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KansallinenVeteraanipäivä

Ypäjän kunnanhallituksen pitkäaikainen puheenjohtaja
Markku Leppälahti
täytti 60 vuotta
maanantaina 24.3.2014.
Juhlavastaanoton
yhteydessä kunnantalon
valtuustosalissa
paljastettiin
Markku Leppälahden
muotokuva, jonka on
kuvannut valkokuvaaja
Sirpa Ryyppö. Kuvassa
päivänsankari
Markku Leppälahti,
airuet Margit Rajahalme
ja Jouko Käkönen
sekä taulun tekijä
Sirpa Ryyppö.

27.4.2014

”Kiitollisina kohti tulevaisuutta”
klo 09.30	Seppeleen lasku Sotaanlähdön muistomerkille Pertunmäellä
klo 10.00	Kansallisen Veteraanipäivän messu Ypäjän kirkossa

Kirkkokahvit seurakuntakodissa

Tervetuloa!
Kunniamerkit

Ypäjän kunta tarjoaa ilmaisen kuljetuksen veteraaneille ja
heidän puolisoilleen kotoa tilaisuuteen.
Ilmoittautumiset kuljetukseen puh. 050 562 6301
viimeistään perjantaina 25.4.2014.
Ypäjän kunta ja seurakunta

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

Yhteisvastuumyyjäisten ja -lounaan
tuotto kulujen jälkeen oli 521,85 €.

www.parturikampaamooutiperho.fi

TSR-TEKNIIKKA OY

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

FOREVER

KIITOS!

Tapani Sirén

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

Kiitokset kaikille myyjäisiin ja lounaaseen eri tavoin osallistuneille ja lahjoituksia tuoneille! Kiitokset Kotinisulle, Paijan Ailille
herneistä, Perttulan Kukalle ja Lahjalle, Salelle, Siwalle,
Ypäjän Apteekille ja Ypäjän Vehnämyllylle lahjoituksista.
Vappuaattona 30.4. on tulossa Yhteisvastuun vapputapahtuma, johon uudet lahjoitukset on tervetulleita!
Yhteisvastuukeräys jatkuu edelleen.
Jos ovellasi ei ole käynyt lipaskerääjää, voit osallistua
keräykseen myös kirjastoissa, pankissa tai lahjoittamalla
tilille: FI95 5539 3320 0111 85. Viitetieto: Lahjoitukseni.
Ostetaan

RIVITALOKAKSIO

Kartanon koululla torstaina 10.4.2014 klo 19.00

Haketusta sopivasti

Liput: aikuiset 7 € / lapset 3 €
Buffetti
Tervetuloa!
Tuotto eskarilaisten sähköpianoon.

puh. 0400 823 977

Järj. Kartanon koulun musiikin valinnainen

Ypäjän keskustasta.
Puh. 050 563 9832

YPÄJÄN SEURAKUNNAN
NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT

Haketuspalvelu Laaksonen

Ypäjän hautausmaalle otetaan kesätyöntekijäksi kaksi
(2) nuorta; tyttö ja poika, kumpikin yhdeksi (1) kuukaudeksi kesä-heinäkuun välisenä aikana. Palkka on työehtosopimuksen mukainen.
Nuorten kesätyö on tarkoitettu vuosina 1993–1998
syntyneille ypäjäläisille koululaisille, opiskelijoille ja
muille työtä vailla oleville nuorille. Työpaikan saamisen
ehtona on, että nuoren kotipaikka on Ypäjän kunta.
Kirjalliset hakemukset 14.4.2014
klo 12.00 mennessä osoitteella
Ypäjän seurakunta, taloustoimisto,
Papalintie 1 B 13, 32100 Ypäjä
tai sähköposti: katja.laine@evl.fi.
Valinta suoritetaan arpomalla.
Valituille ilmoitetaan valinnasta
viikolla 17.
Lisätietoja antaa talouspäällikkö
Katja Mäkelä, p. 040 148 4092.

KUIVAA KOIVUKLAPIA
irtona ja n. 1,4 m3 pusseissa.
Myös kotiinkuljetus.
Pasi Uusitalo
p. 040 709 2482

Hyväntekeväisyyskonsertti

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

Kotimaista, erittäin imukykyistä

OLKIPELLETTIÄ

saatavana suurissa säkeissä.
Toimitukset Ypäjän alueelle.
P. 0500 780 459

YPÄJÄN
TAKSI
Puh. (02) 727 1180

”Valmiina peliin” kuva Konsta Sivula 8 v.
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin
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DIAKONIATYÖ

Y päjän seurakunnan
toimintaa huhtikuussa

Ypäjäläinen
Ypäjän kunnan ja Ypäjän seurakunnan julkaisema tiedotuslehti Ypäjän kunnan asukkaille.
42. vuosikerta.
Lehden suurin vastuu ilmoituksen julkaisemisessa sattuneesta virheestä on ilmoituksen
hinta.
Päätoimittaja:
Tapani Rasila
Sivunvalmistus:
Pirkanmaan Lehtipaino Oy
Toimituksen osoite:
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5214
fax. (02) 767 7214
email: ypajalainen@ypaja.fi
ILMOITUSHINNAT
Etusivun alaosa
0,75 €/ pmm + alv
Takasivu
0,75 €/ pmm + alv
Muu osa lehteä
0,50 €/ pmm + alv
Etusivun yläosan
suuri ilmoitustila
(6 palstaa x 170 pmm)
500 € + alv
Määräpaikkakorotus
0,10 e / pmm + alv
Yhdistysten ilmoitukset
Maksutta
TILAUSHINNAT
Ypäjän kunnan alueen
osoitteisiin veloituksetta
Tilaukset kotimaahan ja
ulkomaille
30 e / vuosikerta + alv 10 %
TILAUSOSOITE
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 762 6500
fax. (02) 767 7214
ISSN 1237-2528
Ypäjän kunta
Toimistot avoinna
ma–ke 9.00–15.00
to
9.00–17.00
pe
9.00–14.30
puh. vaihde (02) 762 6500
fax. (02) 767 7214
Ypäjän seurakunta
Papalintie 1 B 13
32100 Ypäjä
puh. (02) 767 3108
fax. (02) 767 3081
Kirkkoherranvirasto avoinna
ma, ke, to klo 9.00–12.00
ti ja pe suljettu
Diakoniatoimisto avoinna
ke klo 10–11.30, to klo 15–16
puh. 040 553 6362
PAINOPAIKKA
Pirkanmaan Lehtipaino Oy
Huhtikuun Ypäjäläinen ilmestyy
sunnuntaina 4.5.2014. Lehteen
tarkoitettu aineisto on toimitettava kunnantalolle 25.4.2014
klo 12.00 mennessä.
Kesäkuun Ypäjäläinen ilmestyy
1.6.2014.

Seurakunnan asiat
kirkkoherra
Vesa Rasta

ti 1.4.

klo 16.30 Kokkis-kerho
klo 17.00 Kaiken Kansan lauluryhmä
klo 18.30 Lauluilta kaikille
ke 2.4.
klo 10.00 – 11.30 Diakoniapäivystys
klo 11.30 Keskiviikkoruokailu
klo 13.00 Palvelukeskuksen hartaudet; Vesa ja Kaija
klo 13.00 Hoiva, klo 13.30 Ruustinna, klo 14.10 Keva-kerho
klo 18.00 – 20.00 Riparin kanttoritunnit (kirkkomusiikki) srk-kodilla
klo 18.00 - 20.00 Isoskoulutus
to 3.4.
klo 15.00 – 16.00 Diakoniapäivystys
klo 18.00 Kirkkokuoro
pe 4.4.
klo 9.30 – 11.30 Perhekerho
su 6.4.
klo 10.00 Messu: Vesa ja Kaija
ti 8.4.
klo 16.30 Kokkis-kerho
ke 9.4.
klo 10.00 – 11.30 Diakoniapäivystys
klo 11.30 Keskiviikkoruokailu
klo 18.00 Partio
klo 18.00 Siionin kannel -lauluilta
to 10.4.
klo 11.00 Kultaisen iän kerho
klo 15.00 – 16.00 Diakoniapäivystys
klo 17.00 Kaiken Kansan lauluryhmä
klo 18.00 Kirkkokuoro
pe 11.4. klo 9.30 – 11.30 Perhekerho
klo 18.00 – 22.00 Nuortenilta
su 13.4. klo 10.00 Messu: Erkki Vappula ja Kaija, mukana Kaiken Kansan lauluryhmä
ti 15.4.
klo 10.00 Lasten kirkkohetki srk-kodilla. Ei kerhoja.
klo 16.00 Kaiken Kansan lauluryhmä. Huom aika!
klo 16.30 Kokkis-kerho
klo 18.00 Gospelmuusikko Pekka Simojoki: ”Mies ja Kitara” Ypäjän kirkossa
ke 16.4. klo 10.00 – 11.30 Diakoniapäivystys
klo 11.30 Keskiviikkoruokailu
klo 13.00 Palvelukeskuksen ehtoollishartaudet; Vesa ja Kaija.
klo 13.00 Hoiva, klo 13.30 Ruustinna, klo 14.10 Keva-kerho
klo 17.30 Kirkkoneuvosto
klo 18.00 – 20.00 Isoskoulutus
to 17.4.
Ei päiväkerhoja!
klo 15.00 – 16.00 Diakoniapäivystys
klo 18.00 Kiirastorstain ehtoolliskirkko: Vesa ja Kaija, mukana Kirkkokuoro.
pe 18.4. klo 10.00 Sanajumalanpalvelus: Vesa ja Kaija, mukana kuorolaisia.
su 20.4. klo 10.00 Messu: Vesa ja Kaija, mukana Kaiken Kansan lauluryhmä.
ma 21.4. klo 12.00 Sanajumalanpalvelus Ypäjänkylän rukoushuoneella; Vesa ja Kaija
ti 22.4.
klo 12.00 Diakoniapiiri Ypäjänkylässä
klo 16.30 Kokkis-kerho
ke 23.4. Ei Diakoniapäivystystä!
klo 11.30 Keskiviikkoruokailu
klo 18.00 Partio
to 24.4.
klo 11.00 Kultaisen iän kerho
klo 13.15 Työntekijäkokous
Ei Diakoniapäivystystä!
pe 25.4. klo 9.30- 11.30 Perhekerho
la 26.4.
klo 18.00 – 22.00 Nuortenilta
su 27.4. klo 10.00 Sanajumalanpalvelus: Vesa ja Tapio Laurila.
ti 29.4.
klo 16.30 Kokkis-kerho
klo 17.00 Kaiken Kansan lauluryhmä
klo 18.30 Lauluilta kaikille
ke 30.4. Ei Päiväkerhoja!
Ei Diakoniapäivystystä!
	klo 16 alkaen Vapputapahtuma srk-kodin pihalla; mukavaa ohjelmaa koko perheelle!

lisillä gospel-markkinoilla 35
vuotta. Pekan juhlakonserttisarja veti salit täyteen ympäri
maan muutama vuosi sitten.
Rippikoululaulujen säveltäjänä hän on maamme kärkinimi.
Hitiksi nousseessa Tilkkutäkki
-levysarjassa, jossa pop-artistit
laulavat riparilauluja, Simojoki
on useimpien sävellysten takana. Afrikkalainen gospel-messu,
Liekki-musikaali ja Monet kuoroteokset sekä sadat kitarabiisit
ovat muodostaneet suomalaisen
nykygospelin perustan.
Persoona ja mies kitaran
kanssa on tavattavissa ja kuultavissa Ypäjän kirkossa ilmaiseksi. Suosittelen lämpimästi konserttia kaikille. Näe mies joka
on tehnyt suomalaisen musiikin
eteen käsittämättömän suuren
päivätyön. Työ jatkuu...

PÄÄSIÄINEN

Pääsiäiseen valmistaudutaan
paastonaikana. Läpi käydään
Jeesuksen matka ristille. Palmusunnuntaina suosio on
suuri, mutta niin kuin laulamme, sekin vaihtuu syytökseen.
Pääsiäisen merkitys kristitylle
on Jeesuksen voitto kuolemasta. Kiirastorstaina Jeesus
at aterioi viimeisen kerran
tässä maailmassa opetuslastensa kanssa. Pitkäperjantaina Jeesus naulitaan ristille.
Jeesuksen lähipiiri vaipuu
synkkyyteen. Pietari lähtee
kieltäen pakosalle ja muutkin
lähtevät tahoilleen lymyillen.
Hetken ajattelevat Jeesuksen
tehtävän menneen pieleen,
edessä on paluu vanhoihin
töihin.
Pääsiäisaamu yllättää opetuslapset. Ensinnä haudalle
menneet naiset kertovat yllättävät uutiset. Muutkin juoksevat kukin omaa vauhtiaan
tyhjälle haudalle. Ensin Pietari vilkaisee tyhjään hautaan.
Vasta hetken kuluttua pelästynyt joukko uskaltautuu hautaan sisään. Enkeli ja käärinliinat yllättävät. Enkeli kysyy,
miksi elävää etsitään kuolleiden joukosta. Käärinliinat
ovat ikään kuin tyhjentyneet.
Niitä ei ole riisuttu Jeesuksen
päältä vaan niiden sisältä on
kadonnut niihin kääritty Jee-

sus!
Pääsiäisen merkitys ei vieläkään avaudu kaikille, vaikka Jeesus on puhunut asiat
etukäteen läheisilleen ja oikeastaan kaikille kuulijoilleen.
Jeesuksen seuraajien tappio
on muuttunut suurimmaksi
voitoksi ihmiskunnalle.
Alkujaan pääsiäisjuhlia
vietettiin, ja juutalaisten keskuudessa yhä, Egyptin orjuudesta vapautumisen muistoksi. Juhla saa uuden merkityksen.
Ensimmäisen pääsiäisen
tapahtumat muistuttavat kristittyä? nykyistä Eurooppaa.
Suomessakin kristillisten juhlien vietosta keskustellaan.
Onko yhteiskunnassa luvallista enää olla kristitty? Voiko lapsille opettaa ylösnousemuksen ilosanomaa? Myös
ensimmäisten vuosisatojen
kristittyjä vainottiin. Nytkin
kristittyjä painostetaan vaikenemaan. Jos vaikenemme,
Jeesuksen mukaan kivetkin
alkavat huutaa. Raamatun arvovaltaa ei ole voitu kumota
vuosituhantenkaan kuluessa.
Jeesuksen kehotus yhä kuuluu: ”Uskokaa Jumalaan, uskokaa minuun!”
Siunattua ja avoimesti
iloista pääsiäisaikaa!
Vesa Rasta

Vapputapahtuma
kaiken ikäisille
Srk-kodin pihassa 30.4.
klo 16 alkaen .

Pekka Simojoki
Ypäjän kirkossa hiljaisen viikon
tiistaina 15.4. klo 18 on mahdollista kuulla suomalaisen musiikin elävää legendaa. Kuka on
laulanut esimerkiksi suosittuja
yhteislauluja Herra kädelläsi tai
Evankeliumi, entä Taivaan Isä
suojan antaa, ehkä Rakkaus on
lahja Jumalan ym.? Pekka on
mies satojen laulujen takaa. Hänen yhtyeitään ovat mm. Exit,
Et Cetera -kuoro ja monia muita kokoonpanoja uran varrella.
Hän on viettänyt suurimman
osan nuoruudestaan Namibiassa
mikä näkyy hänen musiikissaan.
Simojoki on tehnyt musiikkia 1980-luvun alusta saakka.
Hänen ihmisläheinen lähestymistapansa yleisöön sekä musiikillinen neroutensa luovat
yhdistelmän joka on toiminut
Suomessa ja myös kansainvä-

Diakoniatoimistossa päivystys
ke klo 10 – 11.30 ja to klo 15 – 16.
Huom! Päivystystä ei ole ke 23.4.,
to 24.4., ke 30.4. eikä to 1.5.
Hanna on lomalla ti 22.4. – pe 25.4.
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.
Vähävaraisille tarkoitettua EU-ruokaa on vielä jäljellä. Niitä voi
tulla hakemaan päivystysaikoina, tai voit soittaa, ja sovitaan
aika. Muista ottaa oma kassi mukaan!

