaani ja sanoi: ”Minä kiitän 

teitä, että näin juhlapäivän aat-
tona olette saaneet oikein tal-
visodan tunnelman aikaiseksi. 
Puut ovat nurin ja silppua joka 
paikka täynnä.” Myöhemmin 
on tuota puistotyötä kiitelty, ja 
juhlavassa suvisäässä saatiin 
16.5.2010 viettää kaatuneitten 
muistohetkeä kirkon jälkeen. 

Suomessa on 622 sankari-
hautausmaata. Niissä on noin 
92 000 nimeä ja toivomus on 
että kivet eivät sammaloituisi. 
Vielä on monen kiven alla tyh-
jää maata, sillä kaikkia kaatu-
neita ei ole löydetty. Mutta on 
meillä Ypäjälläkin ollut kahdet 
sankarihautaukset: Kiestingistä 
löytynyt sotilas 12.10.1997 ja 
Kannakselta löydetty sotilas 
joulukuussa 2009. Viimeisim-
mässä puheessani kuljin mie-
likuvituksessani laivalla Loi-
mijokea pitkin Forssasta Loi-
maalle noin maratonin matkan 
42 km. Jos kaikki Suomen san-
karihautausmaat sijoitettaisiin 
Loimijoen molemmille puolil-
le sadan metrin tai 150 metrin 
välein suuruudesta riippuen, 
niin olisi veneilijällä Forssas-
ta Loimaalle mielenkiintoista 
katseltavaa. Siinäpä oli yksi 
maailman historian ihmeelli-
simmistä matkailunähtävyyk-
sistä, sillä muualla kaatuneet 
saivat hautansa rintaman lähet-
tyviltä. 

Risto Ahti

Ypäjän sankarihautausmaa
Vuosi on edennyt nopeasti. Pi-
dentyneet päivät ounastelevat 
kevään tuloa. Ypäjällä saim-
me luottamushenkilövalinnat 
sovittua jo 16.12. eikä asiaan 
siten tarvinnut uhrata kiireisiä 
joulun ajan päiviä.

Uudet luottamushenkilöt 
pääsivät täysillä töihin, kun 
uusi valtuusto tammikuun 17. 
päivä sinetöi nimet kokoukses-
saan.

Miettimistä riittääkin, sillä 
maassa on paljon avoimia ky-
symyksiä. Tällä hetkellä yri-
tetään tehdä yhdellä kerralla 
kaikki mahdolliset uudistukset.  
Meille on asetettu väestömää-
rärajoja, joiden sisään pitäisi 
sitten palvelumme sovittaa. 
Kukaan ei kuitenkaan ole pys-
tynyt kertomaan, mihin kysei-
set rajat perustuvat.  Kaiken 
läpi paistaakin vain maan hal-
lituksen pakonomainen tarve 
tehdä suurkuntia.

Vaihtoehtojen perään on 
kyselty turhaan. Paikalliseen 
osaamiseen ei luoteta. Ainoa 
konsti, millä suurkuntia saa-
daan aikaiseksi, on käyttää 
pakkoa eri tavoin.  Paikallisesti 
tehdyt ratkaisut eivät ole nyt 
muotia, suurta pitäisi olla.

Kunnissa käydään viivytys-
taistelua itsenäisyyden puoles-
ta ja aika alkaa olla puolellam-
me. Me hoidamme edelleen 
asioita parhaaksi katsomallam-
me tavalla. Me teemme yhteis-

työtä toisten kuntien kanssa 
yhä enemmän. Samalla pyrim-
me pitämään palveluja kun-
talaisten lähellä. Toimimme 
samalla päättäväisyydellä kuin 
vanhempien polvien päättäjät-
kin. Ypäjää on liitetty toisiin 
kuntiin vuosikymmenet, mutta 
itsenäisyys on ollut tosiaankin 
aina se paras vaihtoehto.

Yhtenä esimerkkinä vaikka-
pa yhteiskoulun paikkakunnal-
le saaminen. Siihen tarvittiin 
päättäväisyyttä ja yhteen hii-
leen puhaltamista. Koulun his-
toria vilisee silloisia vaikutta-
jia, mainittakoon vaikkapa Oi-
va Jaakkola, Osmo Aalto, Lee-
na Reittonen, Alma Pietiäinen, 
Erkki Nissilä, Uno Simström. 
Tänä vuonna juhlimme Kar-
tanon koulun 50-vuotisjuhlaa. 
Oma luokkani lähti koulusta 
1971.  Olemme kokoontuneet 
katkeamatta viiden vuoden 
välein luokkakokoukseen ja 
muistelleet merkittävää ajan-
jaksoa omassa elämässämme. 
Olemme käyneet silloisen reh-
torin Matti Kuivamäen haudal-
la kiitollisin mielin. Kuivamäki 
puhalsi omalla persoonallaan 
kouluun omanlaisensa hengen, 
joka on pysynyt muistin sopu-
koissa näihin päiviin saakka.

Toivon, että valituilla luot-
tamushenkilöillä on samaa 
henkeä puhaltaa elämää myös 
Ypäjän kuntaan.

Markku Leppälahti

Nurkkakuntalainen

Ypäjäläistä yhteishenkeä

Ihana ihana Ypäjä ja Ypäjä-
sarja. Tämä monien mahdol-
lisuuksien paikka, joka tuntuu 
kodilta. Ja tietenkin tuo sarja, 
joka on kirvioittanut mielipitei-
tä laidasta laitaan, mutta myös 
vienyt Ypäjää taas hieman 
enemmän maailmankartalle. 

Sarjan trailerissa näkyy 
Ypäjää parhaimmillaan. Kau-
nista maalaismaisemaa silmän 
kantamattomiin, hevosia lai-
tumella, utuinen Loimijoki, 
eläväinen pienen pieni kylä 
sekä paljon nuoria hevosalan 
tulevaisuuden toivoja. Rautai-
sia ammattilaisia opettamassa, 
huipputasoiset puitteet moni-
muotoiseen heppailuun ja pal-
jon paljon muuta. 

Sarjaa on kritisoitu tyhmäs-
ti turhaan. Nyt on kuulemma 
noloa olla Ypäjäläinen. Fors-
san- ja Loimaanlehtien ylei-
söosastoilla puhutaan ainoas-
taan sarjassa olevien nuorten 
rumasta kielenkäytöstä. Vain 
ja ainoastaan Ypäjällä nuoret 
joutuvat turmion tielle? Sarja 
on myös kullemma liian sitä 
ja tätä. Ja liian Hevosopisto-
pitoinen, tietty. Oppilaat liian 
huonokäytöksisiä ja tietenkin 
myös paikalliset nuoret miehet 
ovat saaneet osansa kyseen-
alaisista roolisuorituksistaan. 
Sarjan nimikin on ihan tyhmä 
ja harhaanjohtava. Itse en oi-
kein keksi, millainen olisi ollut 
se sarja, joka ei olisi ollut liikaa 
mitään ja muutenkin hyvä ja 
täydellinen. Miksei voitaisi ol-
la iloisia siitä, että Ypäjästä on 
tehty ihan oman niminen sarja? 
Eikö se jo pelkästään ole mel-
ko harvinaista ja ennen kaikkea 
sellainen asia, josta voitaisiin 
olla ylpeitä? Ja missä päin suo-

mea sellainen paikka on, jossa 
nuoret eivät kiroile lainkaan, 
polta tupakkaa tai hengaile 
yöelämässä? Onko tämä ainoa 
kyläpahanen, missä nuoret ko-
keilevat omien siipiensä kanta-
vuutta? Missä asuu ne Ypäjäl-
tä ilmeisesti jo sukupuuttoon 
kuolleet hyväkäytöksiset fiksut 
nuoret miehet, koska ihmisten 
puheiden mukaan poikien käy-
tös johtuu paikalisesta juoma-
vedestä? Ja mitä hittoa siihen 
juomaveteen sitten täällä oi-
kein lisätään?! 

Miksi nykyään on niin help-
po olla negatiivinen? Miksi 
löytää kaikista asioista vain 
sen tummemman puolen? Mik-
sei voisi edes vähäsen koit-
taa löytää jokaisesta asiasta 
jonkin pienen hyvän puolen? 
Mihin helvettiin positiivinen 
ajattelu on kadonnut? Mik-
si? Ja kenen toimesta? ”Miksi 
Ypäjällä ”haaskattiin” rahaa 
sillan rakentamiseen?” Onko 
rahan haaskaus tässä asiassa 
ainoa näkökulma asiasta pu-
huttaessa? Eikö sillasta löy-
tyisi mitään kivaa positiivista 
kerrottavaa? Itselleni tuli esi-
merkiksi mieleen sanat kau-
nis ja lenkkeilijä-ystävällinen. 
Miksei negatiiviselle ajattelulle 
voisi laittaa täydellisen Stopin? 
Tässä ja nyt. Heti. Tästä lähtien 
kaikista asioista, paskoistakin, 
olisi pyrittävä löytämään edes 
jokin pieni positiivinen kohta. 
Onnistuuko sinulta? Minä itse 
ainakin lupaan yrittää. Positii-
visen ajattelun lisäksi aion nyt 
ja jatkossa kehua ihanaa, kau-
nista, turvallista asuinkuntaa-
ni, täällä asuvia kivoja ihmisiä 
ja kauniita maisemia. Alatietä 
(Karrinmäentie) pitkin lenk-

keillessä kun pysähtyy mäen 
päällä ja katsoo Poukkasillalle 
päin, niin henkihän siinä sal-
pautuu, oli vuodenaika mikä 
hyvänsä.  Ja kun syysiltana kat-
soo Kurjensillalta uuden sillan 
valojen heijastumista Loimijo-
keen, niin ai miten mieli rau-
hoittuu ja ajatus lepää. Ja kun 
kylänraitilla säässä kuin säässä 
moikkaa vastaantulijaa, niin 
melkein aina vastaantulijan ni-
mi on tuttu. Mielestäni muka-
vampi näin, eikä esimerkiksi 
niin, että vastaantulijan näh-
dessään joutuisi vaihtamaan 
kadun toiselle puolen kävele-
mään. Kuka tykkää mistäkin ja 
makuasioita kaikki, mutta minä 
ainakin olen melko tykästynyt 
Ypäjään ja täällä asumiseen, 
Ypäjä-sarjaan, Ypäjäläisiin, 
Loimijokeen ja kaikkeen muu-
hun ihanan kivaan ja kaunii-
seen. Ja jos me itse emme ole 
ylpeitä omastamme, niin kuka 
muukaan sitten viitsisi olla. Eli 
siis rinta rottingille ja Ypäjä 
nousuun ja maailmankartalle.

