
Kunnan ja seurakunnan tiedotuslehti • maaliskuu 2013 • 41. vuosikerta

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

Kartanon koulu 50 v kiittää
Sydämelliset kiitokset kaikille juhlaamme 

osallistuneille ja meitä muistaneille!
Aurinkoista kevään odotusta kaikille!

AUTOKOULU YPÄJÄLLÄ
Aloitus ti 5.3.2012 klo 19.00, Potku

Varsanojantie 83, YHO:n ruokalan alakerta.
Katso: www.forssanautokoulu.fi

Forssan Autokoulu Oy
03-422 2222 (toimisto)

Ypäjän yhteiskoulu – 
Kartanon koulu 50 vuotta

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

D-vitamiinitabletti
Devisol 20 mikrog 
100 tablettia  -20 %

OJENNA KÄTESI. Maksuton luovuttajainfo 0800 0 5801. Ota virallinen 

henkilötodistus mukaan. www.veripalvelu.fi • www.sovinkoluovutta-
jaksi.fi

VERENLUOVUTUS
YPÄJÄLLÄ
ma 18.3. klo 15–18 
yläaste, Varsanojantie

Tervetuloa!
Autohelahoito I. Hossi
Saarikontie 227, Ypäjä. 0440 5454 31

Öljynvaihtotarjous

Jarrupalat, iskarit, jouset
sis. 4 l täyssynteettisen 5w40  öljyn 
+ suodattimen ja työn

50 e
-25%
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sijaisauto käyttöösi!
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Ypäjän kunta
Toimistot avoinna
ma–ke 9.00–15.00
to 9.00–17.00
pe 9.00–14.30
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fax. (02) 767 7214
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Papalintie 1 B 13
32100 Ypäjä
puh. (02) 767 3108
fax. (02) 767 3081

Kirkkoherranvirasto avoinna
ma, ke, to klo 9.00–12.00
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Diakoniatoimisto avoinna
ke klo 10–11.30, to klo 15–16
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PAINOPAIKKA
Pirkanmaan Lehtipaino Oy

Huhtikuun Ypäjäläinen ilmestyy 
torstaina 4.4.2013. Lehteen 
tarkoitettu aineisto on toimitet-
tava kunnantalolle 26.3.2013  
klo 12.00 mennessä.

Huhtikuun Ypäjäläinen ilmestyy 
5.5.2013.

Diakoniatyö
Diakoniatoimistossa päivystys  
ke klo 10–11.30 ja to klo 15–16. 
Huom!  Päivystystä ei  

kiirastorstaina 28.3. 

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. 

PÄIVÄKERHOTIEDOTE
Tervetuloa Pääsiäisenajan
Lasten kirkkohetkeen
tiistaina 26.3. klo 10.00 
seurakuntakodille.
Ei päiväkerhoa silloin.
Kiirastorstaina 28.3. ja 
ma 1.4. ei ole kerhoja.

Hyvää Pääsiäisen aikaa kaikille.

Yhteisvastuumyyjäiset 
ja -lounas  srk-kodissa
lauantaina 23.3. klo 12 alkaen.
Myynnissä hernekeittoa, myös  
mukaan (omiin astioihin). Arpajaiset. 
Nuorten valokuvakilpailun kilpailutyöt julkaistaan, 
tule äänestämään suosikkisi voittoon! Tervetuloa!
Arpajaispalkintoja ja myyjäistuotteita vastaanote-
taan kiitollisuudella, joko lauantaina ennen myyjäi-
siä tai etukäteen diakoniatoimistoon. Kysymyksissä 
ota yhteys Hannaan, puh. 040 553 6362.

Ypäjän seurakunnnassa järjestetään 

Yhteisvastuun hyväksi

Aiheena Vanhuus

Kilpailutyöt tulee toimittaa jpg-muodossa mahdollisimman 
hyvälaatuisina ja valmiiksi käsiteltyinä 11.3. mennessä 

osoitteeseen isto.iipola@evl.fi. Liitä mukaan nimesi, ikäsi ja 
yhteystietosi.

Kilpailutyöt julkistetaan 23.3. pidettävissä yhteisvastuun 
myyjäisissä ja niitä tullaan äänestämään lahjoittamalla niiden 

nimissä rahaa Yhteisvastuunkeräykseen. Suurimman potin 
kerännyt kilpailutyö voittaa ja sen kuvaaja palkitaan.

Kilpailu päättyy, ja voittaja julistetaan  
     Vapputapahtumassa 1.5. SRK-kodilla.  
    Samassa tapahtumassa kuvat tullaan  
    myymään huutokaupalla ja tuotto 
     osoitetaan yhteisvastuukeräykseen.

Kuvalähde: NN – Norden.org

Kesäretki Hiidenmaalle  
ja Saarenmaalle 10.–13. 6.

Kesäkuun 10. – 13. päivien kesäretkelle 
mahtuu vielä muutamia mukaan. Paikallis-
oppaan johdolla kiertoajelut molemmilla 
saarilla ja myös uutta ohjelmistoa on tie-
dossa. Lähtö aamulla maanantaina 10.6. ja 
paluu illalla torstaina 13.6. Laivalla men-
nen tullen myös buffet-päivälliset sekä ho-
tellit Kärdlassa ja kylpylähotelli Arensburg  

Kuressaaressa aamiaisineen ja päivällisi-
neen. Esite kertoo tarkemmin ja sen tilaukset 
ja myös ilmoittautumiset Matkapojat Turku, 
puhelin 010 232 3103. Matkaisäntänä on to-
tuttuun tapaan Risto. Vainion bussi kulkee 
reittiä Loimaa-Ypäjä-Jokioinen-Forssa-So-
mero.

Kesäterveisin Risto Ahti

Ypäjän seurakunnan onnittelukäytäntö 2013
Tänä vuonna 70, 75, 80 ja 85 vuotta 
täyttäviä kutsutaan elokuussa  
suureen onnittelujuhlaan.
Tarkempi kutsu ja aika ilmoitetaan 
kesällä Ypäjäläisessä. Jos haluaa, 
että seurakunnan työntekijä (kanttori, 
diakoni tai kirkkoherra) tulee onnit-
telemaan syntymäpäivän aikoihin 
kotiin, voi soittaa kirkkoherranvirastoon (puh. (02) 767 3108).  
90 vuotta ja enemmän täyttäviä tullaan onnittelemaan kotiin.

Ruskamatka Lappiin ja Norjaan 14.–20.9.
Tämän vuoden ruskamatkan lähtö on lauan-
taina 14.9. reittiä Somero-Forssa-Jokioinen 
Ypäjä klo 7 ja Ypäjänkylän kautta Loimaan 
torille. Paluu perjantaina 20.9. Hyvät hotellit 
2 h huoneissa Iso-Syöte Pudasjärvi, hotelli 
Kieppi Saariselkä (neljä yötä) sekä Sokos 
hotelli Vaakuna, Rovaniemi. Aamiaiset ja 
päivälliset. Koko päivän retki (16.9.) Lem-
menjoen kultamaille Kaija ja Heikki Palton 
vieraina ja samalla opastettavina. Ainutlaa-
tuista nähtävää ja tarinaa keittoineen ja li-
sukkeineen ja kullanhuuhdontoineen. Koko 
päivän retki Norjaan Sevettijärven, Kirkko-

niemen jaUtsjoen kautta (17.9.). Patikkapäi-
vä Saariselällä paikallisen oppaan johdolla, 
mutta voi toki omin päinkin kulkea (erilaisia 
ja pituisia polkuja). Saunat. Hinta kaikkineen 
875 euroa, ja esite kertoo asioista tarkem-
min. 

Esitteiden tilaukset ja samaan numeroon 
myös ilmoittautumiset Matkapojat Turku, 
puhelin 010 232 3103. 

Tervetuloa ruskalle. Olisikohan jo viimei-
nen? Aika näyttää. Mutta tarkoitus on, että 
Unton kanssa Risto vielä kerran ruskalla.                                          