Myynnissä:
- Vastaleivottuja munkkeja
- Kahvia ja simaa
Simaa ja munkkeja myös mukaan

Arpajaiset
Nuorten valokuvakilpailu ratkeaa .
Äänestysaikaa klo 18 asti.
Lapsille:
Kasvomaalausta ja ongintaa,

Simojoki on edelleen ahkerimpia tunnettuja keikkailijoita.
Tämän jutun kirjoitushetkellä
hän lienee Afrikkaa kiertämässä. Simojoki on musiikillaan ja
olemuksellaan ihmisen todellisen kohtaamisen, todellisen
tasa-arvon puolestapuhuja.
Tervetuloa kirkkoon!!!
Vesa Rasta

TV:stä tutun Taika-Petterin pitämä
jonglöörityöpaja.

Taika-Show koko perheelle klo 17.
Klo 19 alkaen nuorille leffamaraton
ja Vappu-partyt

tuotto Yhteisvastuulle
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Hartaita Hetkisiä Onneton apina
aivan kalliolohkareen vieressä
niin, että niiden väliin jäi juuri
apinan mentävä tila.
Niinpä apina alkoi viettää
päivänsä tuossa kolossa, josta
kukaan ei sitä juuri nähnyt. Se
poistui piilopaikastaan ainoastaan ruokinta-aikaan ja silloinkin ainoastaan hetkiseksi.
Apina saikin olla melko lailla
rauhassa omassa kolossaan, eikä sitä juuri huomattu. Ihmiset
kyllä kiertelivät aitausta, mutta
suurinenäistä apinaa he eivät
nähneet.
Jonkin aikaa kaikki oli hyvin, mutta sitten tapahtui jotain
käsittämätöntä. Eräänä päivänä apinatarhan hoitajat tulivat
kaatamaan tuon puun, jonka
takana oli ainoa piilopaikka.
Miksi pitikin juuri tuo puu
kaataa, apina mietti surkeana.
Taas oltiin hirvittävässä tilanteessa, nauru ja pilkka raikasi,
eikä apina saanut hetken rauhaa tovereiltaan tai ihmisiltä.
Tapahtui kerran niin, että
aitaukseen tuli uusi asukas. Se
oli komea vanha simpanssi, joka oli aiemmin kiertänyt maailman toreja sirkuksen matkassa. Se oli elämänsä aikana
nähnyt valtavasti asioita ja
oppinut monenlaista. Nopeasti
simpanssin viisaus huomattiin
ja se nousikin koko aitauksen
johtajaksi. Muut apinat alkoivat kunnioittaa simpanssin
viisautta niin suuresti, että he
kävivät häneltä kysymässä

neuvoa kaikkiin ongelmiinsa
ja riitoihinsa.
Eräänä päivänä aitauksen
apinat aloittivat taas lällättelynsä: ”Isonenä”, he huusivat,
”ihmisetkin nauravat sinulle!
Naamasi on ruma kuin merinorsulla!” Apinasta tuntui
kamalalta. Kunpa vaan jotenkin pääsisin jotenkin nenästäni
eroon. Hetken tilannetta seurattuaan viisas johtajasimpanssi puuttui tilanteeseen. ”Oletteko todella näin ymmärtämättömiä, että pilkkaatte, ” se kysyi.
”Lopettakaa heti paikalla! Ettekö tiedä miksi ihmiset osoittelevat isonenäistä apinaa ja
yrittävät nähdä sen?” Simpanssi vaikeni. Vasta kun koko aitaus hiljentyi kuuntelemaan, se
sanoi: ”Eivät he pilkatakseen
osoittele. He haluavat lastensa
näkevän tuon harvinaisuuden.
He ovat tulleet kaukaa katsomaan nimenomaan sitä, sillä
se kuuluu maailman viimeisten
ns. nenäapinoiden joukkoon.
Nenäapina on hyvin uhanalainen laji, jota ei ole jäljellä enää
missään muussa eläintarhassa.”
Siitä hetkestä lähtien apina
ei enää hävennyt nenäänsä.
Se tiesi, että oli erityinen juuri
sen vuoksi. Sillä ei ollut enää
mitään tarvetta piilotella, vaan
se kulki ylpeänä suuri nenä
punakasti loistaen ja paistatteli
ihmisten katseilla. Sen sijaan
muut apinat häpesivät turha-

maista ja ymmärtämätöntä
käytöstään.
Niin, häpeä on tärkeä asia,
sillä se suojelee meitä ihmisiä monenlaisilta asioilta. Se
on ihmiselle luontainen suojarefleksi, joka estää meitä
tekemästä asioita, jotka loukkaavat itseä ja muita. On ihan
luonnollista siis hävetä, kun on
tullut töpättyä. Se opettaa, ettei
toiste töppää enää samoin.
Kenenkään ei kuitenkaan
tarvitse hävetä itseään. Taivaan
Isä on luonut meidät juuri sellaisiksi kuin me olemme. Tässä maailmassa ei ole ketään
sinunlaistasi tyyppiä, paitsi
sinä itse. Ilman noita korvia,
tuollaista nenää, tuon kokoisia
jalkoja tai mahaa, et olisi sinä
itse. Kanna oma itsesi siis ylpeästi, olet sen ansainnut!

katsottava aina puoli kierrosta
eteenpäin, näin tietää, mitä on
kohta tulossa, ja voi valmistautua siihen, miten pitikään
toimia. Jos vain menee, tulevat
tehtävät niin nopeasti, ettei ehdi yhtään valmistautua. On tiedettävä, minne on menossa ja
mitä on seuraavaksi tekemässä. Elämässäkin on hyvä tietää oman elämänsä perusasiat,
miksi kuljen tähän suuntaan,
millaisessa seurassa haluan
matkaa tehdä.
Olen vasta ratsastanut hevosella pieniä puomeja. Mutta kuitenkin ylitystekniikkaa
on harjoiteltu. Hyvissä ajoin
ennen ylitettävää puomia on
noustava kevytistuntaan. Käsillä voi ottaa vaikka harjasta
kiinni. Katse pitää suunnata
jo puomin yli, ja luotettava
hevoseen. Ei saa itse jäädä
katsomaan puomia. Matalat-

kin puomit ovat minulle vielä
jännittäviä, ylitettäviä kompastuskiviä. Elämässä jokaiselle
tulee tällaisia ”esteitä”, vaikeita asioita, joiden yli kuitenkin on päästävä. Toki joskus
elämän esteitä voisi oikaista
vierestäkin, mutta silloin jäisi
jotain oppimatta. Ratsastustunnillakin on hieno fiilis, jos
tehtävässä onnistuu ja on oman
jännityksensä voittanut. Samat
ohjeet toimivat elämässäkin.
Joskus tietää etukäteen jonkun
vaikean tai jännittävän asian
tulevan. Silloin on hyvä valmistella itsensä ajoissa ja sopivassa kohtaa suunnata katse
eteenpäin. Valoa ja helpompaa
aikaa näkyy jo edessä. Ei saa
jäädä katsomaan sitä estettä ja
murehtimaan paikoilleen, vaan
suunta on eteenpäin. Kun nostat katseesi ylös, saatat nähdä
auringonpilkahduksen.

Perhekirkkoon
seurakuntakodille

tiistaina 15.4.2014. klo 10.00

	
  

Isto Iipola

Ypäjän seurakunta

Päiväkerhoon ilmoittautuminen
Syksyn 2014 kerhoryhmien järjestelyjen vuoksi tarvitsemme seuraavat tiedot lapsestanne 22.5.2014 mennessä.
Päiväkerhoon pääsevät 3–5-vuotiaat lapset. Tänä vuonna
3 vuotta täyttävät voivat aloittaa syksyllä kerhon. Jo kerhoa käyviltä riittää sanallinen ilmoitus päiväkerhoon. Kerhomaksu 3-v. 15 e ja 4–5-v 30 e/vuosi, sisaralennus 5 e.
Lisätietoja saa päiväkerhosta puh: 040 804 9252 / Laila
Moisander maanantai-torstai klo 9 – 15 välisenä aikana.

Katso eteenpäin!
loitin vajaa kaksi vuotta sitten
ratsastuksen. Alkutunneilta
asti päähän on jäänyt soimaan
”katso eteenpäin”, ”katso minne menet”. Alkujännityksessä
en huomannut katsoa hevosen harjaa pidemmälle. Mutta
vaikka alkujännityksestä on
eroon päässyt, kuuluu tuo ”katso minne menet” aika usein.
Aiheellinen huomautus se on
elämässä yleensäkin. Katsotko, minne olet menossa? Vai
tuijotteletko omiin kengän
kärkiin? Aivan omiin jalkoihinsa katsoessa saattaa törmätä
johonkin tai kompastua, eikä
pääse reippaasti eteenpäin. Jos
nostaa katseen ylöspäin, eteenpäin, voi elämässä huomata jotain tärkeää.
Edessä saattaa näkyä valoa
tai jokin tavoiteltava asia, jonka saamiseksi töitä on alettava
tehdä nyt. Ratsastustunnilla on

TERVETULOA

#

Olipa kerran apina. Se asui
suuressa eläintarhassa, suuressa apina-aitauksessa, jossa ihmiset sitä töllistelivät. Apina ei
ollut aitauksessaan yksin, vaan
siellä asui myös monia muita
apinoita, suuria ja pieniä, asuipa aitauksessa gorillapariskuntakin.
Apina oli kuitenkin surullinen. Sillä oli nimittäin valtavan kokoinen räikeän punakka
nenä, josta muut apinat sitä
pilkkasivat. Päivästä toiseen
se kuuli lällättelyä isonenäisyydestä ja se sai apinan häpeämään nenäänsä. Muut aitauksen apinat hihkuivat: ”Katso
nyt ihmisiäkin, he osoittelevat
sinua sormellaan ja lasten nauru kaikuu kaiket päivät. Sinun
nenäsi on valtava!” Ja toden
totta, apina huomasi, ihmiset
todella osoittelivat sitä sormellaan ja nauroivat.
Apina häpesi nenäänsä niin
paljon, että alkoi peitellä sitä käsillään, jotteivät ihmiset
näkisi sitä. Tämäkään ei kuitenkaan tuntunut auttavan.
Lopulta se keksi, että jos se
hakeutuisi aitauksessa suojaisaan kohtaan, ihmiset ja toiset
apinat ehkä jättäisivät sen rauhaan. Aitaus oli melko avonainen ja koska ihmiset pääsivät
katsomaan apinoita jokaiselta
aitauksen sivulta, oli suojaisaa
paikkaa hankala löytää. Aitauksen keskellä oli kuitenkin
paljon puita ja eräs puu kasvoi

Askelin pikkuisin
pääsiäistä kohti…

Raamatussa Jeesus lupaa:
”Minä olen ylösnousemus ja
elämä. Joka uskoo minuun, saa
elää, vaikka kuoleekin, eikä
yksikään, joka elää ja uskoo
minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän?” (Joh.11: 25–26)
Kun jaksamme katsoa kohti
Jumalan lupauksia, pysymme
Hänessä. Toivo vie elämässä
eteenpäin. Ratsastustunnilla
olen kuullut myös: mieti reittiä! Jos oma tie on mielessä
selvänä, on helpompi se suorittaakin. Jos aina tehtävän kohdalla alkaa miettiä, mitä tässä
pitikään tehdä, ei tehtävä todennäköisesti onnistukaan. Me
kristityt saamme elää taivastoivossa, siihen luottaen, että pääsemme kerran taivaan iloon.
On hyvä pitää mielessä, mikä
on matkan päämäärä.
Hanna Hakala
diakoni

Sukunimi ______________________________________
Etunimet ______________________________________
Syntymäaika ________________________
Huoltajan nimi __________________________________
______________________________________________
Lähiosoite _____________________________________
______________________________________________
Postinro ___________ Paikka _____________________
Puh _______________________
Lastasi kerhosta hakevan henkilön/hoitajan nimi
______________________________________________
________________________ Puh__________________
Onko lapsellanne allergia tai jokin sairaus, joka pitää ottaa
huomioon kerhoaikana?
______________________________________________
______________________________________________
Saako lastanne kuvata/videokuvata kerhossa ja käyttää
kuvia esim. lehdissä ja srk:n tilaisuuksissa, esim. perhekirkot/ juhlat?
Kyllä _________ Ei ________

Seppo Juntunen ja Jaana Pöllänen Ypäjän kirkossa to 24.4 klo18!

Saako lapsenne kuvia käyttää seurakunnan internet kotisivuilla?

Suomen kirkkoja kauan kiertänyt pappi Seppo Juntunen
saapuu Ypäjän kirkkoon
24.4. Seppo on syvällinen,
sydämellinen ja hauska puhuja sekä esirukoilija. Hän
edustaa maltillista linjaa suhteessa karismaattisuuteen.
Hän on paneutunut myös
monien hengelliseen väkivaltaan liittyvien tapausten
ja ongelmien ratkaisemiseen
asiantuntijana. Jos joku on
kokenut hengellistä väkivaltaa Juntusella on terveitä ja

Kyllä _________ Ei ________

omakohtaisia näkökulmia
aiheeseen. Seppo Juntunen
edustaa kirkollista luterilaista
linjaa, hänen painopisteensä
on ristin teologiassa, ei niinkään ihmeellisyyksissä &
kummallisuuksissa kuin ehkä
joku on saattanut vuosikymmenten takaa ymmärtää? Hän
suhtautuu ääri-ilmiöihin kriittisesti. Sepon tilaisuuksissa
on kaikille tarjolla esirukousja sielunhoitomahdollisuus.
Rukouspalvelussa ja sielunhoidossa mukana on myös

seurakunnan työntekijöitä.
Sepon illat toteutetaan yhdessä seurakunnan kanssa.
Illat ovat myös musiikillisia.
Tällä kertaa mukana on tangokuninkaallinen Jokioisilta,
Jaana Pöllänen, säestäjänään
aviomiehensä Ville Uusitalo.
Jaana on tehnyt merkittävän
uran tango- & iskelmälaulajana ja hän on myös aktiivisesti ollut mukana hengellisen musiikin maailmassa.
Illan tunnelmat ja teemat sopivat uskoakseni kaikille ja

tilaisuus on ilmainen.
Rukous on ihmisen ja koko seurakunnan voimavara.
Sepon olen tuntenut jo lähes
kaksi vuosikymmentä. Hän
on hengellisessä työssään
osoittanut luotettavaksi matkakumppaniksi ja hyväksi
ystäväksi. Samoin on ollut
ilo kutsua myös hyvä ystävä
Jaana laulamaan Ypäjän kirkon tilaisuuteen. Tule myös
SINÄ, hyvä lukija!
Tervetuloa!
Vesa Rasta

Saako lapsenne osallistua päiväkerhon järjestämiin retkiin,
joista ilmoitetaan erikseen kerhovihkossa?
Kyllä _________ Ei ________
Saako lapsenne nimen antaa kerhokuvan kerhokavereille?
Kyllä _________ Ei ________
Mitä toivotte päiväkerhotoiminnalta __________________