Ajattelin, että tämä kirjoitus 
voisi olla alku haastesarjal-
le, jossa jutun kirjoittaja saisi 
antaa viestikapulan eteenpäin 
seuraavalle kirjoittajalle. Haas-
tankin tässä nyt Jari Hepomaan 
sekä Jenni Mäntysen kirjoitta-
maan aatoksiaan maaliskuus-
sa ilmestyvään Ypäjäläiseen. 
Ja jottei mene liian suppeaksi, 
niin olkoon aihe mitä tahansa 
maan ja taivaan välistä: tari-
noita menneestä ajasta, Ypäjän 
kunnan asioita, kertomuksia 
työstä, harrastuksista, musii-
kista, ruoasta, Suomesta, omia 
tulevaisuuden näkymiä tai mitä 
ikinä mieleen juolahtaakaan.

Virve Saarikoski

Hajatelmia

Mitä museoon lahjoitetulle esi-
neelle tapahtuu? Mitä on ma-
ki? Milloin hevosten määrä on 
ollut suurimmillaan? Nämä ja 
monet muut asiat selviävät Ky-
sy museolta -palvelusta.

Suomen valokuvataiteen 
museon vuonna 2011 lansee-
raama Kysy museolta -verk-
kotietopalvelu on laajentunut 
seitsemän museon yhteiseksi 
palveluksi. Designmuseon, 
Helsingin kaupunginmuseon, 
Lusto – Suomen Metsämuse-
on, Suomen maatalousmuseon 
Saran, Suomen valokuvatai-
teen museon, Teatterimuseon ja 
Tekniikan museon palvelu on 
avattu osoitteessa: www.kysy-
museolta.fi

Palvelun kautta voi lähettää 
Kysy museolta -verkostossa 
mukana olevien museoiden eri-
koisalaan liittyviä tiedusteluja 
museoille. Suomen maatalous-
museo Sarka vastaa kysymyk-
siin maatalouden historiasta ja 
välineistä sekä museon toimin-
nasta. Kysymyksiin voi liittää 
myös kuvia. Vastaukset  lähe-
tetään asiakkaan ilmoittamaan 
sähköpostiosoitteeseen, ja osa 
kysymyksistä vastauksineen 
julkaistaan nimettöminä palve-
lun verkkosivuilla. Annettuja 
vastauksia voi myös kommen-
toida sivuilla.

Palvelun museokohtaisille 
sivuille (esim.www.kysymu-
seolta.fi/sarka) kertyy tieto-
pankki museon erikoisalaan 
liittyvistä kysymyksistä. Mu-
seokohtaisilla sivuilla julkais-
tuihin kysymyksiin vastauk-
sineen voi kohdistaa hakuja. 

Vastaus omaan kysymykseen 
saattaa jo löytyä sivuilta – kan-
nattaa tarkistaa, mitä on kysytty 
aikaisemmin.

Palvelun päämääränä on pal-
vella museoiden yleisöä parem-
min, saada talteen ja julkaista 
museoiden tietopääomaa sekä 
tehdä näkyväksi museoissa 
tehtävää tietopalvelutyötä. Pal-
velu taustaohjelmistoineen on 
suunniteltu siten, että se on hel-

posti otettavissa käyttöön myös 
muissa museoissa ja muisti-
organisaatioissa. Palvelun to-
teutusta on rahoitettu Museo-
viraston innovatiivisten hank-
keiden avustuksella. Teknisestä 
suunnittelusta ja toteutuksesta 
on vastannut Flo Apps Oy, vi-
suaalisesta ilmeestä ja käytettä-
vyydestä Kide Concepts. Suo-
men valokuvataiteen museo on 
koordinoinut yhteishanketta.

Kysy museolta –  
Sarka-museo vastaa

Seitsemän museon yhteinen verkkopalvelu avattu

Ypäjän koulujen ja päiväkodin  
ruokalista viikoilla 6 – 9
Viikko 6

Maanantai: kinkkukiusaus, tuoresalaatti
Tiistai: kalapihvit / kalapyörykät, perunat, kermaviilikastike
Keskiviikko: jauhelihakeitto
Torstai: broileririsotto, tuoresalaatti
Perjantai: puuro, mehukeitto / hillo

Viikko 7
Maanantai: broilerikastike, riisi, tuoresalaatti
Tiistai: hernekeitto, pehmeä leipä, juusto
Keskiviikko: lihapullat, perunasose, tuoresalaatti
Torstai: puuro, mehukeitto / hillo
Perjantai: makkarakastike

Viikko 8
Talviloma

Viikko 9
Maanantai: nakkikeitto
Tiistai: uunibroileri, perunat, tuoresalaatti
Keskiviikko: kasvisruoka, perunat / kermaperunat
Torstai: makaronilaatikko, tuoresalaatti
Perjantai: jauhelihakastike, perunat / spagetti, tuoresalaatti

Ruokaan sisältyy  päivittäin leipä, leipärasva, ruokajuoma  
sekä tuore- tai muu lisäke.

Ruokalistassa ovat muutokset mahdollisia. 
Viikoittainen ruokalistamme on katsottavissa myös Ypäjän  

nettisivuilta osoitteessa: www.ypaja.fi/kuntalainen/kouluruoka
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Turvallisuusnurkka

Silmänpalvojien kiitorata

Hevoslaituimet
Hevoslaitumet Ypäjää kehystää, 
hevoset ruohoa syö, ja liikunta virkistää.
Ratsut taitojaan näyttää, esteet paikoilleen jää, 
mikä jokaisen ratsun on määränpää.
Kautta Euroopan saavutaan katsomaan,
kuinka Ypäjän hummat ponnistaa.
Tämä Ypäjän kuntaa kehittää
ja ypäjäläisten mieltä lämmittää.

Katrillihevoset kauniisti kuvioitaan kaartaa
ja nöyrästi tottelee ohjastajaa.
Musiikki taustalla ryhtiä antaa,
se esityksen kauneutta vahvistaa.
Hevoset laitumella ilosta hirnahtaa,
ja kaviot korkealle heilahtaa.
Olemme jatkuvan kehityksen tiellä,
siitä kiitämme ilomiellä.

Tämä runo on kirjoitettu vanhaan malliin,
siksi runo päättyykin hevostalliin.

S. Leino

Mikä on silmänpalvojien kiito-
rata? Ihan mikä vaan tie, jossa 
huippuunsa viritetyt tai virittä-
mättömät peltilehmät kuljeskele-
vat. Näitä autoteollisuuden tuot-
teita ei voi syyllistää. Eivät autot 
itse tee mitään virheitä. Eivät 
ne aja liukkaalla kelillä ojaan, 
eivätkä omapäisesti kiihdyttele 
ylinopeuksiin. Sen tekevät ratin 
ja pehmustetun selkätuen välissä 
olevat selkärangalliset tai ehkä 
selkärangattomat silmänpalvo-
jat. Näitä näennäiskunniallisia 
kansalaisia riittää kaikille teille 
kaikkina vuorokaudenaikoina ja 
jokaisella kelillä. Heti kun ei ole 
valvontaa silmänpalvoja ryhtyy 
toimiinsa.

Tein muutama viikko sitten 
tieteettömän tutkimuksen no-
peusrajoitusmerkkien vaikutta-
vuudesta. Ajelin lomalta Lapista 
Hämeenlinnaan. Autossani on 
fiksu vekotin, jota kutsutaan va-
kionopeuden säätimeksi. Näyt-
tötaulujen mukaan se toimii tar-
kasti ja pitää nopeuden kilomet-
rin tarkkuudella juuri oikeana. 
Asetin rajoittimeni aina nope-
usrajoituksen mukaan ja aloitin 
tutkimuksen. Huh huh. Hirvitti, 
pelotti ja kaipasin oikeaa poliisia 
tielle. Olen tietysti itsekin oikea 
poliisi, mutta olisin kaivannut 
sillä hetkellä työvuorossa olevia. 
Koko ajan vasemmalla kaistalla 
suhahteli autoja. Eivät ne vas-
taantulevia olleet, vaan ohittele-
via.

Kauhea oli kiire Kaamasesta 
kaupunkiin. Laskeskelin mie-
lessäni, että jos olisin saanut jo-
kaisesta havaitsemastani ylino-
peudesta vaikkapa kympin. Hei! 
Noin ministerin kuukausipalkka 
olisi päivässä kilahtanut tililleni. 
Ministerin palkanmaksajan tilil-
le napsahtaisi vielä huikeampia 
summia. Jatkuva autojono ohit-
teli ja silmänpalvojat mulkoili-
vat minua. Mikähän tuo on, kun 
köröttelee tiellä, joka on auki 
taivasta myöten. Silmänpalvo-
jien sielun peilit kertoivat mi-
nulle, että välinpitämättömyys 
kukoistaa. Nelipyöräiset vievät 
laukalla käskijäänsä kohden ko-
tisohvaa, jossa saakin levätä var-
tin enemmän, raskaan ja vaaral-
lisen matkan jälkeen. Vaarallisen 
siitä teki silmänpalvojan oma 
ajotapa. 