Risto Ahti

Ypäjän seurakunnan  
toimintaa maaliskuussa:

pe 1.3. klo 9.30 Perhekerho kerhon tiloissa
 klo 18.00 – 22.00 Nuortenilta seurakuntatalolla; Isto
su 3.3. klo 10.00 Messu; Vesa Rasta, Kaija Saukkola sekä Kaiken kansan lauluryhmä
ti 5.3. klo 12.00 Diakoniapiiri Ypäjänkylän kirjastossa
ke 6.3. 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 17.30 Kirkkoneuvoston kokous
 klo 18.00 – 20.00 Isoskoulutus; Sumppu
to 7.3. klo 15.00 – 16.00 Diakoniapäivystys
 klo 17.00 Kaiken kansan lauluryhmä
 klo 18.00 Kirkkokuoro
pe 8.3. klo 9.30 Perhekerho kerhon tiloissa
 klo 18.00 Rukousta paikkakunnan puolesta; Vesa Rasta
su 10.3. klo 10.00 Sanajumalanpalvelus; Vesa Rasta ja Kauko Hyytiäinen
ke 13.3. klo 10.00 – 11.30 Diakoniapäivystys
 klo 11.30 Keskiviikkoruokailu
 klo 18.00 Siionin Kannel -lauluilta
to 14.3. klo 11.00 Kultaisen iän kerho; vieraana kuntohoitaja Maija Krapi
 klo 15.00 – 16.00 Diakoniapäivystys
 klo 17.00 Kaiken kansan lauluryhmä
 klo 18.00 Kirkkokuoro
pe 15.3. klo 9.30 Perhekerho kerhon tiloissa
 klo 18.00 Rukousta paikkakunnan puolesta; Vesa Rasta
la 16.3. klo 18.00 – 22.00 Nuortenilta seurakuntatalolla; Isto
su 17.3. klo 10.00 Messu; Vesa Rasta, saarna Keijo Leppänen,
 Kaija Saukkola sekä mukana Kirkkokuoro
ke 20.3. klo 10.00 – 11.30 Diakoniapäivystys
 klo 11.30 Keskiviikkoruokailu
 klo 18.00 – 20.00 Isoskoulutus
 klo 18.00 Riparin vanhempainilta; Vesa, Kaija, Hanna ja Isto
to 21.3. klo 15.00 – 16.00 Diakoniapäivystys
pe 22.3. klo 9.30 Perhekerho kerhon tiloissa
la 23.3. Yhteisvastuumyyjäiset! (Tarkempaa tietoa kirkollisissa)
su 24.3. klo 10.00 Messu; Vesa Rasta, Kaija Saukkola
ma 25.3. klo 19.00 Huldan iltahartaus Kuusjoella; Vesa Rasta
ti 26.3. klo 10.00 Lasten kirkkohetki
ke 27.3. 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 Kinkerit seurakuntatalolla; kolehti Yhteisvastuu
to 28.3. klo 11.00 EI Kultaisen iän kerhoa
 klo 15.00 EI diakoniapäivystystä
pe 29.3. klo 9.30 EI perhekerhoa
 klo 10.00 Sanajumalanpalvelus; Vesa Rasta ja Kaija Saukkola
 mukana Kaiken kansan lauluryhmä sekä Kirkkokuoro
 klo 19.00 Ristin juhla; Vesa Rasta
la 30.3. klo 19.30 Isosten Virallinen Isosseikkailu
su 31.3. klo 10.00 Messu; Vesa Rasta, Kaija Saukkola sekä Kirkkokuoro
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Oskari Tokoi – suuri suomalainen sosialisti
Keski-Pohjanmaalla Kannuk-
sessa syntynyt Oskari Tokoi sai 
pitkän elämän, 90 vuotta kuol-
lessaan 1963 Yhdysvalloissa 
Fitchburgissa. Hän oli siirtynyt 
siirtolaiseksi jo 1891 ja kym-
mentä vuotta myöhemmin 1901 
hän palasi kotimaahansa ja liittyi 
heti työväenliikkeeseen. Ameri-
kassa hän oli jo tutustunut sosi-
alismiin ja ilmeisesti aktiivinen 
Matti Kurikka oli häneen vai-
kuttanut. Siirtolaisuus oli voima-
kasta varsinkin Pohjanmaalta, ja 
suomalaisia alueita syntyi niin 
Yhdysvaltain kuin myös Kana-
dan puolella. Kuuluisa Forssan 
kokous pidettiin 17. – 20.8.1903 
työväenyhdistys Kuhan talossa 
ja osanottajia saapui eri puolilta 
Suomea. Tämän kokouksen puo-
lueohjelma oli niin merkittävä, 
että se oli ohjenuorana vuoteen 
1952, jolloin demarien ohjel-
maan tuli lisäyksiä ja muutoksia. 
Oskari Tokoi saattoi olla Fors-
san kokouksessa tai ainakin hän 
seurasi tarkoin kokouksen antia, 
jolloin otettiin virallisesti käyt-
töön nimi sosialidemokratia. To-
sin Bobrikov kielsi nimen, mutta 
kieltoa ei noudatettu, ja yleensä-
kin viranomaiset seurasivat tar-
koin Forssan kokouksen antia, 
joka pääsi julkisuuteen, vaikka 
sittemmin painotuotteita kiellet-
tiin työväestölle vahingollisena.

Mikäli Tokoi ei ollut Forssan 
kokouksessa, niin ainakin no-
peasti hän pääsi johtavaksi po-
liitikoksi. Vuosina 1907 – 1917 
Tokoi oli valtiopäivillä sos. dem. 
puolueen edustajana ja hän oli 
jopa eduskunnan puhemiehenä 
1913. Tokoi esiintyi valtiopäivil-
lä tilattoman väestön olojen pa-
rantajana. Ja toisaalta Tokoi vas-
tusti venäläistämispyrkimyksiä. 
Hänellä oli toiveena Suomen it-
senäistyminen. Tokoi oli monen 
puolueen muodostaman senaatin 
puheenjohtajana maaliskuussa 
1917, eli voisi sanoa, ensim-
mäinen sos. dem. pääministeri. 
Heinäkuussa 1917 eduskunta ha-

jotettiin ja Tokoi erosi. Hallitus 
jatkoi vähemmistönä. Tässä vai-
heessa Tokoi jatkoi ehkä hieman 
suuttuneenakin selvästi vallan-
kumouksellista ohjelmaa. Se-
naatti julisti Suomen itsenäiseksi 
6.12.1917, eikä senaatissa ollut 
silloin Tokoita ja demareita mu-
kana. Olisiko vuoden 1918 sota 
voitu välttää jos Tokoi joukkoi-
neen olisi ollut senaatissa?

Tammikuun lopulla oli jo 
punaisten ja valkoisten sota al-
kanut, ja kansanvaltuuskunnas-
sa Tokoi oli elintarvikeasiain 
valtuutettu. Talvella 1918 saa-
tiin viljaa nälkäiselle Suomen 
kansalle Siperiasta. Antti Tuuri 
kertoo värikkäästi kirjassaan 
Suuri viljajuna, miten pitkä juna 
toi kauan kaivattua vehnää. Osa 
vaunuista täytyi jättää pois, jot-
ta päästäisiin nousemaan Uralin 
vuoristoa länteen. Monen väri-
kään vaiheen jälkeen päästiin 
Viipuriin ja Riihimäellä tunnel-
ma oli sekasortoinen viljajunan 
pysähdyttyä sillä tiedot Tam-
pereelta kertoivat taisteluiden 
menevän päin seiniä. Helsinkiin 
viljajuna saapui ja Oskari Tokoi 
piti kauniin kiitospuheen miehis-
tölle koska he ovat auttaneet näl-
kää näkeviä suomalaisia. Tokoin 
puheessa oli pelkkä kiitos vaikka 
tiedot Tampereelta olivat lohdut-
tomia. Pian tämän jälkeen Tokoi 
pakeni Venäjälle kuten monet 
muutkin. Otto Ville Kuusisen 
kanssa Tokoi ei tullut toimeen, 
sillä Otto oli liian jyrkkä politii-
kassaan. Sen sijaan Tokoi liittyi 
Muurmannin legioonan poliitti-
seksi neuvonantajaksi. Ja melko 
pian hän lähti Englantiin ja 1921 
Yhdysvaltoihin

Raivaaja -lehden 
toimittajana 

Massachusettsin osavalti-
ossa Koillis-Amerikassa on 
suomalainen keskus Fitchburg. 
Pääkaupunki on Boston meren 
rannalla ja sieltä noin 50 mailia 
länteen päin on ollut runsaasti 

suomalaisasutusta Fitchburgis-
sa ja ympäristössä. Alueen suo-
menkielinen lehti oli Raivaaja, 
jonka toimittajana Tokoi oli 
kolmisenkymmentä vuotta 1950 
saakka. Ikäväkseni voin sanoa 
että yli sata vuotta ilmestyneenä 
Raivaaja on jokunen vuosi sit-
ten lopettanut ilmestymisensä. 
Taitaa se suomen kieli vähentyä 
maailmalla. Pidän asiaa surulli-
sena. Milloinkahan Petroskoista 
loppuu Suomen kieli? Tokoi oli 
suuri Suomen ystävä ja var-
sinkin sodan jälkeen hän johti 
avustustoimintaa Suomeen. Sy-
dän syrjällään hän seurasi sodan 
etenemistä ja pelkäsi Neuvosto-
liiton hävittävän koko Suomen. 
Vuonna 1944 hänet vapautettiin 
vuoden 1918 syytteistä ja kuole-
mantuomiosta ja 1948 Suomen 
hallitus antoi hänelle eläkkeen. 
Tokoi kävi sodan jälkeen kaksi 
kertaa Suomessa. Ennen sotia 
käyminen ei tullut kysymykseen-
kään, sillä Pohjanmaalla olisi tul-
lut kuula kalloon.