_____________________________________________
_____________________________________________
Huoltajan allekirjoitus_____________________________

_____________________________________________
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Nurkkakuntalainen

Juhlien jälkeen
No niin, nyt tuli juhlittua!
Humppilan kunnanhallituksen
puheenjohtaja ilmoitti, että
olen nyt sitten 60:n ja kuoleman välissä. Meitä yhdistää
Syrjälän Anjan kanssa sydäninfarkti, joten olemme oppineet
iloitsemaan jokaisesta uudesta
aamusta. Olemme olleet kahden pienen kunnan hallitusten
puheenjohtajina myöskin hyvin pitkään. Ajatusmaailmamme on paljolti samanlainen.
Puoluepolitiikalla ei ole tämän
asian kanssa mitään tekemistä,
vaan kumpikin ajattelee oman
kuntansa parasta.
Olen kovasti kiitollinen
kunnalle, virkamiehille ja luottamushenkilöille, jotka järjestivät minulle hienot juhlat
kunnantalolle. Olin vähän kiusaantunut muotokuvasta, mutta lopulta katsoin sen olevan
paikallaan. En ajatellut itseäni,
vaan kuntaa; ehkä luottamustoimen huomioiminen kunnioittaa omalta osaltaan kunnan
itsenäisyyttä.
Lehtijutuissa yritin tuoda esiin Heikki Uusi-Köllin
osuutta poliittiseen uraani.
Ilman häntä en olisi koskaan
löytänyt reittiä keskustalaisen
vaikuttamisen saloihin.
Viikonloppuna tehdyt valtakunnalliset sosiaalitoimen
ratkaisut varjostivat omia juhliani. Valvoin yöllä ja yritin
netin kautta löytää tietoja tehdyistä sopimuksista. Aluksi
epäilin, että Sipilä on mennyt
tekemään oman maalin, mutta uusi päivä toi uutta toivoa.
Ehkä sittenkin siihen malliin
voidaan sovittaa Forssan malli. Mahdollisesti tehtyä esitystä
voidaan kehittää niin, että Ypäjänkin palvelut voidaan turvata
jatkossa.
Joka tapauksessa edessä
on valtava työ saada karkea
aihio todellisuudeksi. Olen itse menossa puoluehallituksen
ennenaikaiseen kokoukseen
miettimään puoluejohtajan tekemisiä. Olen tässä monien
vuosien varrella tottunut nopeisiin puhelinkokouksiin ratkomaan tärkeitä asioita. Nyt

Sipilä on mennyt tekemään
omiaan, mikä on uutta kulttuuria. Olen laskenut kymmeneen
monta kertaa ja samalla olen
yrittänyt miettiä, mitä hyviä
puolia voisi olla alueella, joka
ulottuu Pohjanmerelle saakka. Ehkä tulevassa mallissakin
sairaanhoitopiirit säilyvät keskeisinä toimijoina ja sitä kautta
Forssan hykymallikin saa jatkoaikaa.
Edunvalvonta on nyt tärkeää. Vielä on mahdollisuus
vaikuttaa tulevaisuuteen. Yhtenäisenä seutuna meidän pitää
yhdistää voimamme hykyn turvaamiseksi. Forssan kaupungin miehittämispinttymä saisi
nyt jäädä, nyt ollaan suurempien asioiden edessä. Poliittiset
päättäjät saattavat joutua jopa
miettimään olemmeko hämäläisiä vaiko varsinaissuomalaisia. Toivotaan, että soteratkaisu
rauhoittaa tarpeetonta kuntaliitoskeskustelua koko maassa ja
voimavarat voidaan suunnata
hyödyllisempiin kohteisiin.
Samoin toivoisi ennemminkin
hallinnollisten rajojen poistuvan, mikä helpottaisi omankin
kuntamme asemaa maakunnan
rajalla. Sipilä teki joka tapauksessa rohkean teon. Olen tottunut häneen luottamaan ja taitaa
mies olla sittenkin oikealla
tiellä tälläkin kertaa.
Itsenäisellä Ypäjällä tulee
kuitenkin olemaan sijansa kuntakentässä. Se asia tässä uudistuksessa ainakin vahvistuu.
Yksin emme tietenkään pärjää,
mutta yhteistyössä toisten kuntien kanssa kyllä.
Nautitaan keväästä ja tulevasta kesästä. Juhlissani sain
kuulla päiväkotilasten laulua.
Heidän viimeinen kaunis laulunsa kertoi luonnosta ympärillämme. Sekin on yksi asia,
joka arjen kiireissä jää liian
pienelle huomiolle.
Kiitos kaikille muistamisistani. Puheet olivat hyviä,
kaikissa kehuttiin. Pyysin Satuakin kuuntelemaan tarkkaan,
sillä sellaista haluaisi joskus
kuulla kotonakin.
Markku Leppälahti

Hyväntekeväisyyskonsertti

Kartanon koulun musiikin valinnaisryhmä järjestää torstaina 10.4. hyväntekeväisyyskonsertin. Kartanon koululla klo
19 alkavassa konsertissa kuullaan oppilaiden itse tekemiään
lauluja. Niin suomen- kuin
englanninkielisetkin sanoituk-

set siivittävät iltaa eri solistien
tulkitsemina. Oppilaat toteuttavat koko illan itse musiikinopettajansa avustuksella.
Konsertin tuotto käytetään
Ypäjän esikoululaisten sähköpianon hankintaan. Tilaisuudessa on myös buffetti.

Kotiapupalvelua edullisesti
sisällä ja ulkona. Kysy.
Reijo Pitkonen (Y-tunnus 2563773-7)
050 345 9463

Vuoteen on mahtunut paljon
Karrinpuomissa on juuri
vietetty 1-vuotis syntymäpäiviä kun tämä juttu julkaistaan.
Tästä syystä en kirjoita nyt
juhlista, vaan vuodesta, jonka
Matti on ollut Karrinpuomin
ruorissa. Matin vuoteen on
mahtunut hirvittävän paljon
kaikkea uutta ja ihmeellistä.
Toivottavasti sama meno jatkuu seuraavat vuodetkin. Vuosi sitten moni varmaankin mietiskeli, mitä omistajanvaihdos
tuo tullessaan. Nyt aika moni
jo tietääkin, että uusi omistaja
tuo ollessaan vähän sitä sun tätä, jatkuvalla syötöllä.
Kaikki alkoi reilu vuosi
sitten, kun Matti soitti ja sanoi, että nyt on todella tärkeää
asiaa. Siinä me istuttiin pihalla Matin hevosautossa ja tulin
luvanneeksi auttaa baarin hoidossa. Ja vaikka kaikki tapahtuikin käsittämättömän nopeasti, en ole hetkeäkään katunut
taloon jäämistä, päinvastoin.
Näin vuoden jälkeen uskallan
sanoa, että uusi omistaja oli
parasta mitä baarille ja kylälle
pystyi tapahtumaan.
Alussa perustamistoimet
olivat haastavia, kaikki asiat
olivat liikkuvinaan niin kovin
tahmeasti ja kankeasti. Välillä tuntui, että mitä isompi
firma toisena osapuolena oli,
sitä vaikeampaa kaikki oli.
Maalaisjärjellä ei pärjännyt
missään kohdassa. Itse jouduin muutamaan kertaan vastaamaan kysymykseen: ”Siis
oletko sä nyt lopettavan vai
aloittavan ravintolan leivissä?” Ja melkoisen epäuskoisen
vastaanoton sai, kun vastasin:

”Molempien.” ”Kato mä hoidan tätä sulkemis-asiaa ja sitten lupasin uudelle omistajalle
hoidella avaukseen liittyviä
juttuja, ikään kuin selvitäkseni
yhdellä puhelulla joka paikkaan.” Nauhoitettuina niistä
puhelusta sai joku varmasti
oivaa opetusmateriaalia. Ja ne
viime hetken puhelut, kun ravintolan avaamiseen on muutama tunti, pankkikorttikoneet
eivät toimi (koska netti ei toimi) ja soneralaiset ovat juuri
menneet lakkoon. Kylmää hikeä pyyhki siinä kohtaa myös
aina niin rauhallinen Virve
(Matista ja hänen rauhallisuudesta ei voi sanoa mitään tässä kohtaa). No loppu hyvin,
kaikki hyvin. Vaikka vaikeaa
oli hetkittäin, baari saatiin pystyyn neljässä päivässä, pieni
remontti mukaan lukien. Ovet
avattiin 28.3.2013 ja uskon,
että siitä hetkestä alkoi uusi
ajanlasku Karrinpuomissa (ja
vähän tässä kylässäkin).
Heti alusta oli selvää, että
Matilla on kirkas visio ravintolasta, epäkohdista, tehtävistä muutoksista, asiakkaiden

toiveista ja ravintolasta tulevaisuudessa. Nimen palauttaminen Karrinpuomiksi oli ensimmäinen selvä asia. Tehtiin
lyhyen ajan suunnitelmia ja
tehtiin pitkän ajan kaavailuja. Toivottiin parasta. Pelättiin
koko maan kattavia huonoja
aikoja ravintoloiden tulevaisuudessa. Pohdiskeltiin. Luotiin uutta. Minä kuuntelin ja
nyökyttelin, välillä huimasi,
välillä tuntui, että kukaan ei
olisi voinut keksiä parempaa
(joskus tosin olen tainnut vetää
vähän käsijarruakin, varmuuden vuoksi).
Nyt ensimmäisen vuoden
jälkeen voin ilokseni todeta,
että Meiju Suvakset ja Aarne
Tenkaset on ollut jotain, mitä
tähän kylään olisi pitänyt saada jo aiemmin. Viime viikolla
valmistunut tanssilattian laajennus ja uusi esiintymislava
osoitti lauantaina Pave Mai-

jasen esiintyessä, että tilausta moisille asioille on ollut.
Ja vaikka uusi osa otettiinkin
jo käyttöön viime lauantaina,
niin viralliset avajaiset ajateltiin järjestää vasta 26.4. (la),
jos vaikka siihen mennessä
saisi kaikki yksityiskohdatkin
valmiiksi (ja uuden tiskin).
Henkilökuntaakin on jouduttu
lisäämään (lue: pystytty palkkaamaan), sillä asiakkaita on
käynyt tosi kivasti. Erikoistapahtumat, yksityisjuhlat ja
ruokapuolen laajentaminen on
työllistänyt todella mukavasti.
Loppuvuodeksi on lyöty lukkoon muutama aika kova nimi,
ja muutenkin vuodelle on paljon kaikkia juttuja ja tapahtumia, ensi vuodesta puhumattakaan.
Nyt vaan uutta putkeen, loput rempasta valmiiksi ja kesää
odottaen.
Virve Saarikoski

Matti sorvin ääressä.

Ne Kuusjoenkulman ”kummalliset” juuret
Me Kuusjoenkulman 1940-luvun lopulla – 1960-luvulla
syntyneet mukulat olemme
aina kokeneet käsittämätöntä
yhteenkuuluvaisuuden tunnetta, mutta en ainakaan itse pysty
selittämään, mistä tämä johtuu. Tanssireissuissa kuljettiin
porukalla ja iltaa istuttiin vanhalla kansakoulullamme sen
lopettamisen jälkeen pelaten
ja mitä milloinkin puuhastellen. Kesällä oli lentopalloverkko pihalla ja siinä jokailtaisia
mittelöitä. Joskus jopa järjestettiin maastojuoksukilpailu ja
muitakin mukavia tempauksia.
Kunnan kylienvälisiin jalkapalloturnauksiin nuoret miehet
valmistautuivat huolella vanhalla urheilukentällä. Talvisin
oli jääkiekkokaukalossa kova
meno, kun pojat pelasivat ja
harjoittelivat suositun talvilajin
kylienvälisiä otteluita varten.
Ja me tytöt kannustimme joka
tilanteessa!
Sisätoimintaa oli talvella
entisen opinahjomme alaluokkien luokkahuoneessa pingiksen ja koronan pelaaminen.
Korttipelilläkin oli oma kannattajakuntansa, jopa bridge
ja canasta sujuivat osalta porukasta vallan onnistuneesti
pokerista ja muista helpommista peleistä puhumattakaan.
Yläluokkien tiloissa oli painonnostotangot ja niihin löytyi painoja tarpeeksi. Nuoret
miehet lähinnä punnersivat ja

tempoivat ennätyksiään innokkaasti. Me tytötkin taidettiin
joskus kokeilla, jaksoimmeko nostaa muuta kuin tyhjän
tangon! Siitä kokeilusta ei sen
enempää.
Tavallisimmat paritanssit
kuten tango, valssi, humppa ja foksi opeteltiin yhdessä
yläluokan tiloissa kelamankan
soidessa. Ainakin osalle niistä
tanssitunneista oli jopa hyötyä,
uskallan väittää.
Osa oli jo muuttanut pois
kulmakunnalta 70-luvulla,
mutta tähän kaveriporukkaan
oli aina helppo palata viettämään aikaa viikonloppuisin ja

loma-aikoina. Jälkeenpäin ajatellen meille sopi hyvin motto
”yksi kaikkien ja kaikki yhden
puolesta” – ja kaveria ei koskaan jätetty pulaan.
Myöhemmin aikuisina
aloimme kokoontua kesäisin
Tuottajien tuvalla Piilikankaalla, kunhan ensimmäisen kerran
olimme tavanneet Kylän Matin
toimesta heidän huvilallaan.
Tuolloin aloimme käyttää porukastamme nimeä ”Kuusjoen
jengi”. Osallistujien määrä oli
aina kokoontuessamme useita
kymmeniä. Ikävä kyllä tämä
mukava tapaamistapahtumamme on ollut tauolla jo useita

vuosia – ja nyt olisi mukava
aloittaa säännöllinen kokoontuminen uudelleen. Moni rakkaista ystävistä on jo poistunut
joukosta, mutta jäljellä on toki
suurin osa porukasta. Viimeisin järjestetty tapaaminen lienee ollut 1997, josta ohessa
pari valokuvaa. Mukana treffeillämme olivat silloin entiset
opettajamme Marjatta Aho ja
Johannes Kupela. Se ei tunnelmaa latistanut, vaikka opet
olivatkin keskuudessamme
muistelemassa entisiä kultaisia
aikoja.

Tavoitteena on saada jengi koolle

PERJANTAINA 25.7.2014 klo 18 alkaen
Tuottajain tuvalle.
Kaikki te, jotka tämän nyt tässä Ypäjäläisessä olette nähneet ja lukeneet, laittakaa
päivämäärä muistiin ja levittäkää tietoa kaikille mahdollisille ystäville, joille pystytte.
Ja mehän emme ole tiukkapipoisia osallistujien suhteen; mukaan ovat tervetulleita
kaikki, joita tapaaminen kiinnostaa ikään
katsomatta – ja tietysti perheenjäsenet mukaan!
Jotta osaamme leipoa tarpeeksi pullaa ja
hankkia myös kahvia sekä makkaraa lisukkeineen, pyydämme ilmoittamaan osallistumisesta kesäkuun loppuun mennessä:
Leila Suonpää,
puh. 050 592 6522 / li.suonpaa@gmail.com
Ritva Jokela,
puh. 040 538 5319 / ritva.jokela@sskky.fi
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Ypäjänkylän seuraintalo kaipaa apua
Vastaava rakennusmestari
Seppo Jokiniemi on aloittanut
haasteen:

Nuorisovaihtoon
voivat osallistua
kaikki yli 15-vuotiaat,
kansainvälisestä
toiminnasta kiinnostuneet.