Matkalle oli kyllä viritelty 
tauluja, joissa kerrottiin auto-
maattisesta nopeudenvalvon-
nasta. Sitä suorittamassa tien 
poskessa seisoskeli tolppia. 
Niitä pönttöpoliiseja. Ei niillä 
mitään vaikutusta ollut. Tai oli. 
Niiden kohdalla vauhti hiljeni. 
Totta kai. Navigaattoreissa on 
ohjelma, joka kertoo tällaisten 
poliisien passipaikat. Navigaat-
toreita oikein mainostetaan tällä 
huippuominaisuudella. Silmän-
palvojalle on keksitty tekninen 
laite. Vaarasta varoittaja, niin se 
vaara on hänelle sakko. Laite 
voi kuitenkin ajattaa todelliseen 
vaaraan. Joka päivä saamme lu-
kea kuolonkolareista, ulosajoista 
ja muista vähäisemmistä törmäi-
lyistä. Hyvin usein liian suuri 
nopeus on ratkaiseva näissä ikä-
vissä tapahtumissa.

Kroonisessa rahapulassa pai-
niva valtiomme vähentää po-
liiseja kaiken aikaa. Vai onko 
valtio oikeasti rahapulassa? Väi-
tetään Suomen olevan rikkaam-
pi kuin koskaan. Halu vähentää 
poliiseja on suurempi kuin tur-
vallisuuden tason lisääminen. 
Uskon tällä hetkellä työttöminä 
olevien koulutettujen poliisien 
mielellään lähtevän tuuraamaan 
pönttöpoliiseja. Silmänpalvojille 
koittaisi ankeus, kun oikea polii-
si pysäyttäisi ja kertoisi syyksi 
ylinopeuden. Vakuudeksi vielä 
raapusteli sakon dokumentiksi. 
Saattaisi ottaa ohessa muutaman 
rattijuopon ja muunkin lain vää-
rällä puolella kuljeskelevan kiin-
ni. Näkyvällä, ajattelevalla ja 
hengittävällä oikealla poliisilla 
on vaikuttavuutta.  Tietysti voisi 
tienpitäjäkin miettiä vaihtuvien 
nopeusrajoitusmerkkien lisää-
mistä, kun kelit ovat muuttuneet 
läpi vuoden kesäisemmiksi.

Näin se menee. Kaksi miestä 
ajeli korkean kuorman kanssa. 
Liikennemerkki osoitti, että seu-
raavan sillan korkeus on kaksi 
metriä. Kyydissä ollut tokaisi, 
älä aja meillä on kolmen metrin 
kuorma ja tuo liikennemerkki 
sallii vain kahden metrin kuor-
man. Kuski vastasi, mitäs sen 
väliä, eihän poliisi ole näkemäs-
sä.

Ilkka Iivari 
komisario

Kanta-Hämeen poliisilaitos

Matti Alanko ja Markku Leppälahti jat-
kavat Ypäjän kunnanvaltuuston ja kun-
nanhallituksen puheenjohtajina. Lisäksi 
uusi kunnanvaltuusto teki ensimmäisessä 
kokouksessaan 17.1.2013 seuraavat luot-
tamushenkilövalinnat:
Kunnanvaltuuston puheenjohtajisto:
Kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi vuo-
siksi 2013-2016 valittiin Matti Alanko 
(kesk), ensimmäiseksi varapuheenjohta-
jaksi Jari Hepomaa (kok) ja toiseksi vara-
puheenjohtajaksi Veijo Simola (vas).
Kunnanhallitus  
toimikaudelle 2013 –2016:
Puheenjohtaja Markku Leppälahti, kesk 
(henkilökohtainen varajäsen Juhani Kau-
nela), I varapuheenjohtaja Tapio Ahonen, 
kok (hvj. Sampsa Jaakkola), II varapu-
heenjohtaja Eija Kara, kesk (hvj. Kaija 
Suksi), jäsen Päivi Laine, kesk (hvj. Pirk-
ko Lipponen), j. Heikki Levomäki, kesk 
(hvj. Juha Mäenpää), j. Anni Vääri, kok 
(hvj. Elina Hirvonen), j. Juha Lundström, 
vihr (hvj. Jenni Mäntynen).
Keskusvaalilautakunta 2013–2016:
Pj. Jouni Paloposki, kesk, vpj. Markus 
Hollo, kok, j. Hilkka Vanne, sdp, j. Heidi 
Heikkilä, vihr, j. Rainer Sukki, ps, 1.vara-
jäsen Pirkko Lipponen, kesk, 2. vj. Riit-
ta Pyykkö, kesk, 3. vj. Pekka Moisander, 
kesk, 4. vj. Jari Rämö, kesk, 5. vj. Jari 
Lintukangas, kok, 6. vj. Heikki Ojala, 
kok., 7. vj. Sirpa Salo, vas, 8. vj. Kaj Bog-
danoff, vihr, 9. vj. Ulla-Kristiina Salmi, 
sdp, 10. vj. Erja Sukki, ps.
Tarkastuslautakunta 2013–2016:
Pj. Jari Rämö, kesk (hvj. Matti Mikkola), 
vpj. Markku Saastamoinen, kok. (hvj. Vir-
ve Saarikoski, j. Hanna Uusi-Kölli, kesk 

(hvj. Riitta Pyykkö), j. Hilkka Vanne, sdp 
(hvj. Pirjo-Riitta Palonen), j. Tero Airaksi-
nen, kesk (hvj. Risto Rantanen).
Perusturvalautakunta 2013–2016:
Pj. Kirsti Piminäinen,  (hvj. Anu Poso), 
vpj. Anni Vääri, kok. (hvj. Sari Airo), j. 
Antti Rantanen, kesk (hvj. Markku Mä-
keläinen), j. Keijo Leppänen, kesk (hvj. 
Kimmo Hokka), j. Markku Saastamoinen, 
kok. (hvj. Tapio Ahonen), j. Markku Heik-
kilä, ps (hvj. Kari Helander), j. Marjatta 
Tasala, kesk (hvj. Aune Mäki-Uutela).
Sivistyslautakunta 2013–2016:
Pj. Juhani Kaunela, kesk (hvj. Simo Kau-
nisto), vpj. Terhi Löfstedt, kok  (hvj. Eli-
na Hirvonen), j. Juha Mäenpää,  kesk 
(hvj. Pasi Uusitalo), j. Kristiina Sep-
pä, kesk (hvj. Kirsi Lyytinen), j. Niina 
Laaksonen,kesk (hvj. Johanna Romu), 
j. Sampsa Jaakkola, kok (hvj. Jari Lintu-
kangas), j. Pirjo-Riitta Palonen, sdp (hvj. 
Ulla-Kristiina Salmi), j. Mirja Jokio, sdp 
(hvj. Janika Varjorinne-Mäkeläinen), j. 
Jukka Aaltonen, vas (hvj. Veijo Simola).
Tekninen lautakunta 2013–2016:
Pj. Jari Hepomaa, kok (hvj. Markus Hol-
lo), vpj. Tiina Mäkeläinen, kesk (hvj. 
Merja Mäkeläinen), j. Hannu Paija, kesk 
(hvj. Simo Kaunisto), j. Hannu Lehtinen, 
kesk (hvj. Risto Rantanen), j. Virve Saari-
koski, kok (hvj. Elina Hirvonen), j. Katja 
Mäkinen, vas (hvj. Susanna Kaunisto), j. 
Jari Vähänen, ps (hvj. Kari Helander).
Rakennuslautakunta 2013–2016:
Pj. Katja Karisukki, kesk (hvj. Merja Mä-
keläinen), vpj. Mia Kuhanen, vihr (hvj. 
Heli Kantonen-Heikkilä), j. Maurits Hieta-
mäki, kesk (hvj. Antti Rantanen), j. Riina 
Levander, kesk (hvj. Kirsti Hurvi), j. Jukka 

Hyrsylä, sdp (hvj. Simo Suonpää), j. Alek-
si Karppelin, kok (hvj. Heikki Ojala), j. Ti-
mo Laine, vas (hvj. Pasi Kaunisto).
Kiinteistötoimitusten uskotut miehet:
Markus Hollo, kok, Risto Rantanen, kesk, 
Riitta Pyykkö, kesk, Hanna Uusi-Kölli, 
kesk, Jenni Mäntynen, vihr, Olavi Rassi, 
vas.
Kanta-Hämeen sairaan- 
hoitopiirin ky:n valtuusto:
Jäsenet Eija Kara, kesk (hvj. Päivi Laine) 
ja Jukka Aaltonen, vas (hvj. Pasi Kau- 
nisto).
Forssan Seudun Terveyden- 
huollon ky:n yhtymävaltuusto:
Jäsenet Päivi Laine, kesk (hvj. Matti Mik-
kola) ja Terhi Löfstedt, kok (hvj. Kaarlo 
Heino).
Kanta-Hämeen poliisilaitoksen  
yhteydessä toimiva neuvottelukunta:
Jäsen Jouni Paloposki, kesk (hvj. Kaija 
Suksi).
Lounais-Hämeen ammatillisen  
koulutuksen ky:n yhtymävaltuusto: 
Jäsenet Auli Hossi, kesk (hvj. Hanna Uu-
sikölli) ja Elina Hirvonen, kok (hvj. Anni 
Vääri).
Kuntapäivät 2013:
Edustaja Markku Leppälahti, kesk (vara-
edustaja Matti Alanko).
Forssa-Loimaan käräjäoikeuden  
lautamiehet:
Sari Markkula, kesk, Kaisu Savolainen, 
kok.
Hämeen päihdehuollon ky:n  
yhtymävaltuusto:
Jäsen Vesa Oja, vas (hvj. Veijo Simola).

Ypäjän kunnan luottamustoimet täytettiin

Biisonit Kartanon koululla
Koripallon hallitsevan 
suomenmestarin Nilan Bisons 
Loimaan edustajat kapteeni  
Jeb Ivey, laitapelaaja Matti Nuutinen, 
päävalmentaja Greg Gibson ja 
huoltaja Anssi Rämö vierailivat 
Ypäjän Kartanon koululla  
tammikuun 7. päivänä.  
Aamun tunteina sympaattiset 
vieraat kertoivat liikunnan ilosta 
ja koripallon pelaamisesta, ja niin 
Ypäjän koulujen oppilaat kuin 
opettajat saivat tutustua pallon 
käsittelyyn myös käytännössä.  
Kuvat: Ville Rämö.