Vuonna 1961 talvella isäni 
Voitto Ahti kävi useamman vii-
kon reissulla Amerikassa velje-
ni Raimon luona Fitchburgissa. 
Käynti oli eräänlainen suurta-
pahtuma Somerolla, sillä juttua 
piisasi isällä matkan jälkeen 
pitkäksi aikaa. Isää kyydittiin ja 
kuljetettiin ja syötettiin ja juotet-
tiin. Siihen aikaan oli paljon suo-
menkielisiä siirtolaisia, ja erään 
kerran isä oli taas kerran sauno-
massa. Paikalla oli suomalaisia 
ja eräs vanha laiha mies. Siinä 
löylyä heittäessä isä kysyi että 
koska olette tulleet ja siirtolai-
seksi ja miksi. Tokoi oli huumo-
rimies ja oli sanonut, että aika-
naan hän pyysi leipää ja ruvettiin 
antamaan kuulaa. Oli pakko läh-
teä. Tokoi esitteli itsensä, ja suo-
jeluskuntalaisena isäni kiinnos-
tui. Ilmeisesti juttelivat pitkään, 
ja Somerolla tietyt piirit kuun-
telivat ihmeissään, että itsensä 
Tokoin on Voitto Ahti tavannut. 
Kesällä 1967 olin pitkään Ameri-

kassa, ja silloin kävin Raivaajan 
toimituksessa. Sävele Syrjälä 
oli päätoimittajana, ja hän istutti 
minut itsensä Tokoin tuoliin. Ko-
mea Tokoin kuva oli toimituksen 
seinällä. Vielä tuohon aikaan leh-
ti oli vahvasti sitoutunut sosiali-
demokratiaan. Olin eräänlainen 
kesätoimittaja, sillä muutaman 
kirjoituksen tein. Ja myöhem-
min Suomesta käsin avustin 
lehteä. Lehti oli tärkeä uutislehti 
kaikille suomalaisille siirtolai-
sille. Esimerkiksi suomalaisten 
pienten seurakuntien tilaisuudet 
siinä ilmoitettiin ja monet ”haa-
lien” tanssit ja yhdistystoiminta. 
Raivaajan tilaajamäärä väheni ja 
aivan viimeisinä vuosina oli vel-
jenikin jonkinmoisessa lehden 
neuvottelukunnassa. Viimeisim-
mät kokoukset olivat kuulemma 
räyhäämistä sillä rahat loppuivat 
ja tilaajat vähenivät. Viimeisim-
män numerot olivat selvästi eng-
lanninkielisiä.

Vuonna 1970 kesällä olin 
äitini Fanny Ahtin kanssa Ame-
rikassa. Siihen aikaan presi-
dentti Urho Kekkonen oli myös 
Amerikassa, ja viikkoa ennen 
matkaamme oli Kekkonen las-
kenut seppeleen Oskari Tokoin 
haudalle Fitchburgin hautaus-
maalla. Kävimme paikalla, ja 
syynä Kekkosen käynnin lisäksi 
oli myös se, että viereinen hauta 
on veljen anopin ja apen hauta. 
Siinä valokuvattiin ja muistelin 
itsekin Raimon anoppia Helmi 
Longia. Paikalle tuli mies ja ky-
syi: Koska Kekkonen tulee. Hän 
oli jo viikko sitten. Voi hyvänen 
aika. Olen hänen kaukainen su-
kulaisensa. Äitini sanoi että ”an-
nas nimesi ja osoitteesi”, sillä 
hän kirjoittaa Kekkoselle. Ja niin 
tapahtui. Ja Kekkonen vastasi 
äidilleni. Kirjeestä oli se seuraus 
marraskuussa 1970 että Some-
rolla levisi huhu, että Fanny Ahti 
on saanut kutsun itsenäisyys-
päivän vastaanotolle. Vähitellen 
elämä jatkui ja huhu laimeni.

Risto Ahti

Talven aikana on television väli-
tyksellä Ypäjä tullut entistä tun-
netummaksi. No, onhan se ollut 
kuuluisa jo ennen noitakin filma-
uksia, asian jonka itse olen to-
dennut ympäri Suomea kulkies-
sani. Mutta nyt: rohkeaa ja aitoa 
kuvausta suuren koulun ja alueen 
arjesta ja miksei juhlahetkistä-
kin. Sensuuri ei ole filmauksiin 
sotkeutunut vaan asiat kerrotaan 
niin kuin ne ovat kaikkien opiksi 
ja keskusteltavaksi.

Tullessani syyskesällä 1972 
Ypäjälle kirkkoherraksi saapui-
vat jo heti toisella viikolla kans-
liaan työhuoneeseeni agronomit 
Osmo Aalto ja Leea Rauvala. 
Juteltiin pitkäänkin ja tapaami-
sen seurauksena sovittiin että 
lähinnä minä tulen pitämään 
päivän avauksia aamuisen klo 8 
tietämissä olevan ruokailun yh-
teydessä. Oppilaita oli sen verran 
vähemmän siihen aikaan, että 
melkoinen osa mahtui oppilas-
ruokalaan. Tosin kaikki oppilaat 
eivät tulleet, koska osa oli tal-
leilla aamuhommissa. Tein listan 
aamujutuista, ehkä tusinan ver-
ran vuodessa, ja mukana myös 
omilla osuuksillaan kanttori tai 
myös nuorisonohjaaja. Varsinkin 
ensimmäisinä vuosina minulla 
oli tilaisuuden jälkeen mahdol-
lisuus kierrellä talleilla ja jopa 
maneesissa ja toimistossa. Leea 
Rauvala esitteli aina pienen pa-
lan talon rakennuksista. Jopa 

vanhalla maneesilla kokeilin 
ratsastusta. Muutaman vuoden 
päästä olimme taas aamun ava-
uksen ja kahvin jälkeen Leean 
kanssa kulkemassa ja sain pää-
häni, että nyt menen maneesiin, 
ja pyysin saada ratsastaa. Sain 
hevosen, ja rauhallisesti se käveli 
kunnes käänsi päätään katsoes-
saan että mikä ihmeen äijä sinne 
selkään nyt meni. Ehkä hevonen 
aavisti kokemattomuuteni. Näin 
että Rauvala jutteli hevosen mi-
nulle luovuttaneen ratsastajaty-
tön kanssa. Hetken päästä minut 
kutsuttiin pois hevosen selästä. 
Rauvala oli pelännyt puolesta-
ni sillä hevonen oli arvaamaton 
vikuri. Se taisi pelästyttää minut 
hevosen selästä pitkäksi aikaa.

Varsinkin 1970-luvulla ja 
myöhemmin minulta kysyttiin: 
mitenkä ne armeijan hevoset jak-
savat. Sanoin että jo 1955 armei-
ja muutti Niinisaloon. Armeija 
oli muuttanut Ypäjän Kartanon 
maille 1933, ratsukoulu ja hevos-
varikko. Sen sijaan hevossiitto-
lan toiminta alkoi keväällä 1937. 
Ja kerrotaan että hevossiittola 
ja puolustusvoimien ratsukoulu 
muodostivat ulospäin yhtenäisen 
kokonaisuuden vaikka ne toimi-
vat täysin erillään. Ja kun sitten 
1955 armeija muutti Niinisaloon 
Kankaanpäähän, niin Ypäjän vä-
kiluku laski selvästi, sillä mel-
koinen yhdyskunta täältä lähti 
pois. Mutta silti jäi hevonen 

Ypäjälle ja teki paikkakunnasta 
tunnetun.

Ikimuistoisia lenkkeilyjä 
siittolan mäellä

Tapanani oli myös ihan hu-
vikseen lenkkeillä tai pyöräillä 
alueella. Saatoin ilmestyä tallille, 
ja lantaa lapioiva tyttö katsoi pit-
kään, että mikä mies tuokin lie-
nee. Olihan paikkakunnan pojilla 
tietääkseni myös käyntejä hevos-
alueella. Muistan miten Rauvala 
kertoili minulle 1970-luvun ko-
keilusta: hevosten keinosiemen-
nyksen kokeileminen. Tiesin, 
että lehmien kohdalla homma 
sujuu hyvin, kunhan vain soitte-
lee seminologille. Mutta hevo-
nen oli pulmallisempi. Niinpä 
keväällä 1975 syntyi pakastetul-
la spermalla siemennetty varsa. 
Ja muistaakseni kylmyyden piti 
olla kovaa luokkaa. Osmo Aalto 
jäi eläkkeelle 1975 ja hänen seu-
raajaksi tuli Leea Rauvala, jonka 
kanssa yhteistyö oli erittäin mie-
luista.

Ratsastusopisto aloitti van-
han Varsanojan koulun mäellä 
siihen aikoihin kun tulin Ypä-
jälle. Väinö Jokisesta tuli tutta-
va, ja Lions-klubikin kokoontui 
opiston tiloissa. Ensimmäisessä 
Finnderbyssä 1973 olin jo muka-
na, sillä leijonilla oli tehtäviä ki-
sojen aikana. Olen nähnyt kiso-
jen kehittyvän varsin suuriksi ja 
jopa kansainvälisiksi. Ja mielel-

läni katselen ratsastuskilpailuja. 
Sen sijaa ravipuoli on jäänyt mi-
nulle vieraaksi. Jospa Suomeen 
saataisiin vielä laukkakilpailuja, 
niin siinä olisi myös jännittävää 
silmäruokaa. Yhdysvalloissa 
olen saanut veljeni kanssa seu-
rata sellaisia laukkajuttuja, joista 
jäi mieleeni että suurin osa kat-
sojista harrasti rahallisia vetokil-
pailuja, pitkävetoa, ja taisin olla 
lähes ainoa katsoja aidan takana.