Haaste

Sinut on haastettu elvyttämään
vanhaa kunnon talkoohenkeä.
Seuraintalomme kaipaa apua
peruskorjaus- ja sauna-hankkeen loppuun saattamiseksi.
Seuraintalohan rakennettiin
aikoinaan hyvällä yhteistyöllä,
niin etsitään uudelleen se yhteistyön voima!
Vastaa haasteeseen ja ilmoita myös kenet haastoit ensisijaisesti sähköpostilla talkoot@
seuraintalo. info tai puhelinnumeroon Timo 044 516 6958 tai
Jouni 050 574 7736.
Pienikin apu on tärkeää ja
pienistä puroistahan syntyy iso
virta.
Haasteen etenemistä voit
seurata seuraintalo.info. Sitä
myös seurataan kuukausittain
Ypäjäläisessä.
Ohjeet haasteen eteenpäin
saattamiseen ja toteutumiseen:
Voit haastaa kenet haluat,
yhdistys, yksityinen ihminen
tai vaikka työpaikka, ketä nyt
mieleen tuleekaan, jos haastetta ei nyt mitenkään voi ottaa
vastaan, niin palauta se haas-

Nuorisovaihto on erinomainen
tapa tutustua eurooppalaisiin
nuoriin ja muihin Euroopan
maihin. Nuorisovaihdon kautta
nuoret saavat uusia kokemuksia, kielitaito karttuu ja nuoret
pääsevät tutustumaan oman
ikäistensä toimintaan uudessa
kulttuurissa. Nuorisovaihtoon
mukaan ilmoittautuneet nuoret tapaavat toisiaan muutaman
kerran ennen matkaa, jolloin
he pääsevät itse vaikuttamaan
vaihdon ohjelmaan sekä osallistumaan mahdollisesti matkaa
varten tehtävään varainhankintaan. Vaihto sisältää pienen
Ensimmäiset haastetut ovat LC-Ypäjä/Ypäjänkylän Leijonaveljet Pasi Uusitalo, Juha Mäenpää ja
Miikka Hollo, jotka ottivat haasteen mieluusti vastaan ja kiertelivät katsomassa, missä voisivat
auttaa. Nähtäväksi jää, kenet he haastavat.

tajallesi, jotta haaste saadaan
sellaiselle, joka voi sen vastaan
ottaa. Voit myös haastaa vaikka useammankin. Toimi mahdollisimman nopeasti, viimeistään kahden viikon sisällä siitä,
kun olet haasteen saanut.

Haasteen toteutus:
Katsot miten voit asiaan
osallistua, talkootyönä tai tarveaineina, joita myös seuraintalomme työvoiman ohella
kipeästi tarvitsee. Työn voit
suorittaa omaan aikatauluusi

Wäärin käsityksiä

60-luvun elämää Levällä
Kuoppaisen santainen Leväntie johti Markkulan suurtilalta
evakko Rämön tilalle. Välissä
olivat Viilola, Lankinen, Aaljoki, Tuomola, Vääri, Mäenpää,
Virtanen, Laine, Petrell, Virtanen, Kukkonen. Tilat olivat
hehtaareiltaan pieniä, mutta
jotenkin tultiin toimeen.
Töitä tehtiin ikään katsomatta. Viljeltiin maaplänttejä. Sahattiin metsästä tukkeja.
Loimi
joesta talvijäältä sirklattiin justeerilla jäätä kuution
kappaleiksi. Palat vedettiin hevosvoimin rekeen ja kuljetettiin kotipihaan, jossa ne kasattiin suureksi keoksi ja peitettiin sahanpurulla. Siinä meillä
oli pakastin, jossa mm. maito
pysyi kylmänä kovemmassakin paahteessa.
Loimijoen jäällä luisteltiin
Nurmeksilla. Ne olivat vaan
terät, jotka kiinnitettiin monojen pohjaan muttereilla. Jääkiekkomaila tehtiin rimoista
lapa naulaamalla.
Metsätöitä tehtiin pienellä muutaman hehtaarin alalla.
Arpa osui muutaman kerran
omalle kohdalle. Ei kun metsään ja justeerin toiseen päähän. Ja vaikka pölli ei ympärysmitaltaan ollut tuskin metriäkään niin terähän siinä katkesi. Enoni karjui, että syy oli
minun, koska olin muka vääntänyt terää väärään suuntaan.
Kaikki kotimaiset kirosanat
siinä sain kuulla. Huuto karisti
lumet ja linnut puiden oksilta.
Käyttöön otettiin pokasaha,
ja voitte uskoa kuinka raskasta
se oli rippikouluikäiselle pojalle. Hevosreellä tukit vedettiin
tien viereen kasalle.
Yksi talvinen työ oli sonnan
ajo pelloille. Oikeaa luomulantaa, sillä mitään apulantaa ei

Ypäjän nuorisotoimi ja nuorisovaltuusto
järjestävät nuorisovaihdon yhteistyössä
Bábolnan kanssa

ollut saatavilla. Kuormat olivat
yleensä niin suuria, että ruunaparka sanoi työsuhteensa irti,
mutta lähti nöyrästi saatuaan
pari kipakkaa talikoniskua lautasilleen.
Kesällä sitten taloon saatiin
traktori. Ferguson-merkkinen
punakeltainen paholainen. Helmi-ruuna lahdattiin Hakalan
makkaroiksi. Työkaluja traktoriin ei aluksi ollut, joten heinät
leikattiin naapurista lainatulla
hevosvetoisella niittokoneella
ja ajettiin karheiksi, joista ne
hangottiin seipäille. Ojanpenkalla juotiin sukkakahvit ja
syötiin lonkapullaa. Ruis kypsyi myöhemmin. Mamma leikkasi sirpillä taitavasti kasoja ja
pappa teki viikatteella luo’ot.
Niistä tehtiin kykkäitä.
Syksyllä pihaan tuotiin tappuri. Pappa toimi syöttäjänä.
Fergusonin kiilahihnan kautta
otettiin voima. Röpsötys täytti
koko tienoon. Me pojankollit
saimme olla ruumenpoikina.
Torvi syötti ruumenet kasaan
navetan ylisille. Sitä ruumenkutinaa ei voi sanoin kuvata.
Nuoruuteni aikaan, kun
leikkuupuimuri tuli hevossiittolaan, sain olla säkkipoikana.
Pääsin myös ajamaan Valmettiakin, kun säkkejä vietiin kuivuriin. Kuivuri oli valtava ja
outo laitos. Yötä myöden jonkun piti olla vahtimassa. Kuivurivahdiksi oli paljon halukkaita. Yleensä vahti sammui
ennemminkin unen kuin viinan
puutteeseen.
Me pojat pääsimme hevossiittolan heinäpelloille oikein
aikuisten töihin. Peltoja oli
hehtaaritolkulla. Saimme työkäskyn pehtoorilta, että heiniä
seipäille juu. Palkka oli 10
penniä seiväs. Iso raha silloin.

Siinä sata seivästä kun hangolla seivästi, niin jopa markka
nauroi. Illalla ruumis oli kuin
lekalla taottu ja reporankana
matrassi kutsui.
Heinät rahdattiin hevosilla
latoihin ja tehtävänämme oli
sotkeminen. Kuivaa tuo oli, että pölisi, mutta niin vaan miehet kasan päällä imivät pilliklubia hiukan kädellä suojaten.
Taisi siinä pari latoa palaakin,
että vaarallista oli tupakanpoltto jo silloin.
Monen monta päivää vietimme Loimijoen rannalla tai
Poukkasillalla. Usein seurasimme Ruokolahen Vennojoelta muuttaneen Salen touhuja. Sale oli viimeisen päälle
kalamies. Hänellä oli monta
rysää ja katiskaa joessa. Koko
pitkät kesäpäivät Sale souteli
rispaantuneella, vähän vuotavalla ruuhella kokemassa
pyydyksiään. Kävimme Karin
kanssa lähes joka ilta tarkistamassa hänen pyyntivehkeensä,
ettei muut niitä hauenpötkäleitä olisi varastaneet. Paljon
terveellistä kalaruokaa meillä
silloin syötiinkin. Ruuhen evakuoimme joskus. Sale luuli sen
uponneeksi. Ruuhella vedimme uistinta Vähäsuolle saakka.
Melkomoisia ahven- ja hauenkörmyjä oli tuliaisina. Rannalla ruuhen vieressä oli Salen
ajopuukasa, jonka silloin tällöin heitimme jokeen kuleksimasta. Salen tivatessa syyllistä
olimme autuaan tietämättömiä.
Ovat tainneet mustalaiset varastaa.
Maailma on muuttunut. Kun
kolmenkymmenen vuoden jälkeen kävin tutustumassa vanhoihin pahantekopaikkoihin,
huomasin, että Levällä ei taida
asua enää leväläisiä.

sovittaen, mieluiten mahdollisimman nopeasti, kuitenkin
ennen lokakuuta 2014. Työ
mitä teet sovitaan yksilöllisesti
jokaisen resurssien mukaisesti.
Kuva ja teksti
Sanna Mäkeläinen
Kylän raitti oli hiljainen
lukuun ottamatta hevosten
hirnuntaa. Ei kuulunut lasten
leikkien rähinää, ei mopojen
pörpötystä. Onko ennen niin
elämäniloinen Levän kylä kuolemassa? Kuka tietää.
Keijo Wääri

omavastuuosuuden (noin 200
€), mutta tarkoituksena on kerätä omavastuuosuus kasaan
talkoilla.
Nuorisovaihtoon lähtee yhteensä 15 nuorta ja kaksi ohjaajaa. Ypäjän nuorisovaltuusto on
yksi vaihdon organisaattoreista,
joten heidän kiintiönsä nuorista on 5 henkilöä ja loput kymmenen arvotaan halukkaiden
keskuudesta. Ilmoittautuminen
tapahtuu nuoriso-ohjaaja Maija Iso-Ojalle (050 574772) PE
11.4.2014 mennessä. Lisätietoa
nuorisovaihdosta saat Maijalta.
Ollaan siis linkeissä

Saksalainen ilta Jokiläänin kansalaisopistossa

”SERVUS, GRÜZI UND HALLO”
Jokioisten kunnanviraston takkahuoneella vietettiin 19.2.2014
saksalaista iltaa. Syksyisin ja
keväisin on ollut tapana viettää
teemailtaa ja venäläisen kulttuuri-illan jälkeen oli vuorossa Saksa ja anglosaksinen kulttuuri.
Rein ja alueella vietettävä
Karnevaali tuotiin kaikkien
ulottuville. Se on yli 200 vuotta vanha perinne ennen paaston
alkua. Myös poikettiin muutamassa Keski-Reinin alueen
kaupungissa, kukkaissaari Mainaulla, Konztanzissa ja Rheinfallilla, joka on veden määrän

mukaan Euroopan suurin vesiputous. Opiskelijat kertoivat
suhteestaan Saksaan ja saksankieliseen Eurooppaan. Loimaan
Suomi-Saksa -yhdistys oli myös
paikalla ja puheenjohtaja kertoi
yhdistyksestä ja Bremenistä.
Tarjolla oli niin saksalaisia
kuin kotimaisiakin herkkuja.
Kahvihetken jälkeen lauloimme
yhdessä tuttuja saksankielisiä
lauluja Udo Jürgensistä Nenaan
musiinkinopettaja Iris SirelAarnion säestyksellä.
Kiitos kaikille mukana olleille!
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Opinnäytetyö:

Mustialan hevoshistoria tutuksi
Virtuaalikylässä
Vuosikymmeniä arkistoissa
käsittelemättömänä säilytetyt
Mustialan hevoshistoriaa koskevat asiakirjat ja alan teokset
on koottu yhdeksi kokonaisuudeksi. Toteutus on luettavissa
verkko-oppimisy mpäristössä
Mustialan Virtuaalikylä-sivustolla. Virtuaalikylä on sähköinen oppimisympäristö, jossa
on mm. tietoa ympäristö- ja
luonnonvara-alan oppilaitoksista.
Selvityksen toteutti Hämeen ammattikorkeakoulusta
hevostalouteen suuntautuvaksi
agrologiksi (AMK) valmistuva
Emma Laine. Virtuaalikylätoteutus tehtiin osana opinnäytetyötä, jonka tavoitteena oli
luoda mahdollisimman kattava
selvitys Mustialan oppilaitoksen hevoshistoriasta. Samalla turvattiin ainutlaatuisten
historiallisten dokumenttien
säilyminen. Verkkomateriaali tarjoaa sivuilla vierailevalle
mahdollisuuden tutustua suomalaisen hevosen jalostukseen
ja rodun vaiheisiin Mustialan
näkökulmasta.

talouden töissä, minkä lisäksi
ne toimivat myös opetus- ja
jalostuseläiminä. Opetustilan
tallissa asui vuosien aikana
yhteensä kuusi kantakirjaoria
ja 33 kantakirjatammaa, joiden lisäksi tilan omistuksessa
oli kantakirjaamattomia oriita
ja tammoja sekä useita ruunia.
Pääosin tilan hevoset olivat
oppilaitoksen omia kasvatteja.
Mustialan hevosilla ei kuitenkaan ollut suurta merkitystä
suomenhevosrodun jalostuksessa koko rodun mittakaavassa. Jokaisella hevosella on toki
kiistaton merkityksensä rodun
säilymisen kannalta.
Mustialalle kooste on erityisen merkityksellinen, koska se
tuo esille paljon jo katoamassa
ollutta tietoa Mustialan oppilaitoksen historiasta.
Opinnäytetyö Mustialan
hevoshistoria: Hevoset osana
Mustialan maatalousopetusta
1800- ja 1900-luvuilla löytyy
ammattikorkeakoulujen verkkokirjastosta (www.theseus.fi)
ja sähköinen aineisto Virtuaalikylästä (www.virtuaali.info).

Hevosia käytettiin
emätilan töissä ja
opetuksessa

Kokemuksia ja muistoja
Mustialan hevosista
kerätään blogiin

Tutkimus osoittaa, että tilalla on ollut hevosia ainakin
1880-luvulta 1970-luvulle.
Alkuaikojen roturisteytyksistä
siirryttiin vähitellen suomenhevosen suunnitelmalliseen
jalostukseen. Tilan hevoset
olivat välttämätön apu maa-

Nuorten valokuvakilpailu on päätt

Ypäjän seurakunta järjesti valokuva-kilpailun nuorille 1.2.–10.3.2014. Kilpailun aihe
mukaillen Hyvä Elämä. Nyt kun kilpailutyöt on saatu kasattua, on äänestyksen aika.

Linnéa Kumpulainen.

Elsa Tuominen.

Monella saattaa olla Mustialan
hevosista kokemuksia ja muistoja, jotka eivät ole päätyneet
Mustialan väen tietoon. Käy
jakamassa omat tai vaikkapa
sukulaisesi muistot Virtuaalikylässä kommentoimalla blogitekstiin (www.virtuaali.info).

Voimassa olevat linja-autovuorot
Forssaan ja Loimaalle
lähtö – perillä

Ypäjä – 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 16.30 – 17.05 koulupäivinä ma – pe (Ypäjänkylä – Loimaa)

Loimaa – 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)

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

Forssa – Ypäjä
klo 12.30 – 13.05 ma – pe kouluvuoden aikana
klo 15.30 – 16.05 ma – pe kouluvuoden aikana
Tiedustelut linja-autovuoroista ja asiointimatkoista koulutoimensihteeri Auli Hossi puh. 7626 5261 tai 050 574 7739

Anna Mäkilä.