Jeb Iveyn ja muiden Bisonsien  
nimikirjoituksilla oli kysyntää.

Hikeä pintaan opettajillekin!Greg Gibson harjoituttaa syöttöjä.

Ensin Matti Nuutinen näytti mallia. Sitten kaikki saivat vuorollaan heittää.
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Tervehtiessään vuonna 1933 
vapaussodan veteraaneja mar-
salkka Mannerheim sanoi: 
”Minun ei ole tarvis kehottaa 
teitä isänmaallisuuteen ja us-
kollisuuteen. Sellainen kehotus 
olisi loukkaus miehiä kohtaan, 
joiden ansiosta Suomi on val-
takunta, vapaiden valtakuntien 
joukossa. Sen sijaan toivotan 
teille, että pojillenne ja tyttäril-
lenne perintönä jättäisitte sen 
saman hengen, joka teidät sai 
lähtemään vaaroihin ja rasituk-
siin isänmaan puolesta.”

Me tiedämme nyt, että Mar-
salkan korostama henki siirtyi 
perintönä eteenpäin seuraaval-
le sukupolvelle. Sen hengen 
nostattamina suomalaiset kes-
tivät sotavuosien 1939- 1945 
surun, ahdistuksen ja kuole-
man.

Veteraanisukupolven viesti 
meille seuraaville oli: ”me täy-
timme lupauksemme ja valam-
me viimeiseen mittaan. Isän-
maa säilyi, vaikka sen hinta 
oli kova. Me odotamme teiltä 
tekoja jatkaa työtä jotta omam-
me ei olisi ollut turha”. 

Raskaiden sotavuosien ai-
kana rintamilla taisteleville 
miehille, rintamalotille ja ko-
tirintaman väestölle isänmaan 
viesti oli selvä ja kirkas. ”Kes-
täkää nyt, niin suomi on ole-
va teille ikuisesti kiitollinen.” 
Veteraanisukupolvi kesti, se 
kesti kaiken ja sai palkakseen 
sodan jälkeen ylenkatsontaa, 
kollektiivista hiljaisuutta, jopa 
vihaa. Viestin sisältö muuttui 
maailmanpolitiikassa oudoksi, 
suomalaisessa yhteiskunnassa 
häpeälliseksi, sen viestin si-
sältö oli: Mitäs lähditte? Oikea 
vastaus silti kysymykseen on: 
Te lähditte koska vaihtoehtoja 
ei jätetty… 

Lupauksistaan huolimat-
ta tuntui että isänmaa ei aina 
muistanut, mutta veteraanit 
eivät valittaneet, sydän sykki 
isänmaalle, ei politiikan reto-
riikalle, maailmankatsomuk-
sen ongelmille tai unohtami-
selle.

Suomi on saanut elää ja 
kehittyä rauhassa vuosikym-

meniä. Sotavuosien jälkeen, 
jälleenrakennuksen aikana 
elintasomme nousi hitaasti 
mutta varmasti. Tänä päivänä 
olemme rakentaneet yhdes-
sä, rammasta suomesta yhden 
maailman tasapainoisimmista 
talousvaltioista. Suomalainen 
mieli, sisu ja innovaatio ovat 
saaneet aikaan maan josta voi 
olla ylpeä ja jossa edelleen on 
hyvä elää. Maailmanpolitiikan 
muuttuessa 90-luvulla, myös 
veteraanisukupolven asiat 
muuttuivat. Unohduksen aika 
oli ohi, kunnioituksen aika oli 
tuleva.

Viimeisen kolmen vuosi-
kymmenen aikana on ollut 
hyvä tehdä veteraanityötä, 
maanpuolustustyötä ja raken-
taa maata pysyville arvoille. 
Maanpuolustustahdon murta-
jaksi on omalta osaltaan tosin 
lähtenyt nyt puolustusvoima-
uudistus, joka lopettaa mo-
nista maakunnista alueellisen 
maanpuolustuksen keskukset, 
varuskunnat. Puolustusminis-
teri ilmoitti että varuskunnat 
eivät tätä maata puolusta. Se 

on totta mutta niissä asuu se 
joukko-osastohenki, jonka sa-
malle lipulle minunkin sukuni 
on kolmessa sukupolvessa va-
lansa vannonut. Varuskunnissa 
asuvat ystävät, ne ovat kou-
lutuksen, valmiuden ja krii-
siauttamisen tyyssija. Uudis-
tuksessa katoaa mm. Suomen 
viimeinen itsenäinen ratsuväen 
joukkoyksikkö Hämeen Ratsu-
jääkäripataljoona, ja minulle 
on turha sanoa, että varuskun-
nat vanhoine perinteikkäine 
joukkoyksiköineen eivät tätä 
maata puolustaisi. 

Yhteiskunnassa on viime-
aikoina myös voimistunut nä-
kemys, jonka mukaan suhteet 
ympäröivään maailmaan olisi-
vat jollain tavoin ristiriidassa 
isänmaan rakkauden ja puo-
lustustahdon kanssa. Isänmaan 
rakkauteen sisältyy aina tahto 
rauhaan, rauhaa taasen voi to-
teuttaa vain itsenäinen, omil-
laan toimeentuleva valtakunta, 
vain se voi pitää yllä luotta-
muksellisia ja tasapainoisia 
suhteita ympäröivään maail-
maan. Miten ne voivat olla ris-

tiriidassa perinteisten suoma-
laisten arvojen kanssa. Miten 
ne olisivat ristiriidassa yksilön 
kunnioituksen ja lähimmäisen 
rakkauden kanssa.

Tänään isänmaallamme ja 
erityisesti sen nuorisolla on 
edessään paljon haasteita. Lii-
an monet putoavat yhteiskun-
nan alati nopeutuvasta vauh-
dista, syrjäytyvät, kuten muoti-
kielellä sanotaan, eivätkä edes 
jaksa yrittää. Osalle nuorista 
auktoriteetit tai vastuu toisista 
ovat täysin tuntematon käsite. 
Ollaan ylivertaisia ja ollaan 
samalla tavallaan irrallaan yh-
teiskunnasta, yhteiskunnasta, 
josta kuitenkin ollaan täysin 
riippuvaisia. Henkisen iden-
titeetin murtaminen on tämän 
päivän sotaa, josta kärsii lii-
an moni suomalainen. Joskus 
tuntuu, että suomalaisesta kes-
kustelusta on kadonnut hyvin 
nopeassa tempossa yhdessä 
olemisen ja pyyteettömän em-
paattisuuden rikkaus. Onko 
jäljelle jäänyt itsekkyys sitten 
se oikea tie pitää Suomi pin-
nalla maailman myrskyissä? 
En usko. 

Isänmaa on vuosisatojen 
rakennustyön tulos. Se sortuu, 
jos yksikin sukupolvi jättää 
sen hoitamatta ja varjelematta. 
En myöskään usko, että meillä 
tai tulevilla sukupolvilla on sii-
hen varaa. 

Koska aloitin tervehdykse-
ni marsalkka Mannerheimin 
sanoin, voin tervehdykseni 
myös lopettaa niihin. Suomen 
Kadettiklubin 25-vuotisjuhlas-
sa vuonna 1932 lausutut sanat 
ovat todellisuutta myös tänään:

”Meitä on vähän, me kato-
amme tempon yhä kiihtyessä, 
mutta joukko miehiä, vaikka-
kin harvalukuinen, joka kun-
nioittaa yleviä traditioita, on 
moraalinen omaisuus, elävä 
voima. Elämässä täytyy olla 
pysyviä, järkkymättömiä arvo-
ja. Ne tulevat vielä kerran vai-
kutusvaltaan ja kunniaan.” 

Toivotan erittäin hyvää 
Suomen itsenäisyyspäivää teil-
le kaikille.

Museomestari Juha Erolan juhlapuhe Ypäjän Itsenäisyyspäivän juhlassa 6.12.2013

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, 
hyvät itsenäisyyspäivän juhlan vieraat! Hevosopiston perinteiset Avoi-

met ovet järjestetään lauantai-
na 9. helmikuuta. Päivän tee-
mana on hevonen opettajana ja 
kasvattajana. Avoimien ovien 
aikana kävijät pääsevät kur-
kistamaan sekä ammatilliseen 
koulutukseen että sitä tukevaan 
muuhun toimintaan.  

Päivä käynnistyy totuttuun 
tapaan reilun tunnin mittaisella 
näytöksellä Ypäjä-hallissa klo 
11. Esitystä voi seurata myös 
screeniltä vieressä olevassa 
Opistohallissa, jossa esiintyvät 
hevoset verryttelevät. 

Näytöksen päätyttyä noin 
klo 12.30 avataan ovet tallei-
hin ja muihin opetustiloihin. 
Päivän mittaan voi piipahtaa 
mm. kengitys- ja takopajoilla 
sekä valjasverstaalla. Opinto-
infoa on tarjolla Oppilasruo-
kalan tiloissa, aikaiset tulijat 
voivat piipahtaa infossa jo klo 
10 – 11. Erillinen infotilaisuus 
koulutukseen hakeutuville on 
klo 13.30 – 14.30.

Hevosvarusteiden kirppu-
tori on avoinna Opistohallissa. 
Luvassa on myös talutusratsas-
tusta ja ajelua, jotka toteuttaa 
Oppilasyhdistys. Päivän järjes-
telyissä ovat mukana sekä hen-
kilökunta että opiskelijat.  

Lisäksi vieraat voivat mm. 
seurata Seppo Laineen maa-
joukkuetason kenttäratsastus-
valmennusta ja Anu Korppoon 
vetämää kouluratsastuksen Hä-
meen aluevalmennusta. Tutus-
tua voi myös Ypäjän hevossai-
raalan ja osaamiskeskus Hip-
poliksen toimintaan, ja Suomen 
hevosurheilumuseo avaa sekin 
ovensa vieraille.    Kunnon ruo-
kaakin on tarjolla klo 11 alkaen 
Oppilasruokalassa ja ravintola 
Ratsumestarissa. Myös Ypäjä- 
ja Opistohallien kahviot ovat 
avoinna tapahtuman aikana. 
Suurempien ryhmien kannat-
taa sopia ruokailusta etukäteen, 
Oppilasruokala puh. (02) 760 
2350 ja Ratsumestari puh. (02) 
760 2351.               Tervetuloa!