Ennen vanhaan armeijassa 
taidettiin laittaa mies hevosmie-
heksi, jos hän ei muualla pärjän-
nyt. Nyt on tilanne toinen: pyr-
kijöitä on paljon ja kaikki eivät 
pääse opiskelemaan. Muistan 
kerran olleeni ruokalassa kun 
uusien oppilaiden pääsytutkintoa 
pidettiin. Eräs äiti tuli pöytääni 
ja kehui tyttärensä maasta tai-
vaaseen suurena hevosystävänä. 
Hän luuli minua henkilökuntaan 
kuuluvaksi. Kun äidille asia sel-
visi, niin hänelle tulikin kiire 
seuraavaan pöytään. Aasiassa ja 
Afrikassa aasi on naisten eläin 
ja hevonen miesten. Monelle ul-
komaalaiselle lienee yllätys se 
että Suomessa hevonen on ni-
menomaan nuorten naisten eläin, 
jonka kanssa aika kuluu nopeas-
ti. Toivotan ikimuistoisia hetkiä 
kaikille oppilaille ja myös henki-
löstölle Siittolanmäellä joka tuli 
minulle hyvin tutuksi 40 vuoden 
aikana.

Risto Ahti

YPÄJÄN hevosopisto – Siittolan mäki

Kiitos Virvelle keskustelun 
avaamisesta edellisessä Ypäjä-
läisessä. On äärimmäisen tärke-
ää, että eri ihmisten näkemyksiä 
ja mielipiteitä saataisiin kaikki-
en kuntalaisten kuultavaksi ja 
pohdittavaksi. Vain avoimuus 
ja vuoropuhelu mahdollistavat 
kansalaisyhteiskunnan toimin-
nan ja oikeuden mukaisuuden. 
Sananvapaus on se kansalais-
oikeus, jolle perustuvat kaikki 
muut oikeudet.

Vapaus tuo tullessaan aina 
myös vastuun. Ja myös kunnan 
kohdalla vastuu koskee meitä 
kaikkia. Se koskee päättäjiä ja 
luottamushenkilöitä, jotta he te-
kevät päätöksiä, jotka tähtäävät 
vain kuntalaisten hyvinvointiin. 
Päätöksenteossa pitää osata kat-
soa myös seuraavaa kvartaalia 
kauemmas ja unohtaa ”seuraavat 
vaalit” tai ”puolueen etu” -ajat-
telu. Useimmat päätöksistä vai-
kuttavat lopulta monen vuoden 
päähän, osa jopa niihin sukupol-
viin, jotka eivät vielä ole edes 
syntyneet. Viime aikoina on tun-
tunut, että ne ikäluokat ja suku-
polvet, jotka eivät vielä ole ää-
nioikeutettuja, ovat päätöksen-
teossa altavastaajan asemassa. 
Minulta on usein kysytty, olenko 
vihreänä oikealla vai vasemmal-
la. Vastaus on en kumpaakaan, 
vaan edellä. Tällä viittaan juuri-
kin siihen vastuuseen, jota pitää 
olla valmis kantamaan eteenkin 
tuleville sukupolville. Suuri osa 
vastuuta on avoimuus, kaikkien 
päätösten tulee kestää päivänva-
lo, ja niillä pitää olla perustelut, 
joiden takana päättäjät voivat 
seistä.

Vastuu kunnasta on myös 
kuntalaisilla itsellään. Se lähtee 
kulutuskäyttäytymisestä, kans-
saihmisiin suhtautumisesta ja 
siitä, haluaako olla itsekäs vai 
yhteisöllinen. Vastuu on siis va-
lintoja. Käynkö kaupassa Ypä-
jällä vai Loimaan jättimarketis-
sa? Käynkö parturissa kirkon-
kylällä vai Forssassa? Ostanko 
karsinarakenteet ypäjäläiseltä 
yritykseltä vai tilaanko ne Ruot-
sista? Vietänkö syntymäpäivät 
laivalla vai tilaanko juhlat ypä-
jäläiseltä yritykseltä? Vastuu sii-
tä, onko Ypäjällä työpaikkoja ja 
niiden tuomia veroja, lähtee siis 
meistä itsestämme. Palveluita ja 
tuotteita voi olla vain, jos niille 
on kysyntää. Ehkä meidän pi-
täisi kehittää paikallinen ”reilun 
kaupan merkki”, joka osoittai-
si että kyseessä on ypäjäläinen 
palvelu/tuote, joka olemassa-
olollaan tuo hyvinvointia meille 
kaikille. Muistan lapsuudesta 
tarran, joka oli liimattuna isäni 
toimiston ikkunaan. Siinä luki 
”kotikunta kukoistamaan yrittä-

mällä”. Lause on hyvin vahvasti 
jäänyt mieleeni ja on mielestäni 
erittäin ajankohtainen vielä nyt-
kin.

Työn riittävyys Ypäjällä on 
seikka, joka huolettaa minua 
eniten. Suuri joukko yrittäjiä jää 
piakkoin eläkkeelle, ja näköpii-
rissä ei ole korvaavia työpaik-
koja ja niiden tuomia verotuloja. 
Jos ei ole töitä, ei ole myöskään 
työikäisiä ihmisiä maksamas-
sa veroja, ja ilman veroja ei ole 
palveluita. Ilman palveluita on 
vaikea houkutella työikäisiä 
kuntaan. Työpaikkakehitys on 
tärkein kysymys, mikä Ypäjällä 
on edessään. Tilannetta ei yh-
tään helpota se, että yleinen ta-
loustilanne on yhtä suurta kysy-
mysmerkkiä koko maailmassa. 
Juurikin tästä syystä paikallinen 
talous, ja sen kehittäminen saat-
taa olla avain asemassa.

Toivon, että Ypäjälle saatai-
siin mm. myyntipiste, josta voisi 
ostaa paikallisia elintarvikkeita. 
Pinnalle pitäisi saada kaikkien 
kuntalaisten kohdalla ajattelu, 
että ensisijaisesti tuote/palvelu 
pyritään hankkimaan paikalli-
sesti, ja jos se ei ole mahdollista, 
lähdetään sitten vasta kauem-
mas. Ylpeys ”oman kylän osaa-
misesta” kadehtimisen sijaan, ja 
ymmärrys siitä, että hyvinvoin-
ti ei ole itsestäänselvyys, vaan 
vaatii hyvin paljon työtä.

Ypäjältä löytyy valtavasti 
hienoa osaamista ja tarjontaa, 
joten opetelkaamme jokainen 
myös käyttä mään niitä. Lopulta 
tämä yhteisöllisyys kertyy mei-
dän kaikkien yhteiseksi hyväksi. 
Tehdään yhdessä mahdolliseksi 
viihtyminen ja hyvinvointi, eikä 
jäädä vain odottamaan että sen 
hoitaa joku muu.

Näiden ajatusten saattele-
mana en nimeä ketään kirjoit-
tamaan seuraavaksi omia aja-
tuksiaan ja näkemyksiään, vaan 
toivon, että kynään tarttuu joku 
pitkän elämäntyön jo tehnyt yrit-
täjä, ja että hän kertoisi omista 
näkemyksis tään ja antaisi meille 
nuoremmille neuvoa siitä, miten 
meidän pitäisi toimia, ja mitä ei 
tulisi tehdä. Siis ”mestari opetta-
maan kisälleitä”.

Haluan myös kiittää kaik-
kia juttusille tulleita kuntalaisia 
ja olen hyvin iloinen siitä, että 
kuntalaiset ovat kiinnostunei-
ta oman asuinkuntansa asioista 
ja tulevaisuudesta. Toivon että 
avoin keskustelu ja vuoropu-
helu jatkuu, se on kansalaisyh-
teiskuntaa parhaimmillaan. Lo-
pultahan on niin, että me kaikki 
olemme täällä vain toisiamme 
varten.

Jenni Mäntynen

Vastuu, tulevaisuus  
ja välittäminen

Ypäjän keskustan paikallis-
osasto valitsi sääntömääräi-
sessä kokouksessaan maanan-
taina 18.2.2013 uuden johto-
kunnan vuodelle 2013. Paikal-
lisosastossa puhetta johtaa uu-
tena jäsenenä valituksi tullut 
Katja Karisukki. Varapuheen-
johtajan pestiä jatkaa Jari Rä-
mö ja Eva Suvanto sihteerinä. 
Lisäksi johtokunnan jäseniksi 
tulivat valituksi myös Keijo 

Leppänen, Hanna Uusi-Kölli 
sekä Tero Airaksinen. 

Pitkät perinteet omaavalla 
Ypäjän keskustan Eteläisellä 
paikallisosastolla on lähes sa-
ta jäsentä. Hieman hiljaiseloa 
viettänyt paikallisyhdistys ai-
kookin järjestää tulevana ke-
sänä Kaiken Kansan Elonkor-
juutanssit. Yhdistys aikoo olla 
myös aktiivisempi paikallinen 
vaikuttaja jäseniensä kautta.

Ypäjän Keskustan 
Eteläisessä paikallisosastossa 

puhaltaa uudet tuulet
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Kanta-Hämeen 
poliisilaitos

Turvallisuusnurkka
Poliisikoirien kokous

Ypäjä! Mitä se tuo mieleeni? 
Kouluajat, muutamat siellä 
asuvat tuttavat tai ne monet, 
joiden nimiä en enää edes 
muista. Kun tv-sarja Ypäjä al-
koi, en aikonut katsella ohjel-
maa. Ajattelin, että se kertoisi 
”vain” Hevosopistosta ja ih-
misistä, jotka ovat pyhittäneet 
elämänsä hevosille. Itse olen 
tuntenut vain yhden hevosen, 
Myllylän hevosen, jonka kans-
sa minulla oli vain etäinen kat-
sesuhde. Emme häirinneet toi-
siamme.