Teatteri heräilee
Niin on jälleen kalenteri käännetty kevään puolelle ja Ypäjän Musiikkiteatteri alkaa heräillä pikkuhiljaa talviunilta.
Vaikka näyttämöalueella onkin vielä suhteellisen surullisen näköistä ja harmaata, niin
harjoituksissa on täysi tohina
päällä kun teatterilaiset kaivelevat viulunsoittajaa muistilokeroistaan. Kuka minkäkinlaisella menestyksellä. Suurinta iloa tällaisen “vanhan”
elämään tuo uutena mukaan

tulevien ihmisten ihastuttava
hämmästyneisyys, kun Mäkirannan Kari polkaisee harjoitukset käyntiin äänenavauksella ja siirtyy nopealla tempolla musikaalin kappaleisiin.
Ja pianpa ne uudetkin pääsevät jyvälle ja hymyt leviävät
heidänkin hetkittäin jopa pelokkaille kasvoilleen. Vaikka on todettava, että Ypäjän
Musiikkiteatteriin ei ole aivan
yksinkertaista tulla kun “vanhoille” on vuosien saatossa

kehittynyt täysin omanlaisensa huumori ja hierarkia.
Harjoitukset kuitenkin etenevät omalla painollaan ja
kappaleet alkavat kuulostaa
kuoromusiikilta, unohtamatta loistavaa orkesteria, joka
soitti taas kuin ei olisi lavalta
poistunutkaan.
Vaan onneksi sentään ensiiltaan on vielä yli kolme kuukautta, sillä työtä riittää aivan
varmasti koko kevääksi...
Arttu Malin
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tynyt, äänestämällä voit vaikuttaa!

eena oli Yhteisvastuuteemaa

Kuvia on mahdollista äänestää
15.3.–30.4. kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina
tai suoraan nuorisotyöntekijä
Istolle tai diakoni Hannalle. Äänestys tapahtuu lahjoittamalla
rahaa Yhteisvastuukeräykseen.
Äänestäessäsi mainitse mitä ku-

vaa haluat äänestää, ja paljonko
lahjoitat. Äänestyksen päättyessä 30.4. klo 18.00 eniten rahaa
kerännyt työ voittaa. Alkuperäiset kuvat ovat nähtävillä SRKkodin pääoven vieressä ikkunoilla 18.3.–29.4. Kilpailun jälkeen
kuvat luovutetaan kuvaajille.

Opinnäytetyö:

Arkirutiineissa
kuluu aikaa talleilla
Hevosten ruokinta, tarhaus ja
tallin hoito ovat tallin jokapäiväisiä rutiineja riippumatta
tallin koosta tai toimintamuodosta. Rutiinien toteutustapoja on yhtä monia kuin talleja
ja aikaa saatetaan käyttää hyvinkin eri tavalla eri asioihin.
Ajankäyttöä hevostalleilla
on tutkittu melko vähän. Hämeen ammattikorkeakoulun
maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmasta agrologiksi
(AMK) valmistuva Laura Välitalo selvitti tallien työtapoja
ja ajankäyttöä viidellä tallilla,
jotka edustivat eri toimintamuotoja.
Hevostaloudessa yhä edelleen suurin osa töistä suoritetaan käsityövaltaisesti, kun
taas muissa kotieläintalouden
tuotantosuunnissa automatiikkaa käytetään paljon eläinten
hoidon apuna. Työolosuhteisiin ja ajankäyttöön voi kuitenkin automatiikan lisäksi
vaikuttaa myös toimintaympäristöön liittyvillä ratkaisuilla, kuten esimerkiksi tarhojen
ja lantalan sijainnilla talliin
nähden tai käytettävillä työvälineillä. Pienilläkin asioilla,
kuten valaistuksen sijoittamisella, saattaa olla suuri merkitys kulutettuun työaikaan.

Monilla asioilla
on merkitystä

Tutkimukseen osallistui kaksi täysihoitotallia, kaksi ravi-

Juha Puhtila.

Teatterin blogissa
tunnelmapaloja
plarin ääreltä
Oheinen kirjoitus on luettavissa Ypäjän Musiikkiteatterin
Plarin takaa -blogissa osoitteessa http://ypajanmusiikkiteatteri.blogspot.fi/
Blogista voi lukea tuoreimmat kuulumiset Ypäjän Musiikkiteatterin kulisseista ja
plarin – eli näyttelijällä käytössään olevan käsikirjoituksen –
ääreltä. Blogin sisältö muodostuu sekä teksteistä että kuvista,
jotka kertovat millaista on
tehdä harrastajamusiikkiteatteria: mitä kaikkea kulisseissa ja
harjoitussalissa tapahtuukaan
ennen ensi-iltaa? Entäs näytöskaudella? Ja mitä sitten tapahtuu, kun näytökset ovat ohi
ja karonkka vietetty? Miltä se
kaikki tuntuu? Mikä on ihanan
mahtavaa ja miten löydetään
motivaatiota rankkasateessa
treenaamiseen? Miltä projekti näyttää bändin ja erilaisissa rooleissa olevien ihmisten
silmin? Blogin kirjoittajina ja
kuvaajina toimivat musiikkiteatterilaiset itse: iloinen joukko
innostuneita harrastajia. Nyt
myös he, jotka eivät käytä nettiä, pääsevät osalliseksi näistä

tunnelmallisista ja tunteikkaista
kirjoituksista, kun Ypäjäläinen
julkaisee blogin parhaita paloja
juttusarjana.
Kesällä 2014 Ypäjän Mu-

siikkiteatteri esittää yleisön
pyynnöstä maailmankuulun
musikaalin Viulunsoittaja katolla.
Kuvat: Arttu Malin

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

valmennustallia sekä ratsastuskoulu. Kuhunkin työhön
kuluvaa aikaa mitattiin sekuntikellolla. Arkirutiinien
suhteen työajankäytössä oli
tallien välillä selkeitäkin eroja. Tulosten perusteella voidaan sanoa, että ajankäytön
kannalta merkitystä eniten oli
käytössä olevilla työvälineillä, talliympäristöllä ja toimintojen sijoittumisella toisiinsa
nähden sekä työntekijän työpanoksella. Ruokinnan osalta selvästi vähiten aikaa vei
ruokkiminen kovapaalatulla
kuivaheinällä ruokittaessa
niin tallissa kuin tarhassakin. Väkirehujen jakaminen
työnnettävästä rehuvaunusta
kauhan kanssa vei vähiten
aikaa. Tarhauksen osalta ajankäyttöön merkitystä oli eniten
tarhojen etäisyydellä tallin
nähden. Mitä kauempana tarhat olivat, sitä enemmän kului
aikaa tarhaukseen yhtä hevosta kohden laskettuna. Tallin
hoitoon käytettiin talleilla
aikaa tutkimuspäivänä melko vaihtelevia aikoja, johon
osaltaan vaikutti hevosten
lukumäärä sekä työntekijöiden määrä. Keskimäärin yksi
työntekijä käytti ruokintaan,
tallin hoitoon ja tarhaukseen
aikaa 15,8 minuuttia hevosta
kohden laskettuna.
Työ löytyy sähköisenä ammattikorkeakoulujen Theseusverkkokirjastosta (theseus.fi).

Hevosyrittäjyyden
tulevaisuuskatsaus
julkaistu
”Hevoset antavat paljon, taustaan, sukupuoleen ja ikään
katsomatta. Voimme olla ylpeitä hevosesta ja sen ympärillä olevasta osaamisesta.
Hevosten parissa oppii taitoja, joista on hyötyä elämän
eri alueilla.” Näillä sanoilla
hevosyritysten tulevaisuuskyselyyn vastanneet yrittäjät
kuvasivat suhdettaan ammattiinsa.
Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) Hevosyritys
huippukuntoon -koulutushankkeen tekemässä hevosyrittäjyyden tulevaisuuskatsauksessa ovat tarkastelussa
hevosyrittäjien laajentamis- ja
vähentämissuunnitelmat sekä kokemukset kysyntä- ja
kannattavuusnäkymistä. Pääaineistona oli kysely, johon
vastasi 166 hevosalan yrittäjää. Muita lähteitä olivat työpajatyöskentelyt ja opinnäytetyöt.
Johtopäätöksenä on, että
hevosala kokonaisuutena jatkaa kehittymistään ja kasvuaan lähitulevaisuudessa. Kyselyn perusteella laajentamisaikeita oli noin puolella (45
%) vastaajista. Yritystoiminnasta poistuvien lukumäärä
ei ole merkittävästi muuttunut
verrattuna aiempiin vuosiin.
Hevosyrittäjät uskovat ky-

synnän kehittymiseen, sillä
suurin osa (70 %) koki kysyntätilanteen kehittyvän vuoteen 2018 mennessä erittäin
tai melko hyväksi. Kannattavuusnäkymien arvioinnissa
sitä vastoin näkyi enemmän
vaihtelua. Kannattavuuden
parantamisessa oikea hinnoittelu, realistinen kannattavuussuunnittelu ja yhteistyöllä
saavutettavat kustannusedut
ovat avainasemassa.
– Hevosten kanssa halutaan kokea tunteita ja päästä
kosketuksiin luonnon kanssa.
Hevonen tuo mielihyvää ja
tarjoaa hyvinvointia ihmisille
– voidaan puhua niin sanotusti uudesta hevostaloudesta.
Hevosyritysten menestystekijöitä ovat osaaminen, taito
huolehtia asiakkaista ja kyky ennakoida tulevaa, toteaa
ohjausryhmän puheenjohtaja Markku Saastamoinen
(MTT). Hevosurheilu, vahvat
tunteet sekä hevosen ja ihmisen välinen suhde muodostavat vetovoiman, joka on
ainutlaatuinen ja siksi kilpailukykyinen vapaa-ajan aktiviteettien joukossa.
Hevosyrittäjyyden tulevaisuuskatsaus – Hevosyritys
huippukuntoon -hankkeen raportti on luettavissa sivustolta
www.theseus.fi.
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YPÄJÄN KIRJASTON UUTUUSLUETTELO
0 Yleisteokset. Kirja-ala. Kirjastotoimi. Yleinen kulttuuripolitiikka. Joukkotiedotus
Julkunen, Pertti: Kirjastopäiväkirja
1 Filosofia. Psykologia. Rajatieto
Lauerma, Hannu: Hyvän kääntöpuoli
Rämö, Satu: Vuoden mutsi: 2
Lundberg, Tom: Elämäntaidon käsikirja

3 Yhteiskunta
Häät 1/2014: Kesä-syksy
Hakovirta, Harto: Maailmanpolitiikka: teoria ja todellisuus
Hautamäki, Jari: Mikä minuun
meni?: tositarinoita suomalaisesta
perheväkivallasta
Rantala, Janna: Äiti, älä tottele! :
(kaiken maailman kasvatusoppaita)
4 Maantiede. Matkat. Kansatiede
Syväoja, Hannu: Kulttuuripyöräilyä Pirkanmaalla ja Satakunnassa
Mäkeläinen, Tapio: Tapion matkassa Rakveren seudulle

5 Luonnontieteet. Matematiikka. Lääketiede
Aarnipuro, Marja: Rintasyövän
jälkeen
Hoitamalla hyvää oloa
Irti häpeäleimasta
6 Tekniikka. Talous. Käsityö.
Maa- ja metsätalous.
Kotitalous. Liiketalous.
Lammi, Outi: PowerPoint 2013:
tehoa viestintään
Hirvi, Marjatta: Kankaanrakenta-

jan sidosoppi
Korhonen, Ilona: Tähkä, Keiju ja
Taikasauva: neuleita lapsille
Pekanheimo, Ilkka: Kodin valaistusopas
Hepouro, Sari: Hevosen jalkojen
venyttely: opas käytännön harjoitteluun (HEV)
Jormanainen, Juha: Linnustajan
käsikirja
Metsästäjän opas
Metsästäjän opas: metsästys- ja
aselainsäädäntö
Gullichsen, Alexander: Safkaa:
maanantaista sunnuntaihin

7 Taiteet. Liikunta
Hämäläinen, Pirjo: Taiteen helmet: sata suomalaista maalausta
Harris, Moira: Ratsastus: ensyklopedia (HEV)
Heikkilä, Matti: Elämäni kunnossa
86 Kirjallisuustiede.
Heikkilä-Halttunen, Päivi: Minttu,
Jason ja Peikonhäntä: lasten kuvakirjoja kipeistä aiheista
Lukupiirikirja
Sarmavuori, Katri: Opi ja ohjaa
lukemista
Silfverberg, Anu: Sata sivua: tekstintekijän harjoituskirja
9 Historia
Jyränki, Antero: Kansa kahtia,
henki halpaa: oikeus sisällissodan
Suomessa?
Lehtinen, Lasse: Vastarannan kiiski: Paavo Väyrysen ihmeellinen
elämä
Yousafzai, Malala: Minä olen
Malala: koulutyttö, jonka Taliban
yritti vaientaa

84 Kertomakirjallisuus
(D=dekkari, E= eräkirjat,
SF=fantasia/scifi, R=rakkaus,
S=sota, NOV=novellit)
Adler, Elizabeth: Talo maalla (R)
Ahern, Cecelia: Sadan nimen mittainen matka (R)
Baker, Jo: Longbournin talossa
Blaedel, Sara: Vain yksi elämä (D)
Brown, Sandra: Paljon pelissä (D)
Coben, Harlan: Lupaa ja vaikene
(D)
Farah, Nura: Aavikon tyttäret
Grisham, John. Calicon Joe (D)
Heikkilä, Titta: Rakkauden ruletti
(R)
Holt, Anne: Pahan varjot: kaksi
Hanne Wilhelmsen –dekkaria (D)
Kaunisto, Milja: Kalmantanssi
Mina, Denise: Valheiden varjo (D)
Nevanlinna, Arne: Heta
Ravilo, Hilkka: Pahan tytär (D)
Roberts, Nora: Ovi sydämeen (R)
Sarkola, Ritva: Katkerat muistot
(D)
Snellman, Anja: Pääoma: romaani, requiem
Stoker, Bram: Draculan vieras ja
muita kauhukertomuksia (NOV)
Sumari, Anni: Kermojen kerma:
valitut runot ja proosarunot vuosilta 1986-2011
Sussman, Paul: Temppelin salaisuus (D)
Tavi, Henriikka: Toivo
Turow, Scott: Identtiset (D)
Toivio, Marja: Lastani et tapaa
Verronen, Maarit: Vanhat kuviot
(NOV)
Westö, Kjell: Kangastus 38
Yli-Juonikas, Jaakko: Uneksija

85 Sarjakuvat
Aku Ankka: näköispainos 1/1972
ja 2/1972
Gipi: Merkintöjä sotatarinaa varten
Moon, Fåbio: Daytripper
Mäki, Jyrki A.: Kiskoja
Vehniäinen, Jarkko: Kamala luonto: Karhunvatukoita
Lasten ja nuorten
tietokirjallisuus
Harinck, Lyse: Välkky: koululaisen tietovisa
Hotakainen, Markus: Lasten retkiopas
Kuisma, Titta: Lapsen oma lintukirja
Kysymysten kirja…avaruus
Kysymysten kirja…eläimet
Leppälä, Teemu: Jäänmurtaja Sisu
ja tehtävä Suomenlahdella
Lerche. Pauliina: Tule hyvä kakku! : mimmit askartelevat ja kokkaavat
Lintunen, Martti: Miksi hampaat
pitää pestä?
Nick Bakerin ötökkätarha
Niemi, Saara: Heklan kuusi päivää (HEV)
Nikkinen, Irja: Mennään metsään:
Olli Omenatoukan luontoretket
Oma hiilijalanjälki
Pihlaja, Perttu: Parkour: hyppimisen lyhyt oppimäärä
Ransford, Sandy: Heppatytön käsikirja (HEV)
Reinikainen, Satu: Ihme joulu!
Rohila, Marjatta: Lasten metsäkonekirja
Rohila, Marjatta: Lasten uusi trak-

LIIKUNTAKERHO

DANCEMIX

keskiviikkoisin 7.5.–25.6.2014
(poikkeus: tunteja ei ole 4.6.)
klo 16.15–17.00
9-16 -vuotiaille tytöille ja pojille
Perttulan koululla
Ohjaajana Satu Mononen
Järjestää MLL:n Ypäjän yhdistys
Osallistumismaksu:
jäsenet 30 €/ 7 kertaa, muut 50 € / 7 kertaa
Ilmoittautumiset:
henna.linnala@hotmail.com tai 050 5226282
Dancemix-tunneilla kokeillaan eri tanssityylejä
helppojen tanssisarjojen muodossa. Jokainen bailaa
omalla tyylillään, ja tärkeintä on hyvä meininki!
Teemme myös pieniä improvisaatioharjoituksia,
joissa saa päästää oman luovuuden valloilleen!