Avoimet ovet helmi-
kuun toisena lauantaina

Wäärin käsityksiä

Voi kauhistuksen kanahäkki! 
Miten nuo nuoret elävät? Ei-
vätkö vanhemmat tiedä pääs-
täessään kaikki 300 nuorta, 
lähinnä tyttöä opiskelemaan 
hevostaloutta Ypäjälle? Tele-
viisiossa tuo kaikki paljastuu. 
Ypäjä-sarjaa on tullut päivit-
täin parhaaseen katseluai-
kaan. BB-meininkiä, sanoo 
joku fossiili. Ypäjän maine 
pilataan, sanoo toinen. Antaa 
huonon vaikutelman paikasta 
ja tasosta, kirjoittaa kolmas. 
Nuorten elämä on pelkkää 
v....a, per....ttä, tupakkaa ja 
kaljaa.

Nyt on vaan niin, että 
näinhän nuoret tänä päivänä 
elävät. Muistelkaamme miten 
me 60–70 -lukulaiset elimme. 
Ai ettei ihan heti tule mie-
leen. Emme mekään olleet 
mitään äiskän pikku enkelei-
tä. Lähes samat kujeet olivat 
meillä.

Silloin puolivuosisataa 
taaksepäin opiskelijoiden 
määrä oli vähäinen. Siittolan 
nurkissa mekin kollit silloin 
pyörimme. Kirosanavaras-
tomme oli yhtä värikästä. 
Työmies-tupakkaa varastet-
tiin isän askista. Ainoa puute 

oli kaljan saanti, mutta kiljua 
kyllä tehtiin. Hevostyttöjä 
jahdattiin, sikäli mikäli Aal-
lon Osmolta silmä vältti.

Annetaan nuorten touhuta 
ja elää omaa elämäänsä, var-
sinkaan kun nuo tytöt eivät 
kuulu pullamössösukupol-
veen. Kuuleman mukaan vain 
hyvin harva lopettaa koulun 
kesken, vaikka työ on raakaa 
ja rehellistä paskanluonnista 
alkaen.

Yksi pääosan esittäjä, Nii-
na K, lienee porukan kunkku. 
Taitaa olla Intinkin käyneeltä 
jäänyt kiroiluvaihde päälle. 

Joka lauseeseen hän saa mah-
tumaan viitanansattua. Mutta 
jos se joitakin haittaa, niin te-
levisiossa pitäisi olla nappula, 
mistä toosan saa suljettua tai 
vaihdettua kanavaa.

Täten julistan teille pikku-
sielut, hienopierut, teesken-
telijät: antakaa nuorten elää 
nuorten tapaan. Teidän van-
hoillisuudellenne nauravat 
hevosetkin. Naiivisti sanottu-
na, nuorissa on tulevaisuus. 
Eikä se Ypäjän maine yhdes-
tä televisio-ohjelmasta ole 
kiinni. Sanotaan, että kunnia 
menee, mutta maine sen kuin 
kasvaa.

”Yksikään sellainen tunti 
elämässäsi, jonka vietät rat-
sailla, ei ole hukkaan heitet-
tyä” (Winston Churchill)

Keijo Wääri

Tosi-tv-sarja Ypäjä

KKI-ohjelma on valtakunnal-
linen, poikkihallinnollinen 
terveysliikunnan edistämisoh-
jelma. Kaksi kertaa vuodessa 
järjestettävä hanketukihaku on 
avoin kaikille rekisteröidyille 
yhteisöille. Seuraavan hanke-
tuen viimeinen hakupäivä on 
31.3.2013 (ks. www.kki.likes.
fi; Likesin sivuilta löydät myös 
tietoja 2012 tuetuista hankkeis-
ta).  Ideoikaa hanke ja ottakaa 
tarvittaessa yhteyttä, niin vie-
dään yhdessä asiaa eteenpäin.

Uintireissuja järjestetään 
kevään kuluessa noin kerran 
kuukaudessa. Seuraava uinti-
päivä Somerolle on keskiviik-
ko 6.2. Reissuun pääsee myös 
yhteiskuljetuksella, joka lähtee 
klo 10 Ratsuriihen piha-alueel-
ta. Matkasta peritään maksu, 
joka on 5 euroa. Uimalipun 
jokainen osallistuja ostaa itse. 
Liikunnanohjaaja järjestää ui-
mareille yhteisen jumpantapai-
sen tuokion vedessä. Pakkaa 
heti uimavarusteesi, ilmoittau-
du ja liity iloiseen seuraamme! 

Moni on jo saattanut kuulla 
tai lukea Ypäjänkylän seuran-
talolla alkavasta Äijäsählys-
tä. Äijäsählyyn on tarkoitettu 
Miehille K-37 -ikäraja, mutta 
voidaan siitä hieman joustaa 
alaspäin, jos asenteesi on riit-
tävän äijämäinen. Äijäsählyssä 
pelataan porukalla sählyä eli 
sählätään. Säännöt on keksit-
ty sovellettaviksi, ja niinhän 
siellä tehdään. Tavoitteena on 
saada aikaan pelailua ja pien-
tä hikeä pintaan. Kenttä ei ole 
suuri, eikä osallistujilta odoteta 
kovaa fyysistä kuntoa. Silloin 
tällöin paikalle saattaa ilmaan-
tua liikunnanohjaaja, joka voi 
ohjata pikku verkan tai venyt-
telyn. Innolla osallistumaan, 
niin saadaan sählypallo pyöri-
mään.

Kevään liikuntaryhmät pyö-
rähtivät käyntiin, ja jo nyt on 
koettu paljon liikunnan iloa ja 
kipeitä lihaksia. Aina emme 
kuitenkaan tarvitse liikkumi-

sen toteuttamiseksi ryhmää. 
Haluankin muistuttaa kunnan 
hyvin hoidetuista laduista ja 
luistelujäistä. Kaivakaa sukset 
ja luistimet esiin ja ulos! 

Kunnantalolla on edelleen 
kuittausta vastaan lainattavis-
sa lumikenkiä. Lumikenkäily 
sopii hyvin koko perheen lii-
kunnaksi. Kannattaakin käyt-
tää tarjottu palvelu hyväksi ja 
lainata lumikengät.

Kesä 2012 toimintaa on 
myös suunniteltu. Ypäjän kun-
ta on yhteistyössä Liiku ry:n 
Kesis -liikuntaleirillä 11. – 
14.6.2013 paikkana Sauvon 
Ahtela. 

Liiku ry:n nettisivujen 
kautta voi jo nyt ilmoittautua 
leirille. Ilmoittautuminen kan-
nattaakin hoitaa hyvissä ajoin 
jotta pääsee toivomalleen laji-
leirille. Ypäjän kunta järjestää 
leirille kuljetuksen ja ohjaajia. 

Kesän 2013 uimakoulu 
järjestetään viime vuoden ta-
paan Loimaan Vesihovissa 3. 
– 7.6.2013. Uimakoulu on tar-
koitettu uimataidottomille tai 
heikon uimataidon omaaville 
lapsille. Ilmoittautumisia alan 
ottamaan vastaan keväämmällä.

Ypäjällä liikuntaa järjestä-
vät myös muut tahot. Uutena 
Satun liikuntapalvelut aloit-
tavat nuorten Dancemix-tans-
sikurssit Kartanon koululla. 
Ikähaarukka eri ryhmillä on 
9 – 16 vuotta. Hieno tilaisuus 
harrastaa tanssia. Runsasta 
osallistumista odotetaan, näin 
saadaan kaikki ryhmät aloitet-
tua. 

Liikunnanohjaajana odo-
tan, hyvät ypäjäläiset, ideoita 
ja toiveita. Äijäsählyideakin 
heitettiin keilailun ohessa. 
Ottakaa rohkeasti yhteyttä! 

Liikunnallisia hetkiä toivottaa
Merja, liikunnanohjaaja!

Liikunnanohjaaja tiedottaa

KKI-hanketuki
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Antinojantien tiekokous
Tervetuloa tiekokoukseen Ypäjän Veteraanituvalle 
maanantaina 11.2.2013 klo 18.30.
Kokouksessa käsiteltävät asiat:
 – vuosikokousasiat
 – tilinpäätös 2011-2012
 – talousarvio 2013-2014
 – tilikauden pituus
 – muut asiat

Antinojantien hoitokunta

Levän yksityistien 
tiehoitokunnan kokous
pidetään torstaina 28.2.2013 klo 19.00 Ypäjän 
osuuspankin kokoustilassa. 
Kokouksessa päätetään tieyksikkömaksun korotuk-
sesta v. 2013 ja käsitellään muut sääntöjen määrää-
mät asiat.
Tieyksikköluettelo nähtävissä kokouksessa.
Osakkaat tervetuloa kokoukseen.

Tiehoitokunnan hallitus

Tervetuloa

TALVIRIEHAAN
Ypäjänkylän Seuraintalolle la 23.2.2013 klo 14.00
Ohjelmassa: 
–  Hiitokilpailu/sauvakävelykisa  

3–8 -vuotiaille
– Saappaanheitto 2 € / 3 kertaa
– Heinäpaalinheitto 2 € / 3 kertaa
– Makkaranpaisto
– Puffetti

Järj. Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry

Mannisten kyläkerho
kokoontuu tiistaina 5.2. klo 18.00  

Hanna ja Jyrki Laineella, Vellinkimäentie 54.
Tervetuloa! 

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry
Sääntömääräinen
VUOSIKOUS

tiistaina 5.3.2013 kello 12.00 Veteraanituvalla.
Käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset vuosikoko-
ukselle kuuluvat asiat. 
Piirin edustaja paikalla. 
Kahvitarjoilu. 
TERVETULOA.