Mutta kuinkas kävikään. 
Pakko oli vilkaista, jospa nä-
kyisi edes muutama tuttu mai-
sema tai jopa ihminenkin. Eipä 
juuri näkynyt. Ohjelma kertoi 
todella vain Hevosopistosta 
niin kuin olin kuvitellut. Kat-
selua en kuitenkaan voinut lo-
pettaa. Pelkästä uteliaisuudesta 
liimauduin telkkarin ääreen. 
Mietin miten ihmeessä nuoret 
tytöt, jotka ovat innostunei-
ta hevosista, viettävät monta 
vuotta työsiirtolalta vaikutta-
vassa opistossa ja siinä ohessa 
vielä opiskelevatkin?

Pikku hiljaa aloin ihail-
la näitä tarmokkaita tyttöjä 
ja heidän upeita opettajiaan. 
Suhde hevosiinkin muuttui. 
Huomasin, että hevosethan 
ovat yksilöitä, joihin voisi 
jopa kiintyä, eikä ratsastami-
nenkaan ole pelkkää hevosen 
selässä istumista, vaan vaa-
tiva urheilulaji. Koska omat 
urheilukokemukseni rajoittu-
vat lähinnä vain golfiin, aloin 
aavistaa, että jotain samaa voi 
liittyä ratsastukseen; loputonta 
harjoittelua, kärsivällisyyttä, 
sosiaalisuutta ja nöyryyttä lajia 
kohtaan.

Ohjelmaa seuratessa pohdis-
kelin mitä muistan Ypäjästä ja 
siitä ajasta, jonka siellä asuin. 
Kuvassa vilahti vanha koulu-
keittolamme ja kansakouluni, 
josta on tuunattu jonkinlainen 

hevosopiston tila. Oppikoulu 
sentään näytti seisovan paikoil-
laan samanlaisena kuin silloin 
ennen. Kirkko on maalattu ja 
puut kaadettu. Ypäjän vaaku-
na, Loimaan tien varrella, tuo 
mieleen muistoja tutusta ja 
turvallisesta pitäjästä. Se on 
kuin Mannerheimin päiväkäs-
kyn ikoni kirkkosalissa. Jotain 
mikä ei muutu, vaikka kirkon 
katossa palaisi neonvalot. En 
muista siihen aikaan kuulleeni 
kuin yhden Ypäjällä sattuneen 
rikoksen. Joku tyttö oli hevos-
siittolassa puukottanut jonkun 
miehen. Kuka ja kenet? Sitä ei 
me koululaiset tiedetty. Olivat 
ulkopaikkakuntalaisia. Poliisil-
la oli kai mukavat oltavat. Istui 
usein Vallan baarissa kahvilla. 
Niin kerrottiin.

Muistelen, että ennen ny-
kyistä hevosopistoa paikalla 
oli valtion hevosjalostuslaitos 
ja hevostalouskoulu. Toimin-
taa johti agronomi Aalto. Titteli 
mainittiin aina hänestä puhut-
taessa. En varmaan koskaan 
tavannut miestä, mutta hänen 
persoonallaan tuntui olleen ko-
vasti vaikutusta paikkakunnan 
elämään. Oli kai jonkinlainen 
patruunan tapainen. Ainakin 
meille lapsille jäi sellainen 
kuva. Aalto oli kaivauttanut 
nummelle, nykyisen Varsano-
jantien varteen, hiekkakuoppia, 
jotka täyttyivät kirkkaalla poh-
javedellä. Paikasta muodostui 
nopeasti suosittu uimapaikka 
lähiseudun lapsille. Kauniina 
kesäsunnuntaina siellä saattoi 
olla tusina lapsia ja vielä kir-
konkylän pikkuväkeäkin van-
hempineen.

Mikä lie ollut kuoppien al-
kuperäinen tarkoitus. Huhut-
tiin, että Aalto aikoo rakentaa 
sinne oman kesähuvilansa. 
Joka tapauksessa yhtenä päi-
vänä polkujen päihin ilmestyi 
kyltit neljällä kielellä, suo-
meksi, ruotsiksi, saksaksi ja 

englanniksi: ”Asiaton oleskelu 
kielletty”. Sekös meitä ihme-
tytti ja ihastutti. Tiedottaminen 
tuntui niin hienolta ja kaupun-
kimaiselta. Ihan kuin Ypäjällä 
olisi ravannut turistilaumoja 
ympäri maailmaa. Koska ai-
kuisten mukaan valtion maita 
koskivat jokamiehen oikeudet, 
me jatkoimme jokatyttöjen 
oikeudella nautinnollista uis-
kentelua kirkasvetisissä lam-
missa kielloista välittämättä, 
eikä kukaan tullut meitä sieltä 
pois ajamaan. Hiekkakuopalla 
polskuttelu oli toista kuin kir-
konkylän uimakoulun uinnit 
savisessa jokivedessä. Kerran 
riisuessamme vaatteita lam-
melle ratsasti pari tyttöä, jotka 
ohjasivat hevoset veteen. Se 
oli aika yllättävää. Katselimme 
miten vesi roiskui, kun hevo-
set räpiköivät toiselle rannalle. 
Ehkä kuopat olikin tarkoitet-
tu vesiesteiksi. Sellaisesta me 
emme tienneet mitään. Ehkä 
ne eivät olleetkaan niin syviä 
kuin muistan. Me kuitenkin jat-
koimme uimista entiseen mal-
liin sen jälkeen, kun hevoset 
ja ratsastajatytöt hiukset hul-
muten hävisivät metsäpolulle. 
Joskus vielä nykyisinkin näen 
unta niistä paratiisimaisen iha-
nista hiekkakuopista. Kullatut 
muistot ovat syöpyneet syväl-
le mieleni maisemaan. Yhtenä 
aamuna Ypäjä-ohjelman jäl-
keen heräsin kuitenkin omitui-
seen uneen. Oli kesä. Aurinko 
paistoi lempeästi. Tallitytöt 
nauroivat ja minulla oli kiire 
ratsastuskilpailuun. Mietin mi-
ten ihmeessä minä selviäisin 
vaativasta kilpailusta, kun olin 
harjoitellut vasta viikon ja pi-
täisi ehtiä kouluunkin ja läksyt 
oli tekemättä.

Ypäjällä pidettiin ratsastus-
kilpailuja siihen aikaan melko 
harvoin. En ainakaan käynyt 
niissä koskaan, mutta kuuntelin 
kaihoisasti kentän kovaäänisis-

tä peräkylille kantautuvaa mu-
siikkia. Kerran taisi olla Donin 
kasakoiden näytöskin. En ol-
lut sielläkään. Olen seurannut 
vain kerran ratsastuskilpailua. 
Se tapahtui Bahrainissa joskus 
yhdeksänkymmentäluvun alus-
sa. Siihen aikaan ei Bahrainiin 
vielä tehty turistimatkoja. Suo-
malaisen diplomaatin vaimo 
yritti keksiä ohjelmaa seurueel-
lemme ja järjesti meille reissun 
ratsastuskilpailuun. Sai suhteil-
laan paikat kruununprinssin ai-
tioon. Kaikki hevoset ja kenttä 
olivat kai prinssin omaisuutta. 
Kruununprinssi itse istui ala-
puolellamme punaisella same-
tilla päällystetyissä nojatuoleis-
sa, me taaempana tavallisilla 
muovituoleilla. Prinssi seurasi 
kilpailua ja naposteli leivok-
sia, joita hänelle vähän väliä 
tarjoiltiin. Prinssin jälkeen me 
takapenkkiläiset saimme loput 
syödäksemme. Minä keskityin-
kin lähinnä herkutteluun ja va-
lokuvaamiseen. Kilpailusta en 
paljoa muista. Kuvasin hevo-
sia, prinssiä ja turbaanipäisiä, 
raskaasti aseistettuja vartijoita-
kin, joita seisoi aition sisällä ja 
ympärillä. Enää en sitä tekisi. 
Niin aika on muuttunut. Ehkä 
prinssi edelleen järjestää omia 
ratsastuskilpailujaan ja syö lei-
voksiaan hopeatarjottimelta. 
Hevoset ovat varmaan vaihtu-
neet.

Tv-sarja loppui, mutta Ypäjä 
jatkaa omaa elämäänsä. Hyvä 
niin. Poismuuttanut kuvittelee 
aina kaiken pysyvän samanlai-
sena. Joskus on kuitenkin kiva 
piipahtaa ja katsella vanhoja 
maisemia uusin silmin. Tuttuja 
nimiä näkyy tämänkin lehden 
sivuilla. Liekö entisten kave-
reiden lapsia. Hyvää jatkoa 
Ypäjä, tutut ja tuntemattomat!

Terveisin  
Anneli Ruottu os. Sallinen

(etunimi.sukunimi@kolumbus.fi)

Apua, näen unta hevosista!

Julistan poliisikoirien vuosiko-
kouksen avatuksi”, jyräytti sak-
sanpaimenkoira Big Boss ja ko-
lautti puruluuta pöytään. ”Ilolla 
totean, että olette runsastassui-
sesti paikalla. Nyt voisittekin 
taas kertoa tapojemme mukaan 
vuoden saavutuksista”, Big Boss 
jatkoi.