VAPPULOUNAS

Ypäjänkylän Seuraintalolla
torstaina 1.5.2014 klo 14–16
Menu:
Savustettu lohi / Uunifilee
Salaatit
Leivät; tumma ja vaalea
Juomana: Kotikalja /
Mehu / Vesi
Jälkiruokana: Kahvi ja
munkki / Sima ja munkki

Aikuiset 15 €, lapset alle 12 v 7 €

Lounaslippujen ennakkomyynti alkanut
Soita Satulle 050 363 0508
tai Pirkolle 050 468 2588
viimeistään tiistaina 22.4.
Tervetuloa!
Järj. Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry

keskiviikkoisin 7.–28.5.2014 klo 17.15–18.00
3-5-vuotiaille tytöille ja pojille
Perttulan koulun liikuntasalissa
Ohjaajana Satu Mononen
Järjestää MLL:n Ypäjän yhdistys
Osallistumismaksu: jäsenet 20€/4 kertaa
muut 25€/4 kertaa
Ilmoittautumiset: henna.linnala@hotmail.com
tai 050 5226282
Liikuntakerhossa harjoitellaan kehonhallintaa
ja perusliikuntataitoja, opitaan yhdessäoloa
ja koetaan onnistumisen elämyksiä leikin
kautta. Lapsille mukaan sisäliikuntavarusteet.

Jokiläänin kansalaisopiston

KEVÄTNÄYTTELY

Jokioisten Tietotalolla 11. – 13.4.2014
Esillä Uutta ja vanhaa käsi kädessä
– teemavuoden kädentaidon töitä
Näyttely avoinna
pe klo 11–17
la klo 11–15
su klo 11–17
Perjantaina 11.4.
Älä jätä minua, äiti! -näytelmä klo 18
Lauantaina 12.4.
Viihdeorkesterin konsertti klo 15–17
Pop/rock -bändi esiintyy klo 17.30
Sunnuntaina 13.4.
Musiikkiesityksiä klo 12 alkaen
Lukuvuoden päättäjäiset klo 16.15
• musiikkia
• lukuvuoden päätöspuhe
Perjantaina ja lauantaina
toimintapisteessä kurssien esittelyä.
Näyttelyn aukioloaikoina
taidekurssilaisten töitä esillä
galleria Pehkosessa
Opistolaisyhdistyksellä kahvio ja
kädentaitoarpajaiset!
Tervetuloa!

torikirja
Lasten ja nuorten kaunokirjallisuus (H=hevoskirja, SF=scifi ja
fantasia, K=kauhu, NA=nuorille
aikuisille)
Arrigan, Mary: Sukkapuikko-Sulo: lännen nopein neuloja
Bergman, Ritva: Lintu Ruupertti
ja Memo Menninkäinen
Collins, Suzanne: Gregor ja Turman ennustus (SF)
Dieckman, Maijaliisa: Sigismund
Virtanen Odysseuksen matkassa
Funke, Cornelia: Reckless: 2 :
Veljeni peloton (SF)
Gutman, Dan: Metkat matkaajat
Hagmar, Pia: Klara: yli esteiden
(HEV)
Hallberg, Lin: Eppu on hyvä ystävä (HEV)
Hallberg, Lin: Kesä kutsuu,
Sinttu (HEV)
Heimonen, Satu: Sonjan hevoskesä (HEV)
Hunter, Erin: Iso Karhujärvi (SF)
Hunter, Erin: Taivasklaanin
kohtalo(SF)
Hunter, Erin: Tähtiyö (SF)
Huovi, Hannele: Ihme juttu! : runoja isoista ja pienistä ihmeistä
Itkonen, Jukka: Kaikki hyvin
kasvimaalla
Jalo, Merja: Arvoitusten yö
(HEV)
Jos sul lysti on: Suomen lasten
leikkirunot
Kolu, Siri: P.I.: pelko ihmisessä
(NA)
Korolainen, Tuula: Kissa kissa
kissa
Kurenniemi, Marjatta: Onnelin ja
Annelin talo
Kuronen, Kirsti: Vili Voipio kyhää ja kynäilee
Köngäs, Heidi: Henkselirouva ja

sinivärinen pupu
Leinonen, Anne: Ilottomien ihmisten kylä (SF)
Levola, Jaana: Leevi ja Leonora
Marttinen, Tittamari: Välituntirakkautta: 13 tarinaa rakkaudesta
Mäki, Harri István: Sipsu teatterihamsteri
Määttä, Kaija: Jori ja jännittävät
tähtikuviot
Palviainen, Jukka-Pekka: Perjantai on hyvä päivä lähteä (NA)
Pilkey, Dav: Supervaippavauvan
seikkailut: Erno Parran ja Huuko
Hollinsin ensimmäinen sarjakuvaromaani
Onkeli, Kreetta: Ahmattien yö:
kekriseikkailu
Onkeli, Kreetta: Poika joka menetti muistinsa
Parvela, Timo: Maukka, Väykkä
ja Karhu Murhinen
Rossi, Nemo: Mafian linnut (NA)
Sainio, Ari: Ratsutyttö ja rakkaus
Salmi, Veera: Puluboin ja ponin
loisketiivis kirja
Shaw-Larkman, Neil: Suuri Lontoon-seikkailu
Simon, Francesca: Häijy-Henri ja
muumion kirous
Simukka, Salla: Musta kuin eebenpuu (SF)
Suutarinen, Heli: Myrskylä (SF)
Taylor, Laini: Aika taistelun &
tähtivalon (SF)
Turtschaninoff, Maria: Anaché
(SF)
Vaijärvi, Kari: Jukka Vihi ja sirkusryöstö
Veirto, Kalle: Säbätalvi (NA)
Lisäksi uusia lasten kuvakirjoja,
äänikirjoja, cd- ja dvd-levyjä!
www.lounakirjastot.fi

ÄITIENPÄIVÄKAKKU -kurssi

pe 9.5.2014 klo 16–19 Humppilan yläaste, kotitalousluokka (Eedenintie 1). Opettajana Minna Lax. Kurssimaksu 18 €, 4 oppituntia .
Tervetuloa tekemään äitienpäiväkakku! Tule tekemään valmiista kakkupohjasta muotoillen ja koristellen hauskoja äitienpäiväkakkuja. Aineet maksetaan
opettajalle suoraan (alkaen 5 euroa). Ilmoittautuminen
viimeistään 2.5.2014, kurssin numero 810217.

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO

Keskuskatu 29 A, 31600 JOKIOINEN
p. (03) 4182 7402,
jokilaanin.kansalaisopisto@jokioinen.fi
Ilmoittautuminen internetissä:
https://www.opistopalvelut.fi/jokilaani/

Jokiläänin kansalaisopiston
KEVÄTNÄYTTELYN OHJELMA

Jokioisten Tietotalolla 11. – 13.4.2014
Avoinna pe klo 11–17, la klo 11–15 ja su klo 11–17
TOIMINTAPISTEESSÄ esillä kurssien toimintaa,
työnäytöksiä sekä mahdollisuus osallistua.
Perjantai 11.4.
klo 11-13
Nypläys, hardanger ja hopeaketju
klo 13-15
Hardanger, nypläys ja italian kieli
klo 15-17
Lasten käsityöpaja ja englannin kieli
klo 18
Älä jätä minua, äiti! -näytelmä
Lauantaina 12.4.
pääsee kokeilemaan kangaspuilla kutomista
klo 11-13
Nypläys ja hopeaketju
klo 13 & 14 Keppijumppa n. 10 min
klo 13-15
Italian ja venäjän kieli sekä ryijy
klo 15.00
Viihdeorkesteri Joviaalin konsertti
klo 17.30
Pop/rock -bändi esiintyy
Sunnuntaina 13.4.
klo 12.00
Opettajien jamit
klo 13.30
Opiskelijoiden konsertti
klo 16.00
Harmonikat esiintyvät
klo 16.15
Lukuvuoden päätöstilaisuus
– musiikkia
– lukuvuoden päätöspuhe
– kädentaitoarpajaiset

Opistolaisyhdistyksellä kahvio ja kädentaitoarpajaiset!
Tervetuloa!
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Lounais-Hämeen
Urheiluautoilijat järjestää

RENKAANVAIHTOPÄIVÄN
lauantaina 5.4.2014 klo 10–13
Ypäjän Paloasemalla.
Makkaraa ja kahvia.
TERVETULOA

Hevikit toimii Ypäjällä!
Hevikit kokoontuu torstaisin
Veteraanituvalla klo 13-15.
!

imintaan
mukaan to
Tervetuloa

Tule tutustumaan, kahville ja juttelemaan!
Jäsenenä voit osallistua kaikkiin Mielikin ryhmiin, retkiin ja tapahtumiin. Tervetuloa mukaan toimintaamme!

KEVÄTKIRPPIS

www. mielenterveysyhdistysmielikki.com

Ypäjänkylän seuraintalolla
lauantaina 17.5.2014 klo 14–16.
Varaathan pöytäsi viimeistään 15.5. mennessä,
pöytävuokra 3 €, pöytävaraukset
Pirkolta puh 050 468 2588.
Puffetista makoisat kahvit ja kastettavat.
Tervetuloa tekemään onnistuneita ostoksia
ja nauttimaan hyvästä seurasta.

YHTEISLAULUTUOKIO
Ypäjänkylän seuraintalolla
lauantaina 17.5.2014 klo 15–16.

Yhteislaulutuokion laulattajana Keijo Leppänen,
säestäjänä Tytti Pelkonen.
Tilaisuudet järjestää Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry.

MTK Lounais-Häme
tiedote / huhtikuu 2014
Muistakaa jäsenet Peltotreffit 4.4.2014!
*****
MTK Sählyturnaus la 12.4. Ypäjän Pertunkaaressa
alkaen kello 9.00. Toinen lohko pelataan Jokioisten
MTT:llä. Ypäjältä mukana 2 joukkuetta. Tervetuloa
seuraamaan paikan päälle. Ratkaisupelit alkavat noin
kello 15.00. Lue lisää www.farmariapu.net
*****
MTK Tammela ja MTK Lounais-Häme yhteinen KEVÄTKOKOUS ti 15.4.2014 klo 18.00 alkaen osoitteessa Hämeen ammattikorkeakoulu Mustialan yksikkö Tammela. Illan aikana erilaista ohjelmaa kuten Jukka Korhosen (Mustiala) puheenvuoro, liiton edustajan
puheenvuoro ja tämän jälkeen varsinaiset yhdistyksien kokoukset! Tervetuloa paikalle kaikki jäsenet !
MTK Lounais-Häme

MLL:n Ypäjän yhdistys järjestää
jäsenilleen ja heidän perheilleen

KOKO PERHEEN
VESILIIKUNTAPÄIVÄN

Ypäjänkylän Maa- ja kotitalousnaiset

HUHTIKUUN TOIMINTAA

Loimaan Vesihovissa la 12.4.2014
klo 13.30–14.00 Vesijumppa aikuisille
klo 14.15–15.00 Vesitaiturit yli 9v
klo 15.00–15.30 Vesipeuhu 3-5v
klo 15.30–16.00 Vesipedot 6-8v
Ohjaajana Satu Mononen
MLL Ypäjän yhdistys tarjoaa ohjelman.
Osallistujat maksavat itse uimahallin sisäänpääsyn.
Ilmoittautumiset ennakkoon p. 050 522 6282
tai henna.linnala@hotmail.com
Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Huom. Yhdistyksellä on jäsenetuna kaksi
ilmaista käyntikertaa vuodessa Vesihoviin.
Tässä on oiva tilaisuus käyttää myös tämä jäsenetu!
TERVETULOA!

TUPAILTA torstaina 10.4. klo 18
Seuraintalolla saippuan teon merkeissä.
Tervetuloa.
TUPAILTA perjantaina 25.4 klo 18.00 Kutomakammarissa. Sirkka esittelee Tupperwaren tuotteita. Tervetuloa.
Nyt joukolla KALLERINMÄELLE MEKKALOIMAAN
1.5. klo 12.00. Tervetuloa.

Taas saatavilla,
kotimaista tuotantoa

Huhtikuun toimintaa

Tarinatupa kokoontuu 11.4. kello 13.00 Veteraanituvalla.
Kuukausikokoontuminen tiistaina 15.4. kello 13.00
Veteraanituvalla.
Naistenpiiri tiistaina 29.4. kello 14.00 Veteraanituvalla.



Kirjoittajapiiri 2.5. kello 14.00 Veteraanituvalla.

Teatterimatka Pyynikille, Pirunpelto, torstaina 17.7.2014
kello 18.00. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumiset viimeistään 15.6. mennessä Helena 0400 465 095.
Eläkeliiton Ypäjän yhdistys

”AVANTOSAUNAT”

jatkuvat Piilikankaalla 27.4.2014 saakka joka sunnuntai klo 18–21.
Hinta 5 euroa/aikuinen, 8 euroa/perhe.
TERVETULOA:
Kuusjoenkulman kyläyhdistys
___

Tulevia tapahtumia:

– Kesäkuussa LAULUILTA (päivä on vielä avoin).
–
Heinäkuussa lauantaina 12.7.2014 KESÄRETKI
Uuteenkaupunkiin. Lähdemme purjehtimaan ulkosaaristoon brigantiini Mary Annilla. Keittolounas laivassa ja kahvit saarella. Tutustumme päivän aikana
Katanpään linnakesaareen. Retkestä tarkemmin
toukokuun Ypäjäläisessä.
P.S. 50 hengen bussi on jo varattu
Kuusjoenkulman kyläyhdistys

Ypäjän Maamiesseura
vuokraa vuonna 2014
seuraavia koneita
– Maantiivistäjä 65 kg uusi
varaukset T. Löfstedt

25 € / pv
0400 536 517

– Hydraulihalkaisin
– LehtipuhalIin
– Myyräaura
varaukset H. Saarikoski

20 € / pv
15 € / pv
15 € / pv
040 535 2884

– Suursäkkivaaka
varaukset M. Hollo

10 € / pv
050 505 0888

– Betonimylly
varaukset H. Lammela

30 € / pv
0400 464 881

– Maatilaimuri
varaukset I. Hannula

10 € / pv
0500 429 069

– Pienpaalikeräin
– Maanäytekaira
– Näytekaira heinäpaali
varaukset H. Levomäki

20 € / pv
maksuton
15 € / pv
0400 015 589

Jäsenmaksu 10 € / vuosi

Pidätkö juhlia,
poistamme astiahuolesi!