Hallitus

ALENNUSTA  
TEATTERILIPUSTA
MLL Ypäjän jäsenet saavat 3 € alennusta
Forssan teatterin näytelmästä

Kolme iloista rosvoa
Näytökset 9.2. – 20.4.2013

Lisätietoja ja lippujenvaraus www.forssanteatteri.fi

Alennuksen saa näyttämällä jäsenkorttia kassalla.

Etu koskee jäseniä perheineen.

Nuorisotila Haavissa

a s k a r t e l u k e r h o !

Kerho on uusi ja kokoontuu keväällä

keskiviikkoisin klo 16.00 – 17.45.

Kokoontumiskerrat ovat:

27.2., 27.3., 24.4. ja 22.5.
(eli kuun neljäs keskiviikko)

Kerho on tarkoitettu n. 7 – 12 -vuotiaille.

T e r v e t u l o a !

Jokioisten-Ypäjän 4H-yhdistys ry

P. 050 400 1113 /Satu

Nuorisotila Haavissa

-kahvila

auki keväällä joka kuun

4. keskiviikko eli

27.2., 27.3., 24.4. ja 22.5.

klo 18.00 – 21.00!

Kahvila on avoinna nuorille (K13).

Kiireetöntä yhdessäoloa.

Kahvilassa pätee Haavin säännöt.

Myytävänä pikkurahalla ”kahvia ja pullaa”.

T e r v e t u l o a !

Jokioisten-Ypäjän 4H-yhdistys ry

P. 050 400 1113 /Satu

	   Hola Espanja!
Iloinen tervehdys Katalonian Espanjasta. 

Tutustumme Joki-Tammessa (Keskuskatu 15, 
Jokioinen) espanjalaiseen kulttuuriin ja tapoihin 

suomen kielellä. Nautimme iltaa tapaksien,  
leivonnaisten ja juoman kera 

torstaina 14.2.2013 klo 17–20. 
Hinta 6 euroa. 

Kaikki ovat tervetulleita!

Ps. Tapahtumassa myös pika-arpajaiset.

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO
www.jokioinen.fi
(03) 4182 7402
jokilaanin.kansalaisopisto@jokioinen.fi

	  

Ypäjänkylän Maa- ja kotitalousnaiset

HELMIKUUN TOIMINTAA
LASKIAISTAPAHTUMA Katinhännän 
kentällä tiistaina 12.2. klo 18.30. Makkarat 
mukaan. Pakkasraja -15. Tervetuloa!

Kartanon koulu, atk-luokka, 
Varsanojantie 97, Ypäjä
opettajana Heikki Helminen
Kurssimaksu 32 €, yht. 12 oppituntia
(työtön/eläkeläinen/maahanmuuttaja saa kurssista 10 euron 
opintosetelialennuksen)

Opit tekemään esityksiä, jotka sisältävät tekstiä, kuvia ja 
kaavioita.
Ilmoittautuminen viimeistään 8.3.2013.  
Kurssin numero on 340106.

Voit ilmoittautua internetin kautta osoitteessa  
https://www.opistopalvelut.fi/jokilaani/index.asp 
tai soittamalla opiston toimistoon p. (03) 4182 7402.

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO

POWER POINT -kurssi
tiistaisin ja torstaisin 
12.3.–21.3.2013 
klo 18.00–20.15
Maksimi 11 opiskelijaa 

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO

KANSANOMAISET PARITANSSIT
Miinan koulu/liikuntasali, 
Koulutie 8, Jokioinen
opettajana Anja Mikkola
Kurssimaksu 32 €, 
yht. 12 oppituntia (työtön/eläkeläinen/maahanmuuttaja saa kurs-
sista 10 euron opintosetelialennuksen)

Kurssilla teemana ovat kansanomaiset paritanssit, kuten 
valssi ja sen helpot variantit sekä jenkka, sottiisi, polkka, 
masurkka ja hambo. Kurssi toteutuu, jos vähintään 20 opis-
kelijaa ilmoittautuu. Voit tulla yksin tai kaverin kanssa!

Ilmoittautuminen viimeistään 14.2.2013.  
Kurssin numero on 830202.

Voit ilmoittautua internetin kautta osoitteessa 
https://www.opistopalvelut.fi/jokilaani/index.asp 
tai soittamalla opiston toimistoon p. (03) 4182 7402

sunnuntaisin (tunnit on mahdollista 
siirtää ryhmän toivomuksesta myös 
perjantai-iltaan) 17.2.–7.4.2013  
(ei 3.3. eikä 31.3.) klo 19.00–20.30

- Liikuntahalli Pertunkaaressa (Pertuntie 5).
- Vuoden jokaisena sunnuntaina.
- Ovet avataan kello 16:30.
- Pelaaminen aloitetaan kello 18:00.
- Pelaamisen välissä yksi tauko.
- Pelaajille tarjolla veloituksetta kahvia joka kerta.
- Kirja 4,00 euroa, irtopeliliuskat 1,00-3,00 euroa, arvat- Kirja 4,00 euroa, irtopeliliuskat 1,00-3,00 euroa, arvat
  1,00-2,00 euroa.
- Asiakkaat saavat itse valita kaikki peliliuskat ja arvat
  runsaasta valikoimasta.
- Bingosta voitot pelaajan valinnan mukaan S-ryhmän,
  K-ryhmän tai Suomen Lähikauppa Oy:n (Euromarket,
  Valintatalo ja Siwa) lahjakortteina.
- Bingosta pienin jaettava voitto 20,00 euroa, jakoon- Bingosta pienin jaettava voitto 20,00 euroa, jakoon
  mennessä 10,00 euroa.
- Kioskista edullisesti paikan päällä paistetuja suolaisia
  sekä makeita leivonnaisia ja paljon muuta.
- Myynnissä Huiluntuhti-makkaraa grillattuna.
- Arvoista voitot (uusia arpoja lukuun ottamatta)
  asiakkaan valinnan mukaan kioskin valikoimasta
  (lahjakortteja, arpoja, kahvipaketteja, sokeripaketteja ja  (lahjakortteja, arpoja, kahvipaketteja, sokeripaketteja ja
  paljon muuta).

Yllätys-Bingo

Kallenpolku 3  3 h,k,S, 2 parv 
69,5 m2. Yhdellä keskustan 
parhaista paikoista nätti ja va-
loisa päätyasunto, missä 2 lasit 
parveketta. Ovellinen autoka-
tos, heti vapaa. Hp 81.000,-. 
H Einola 0400-536 547, k 657 
482.

Hannu Einola 0400 536 547
Matti Mäkinen 0400 536 941

s-posti: etunimi.sukunimi@op.fi
www.opkk.fi 

Loimijoen OP-Kiinteistökeskus
Väinämöisenkatu 6, 32200 Loimaa

Uotilantie hallirakennus n. 250 
m2 + 90 m2 Peltiverh. 80-luv. 
rak. jossa korkeaa yht. tilaa n 
250 m2, lisäksi asunto-osat n 
20 m2 ja n 70 m2, Kunto tyydyt-
tävä. T 3350 m2. Halli nyt vuok-
rattuna. Hp 110.000,-. H Einola 
0400-536 547, k 658 962.

Kerrostalo      Halli  
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Liikuntatapahtumia

Keskustan Ypäjän Eteläisen po:n
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
KOKOUS

maanantaina 18.2.2013 klo 18.00 Veteraanituvalla.
Tervetuloa!

Johtokunta

Sotainvalidien Veljesliiton
Ypäjän osasto ry:n 

VUOSIKOKOUS
pidetään maanantaina 18.2.2013 klo 13.00 Veteraa-
nituvalla.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
TERVETULOA!

Johtokunta

ÄIJÄSÄHLY 
Ypäjänkylän seurantalolla

tiistaisin  5.3. – 16.4.2013 
klo 18.30 – 20.00

Hinta 15 € / hlö. Omat mailat ja välineet mukaan.

Huom! Liukuva ikäraja ylöspäin K-37. 

Ryhmän perustaminen edellyttää riittävän osal-
listujamäärän.

Ilmoittaudu 22.2. mennessä liikunnanohjaajalle 
merja.kivimaki@ypaja.fi 

P e l i n  p a i k k a

UINNIT
ke 6.2. Loiske Somero. Lähtö 
Ypäjältä klo 10, paluu n. klo 13. 
Yhteiskuljetus matka  
5 e / hlö + uimalippu.

ke 6.3. Vesihovi Loimaa.  
Lähtö Ypäjältä klo 10, paluu n. klo 13. 

Yhteiskuljetus matka 5 e / hlö + uimalippu.
Ilmoittautuminen ja tiedustelut liikunnanohjaaja,  

sähköposti merja.kivimaki@ypaja,  
puh. ma – ke 050 433 9002. 

Ypäjän Sotaveteraanien jäsenet 
ja kannattajajäsenet

Helmikuun  ILTAPÄIVÄTILAISUUS
Seurakuntakodilla keskiviikkona 13.2.2013 klo 14.00.
Tervetuloa.
Ypäjän Sotaveteraanit ry:n VUOSIKOKOUS pide-
tään Veteraanituvalla keskiviikkona 13.3.2013 klo 
14.00.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosiko-
kousasiat.
Tervetuloa.

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry
Helmikuun toimintaa 

Kuukausikokoontuminen Veteraanituvalla tiistaina 
12.2. klo 13.
Osuuspankin toimitusjohtaja Kirsi-Marja Hiidensalo 
tulee kertomaan ajankohtaisista pankkiasioista. 
Kirjoittajapiiri kokoontuu Eeva Kannistolla perjantai-
na 15.2. klo 14.
Tarinatupa kokoontuu Veteraanituvalla keskiviikkona 
20.2. klo 13.
(Vuosikokous Veteraanituvalla tiistaina 5.3. klo 12.)