Ensimmäisenä oli vuorossa 
huumekoira Narkotikan Stoppi. 
”Minä sain hommaksi etsiä isos-
ta, sekaisesta ja tavaraa täynnä 
olevasta varastosta huumeita. 
Ei siinä kauaakaan mennyt, kun 
tarkka kuononi vainusi raken-
teisiin kätkettynä olleen kilon 
amfetamiinipussin. Ajatelkaapa 
kuinka helppoa on kätkeä so-
keripussin kokoinen ainemäärä 
satojen neliöiden kokoiseen va-
rastoon ja kuinka vaikea se olisi 
löytää ilman meikäläisen super-
tarkkaa hajuaistia. Saatiinpa taas 
melkoinen määrä ainetta pois 
markkinoilta. Tällä määrällä 
olisi sekoitettu lasten aivot viisi 
tuhatta kertaa. Niin monta kerta-
annosta siitä olisi tullut.”

Seuraavaksi kitansa avasi 
palokoira Vulcanuksen Kipinä. 
”Minut haettiin ison seurantalon 
palopaikalle, sillä pyromaanin 
epäiltiin polttaneen yhteisten 
rientojen pitopaikan. Aikani hiil-
tyneitä talonjäänteitä haisteltu-
ani havaitsin kuistin jäännösten 
vierestä jälkiä palavista nesteis-
tä. Myöhemmin laboratoriossa 
selvisi, että bensaapa siihen oli 
pyromaani sytykkeeksi kaatanut. 
Löytyihän sieltä se sytkärikin, 
mistä sinä Pinokkion Nuusku 
selvitit tekijän.”

Hajutunnistekoira Pinokkion 
Nuusku jatkaa. ”Haistelin syt-
kärin ja sitten minulle annettiin 
metallikapuloita, joista yhdestä 
tunnistin saman hajun kuin syt-
kärissä. Tunnistamaani palikkaa 
oli pidellyt tekijäehdokas ja mui-
ta vertailuryhmäläiset. Näin saa-
tiin pitävä näyttö pyromaanille 
ja hänet toimitettiin leivättömän 
pöydän ääreen kuulemaan seura-
ukset.”

Jalannostotauon jälkeen 
kokous jatkuu…

Ruumiskoira Muistolauseen 
Värssy kertoo. ”Syksyisessä 

myrskyssä oli kalamies pudon-
nut veneestä ja hukkunut. Eipä 
ollut pelastusliivejä päällä, joten 
pohjaan meni kuin kivi. Järvellä 
oli naarattu jo useampia päiviä, 
mutta kalamiestä ei ollut löydet-
ty. Tyynenä päivänä minä lähdin 
yhdessä isäntäni kanssa järvelle. 
Aikamme kiertelimme veneellä 
järveä, kun kuonooni nousi ha-
ju, jolla paikallistin hukkuneen. 
Siitä sukeltaja sitten löysikin 
uppotukkiin vaatteistaan kiinni 
jääneen miehen. Omaisille oli 
helpotus, kun asiaan saatiin sel-
vyys.”

Pommikoira Nobelin Dyna-
mite jatkaa urotekojen sarjaa. 
”Hätäkeskukseen oli tullut soitto 
rautatieasemalla olevasta pom-
mista. Asema tyhjennettiin vä-
estä ja minä ryhdyin hommiin. 
Ei siellä mitään pommia ollut. 
Löysin kuitenkin yhden remont-
timieheltä pudonneen Hiltin pat-
ruunan. Kyllä se pommi sieltä 
olisi löytynyt, jos sellainen siellä 
olisi ollut, koska tarkalla vainul-
lani löysin noinkin pienen pau-
kun.”
Sitten vallitsee hetken syvä 
hiljaisuus…

Big Boss kysyy: ”Eikö ke-
nelläkään ole enää urotekoja tai 
tapahtumia?” Runebergin Riimi 
avaa suunsa ja loihtii ilmoille:
”Katosi kulkija kuusikkoon.
Suopursujen sekaan samosi.
Etsinnät eivät edenneet.
Kaipasivat kaikki kaveriaan.
Minut metsään maastoutettiin.
Hajuaistillani heti havaitsin.
Näreikköön nuutuneen naapurin.
Pelastajille paikallistin potilaan.”

Big Boss totesi lopuksi: 
”Hyödyksi ollaan taas oltu mo-
nella tavalla. Kiitos isännillem-
me, että ovat jaksaneet meitä 
kouluttaa. Aikaan, paikkaan ja 
keliin katsomatta he joutuvat 
lähtemään olosuhteisiin kuin 
olosuhteisiin kanssamme. Vaa-
rallisimpiin paikkoihin joutuvat 
aina kanssamme menemään. 
Elämämme on virikkeellistä ja 
haastavaa.”

Ilkka Iivari 
komisario

Kanta-Hämeen poliisilaitos

Muistoja Ypäjän Sotaveteraanit ry:n  
naisjaoston toiminnasta 

Naisjaosto perustettiin 26.4. 
1984. Yhdistyksen puheenjoh-
taja Yrjö Hossi toi Kanta-Hä-
meen Sotaveteraanipiirin toivo-
muksen, että Ypäjälle perustet-
taisiin naisjaosto. Näin tehtiin 
Mannisten Mattilassa pidetyssä 
kokouksessa. Puheenjohtajak-
si valittiin Telma Jaakkola ja 
sihteeriksi Aune Majanto. Seu-
raava puheenjohtaja oli Hilkka 
Vainio. Kuvassa hevosen seläs-
sä istuva Sylvi Leino valittiin 
puheenjohtajaksi 11.2.1986 ja 
hän oli puheenjohtajana naisja-
oston toiminnan päättymiseen 
31.12.2012 saakka. Sihteereinä 
Aune Majannon jälkeen ovat 
olleet Sirkka Vaittinen, Pirk-
ko Kulmala ja Eeva Kannisto. 
Pääemännäksi valittiin taitava 
pitokokki Veera Tuomi. Alku-
vuosina toimintamme oli hyvin 
vilkasta, oli piirin kirkkopyhiä, 
joita yhdistykset järjestivät, yh-
distyksen vuosijuhlat, Naistoi-
mikunnan Suvipäivät, Iltamat 
ja monia tilaisuuksia, joissa 
naisjaoston naiset hoitivat tar-
joilun. Myöhemmin iän myötä 
toiminnat ovat vähentyneet, ja 
olemme joutuneet turvautu-
maan ulkopuoliseen apuun. 

Meillä Ypäjällä ensimmäiset 

naistoimikunnan Suvipäivät 
järjestettiin i 28.6.1994. Näissä 
tilaisuuksissa oli aina ulkoilua, 
uintia ym. Meillä Ypäjällä oli 
hevosia, ja ajattelin heti, että 
ratsastusnäytös sopisi meille. 
Kävin opistolla kysymässä, ja 
vastattiin, että kyllä järjestyy. 
Rohkenin vielä tiedustella, sai-
sinko minä ratsastaa ohjelman 
lopussa muutaman kierroksen, 
koska olin nuorena ratsastanut 
vuonna 1946 Jaakkolan pelto-
tiellä, nykyisellä golf-kentällä. 
Minulle sanottiin tämän sopi-
van mainiosti. Sovittiin aika, 
milloin menen tutustumaan 
hevoseen. Hevonen oli hyvin 
kookas, mutta selkään nousu 
onnistui ilman korokkeita. He-
vonen oli myös kiltti ja totteli 
ohjausta. Suvipäivä koitti, ja 
kokoonnuimme ensin Ypäjän 
kirkkoon, jossa rovasti Risto 
Ahti piti lyhyen hartauden ja 
esitteli uusia kirkkotekstiilei-
tä. Täältä siirryttiin Yläasteel-
le, jossa oli kahvit ja ruokailu. 
Sieltä lähdettiin kävellen Opis-
tohalliin, jossa ratsastusnäytös 
alkoi klo 13.30. 

Sain heti kuulla, ettei sama 
hevonen ollutkaan käytettävis-
sä, vaan sen sijaan koulutettu 

katrillihevonen. Opettaja oli 
tuonut hevosen hallin eteen, 
koska minun piti ratsastaa vas-
ta ohjelman jälkeen. Vaihdoin 
vaatteet ja olin kypärä päässä. 
Olin suunnitellut, että kierrän 
kaksi kertaa hallin välillä lau-
katen ja menen yleisön eteen 
ja kiitän Opistoa ja yleisöä. 
Toisin kävi, sillä sisältä kuu-
lui opistonjohtaja Kalalahden 
kuulutus, että Katrillihevoset 
ovat 15 minuuttia myöhässä. 
Minua huudettiin sisään, ja 
suunnitelmat muuttuivat het-

kessä. Oli mentävä! Kiersin 
ensin kierrokset laukaten vä-
lillä, tulin yleisön eteen (lähes 
100 henkilöä) ja toivotin terve-
tulleeksi ratsastusnäytökseen, 
joka alkaa hetken päästä. Voi 
vain kuvitella sitä ääntä, mikä 
alkoi, kun tunnistettiin, kuka 
hevosen selässä oli. 

Nämä ovat muistoja men-
neiltä ajoilta. Kiitän kaikkia 
naisjaoston jäseniä hyvästä yh-
teistyöstä vuosien varrella.