Vuokrattavana:

Kahvikeittimet 2 kpl 40–100 hengelle
Kahvikalusto 100 hengelle
Kahvikalusto 20–60 hengelle
Ruokailukalusto 100 hengelle
Ruokailukalusto 20–60 hengelle
Hintoihin sisältyy alv 24 %.

25,00 €/kpl
30,00 €
20,00 €
30,00 €
20,00 €

Tiedustelut Saara Rantanen, Leppäkorventie 60,
puh. 044 355 2312 (iltaisin).

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry.

Kesäretki Porvooseen tiistaina 17.6.2014. Kohteina
mm. Tuomiokirkko ja tutustuminen vanhaan kaupunkiin.
Retken hinta 40 €/henkilö. Ilmoittautumiset Keijo M-P
040 053 5315 tai Mirjami 0400 797 739. Tarkemmat tiedot, aikataulu ja ohjelma toukokuun Ypäjäläisessä.

Kuusjoenkulman kyläyhdistyksen


Hinta 50 €



Myynti: Perttulan kukka ja lahja
Lions Club Ypäjä

Ypäjän Eteläinen Maamiesseura tarjoaa
jäsenilleen seuraavia palveluja
vuonna 2014
Kesantomurskain
20 €/ha
Simo Vali
0400 459 081
Kultivaattori
16 €/ha
Simo Vali
0400 459 081
Lautasmuokkain, Multiva 20 €/ ha
Samu Heikkilä 045 633 9847
Lannan tarkkuuslevitin, 10 €/kuorma Samu Heikkilä 045 633 9847
Fliegl, täyttää EN 13080 vaatimukset		
Lietekärry
6 €/kuorma Matti Alanko
050 347 9045
Mikäli kone palautuksen jälkeen vaatii erityistä siivousta
(esim. paalinaruja kelassa),
pidätämme oikeuden laskuttaa 100 euroa (+alv 24 %) jälkisiivouksesta.
-----------------------------------------------------------------------------Lajittelu
15 €/tonni Raimo Suonpää, 041 432 3954
Lajittelu, erikoiskasvit
18 €/tonni Raimo Suonpää, 041 432 3954
Peittaus
60 €/tonni Raimo Suonpää, 041 432 3954
Maanäytekaira
maksuton
Ruuhkien välttämiseksi toivomme jäsenten varaavan lajittelunsa hyvissä ajoin.
-----------------------------------------------------------------------------Kaikkiin yllä mainittuihin hintoihin lisätään ALV 24 %.
Klapikone,
PALAX KS 35 S TR (uusi) 45 € / päivä Matti Alanko
Klapikone, SuperPilke
40 € / päivä Matti Alanko
Klapikonehinnat sisältävät ALV 24 %

050 347 9045
050 347 9045
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Tarjoamme Ypäjän torilla kahvit

KOKOUS

TUPAILTAPÄIVÄ

torstaina 24.4.2014 klo 10.00–12.00

Mukana torilla myös
EU-vaaliehdokas Johanna Häggman.
Tervetuloa!
Keskustan Ypäjän kunnallisjärjestö ry

Paulasuon yksityistien

Sotainvalidien Veljesliiton
Ypäjän osasto ry:n
perjantaina 25.4.2014 klo 14.00 Veteraanituvalla.
TERVETULOA!

MANNISTEN KYLÄKERHO
Ypäjän Karjalaisseura ry tiedottaa
Lasselle ja Kaarinalle kiitokset runsaasta
tarjottavasta vuosikokouksessa!

kokoontuu tiistaina 8.4. klo 18 Maili Sillanpään ja
Asko Vainion luona, Myllymäentie 71.
Tervetuloa!

TUPAILTA

Hyrsynseudun Kyläyhdistys ry

tiistaina 15.4.2014 kello 18.00 Veteraanituvalla
osoitteessa Perttulantie 7, Ypäjä.
Tervetuloa haastelemaan joukolla mukaan.

VUOSIKOKOUS

VUOSIKOKOUS
Juha Mäenpäällä keskiviikkona 16.4.2014 klo 18.00.
Hoitokunta

Ypäjän Keskustan Eteläisen po:n

KEVÄTKOKOUS

Kunnantalon kahvihuoneessa tiistaina 22.4.2014 klo
19.00.
Kahvitarjoilu.		

maanantaina 21.4.2014 kello 19.00 (hallitus kello 18).
Paikka: Laaksolla, Isoniituntie.

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat ja pohditaan
tulevaa kesäkautta ja sen ohjelmistoa kahvikupposen
äärellä.

Suomelantien

Esillä sääntömääräiset asiat.

Sääntömääräinen

TERVETULOA!

Hallitus

Keskustan Ypäjän
kunnallisjärjestö ry:n
sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS
pidetään Kunnantalon valtuustosalissa perjantaina
11.4.2014 klo 18.00.
Tervetuloa!
Johtokunta

Tervetuloa!

Ypäjän Metallityöväen ao 158

KEVÄTKOKOUS

Veteraanituvalla maanantaina 14.4.2014 klo 18.00.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat ja lisäksi valitaan yksi tilintarkastaja tarkastamaan vuoden 2014
tilit.
Tervetuloa kaikki mukaan.
Johtokunta

pidetään perjantaina 25.4.2014 klo 19.00 Risto Rantasella, Onkijoenperäntie 46, 32140 YPÄJÄ as.
Toimitsijamies

Levänmäen yksityistien

VUOSIKOKOUS
pidetään tiistaina 29.4.2014 klo 18.00 Eeva ja Juhani
Hossilla.
Hoitokunta

Ypäjän Kokoomus ry:n

VARSINAINEN KOKOUS

pidetään sunnuntaina 13.4.2014 klo 16.30 (hallitus
klo 16.00) Majatalo & Ravintola Villa Emiliassa. Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Tarjolla TÖITÄ ahkerille,
palveluhenkisille nuorille
mm. Jokioisilla Elonkierron
makasiinikahvilassa (ma-su)
ajalle 29.05. - 10.08.2013
Eri pituisia työsopimuksia sopimuksen mukaan.
Urakkapalkkaus esim. 250 e/60 h
Lähetä vapaamuotoinen hakemus sähköpostiin viimeistään to 17.04.
Kahvilan aukiolosta saat tietoa esim. sivuilta jokioinen-ypaja.4h.fi
Lisäksi hoidamme kesäkuussa teatterin kahvituksen puoliajalla,
näytösajat www.ideateatteri.net/nummisuutarit.php
Lisätietoja: toiminnanjohtaja Satu Jokinen p. 050 400 1113
tai s-postitse jok-yp4h@suomi24.fi
Meiltä voi löytyä myös muita lyhytkestoisia töitä esim.
nurmokonleikkuuta (väh. 16 v.), lannoitesäkkien pakkausta,
metallinkeräyspisteen hoitoa, tuote-/torimyyntiä...
Kerro, mikäli olet kiinnostunut
tekemään muutakin tarjottavaa hommaa!

Ypäjän Vasemmistoliitto ry.
Yhdistyksen sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS

pidetään maanantaina 7.4.2014 klo 19.00 Veteraanituvalla.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Jäsenet tervetuloa kokoukseen.
Johtokunta

Lehtimäenkulmantien

VUOSIKOKOUS

pidetään Jukka Kannistolla
perjantaina 25. huhtikuuta 2014 klo 18.00.
Tervetuloa!
Toimitsijamies

Jokioisten-Ypäjän 4H-yhdistys ry

Taas pääsee tekemään
k o r u j a
Miinan koululle (tekstiililuokka)
os. Koulutie 8, Jokioinen
ti 22.04., 29.04. ja 06.05.2014
klo 18.00 – 20.00
(Kurssin kokonaiskesto 3x 2h)
Tehdään useita, yksilöllisiä koruja
eri tyyleillä ja erilaisista materiaaleista.
Tee itselle ja anna lahjaksi!
Illan ohjaajana toimii tuttu Elina Kutila TuuElistä!
Kaikille näppäräsormisille, keskittymiskykyisille ja ylipäätään
käsillä tekemisestä pitäville korujen ystäville.
Kurssi järjestetään nyt vain Jokioisilla, mutta toivon ypäjäläisten
tulevan myös mukaan. Tarvittaessa voi kysyä kyytiä Satulta.

TUKKITALKOOT
Ypäjänkylän seuraintalon remontin tukemiseksi. Toimitathan tukit 15.6. mennessä Lammelan Hannun sahalle Katinhäntään.
Tukkien vastaanotosta voit sopia Riston (puh. 046 556
9765) tai Hannun (puh. 040 046 4881) kanssa.
Kiitos tuestasi!
Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry

Kurssin hinta jäsenille vain 10 €/henkilö,
6 – 28 -vuotiaat ei jäsenet 30 €/henkilö
ja sitä vanhemmat ei jäsenet 35 €/henkilö (hinta sis. materiaalit!).
Maksu ensimmäisellä kerralla paikan päällä. Varaa tasaraha!
Ilmoittaudu Satulle p. 050 400 1113 tai jok-yp4h@suomi24.fi
mieluiten heti, mutta viimeistään to 17.04.
(mukaan mahtuu 16 ensimmäistä).

Tervetuloa!
Jokioisten-Ypäjän 4H-yhdistys ry
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KOKOUSKUTSU

Suomen Keskusta r.p:n
Ypäjänkylän paikallisyhdistys ry.

tiekunnan vuosikokous pidetään keskiviikkona
16.4.2014 klo 19.00 Aila ja Markku Sirenillä, osoitteessa Leppäkorventie 75.
Vuosikokouksessa käsitellään yksityistielain 64 §:ssä
lueteltuja asioita.
Maksuunpanoluettelo on nähtävänä Turkka Rantasen
luona osoitteessa Leppäkorventie 60, puh 044 355
2312, huhtikuun 2. päivästä lukien.
Hoitokunta

VUOSIKOKOUS

Leppäkorven yksityistien

Ypäjänkylän Seuraintalolla
maanantaina 21.4.2014 klo 19.00
Esillä sääntöjen määräämät asiat
Tervetuloa		

		

Johtokunta

Liikuntatapahtumia

Kivenkorvan yksityistien

VUOSIKOKOUS

pidetään keskiviikkona 16.4.2014 klo 19.00 Tero
Hakamäellä, Kivenkorvantie 326.
Hoitokunta

Avoin päiväkoti huhtikuussa -14
pe 4.4.	askartelemme rairuohoalustoja
pe 11.4.	koristelemme virpomisoksan (askartelu)
pe 18.4. pitkäperjantai (ei avointa)
pe 25.4. kevään viimeinen avoin kirjastossa
Toukokuussa retki pe 23.5.
(kts. Ypäjäläinen toukokuussa)
Avoin perjantaisin klo 9.30–11.30
seurakunnan päiväkerhossa.
Maksu 2 € / perhe.
Lisätietoja Tiina, esikoulu,
ma – to p. 7626 5255.
Tapaamisiin,
Tiina, sivistyslautakunta & srk

Tarjouspyyntö Murskan
kioskin vuokraamisesta
kesäkaudesta 2014 alkaen

Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry

KEVÄTKOKOUS

Ypäjänkylän Seuraintalolla tiistaina 15.4 alkaen klo
19.00.
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
Johtokunta

FUTISKOULU 2014

FJK järjestää futiskoulun 4-10-vuotiaille tytöille ja pojille ma 19.5. – to 22.5.2014 klo 17 – 20 välisenä aikana Ypäjän urheilukentällä.
Futiskoulun toimintaan sisältyy lajinomaisen harjoittelun lisäksi jalkapalloon tutustumista erilaisten leikkien
sekä tietysti pelien kautta.

Isonveräjäntien yksityistien

VUOSIKOKOUS

pidetään sunnuntaina 13.4.2014 klo 13.00 Mäkilässä.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!

Harjoitteet ja leikit toteutetaan ammattitaitoisten ohjaajien johdolla.
Futiskoulun hinta on 60 € ja sisältää:
- Pallon
- Ammattitaitoiset ohjaajat
- Vakuutuksen

Varustus: Jalkapallokengät tai lenkkikengät, liikuntaasuste ja juomapullo.

keskiviikkona 16.4.2014 klo 19.00 Veteraanituvalla.
Puheenjohtaja

Ilmoittaudu sähköpostilla mika.lumijarvi@fjk.fi tai numeroon 045 114 7736 (ilmoittautumiset 5.5.2014
mennessä).
Lisätietoja:
Mika Lumijärvi
mika.lumijarvi@fjk.fi
p. 045 114 7736

Ypäjän Keskustanaisten

Futiskoulu järjestetään yhteistyössä Ypäjän kunnan
liikuntapalveluiden kanssa. Futiskoulu toteutetaan,
mikäli osallistujia ilmoittautuu riittävästi.

Ypäjän Reserviläiset ry:n

KEVÄTKOKOUS

sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
torstaina 24.4.2014
Ypäjän Villa Emiliassa klo 13.00.
Käsitellään kevätkokoukselle määrätyt asiat ja keskustellaan ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.
Nautimme myös maittavasta ruokailusta viihtyisässä
ympäristössä (omaskust.).
Tervetuloa mukaan!

Johtokunta

Ypäjän Nuorisoseura ry

KEVÄTKOKOUS

Ypäjänkylän Seuraintalolla
tiistaina 15.4.2014 alkaen klo 18.00.
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu.
Tervetuloa mukaan kaikki nuorisoseuran toiminnasta
kiinnostuneet!
Johtokunta

Kartanonkylän yksityistien

VUOSIKOKOUS

pidetään Ypäjän Osuuspankin kerhohuoneessa tiistaina 29.4.2014 klo 19.00 alkaen. Esillä sääntöjen
määräämät asiat.
Maksuunpanoluettelo on nähtävillä Ypäjän Osuuspankissa 14. -28.4.2014 välisenä aikana
Hoitokunta

Nuorisovaihtotalkoot

Ypäjän nuorisotoimi ja nuorisovaltuusto järjestävät
nuorisovaihdon yhteistyössä Bábolnan kanssa.

Rahoitusta vaihtoa varten haetaan Cimosta, mutta nuorten on tämän lisäksi maksettava omavastuuosuus matkasta. Tavoitteena on, että kukaan ei joudu
jäämään pois vaihdosta kustannuskysymysten takia,
siksi toivomme että saamme tehtäväksemme talkoita.
Kohta alkavat kevätsiivoukset kolkuttaa ovelle, joten
tässä olisi hyvä porukka tekemään esimerkiksi niitä tai
monenlaista muuta. Auta siis Ypäjäläisiä nuoria pääsemään mukaan mahtavaan seikkailuun. Talkookorvauksesta sovimme tapahtumakohtaisesti. Ilmoituksia
talkoista ja kyselyä asiasta voi laittaa nuoriso-ohjaaja
Maijalle 050 5747732.

YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUKSET

kunnossapitoa ja perusparantamista varten on toimitettava tekniselle osastolle keskiviikkoon 19.5.2013
klo 15.00 mennessä. Samalla tulee toimittaa tiedot
muutoksista tiekunnan toimielimissä, yhteystiedoissa
yms. sekä tarvittavat liitteet.
Hakemuslomakkeita on saatavana kunnanviraston yhteispalvelupisteestä ja internetistä osoitteesta
www.ypaja.fi (> Palvelut > Tekniset palvelu > Tekniset palvelut > Liikenneväylät > Hakemuslomake).
Lisätietoja teknisestä toimesta, p. (02) 7626 5241.
Ypäjällä 26.3.2014
Tekninen lautakunta

Ypäjän kunta pyytää tarjousta kesäaikaiseen käyttöön
tarkoitetun MURSKAN KIOSKIN vuokraamisesta kesäkaudesta 2014 alkaen. Kioski sijaitsee 10-tien varrella, Murskan uimalan yhteydessä.
Tekniselle johtajalle osoitetut kirjalliset tarjoukset, joissa tulee olla mainittuna vuosivuokran suuruus sekä
ehdotus vuokra-ajan kestosta, tulee toimittaa osoitteeseen Ypäjän kunta, tekninen johtaja, Perttulantie
20, 32100 Ypäjä.
Lisätietoja: (02) 7626 5241 / tekninen johtaja
Jouko Käkönen.
Tekninen johtaja

KIRJASTO
YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO

Hossintie 2, 32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5269
puh. (02) 7626 5268, 050-5626 301 (kirjastonjohtaja,
kulttuuriasiat)
sähköposti: ypajan.kirjasto@ypaja.fi
www.ypaja.fi
www.lounakirjastot.fi
Ypäjän kirjasto löytyy myös Facebookista haulla
”ypäjän kirjasto”.

Aukioloajat

ma klo 13–19
ti
klo 13–19
ke klo 13-16
to
klo 13–19
pe klo 13–16
kuukauden toinen lauantai kello 11–14, huhtikuussa 12.4.
Poikkeuksia juhlapyhien aukioloissa:
kiirastorstaina 17.4. avoinna kello 11–14,
pitkäperjantaista 18.4. pääsiäismaanantaihin
21.4. suljettu, vappuaattona keskiviikkona 30.4.
avoinna 11–14, vapunpäivänä 1.5. suljettu

YPÄJÄNKYLÄN LAINAUSASEMA

Ypäjänkyläntie 951, 32140 Ypäjä as
puh. 050 562 6301

Aukioloajat

ti
klo 17–19
ke klo 10–12
joka kuukauden yhtenä lauantaina klo 10–13, huhtikuussa 12.4.

PERTUN PÄIVÄ -PALAVERI

Pertun päiviä vietetään 22.–24.8. Toinen suunnittelupalaveri kirjastossa torstaina 10.4. kello 13.00. Tule
mukaan tekemään Pertun päivistä mieleisesi!

LUKUPIIRI

Lukupiiri kokoontuu sunnuntaina 13.4. kello 17–19
pääkirjaston näyttelytilassa. Luetaan Cecelia Ahernin
teoksia, tervetuloa!

SATUTUNTI

Maaliskuussa satuja luetaan Ypäjänkylän lainausasemalla lauantaina 12.4. kello 10.30, pääkirjastossa avoimen päiväkodin aamussa perjantaina
25.4. alkaen kello 9.00. Tervetuloa mukaan!

DIGITOINTIPISTE KIRJASTOSSA
HUHTI-TOUKOKUUSSA

Louna-kirjastojen kiertävä digitointilaite Ypäjällä huhtikuun alusta toukokuun loppuun. Voit siirtää VHS-videot DVD-levylle. Varaa opastus- ja digitointiaikasi, laitteiden käyttö on maksutonta (levyt pitää hankkia itse).
HYVÄÄ PÄÄSIÄISTÄ!
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Lähde mukaan hurvittelemaan Särkänniemeen
la 7.5.2014
Lähtö: klo 10.30 Ypäjä, Kartanon koulu
Takaisin Ypäjällä olemme n. klo 20.45
Matkan hinta: 10 e, sis. bussikyydin
Rannekkeen tai sisäänpääsyn alueelle
jokainen hankkii itse portilta tai etukäteen.
HUOM: Alle 13-vuotiailla tulee olIa huoltaja mukanaI

LA 15.4.2014

Lähtö klo 9.00 Kartanon koulu
Paluu n. klo 17.30 Kartanon koulu
Kyytimaksu 10 €
Megazone 5 €

Voit viettää koko päivän shoppaillen tai voit
lisätä shoppailujen yhteyteen hauskaa pelailua.
Alle 12 v. mukaan vain aikuisen seurassa.
Megazoneen mahtuu mukaan 30 hlöä.

Ilmoittautumiset nuoriso-ohjaaja Maijalle
(050 574 7732) ma 31.3.2014 mennessä.

Sitovat ilmoittautumiset 29.4.2014 mennessä:
Tammela, Linda: 050 374 7483
Jokioinen, Piiku 050 592 5867
Ypäjä, Maija,
050 574 7732
Humppila, Sofia

EUROPARLAMENTTIVAALIT 2014

Koululaisten iltapäivätoimintaan
hakeminen lukuvuonna 2014–2015

Ypäjän kunnassa toimitetaan europarlamenttivaalit sunnuntaina 25.5.2014.
Vaalitoimitus alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 20.00. Äänestysalueena Ypäjän kunnassa on koko kunta ja äänestyspaikkana
Ypäjän kunnanvirasto, Perttulantie 20.

Toiminta on tarkoitettu vuosiluokkien 1-2 oppilaille,
sekä erityisopetuksessa oleville oppilaille. Toimintaa
järjestetään Perttulan koululla jokaisena koulupäivänä
(ma–pe) klo 13.00–16.30, jos osallistujia on vähintään
5/ryhmä.

Osallistumismaksuna peritään 60 €/kk. Jos lapsi
käyttää palvelua säännöllisesti enintään 10 päivänä
kuukaudessa, osallistumismaksuna peritään 30 €/kk.
Osallistumismaksuun sisältyy välipala.
Hakuaika päättyy 25.4.2014. Hakulomakkeita saa päivähoitotoimistosta (Perttulantie 24) tai Perttulan koululta iltapäivätoiminnasta. Lomakkeen voi palauttaa
päivähoitotoimistoon tai iltapäivätoimintaan.

Tiedustelut varhaiskasvatusjohtajalta
(02) 7626 5224 / 050 574 7744.
Sivistyslautakunta

Ypäjän kunta järjestää

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
keskiviikkona 16.4.2014

Lähtö Ypäjän torilta 16.4.2014 klo 10.00 ja
paluu Forssasta noin klo 12.30.
Matkan hinta on 11 euroa/henkilö. Forssassa taksi ajaa
kauppakeskuksiin (Prisma, Citymarket) ja
tarpeen mukaan Forssan keskustaan.
Ilmoittautuminen asiointimatkalle
Taksi Tuomas Sirénille puh. 040 757 5833.

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

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

KEVÄTLUKUKAUSI
ma 5.1. – la 30.5.2015
talviloma vko 8
ma 16.2. – su 22.2.2015
pääsiäisloma
pe 3.4. – ma 6.4.2015
+ yksi lauantaityöpäivä lukuvuoden aikana
Esikoulun työ- ja loma-ajat ovat samat kuin koulujen
lukuun ottamatta lauantaityöpäiviä.

Viljelijöiden tukikoulutukset ja
päivystysvastaanotot keväällä 2014
Loimaan maaseutupalvelut järjestää viljelijöille
tukikoulutusta
1.4. klo 18 Valtuustosali, Oripää
3.4. klo 18 Kurki-Sali, Pöytyä
8.4. klo 18 Valtuustosali, Jokioinen
10.4. klo 18 Evankelinen opisto, Loimaa
Päivystysvastaanotot ajanvarauksella
(varaus suluissa olevaan numeroon)
22.4.	Jokioisten (02 761 1155) ja
Humppilan (02 761 1156) kunnantalot
24.4.
Ypäjän lomituspalveluyksikkö (02 761 1155)
22.–24.4. Riihikosken virastotalo (02 761 1154)
Loimaan maaseutupalvelut
maaseutupalvelut@loimaa.fi

ENNAKKOÄÄNESTYS
Ennakkoäänestys järjestetään 14.5 – 20.5.2014, ennakkoäänestyspaikkana on Ypäjän kunnanvirasto, Perttulantie 20.
Europarlamenttivaalien ennakkoäänestyspaikka on avoinna
seuraavasti:
keskiviikko
klo 9.00 – 15.00
torstai
klo 9.00 – 17.00
perjantai
klo 9.00 – 14.30
lauantai ja sunnuntai
klo 10.00 – 15.00
maanantai
klo 9.00 – 15.00
tiistai
klo 9.00 – 18.00

HENKILÖLLISYYDEN TODISTAMINEN
Äänestäjän tulee todistaa henkilöllisyytensä äänestäessään
ennakkoon tai varsinaisena vaalipäivänä. Äänestykseen tulee
ottaa mukaan henkilöllisyystodistus, josta näkyy koko henkilötunnus. Väliaikaisen henkilökortin saa poliisilta veloituksetta äänestystä varten, jos henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa.

KOTIÄÄNESTYS
Kotiäänestykseen on oikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai
toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestyseikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa
asuva omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Omaishoitajan äänestämisestä tehdään ilmoitus samalla
kun ilmoittaudutaan kotiäänestykseen.

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen
Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan Ypäjän kunnan keskusvaalilautakunnalle.
Ilmoittautuminen tehdään joko kirjallisesti kunnanvirastolta
saatavalla lomakkeella tai puhelimitse. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä myös toinen henkilö.
Lomakkeita saa myös oikeusministeriön vaalisivuilta www.
vaalit.fi.
Kotiäänestykseen ilmoittautumisen on oltava perillä keskusvaalilautakunnassa viimeistään tiistaina 13.5.2014 ennen
klo 16.00, osoite Perttulantie 20, 32100 Ypäjä. Puhelimitse
ilmoituksia ottaa vastaan kunnanviraston puhelinkeskus puh.
(02) 762 6500.

Kotiäänestyksen toimittaminen

Kesäleirit 2014
TAIDEPAINOTTEINEN PÄIVÄLEIRI
4. – 6. -luokkalaisille 16. – 19.6.2014

Leiri järjestetään Nuorisotila Haavissa klo 9.00–15.00. Ohjaajana toimii Sini Sirén yhdessä nuoriso-ohjaajan ja kesätyöntekijöiden kanssa.
Leirillä lapset pääsevät tutustumaan kokeneen ohjaajan avustuksella erilaisiin välineisiin ja materiaaleihin, joita voi hyödyntää taiteen parissa. Lisäksi leirillä leikitään, tutustutaan
kavereihin ja nautitaan leirielämästä.
Leirin hinta on 35 €. Hinta sisältää lounaan, vakuutuksen ja
retken.
Ilmoittautuminen leirille päättyy pe 9.5.2014. Ilmoittautumiset ja lisätietoja: Nuoriso-ohjaaja Maija Iso-Oja 050 574 7732
maija.iso-oja@ypaja.fi.

TAIDEPAINOTTEINEN PÄIVÄLEIRI
6. – 10. -vuotiaille 9. – 13.6.2014

Leiri järjestetään nuorisotila Haavissa klo 9.00–15.00. Ohjaajana toimii Sini Sirén yhdessä nuoriso-ohjaajan ja kesätyöntekijöiden kanssa.
Leirillä lapset pääsevät tutustumaan kokeneen ohjaajan avustuksella erilaisiin välineisiin ja materiaaleihin joita voi hyödyntää taiteen parissa. lisäksi leirillä leikitään, tutustutaan kavereihin ja nautitaan leirielämästä.
Leirin hinta on 35 €. Hinta sisältää lounaan, vakuutuksen ja
retken.
Ilmoittautuminen leirille päättyy pe 9.5.2014. ilmoittautumiset ja lisätietoja: nuoriso-ohjaaja Maija Iso-Oja 050 574 7732,
maija.iso-oja@ypaja.fi.

LUONTO- JA ELÄINPAINOTTEINEN PÄIVÄLEIRI
3. – 6. -luokkalaisille 2. – 6.6.2014

Kesäloman ensimmäisellä viikolla järjestetään luonto- ja
eläinpainotteinen päiväleiri, jossa lapset pääsevät tutustumaan luontoon ja eläimiin seikkailukasvatuksellisten menetelmien kautta.
Hinta sis. lounaan, vakuutuksen sekä tietenkin monipuolista tutustumista kesäiseen luontoon asiantuntevien ohjaajien
opastamana. leirillä tutkitaan luontoa ja eläimiä, retkeillään,
uidaan, leikitään, askarrellaan ja ennen kaikkea nautitaan kesästä ja leirielämästä. leirillä liikutaan myös pyörällä.
Leiripaikkana toimii Nuorisotila Haavi.
Ilmoittautumiset leirille päättyvät pe 9.5.2014 klo 16.00.
Ilmoittautumiset ja lisätietoja: Ypäjän kunta, nuoriso-ohjaaja
Maija Iso-Oja, 050 574 7732.

SEIKKAILIJA-TELTTALEIRI

1.–3. -luokkalaisille ke 25.6. – to 26.6.2014
Seikkailijaleiri järjestetään Caissaniemen
leirikeskuksessa Tammelassa. Leirillä yövytään teltoissa.
Luvassa on mukavaa tekemistä, seikkailuja,
uintia, paljon kavereita ja toivottavasti
aurinkoa. Leirin hinta 20 €.
Hinta sisältää kuljetuksen leiripaikalle, ohjelman, ruoat, majoituksen ja vakuutuksen.
Leirillä toimivat koulutetut ohjaajat yhdessä kunnan ja seurakunnan nuoriso-ohjaajien kanssa.
Lisätietoa nuoriso-ohjaajilta: Maija Iso-Oja puh. 050 574 7732,
Isto Iipola puh. 040 148 4108.
Ilmoittautumiset: Maija Iso-Ojalle pe 9.5. klo 16 mennessä.

SURVIVOR-TELTTALEIRI

4.–6. -luokkalaisille ma 30.6. – to 3.7.2014

Europarlamenttivaalien kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana 14.–20.5.2014.
Äänestäjälle ilmoitetaan etukäteen kirjeitse tai puhelimitse
kahden tunnin tarkkuudella se ajankohta, jolloin vaalitoimitsija saapuu toimittamaan äänestyksen.
Lisätietoja vaaleihin liittyvistä asioista antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Hanna Sulantola, puhelin (02) 7626 5204 tai
050 574 7731, s-posti hanna.sulantola@ypaja.fi.
Lisätietoja vaaleista saa myös oikeusministeriön vaalisivuilta
www.vaalit.fi.
Ypäjällä 20.3.2014
Ypäjän kunnan keskusvaalilautakunta

Survivor-telttaleiri järjestetään Caissaniemen leirikeskuksessa Tammelassa.
Leirillä yövytään teltoissa.
Luvassa on mukavaa tekemistä, seikkailuja, uintia, paljon kavereita ja toivottavasti aurinkoa. Leirin hinta 40 €.
Hinta sisältää kuljetuksen leiripaikalle,
ohjelman, ruoat, majoituksen ja vakuutuksen. Leirillä toimivat
koulutetut ohjaajat yhdessä kunnan ja seurakunnan nuorisoohjaajien kanssa.
Lisätietoa nuoriso-ohjaajilta: Maija Iso-Oja puh.050 574 7732,
Isto Iipola puh. 040 148 4108.
Ilmoittautumiset: Maija Iso-Ojalle pe 9.5. klo 16 mennessä.

Verenpaineenmittaus

Verenpaineenmittaus

ke 16.4.2014 klo 10.30–11.30
ke 21.5.2014 klo 10.30–11.30

Ypäjän Osuuspankin alakerrassa
ke 9.4.2014 klo 10.30–11.30
ke 14.5.2014 klo 10.30–11.30

Kotisairaanhoito

Kotisairaanhoito

ilman ajanvarausta
Ypäjänkylän lainausasemalla

Tervetuloa!

ilman ajanvarausta

Tervetuloa!