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys

Kuusjoenkulman kyläyhdistys tiedottaa:
Tulossa:
Vuosikokous         Tuottajain tuvalla  

sunnuntaina 10.3.2013 klo 13.00.
Kuutamohartaus  Huldan mökillä  

maanantaina 25.3.2013 klo 19.00.
Kuusjoenkulman kyläyhdistys

Ypäjän Karjalaisseura ry tiedottaa

TUPAILTA
keskiviikkona 13.2.2013 kello 18.00 Lassi 

Vellingin luona osoitteessa Mannistentie 262 Ypäjä.
Tervetuloa haastelemaan ja keskustelemaan kevään 
toiminnasta.
Tervetuloa joukolla mukaan.
JUURET MUOLAASSA -seminaariesitykset Helsin-
gissä:
5.2.2013 Eero Ekman kertoo tapahtumista Muolaasta 
ja muolaalaisten vaihteista 
5.3.2013 Jyrki Paaskoski esitelmöi aiheesta ”Vanhan 
Suomen lahjoitusmaat – vaikutukset Kannaksella ja 
Muolaan alueella”.
9.4.2013 Ilmari Hakala kertoo aiheesta ”Paluu Karja-
laan. Karjalaisten paluu kotiseuduilleen 1942–1943.”
Lisätiedot kuljetuksista Pekka 0400 260 949.

Huomio Piilikankaan avantouimarit
Avantosaunavuorot jatkuvat 
vuoden 2013 talvikaudella  
huhtikuun loppuun saakka  
keskiviikkoisin ja  
sunnuntaisin klo 18–21
Tervetuloa uudet ja vanhat uimarit!   

Kuusjoenkulman kyläyhdistys  
ja Piilikankaan Pingviinit

Ypäjän urheilukentällä maanantaina 25.2. kello 18:00. 
Tyyli vapaa.

Sarjat ja matkat (tytöt ja pojat kilpailevat omissa 
sarjoissaan):
2009 syntyneet ja nuoremmat  0,3 km
2008-2007 syntyneet        0,4 km
2006-2005 syntyneet        1,2 km
2004-2003 syntyneet2004-2003 syntyneet        2,2 km
2002-2001 syntyneet        3,4 km

Kaikki osallistujat palkitaan!

IlmoittauduIlmoittaudu viimeistään sunnuntaina 23.2. puhelimitse 
045 235 6212 tai sähköpostilla hallinto@ypajanyllatys.fi 
(ilmoita nimi ja syntymävuosi). Kilpailunumeron saat 
kilpailupaikalta tiistaina kello 17:00-17:30. Yhteistyössä 
Ypäjän Osuuspankki.

Tervetuloa hiihtämään ja kannustamaan koko perhe!

Hippo-hiihdot

Lähde lauantaina 9.3. lumilautailemaan, laskettelemaan, 
hiihtämään tai vaan tutustumaan Sappeen Matkailukes- 
kukseen. Reissu on kaikille avoin. Osallistujilla on 
mahdollisuus ilmaiseen lumilautailun perusteiden opetuk- 
seen. Reissun hinta on 5,00 euroa, sisältäen kuljetuksen 
ja vakuutuksen. Laskettelijat saavat hissilipun edulliseen 
ryhmähintaan, aikuiset 31,00 euroa, 6-11-vuotiaat ja 
eläkeläiseteläkeläiset 21,00 euroa. Ilmoittautumiset ja tiedustelut 
hallinto@ypajanyllatys.fi tai 045 235 6212. Osallistujat on 
vakuutettu Ypäjän kunnan toimesta. Yhteistyössä 
Ypäjän kunnan vapaa-aikatoimi.

Arvioitu aikataulu
 Pysäkki                Lähtöaika  Paluuaika
 Loimaa, Ratakatu 2       7:15       21:00.
 Ypäjä, Pertuntie 5         7:30       20:40
 Jokioinen, Keskuskatu 21   7:50       20:20
 Humppila, Lasitehtaantie 5  8:10       20:00

Reissu
Sappeelle

Kaikki vuorot ovat ainoastaan jäsenille, Liikuntahalli 
Pertunkaaressa (Pertuntie 5) sekä kuntoliikuntapohjaisia 
ja pakollisena varusteena vuoroilla on ainoastaan 
tahraamattomat sisäpelikengät. Osallistujia ei ole 
vakuutettu, suosittelemme henkilökohtaisen 
tapaturmavakuutuksen hankkimista.

Aikuisten salibandy
SalibandynSalibandyn pelaamista 1996 syntyneille ja vanhemmille 
maanantaisin ja keskiviikkoisin kello 19:30-21:00. 
Ilmainen.

Aikuisten lentopallo
Lentopallon pelaamista 1996 syntyneille ja vanhemmille 
tiistaisin sekä perjantaisin kello 10:00-12:00. Ilmainen.

Naisten lentopallo
LentopallonLentopallon pelaamista 1996 syntyneille ja vanhemmille 
naisille tiistaisin kello 19:30-21:00. Ilmainen.

Nuorten salibandy
Salibandyn pelaamista ja harjoituksia 1997-1999 
syntyneille torstaisin kello 16:00-17:30. Ilmainen. 21.2. ei 
ole vuoroa!

Lasten salibandy
SalibandynSalibandyn pelaamista ja harjoituksia 2000-2002 
syntyneille keskiviikkoisin kello 15:30-17:00. Ilmainen. 
20.2. ei ole vuoroa!

Tenavien salibandy 1
Salibandyn pelaamista ja harjoituksia 2003-2004 
syntyneille maanantaisin kello 17:00-18:00. Ilmainen. 
18.2. ei ole vuoroa!

Tenavien salibandy 2Tenavien salibandy 2
Salibandyn pelaamista ja harjoituksia 2005-2006 
syntyneille keskiviikkoisin kello 17:00-18:00. Ilmainen. 
20.2. ei ole vuoroa!

Lentisliikkari
LentopallonLentopallon pelaamista ja harjoituksia 2004-2006 
syntyneille tiistaisin kello 16:30-18:00. 20,00 euroa/kausi. 
Vuoro on täynnä.

Koko perheen liikuntavuoro
Omaehtoista liikuntaa kaikenikäisille (alle 15-vuotiaat 
15-vuotta täyttäneen seurassa) keskiviikoisin kello 
18:00-19:30. Ilmainen.

SulkapalloSulkapallo
Sulkapallon pelaamista kaikenikäisille (alle 15-vuotiaat 
15-vuotta täyttäneen seurassa) maanantaisin kello 
18:00-19:30. Ilmainen.

Liikuntavuorot

Lauantaina 16.2. Tolmin laavulla (1 km), lauantaina 23.2. 
Kolin kodalla (5 km) ja lauantaina 2.3. Retkeilymaja 
Talastuvalla (7 km) on kello 10:00-12:00 välisenä aikana 
koko ajan tuli valmiina ja erilaisia juomia sekä makkaraa 
(valmiiksi grillattuna ja itse grillattavaksi) myytävänä. 
Kaikille avoin ja ilmainen. Pakkasraja -15 °C. Osallistujat 
on vakuutettu kunnan toimesta. Yhteistyössä Ypäjän 
kunnan vapaa-aikatoimi.kunnan vapaa-aikatoimi.

Laturetkiä
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Sosiaaliasiamies
Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä
Maija Heiskanen 
Forssan sairaala, toinen kerros 
Urheilukentänkatu 9 
30100 FORSSA 
Postiosoite: PL 42, 30101 FORSSA
Ajanvaraus puh. (03) 4191 4092
puhelinajat: ti, ke ja to klo 10–11
 Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on
•  neuvoa asiakkaita sosiaalihuollon asiakkaan ase-

masta ja oikeuksista annetun lain soveltamiseen liit-
tyvissä kysymyksissä

•  avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä asiak-
kaan kohtelusta

•  tiedottaa asiakkaan oikeuksista
•  toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämisek-

si ja toteuttamiseksi
•  seurata asiakkaan oikeuksien ja aseman kehitystä 

kunnassa ja antaa siitä vuosittain selvitys kunnan-
hallitukselle

Sosiaaliasiamiehen tehtävä on lähinnä neuvoa an-
tava, hän ei tee päätöksiä eikä myönnä avustuksia. 
Käytännössä hän ottaa tarpeen mukaan yhteyttä 
kunnan sosiaalitoimen viranhaltijoihin ja työntekijöi-
hin asiakkaan pyynnöstä ja suostumuksella, avustaa 
asiakasta muistutuksen teossa ja kertoo mahdollisista 
muutoksenhaku- ja kanteluteistä.
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuk-
sista koskee myös yksityisiä sosiaalipalveluja, joten 
niiden palveluksia käyttävät asiakkaat/asukkaat voivat 
myös kääntyä sosiaaliasiamiehen puoleen, mikäli tar-
vetta on.

Ypäjän kunta järjestää

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
perjantaina 15.2.2013

Lähtö Ypäjän torilta 15.2.2013 klo 10.00 ja  
paluu Forssasta noin klo 12.30.

Matkan hinta on 11 euroa/henkilö. Forssassa taksi ajaa 
kauppakeskuksiin (Prisma, Citymarket) ja tarpeen mukaan 

Forssan keskustaan.

Ilmoittautumiset asiointimatkalle  
Taksi Tuomas Sirénille puh. 040 757 5833.