Entinen pj. Sylvi Leino

Hiihtokilpailut
2005: 1. Petri Mäkinen 1.19,87 
min.
2006: 1. Antti Paloposki 2.00,98 
min.
2007: 1. Vilhelmiina Mäkinen 
1.26,73 min, 2. Katariina Mäki-
nen 1.29,27 min, 3. Justus Laine 
1.31,55 min, 4. Joonas Suonpää 
1.36,09 min.
2009: 1. Karoliina Mäkinen 
2.36,17 min, 2. Varpu Vento 
3.40,97 min.
2010: 1. Eeva Paloposki 8.27,35 
min.
Isot: 1. Susanna Suonpää 2.03,03 
min, 2. Vilma Granlund 2.09,21 
min.

Saappaanheitto  
Miehet: 1. Janne Suonpää 22,30 
m, 2. Risto Rantanen 20,00 m,  
3. Jari Paloposki 18,42 m, 4. Juha 

Velling 16,40 m, 5. Hannu Heis-
kanen 12,60 m, 6. Jussi Vento 
7,10 m. 
Naiset: 1. Sirpa Salo 11,45m,  
2. Sirkka Rinne 11 m, 3. Anne 
Kolinkanta 10.2 m, 4. Arja-Maria 
Röpelinen 9,10 m, 5. Pirkko Lip-
ponen 8,90 m, 6. Mirja Heiska-
nen 8,70 m.

Heinäpaalinheitto
Miehet: 1. Janne Suonpää 9,87 
m, 2. Jussi Vento 8,40 m, 3. Risto 
Rantanen 7,45 m, 4. Hannu Heis-
kanen 5,50 m, 5. Risto Piirainen 
3,90 m.
Naiset: 1. Arja-Maria Röpelinen 
5.17 m, 2. Pirkko Lipponen 3,2 
m.
Lapset: 1. Camilla Suonpää 
5,40 m, 2. Susanna Suonpää 2,20 
m, 3. Vilma Granlund 2,10 m,  
4. Joonas Suonpää 0,35 m.

Ypäjänkylän kyläyhdistyksen  
Talviriehan tuloksia
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Mikä on toimenkuvasi  
Ypäjän kunnalla?
Loimaan kaupungin rakennus-
tarkastajaksi minut valittiin vii-
me vuoden loppupuolella. Aloi-
tin työt tammikuun alussa. Loi-
maan kaupungin ja Ypäjän kun-
nan välillä tehdyn sopimuksen 
mukaisesti hoidan Ypäjän raken-
nustarkastajan tehtäviä kahtena 
tai kolmena päivänä viikossa. 
Milloin sinut tavoittaa 
toimistostasi kunnanvirastolta 
ja mihin aikoihin?
Olen tekemässä Ypäjän raken-
nustarkastustehtäviä tiistaisin 
ja torstaisin, joillakin viikoilla 
myös perjantaisin. Pääsään-
töisesti lupiin liittyviä asioita 
tehdään toimistolla, mutta olen-
nainen osa on myös työmailla 
tehtävillä katselmuksilla. Siksi 
suosittelen ajan sopimista etukä-
teen, varsinkin jos lähtee pidem-
mältä hakemuksia tuomaan.
Mikä sai sinut innostumaan täs-
tä työstä? Sai sinut tälle alalle?
Ammatinvalinta ei ole koskaan 
tuottanut minulle vaikeuksia, 
jo kansakoulun ensimmäisellä 
luokalla tiesin, että minusta tu-
lee arkkitehti. No, ei sitten ihan 
tullut. Suurimman osan työhisto-
riastani olen kuitenkin tehnyt ra-
kennussuunnittelua ja rakennus-
töiden valvontaa. Rakennustar-
kastajaa minusta taas ei koskaan 
pitänyt tulla, mutta kahdeksas 
vuosi näissä tehtävissä on nyt 
menossa. 
Mikä on ollut suurin haaste 
urallasi?
Aiemmalla työssäolopaikka-
kunnallani päätettiin laajentaa 
terveyskeskus-vanhainkotia ja 
laajennuksen suunnittelijaksi 
oli jo valittu sama arkkitehti, 
joka oli olemassa olevan raken-
nuksenkin suunnitellut. Arkki-
tehdista luovuttiin, ja minä sain 
tehtäväkseni laajennushankkeen 
rakennussuunnittelun. Mielestä-
ni onnistuin hankkeessa hyvin, 
vaikken ollut aiemmin ollutkaan 
mukana vanhainkotien saatik-
ka terveyskeskusten suunnitte-
lussa, pienenä yksityiskohtana 
muistan erityisesti kahteen saliin 
suunnittelemani alakatot. Toimin 
hankkeessa myös rakennustek-
nisten töiden valvojana.
Koulurakennushankkeissa olen 
ollut mukana useammassakin 
kohteessa, mutta mieleenpai-
nuvin kokemus on jäänyt koko-
naan uuden kyläkoulun suunnit-
telemisesta; tehtävän alkaessa 
piirustuslaudalla oli tyhjä paperi 
ja tontilla synkkä kuusimetsä.
Jos voisit muuttaa yhden pää-
töksen työuraltasi, mikä se olisi?
En mielelläni jossittele, mutta 
jos nyt jotain pitäisi keksiä, niin 
ehkä yhdestä määräaikaisesta lu-
papäätöksestä olisin tehnyt toi-
senlaisen päätöksen.
Mitä teit ennen tätä työtä?
Olin hyvin samanlaisissa tehtä-

vissä; olin Sastamalan kaupun-
gin rakennusvalvonnassa lupain-
sinöörinä ja tein kahtena päivänä 
viikossa Punkalaitumen raken-
nusvalvontatehtävät.
Mitä odotat työltäsi  
tulevaisuudessa?
Tämä työhän on pitkälti lainsää-
dännöllä määritelty, mutta kul-
lakin paikkakunnalla on omien 
säännöstensä myötä omat vi-
vahteensa. Toivon ennen kevättä 
pääseväni sisälle täällä menossa 
oleviin ja esiin tuleviin hank-
keisiin. Toivon voivani osalta-
ni vaikuttaa siihen, että kunkin 
rakennushankkeen lopputulos 
muodostuisi hankkeeseen ryhty-
vän toivomusten mukaiseksi.
Mitä asioita haluaisit muuttaa?
Tätä työtä sivuten toivoisin, et-
tä maaseutu säilyisi maaseudun 
näköisenä, asuttuna. Tontit ky-
lätaajamissakin olisivat väljiä ja 
rakennukset matalia. Kaupunki 
korkeine kerrostaloineen ja tii-
viisti rakennettuna saisi näyttää-
kin kaupungilta. 
Missä asut tällä hetkellä?
Virallisesti olen loimaalainen, 
mutta mielelläni kerron asuvani 
Metsämaalla.
Mistä olet alun perin kotoisin?
Sieltä samalta Metsämaalta olen 
alun perin kotoisinkin, vieläpä 
samalta tontilta, johon kolmisen 
vuotta sitten palasin.
Mitä vapaa-ajan viettotapoja 
sinulla on? Lemmikkejä?
Näin talvisin pidän vanhanai-
kaisesta hiihtämisestä, vaikka se 
tänä talvena onkin jäänyt vähiin. 
Kevään aurinkoiset hankikannot 
ovat parhaita kelejä. Olen vuosi-
kaudet pitänyt leikekirjaa; alku-
vuoden kylmät pakkasillat sopi-
vat vuoden aikana kertyneiden 
leikkeiden liimaamiseen. Yleen-
sä kerran viikossa uskaltaudun 
avantoon.

Kesät pyrin viettämään ul-
kona; minulla on iso piha, jos-
sa riittää nurmikonleikkuuta ja 
puskien alla nuputtamista. Lem-
pikukkieni, vaaleanpunaisten 
kerrottujen pionien tulee kukkia 
ja viiniköynnöksen tuottaa satoa 
syksyllä.

Punkalaitumen vuosinani 
pyrin ainakin kerran viikossa 
viettämään illan Kesälaitumen 
golfkentällä kunnanviraston ak-
kaporukan kanssa.

Niin, ja vanhassa talossa on 
tietysti aina joku kohta remon-
tissa, jos ei ihan työn alla, niin 
ainakin suunnitteilla.

Lemmikkieläimiä minulla ei 
ole, itse asiassa pelkään koiria, 
toivonkin, että ne olisivat katsel-
mustilanteissa kiinni.
Rakennustarkastajan tavoittaa 
kunnanviraston aukioloaikoina: 
tiistaisin 9.00–15.00 ja  
torstaisin 9.00–17.00, 
puhelimitse (02) 7626 5240  
              tai 050 512 5838.

Ville Rämö

Tullaan tutuiksi: 
Rakennustarkastaja Tuula Mikkola

Ravihevosten valmentajien ja 
ohjastajien määrät ovat laske-
neet viime vuosina. Laji tarvit-
see lisää uusia ammattilaisia 
ja harrastajia, jotta nykyinen 
urheilun taso ja volyymi voi-
taisiin ylläpitää ammattilais-
ten ja harrastajien vanhetessa. 
Poniraviurheilun kilpailutoi-
minta on raviurheilun suurin 
ja näkyvin nuorisotyön muoto. 
2000-luku on ollut poniraviur-
heilun nousukautta, kun poni-
lähtöjen määrä on kymmenker-
taistunut ja ohjastajien määrä 
viisinkertaistunut vuodesta 
2000 vuoteen 2010.