Esi- ja perusopetukseen 
ilmoittautuminen
Ypäjän kunnan esiopetukseen sekä perusopetukseen 
1. luokalle lukuvuonna 2013–2014 tulevien oppilaiden 
ilmoittautuminen on 
tiistaina 26.2.2013  
Esiopetukseen ilmoittautuminen on Toimintakeskuk-
sessa päivähoitotoimistossa klo 14–17 ja kouluun il-
moittautuminen Levän, Perttulan ja Ypäjänkylän kou-
luilla klo 15–16.
Esiopetukseen ilmoitetaan vuonna 2007 syntyneet ja 
kouluun vuonna 2006 syntyneet lapset.
Ypäjällä 18.1.2013

Sivistyslautakunta
Perusturvalautakunta

Verenpaineenmittaus
ilman ajanvarausta

Ypäjän Osuuspankin alakerrassa
keskiviikkona 13.2.2013 klo 10.30–11.30 
keskiviikkona 13.3.2013 klo 10.30–11.30 
keskiviikkona 10.4.2013 klo 10.30–11.30
keskiviikkona 15.5.2013 klo 10.30–11.30

Tervetuloa!
Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

Verenpaineenmittaus
 ilman ajanvarausta

Ypäjänkylän lainausasemalla
keskiviikkona 20.2.2013 klo 10.30–11.30
keskiviikkona 20.3.2013 klo 10.30–11.30
keskiviikkona 17.4.2013 klo 10.30–11.30
keskiviikkona 22.5.2013 klo 10.30–11.30

Tervetuloa!
Ypäjän kunnan kotisairaanhoitoVuoden 2012 parhaiden ypäjäläisten 

urheilijoiden palkitseminen
Ypäjän sivistyslautakunta palkitsee vuoden 2012 par-
haat urheilijat, jotka ovat menestyneet vähintään SM- 
tai aluemestaruustasolla. Tässä tarkoituksessa sivis-
tyslautakunta haluaa tietoja ypäjäläisten urheilijoiden 
menestyksestä vuodelta 2012. 
Urheilijat tai seurat, ilmoittakaa parhaat saavutukset 
viimeistään torstaina 28.2.2013 kirjallisesti osoitteel-
la Ypäjän kunta, sivistystoimi, Perttulantie 20, 32100 
YPÄJÄ tai sähköpostilla kunta@ypaja.fi.

Sivistyslautakunta

Perus- ja kohdeavustukset
liikunta- ja nuorisotoimintaan vuodelle 2013
Sivistyslautakunta julistaa haettavaksi avustuksia 
seuraavasti:
Perusavustukset
Perusavustuksia myönnetään varsinaisen toiminnan tukemi
seen. Perusavustushakemukseen tulee liittää toimintaker
tomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä toimin
tavuodelta, toimintasuunnitelma ja selvitys siitä, mikä on pe
rustoimintaa, johon avustusta haetaan, se kä talousarvio vuo
delle 2013. Mikäli kyseessä on uusi hakija, tulee hakemukseen 
liittää yhdistyksen säännöt. Nuorisotoimen avustuksia voidaan 
myöntää ypäjäläi sille yhdistyksille ja yhteisöille, lapsille ja nuo
rille suun natun toiminnan tukemiseen.
Liikuntatoimen avustuksia voidaan myöntää urheilu seuroille.
Perusavustukset on haettava kunnan kotisivulta (www.ypaja.fi) 
tai kunnanviraston palvelupisteestä saatavalla lo makkeella.
Sivistyslautakunnalle osoitetut hakemukset liit teineen tulee jät
tää 31.3.2013 mennessä osoitteella Ypäjän kunta, sivistyslau
takunta, Perttulantie 20, 32100 YPÄJÄ. 

Kohdeavustukset
Kohdeavustuksia myönnetään erilliseen, varsinaisen perustoi
minnan ulkopuoliseen toimintaan, esim. ker taluontoisten ta
pahtumien järjestämiseen, projekteihin tai kalustohankintoihin. 
Kohdeavustushakemukseen tulee liittää toimintaker tomus, ti
linpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä toimintavuodelta, 
mikäli niitä ei ole toimitettu perus avustushakemuksen yhtey
dessä, sekä suunnitelma avustuksen käytöstä.
Kohdeavustukset maksetaan kuitteja vastaan. 
Kohdeavustukset on haettava kunnan kotisivulta (www.ypaja.fi) 
tai kunnanviraston palvelupisteestä saatavaIla lomakkeella (sa
ma lomake kuin perusavustuksissa). 
Kohdeavustushakemuksia voi jättää pitkin toiminta vuotta   
osoitteella Ypäjän kunta, sivistyslautakunta, Perttulantie 20, 
32100 YPÄJÄ.

Lisätietoja antaa  liikunnanohjaaja Merja Kivimäki  
puh. 7626 5260 tai merja.kivimaki@ypaja.fi.

Sivistyslautakunta

Syksyn 2012 kuntokauden voittajat
Kuntokortit 
(arvotaan 7 voittajaa)
1. Jukka Laaksonen
2. Hilkka Mäkilä
3. Eila Puolamäki
4. Kirsti Kangas
5. Juhani Heikkilä 
6. Terttu Heikkilä
7. Kalevi Pitkänen

Kuntovihkot (1/vihko)
1. Tomi Ojala
2. Vilja Hannula
3. Markku Riikonen
4. Jari-Pekka Salmi
5. Harri Virtanen
6. Pirjo Lindholm
7. Sini Siren
8. Mirja Hänninen 

Palkinnot noudettavissa Ypäjän kunnantalon palvelu-
pisteestä 28.2.2013 mennessä.

Avoin päiväkoti / perhekerho
Seurakuntakodilla
Helmikuun ohjelma:
pe 8.2.    ystävänpäiväkortti
pe 15.2.  ”jumppa”
pe 22.2.  ei avointa (hiihtoloma)
pe 1.3.    satuhetki
Tapaamisiin!

Lisätietoja: 
Tiina     p. (02) 7626 5255  

(esikoulu) 
Hanna p. 040 553 6362

Asiakasmaksu 2 e / perhe.
Perusturvalautakunta & srk

Linja-autovuorot Forssaan ja Loimaalle 
lähtö – perillä
Ypäjä – Loimaa
klo 06.10 – 06.30 ma–pe kouluvuoden aikana  (Manninen – Loimaa)
klo 07.30 – 07.50 koulupäivinä ma–pe (Manninen – Loimaa)
klo 08.25 – 08.45 koulupäivinä ma–pe (Manninen – Loimaa)
klo 11.05 – 11.50 ma–pe kouluvuoden aikana (Ypäjänkylä – Loimaa)
klo 13.05 – 13.25 ma–pe kouluvuoden aikana (Manninen – Loimaa)
klo 13.25 – 14.10 ma–pe kouluvuoden aikana (Ypäjänkylä – Loimaa)
klo 14.30 – 15.00 koulupäivinä ma–pe (Ypäjänkylä – Loimaa)
klo 15.30 – 16.00 koulupäivinä ma–pe (Ypäjänkylä – Loimaa)
klo 16.05 – 16.25 ma–pe kouluvuoden aikana (Manninen – Loimaa)
klo 16.30 – 17.05 koulupäivinä ma–pe (Ypäjänkylä – Loimaa)

Loimaa – Ypäjä
klo 06.50 – 07.10 ma–pe kouluvuoden aikana (Manninen – Ypäjä)
klo 06.50 – 07.30 koulupäivinä ma–pe (Ypäjänkylä – Ypäjä)
klo 08.00 – 08.25 koulupäivinä ma–pe (Ypäjänkylä – Ypäjä)
klo 10.45 – 11.05 ma–pe kouluvuoden aikana (Manninen – Ypäjä)
klo 13.10 – 13.25 ma–pe kouluvuoden aikana (Manninen – Ypäjä)
klo 13.45 – 14.05 ma–pe kouluvuoden aikana (Manninen – Ypäjä)
klo 14.10 – 14.30 koulupäivinä ma–pe (Manninen – Ypäjä)
klo 15.10 – 15.30 koulupäivinä ma–pe (Manninen – Ypäjä)
klo 16.10 – 16.30 koulupäivinä ma–pe (Manninen – Ypäjä)
klo 17.20 – 17.40 ma–pe kouluvuoden aikana (Manninen – Ypäjä)

Ypäjä – Forssa
klo 07.10 – 07.50 ma–pe kouluvuoden aikana
klo 14.05 – 14.40 ma–pe kouluvuoden aikana
klo 17.40 – 18.15 ma–pe kouluvuoden aikana

Forssa – Ypäjä
klo 05.45 – 06.10 ma–pe kouluvuoden aikana
klo 12.30 – 13.05 ma–pe kouluvuoden aikana
klo 15.30 – 16.05 ma–pe kouluvuoden aikana

Tiedustelut linjaautovuoroista ja asiointimatkoista koulutoi
mensihteeri Auli Hossi puh. (02) 76 265 261 tai 050 574 7739

KIRJASTO
YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO
Hossintie 2, 32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5269 
puh. (02) 7626 5268, 050 562 6301 (kirjastonjohtaja, 
kulttuuriasiat)
sähköposti: ypajan.kirjasto@ypaja.fi
www.ypaja.fi
www.lounakirjastot.fi
Ypäjän kirjasto löytyy myös Facebookista haulla ”ypä-
jän kirjasto”.

Aukioloajat
ma klo 13–19
ti klo 13–19
ke  klo 13–16
to   klo 13–19
pe  klo 13–16
Joka kuukauden 2. lauantaina klo 11–14, helmikuun 
lauantai 9.2. Kirjasto on kiinni torstaina 7.2. henki-
lökunnan koulutuksen vuoksi. Lainanpäivänä perjan-
taina 8.2. kello 13–16 kirjastossa esitellään sähköisiä 
aineistoja (e-kirjoja, ePress-sanomalehtiä, Naxos-mu-
siikkia, eBookingia), kahvitarjoilu! Tervetuloa!

YPÄJÄNKYLÄN LAINAUSASEMA 
Ypäjänkyläntie 951, 32140 Ypäjä as
puh. 050 363 0508
Aukioloajat
ti klo 17–19
ke  klo 10–12
Kerran kuukaudessa lauantaina klo 10–13, helmikuun 
lauantai 16.2.

LUKUPIIRI
Lukupiiri kokoontuu sunnuntaina 24.2. klo 17–19 pää-
kirjaston näyttelytilassa. Luetaan Joanne Harrisin ro-
maaneja.

NÄYTTELY
Niina Laitosen akvarelleja ja liitutöitä.

SÄHKÖNKULUTUSMITTARI LAINATTAVISSA
Sallila-yhtiöt on lahjoittanut Ypäjän kirjastolle sähkön-
kulutusmittarin, jota lainataan koteihin kahden viikon 
ajaksi.