Vivian Roine selvitti opin-
näytetyössään ”Raviurheilun 
nuorisotyö 2000-luvulla – Po-
niraveista vahva kipinä” nuori-
sotyön myötävaikutusta raviur-
heiluun. Kyselytutkimuksen 
avulla selvitettiin 16 vuotta 
täyttäneiden, poneja ohjasta-
neiden nuorten nykyistä mie-
lenkiintoa raviurheilua kohtaan 
ja tulevaisuuden suunnitelmia 
lajin parissa. Roine valmistuu 
Hämeen ammattikorkeakou-

lusta maaseutuelinkeinojen 
koulutusohjelmasta agrologik-
si (AMK).
Poneista hevosiin siirty-
minen nähdään luonnolli-
sena kehityksenä

Kyselyyn tuli vastauksia 
129 kappaletta. Vastaajista 46 
% on ohjastanut hevosilla kil-
paa ja 44 % ei ole ohjastanut, 
mutta haluaisi. Vastaajista yli 
95 % toimii tällä hetkellä tai 
haluaisi toimia ravitapahtumi-
en toimihenkilönä, nuoriso-
työn ohjaajana, valmentajana, 
ohjastajana, hevosenhoitajana 
tai -omistajana. Vastaajista osa 
halusi tehdä päivätyötä muun 
kuin raviurheilun parissa ja pi-
tää ravit vain harrastuksena.

Huolenaiheena  
hintavuus

Vastaajat kokivat huolen-
aiheeksi raviurheilun hinta-
vuuden. Harrastamiseen ei ole 
mahdollisuutta ilman perheen 
rahallista tukea. Vaihtoehto-
ja lajin jatkamiselle pidettiin 

päivätyötä ravitallilla tai lajin 
jatkamista myöhemmällä iällä 
kun taloudellinen tilanne sen 
sallii. Kyselyn kautta esille 
tuli paljon kehitysehdotuksia 
koskien nuorisotyötä. Työn 
toimeksiantajan Suomen Hip-

poksen lisäksi myös raviradat 
voivat hyödyntää ideoita ja eh-
dotuksia.

Opinnäytetyö löytyy koko-
naisuudessaan ammattikorkea-
koulujen Theseus.fi -verkko-
kirjastosta. 

Opinnäytetyö: 

Poniraviurheilusta vahva kipinä

Wäärin käsityksiä

Olin valmistellut puheen van-
hojen oppilaiden puolesta Kar-
tanon koulu 50-vuotisjuhlaan. 
Pitämättä se jäi, koska koulun 
rehtori Vainio eväsi mikrofo-
nin ääreen pääsyn. Pelkäsi kai 
alkuperäisen kakkos luokan op-
pilaan räyhäpuhetta.

Olisi kyllä luullut, että oh-
jelmassa olisi ollut osio: Sana 
on vapaa. Mutta toimihan se 
juhla ilman minun puhetta-
nikin. Kankeasti, mutta yhtä 
kaikki. Ohjelma käytiin kaa-
van mukaan juhlavasti. Ensin 
tervehdyssanat. Sitten oppi-
laiden musiikkiesitys. Toimi. 
Oppilaiden puhe. Sekin toimi 
Eeliksen muminasta huolimat-
ta. Oppilaiden teatteriesitys 
oli hauska, vaikka äänentois-
to alussa krakasi. Oppilaiden 
musiikkiesitys Katja Karisukin 
kauniilla sävellyksellä. Pekka 
Moisanderin juhlapuhe, ei lii-
an pitkä, ei liian lyhyt. Huu-
moriakin löytyi osuuspankin 
johtajalta. Meitä silloisia kak-
kosluokkalaisia puheessaan 
ojensi. Oppilaiden tanssiesitys. 
Koreografiakin toimi. Päätös-
sanat lausui oikein sivistyslau-
takunnan puheenjohtaja Juha-
ni Kaunela. Voi sitä kiitosten 
määrää.

Lopuksi juhlavasti seisten 
Hämäläisten laulu. Se oli siinä, 
eikä aikaa kulunut kuin vajaa 
tunti. Olisi siihen vielä ”sana 
on vapaa” -osiokin sopinut.
Pannaan se tähän,  
eli puhe joka jäi pitämättä:

Hyvät vanhat koulu-
kaverit, hyvä juhlayleisö

Tulin Ypäjän yhteiskouluun 
Jokioisilta toiselle luokalla. 
Vuonna 1962. Luokassa istui 
silloin 30 oppilasta. Opettajat 
olivat silloin ns. epäpäteviä, 
vaikka emmehän me oppilaat-
kaan niin päteviä kai olleet. 
Rehtorina oli Kuivamäen Matti 

kai ainoa pätevöitynyt.  Rau-
hallinen, hiljainen ja muuten-
kin mukava mies. Ei juurikaan 
koskaan suuttunut meidän iilis-
kottien ärmennykselle. Matti 
opetti aljaa, jommaa ja fysiik-
kaa. Taisinpa ainakin aljasta 
saada ehdot parina vuonna.

Voimistelua ja urheilua 
opetti vääpeli Haimi. Ilma-
ri karjui kuin palosireeni. 
Yleensä marssittiin raviradan 
maastoon suorassa rivissä. Va-
sen yks kaks, vasen yks kaks. 
Voimisteluliikkeinä oli käsien 
ja jalkojen heilutusta. Siinä 
saappaat lensivät pöpelikköön, 
kun näitä liikkeitä tehtiin. Pe-
lattiin myös neljää maalia ja 
pesäpalloa. Kerran pesäpallos-
sa Helanderin Pertti oli lyön-
tivuorossa. Viimeinen poika 
oli kolmosella. Pertti huusi 
”ei hätää, minä lyömässä” ja 
löi kolme hutia. Muistaakseni 
mitään voimistelutelineitä ei 
silloin vielä ollut, joten samoja 
taivutuksia ja käsien heilutuk-
sia saimme tehdä myös talvella 
voimistelusalissa.

Kuivamäen Taina opetti kä-
sitöitä. Silloin vielä pojatkin 
niitä tekivät. Minä tein koko 
kauden pannulappua. Melkoi-
nen luomus siitä tulikin, toises-
ta päästä leveä, toisesta kapea. 
Numeroa en muista.

Puuseppä Mäkitalon Lauri 
opetti puutöitä. Tehtiin linnun 
pönttöä. Minulla ei oikein on-
nistunut. Sen sortin hökkeli 
siitä tuli, että varmaan linnut 
siipiinsä kakkivat sen näh-
dessään. Taimilan Riston ihan 
pöntön näköinen luomus oli 
ensin arvosteluvuorossa. Sa-
noin Ristolle, että lainaa mi-
nulle pönttöäsi kun minun 
vuoroni tulee. Risto lainasi ja 
sain ysin. Risto oli saanut seis-
kan samasta pöntöstä.

Lauri valvoi yleensä jälki-
istuntoja, joita tulikin melkoi-

nen määrä. Me pojat pelasim-
me niissä korttia ja katselimme 
kuvia Jallusta. Mäkitalo nuk-
kui silmät auki. Me hiivimme 
pois ja jätimme Laurin nukku-
maan koiranuntaan. Rangais-
tusta ei tullut. Ei meille, eikä 
Laurille.

Uskontoa opetti rovasti Roi-
vas. Hän aloitti katekismuksen 
kuulustelun aina sukunimien 
aakkosjärjestyksessä. Minun ei 
siis tarvinnut lukea kuin alku tai 
loppu. Todistuksessa komeili 
kymppi. Muita kymppejä ei ol-
lutkaan, paitsi voimistelu ja ur-
heilu. Ainekirjoitus oli sentään 
ysi.

Pikkubostonia mentiin polt-
tamaan koulun viereiseen met-
sään. Potenssit ja pythagoraat 
eivät millään uponneet päähän, 
tai ehkä myöhemmin potenssi.

Ypäjän yhteiskoulun ala-
puolella oli ja on vieläkin val-
tavat hevostallit. Ja siellä me 
oppilaat saimme usein ihmetel-
lä, kuinka hevoset suorittivat 
hevosaktejaan. Se oli meille 
vähäpojille ja tytöille ensim-
mäisiä sukupuolivalistusoppi-
tunteja.

Päästötodistusta en minä 
ainoana saanut, koska käytök-
sestä napsahti ehdot. Sain eh-
donalaista koska opettajatkaan 
eivät tienneet, miten niitä voisi 
suorittaa. Todistuksen sainkin 
sitten kahden vuoden kuluttua, 
kun palasin Ruotsin työmatkal-
ta. Kuivamäen Matti ihmetteli, 
kun puhuin niin hoono soomi 
ja ihan näytteeksi pari sanaa 
riikinruotsia.

Mutta kaiken kaikkiaan 
järjestys oli koulussa hyvä. 
Opettajat osasivat pitää kuria 
paremmin kuin nykyisin. Tä-
mä luokka on hajaantunut ym-
päri Suomea. Osa on toki jää-
nyt Ypäjällekin. Itse olin n. 30 
vuotta isossa kylässä eli Hel-
singissä juurikaan edes Ypäjäl-

lä käymättä. 
Väisäsen Eero luki ihan 

tuomariksi asti ja toimii nyt 
juristina Järvenpäässä. Sis-
ko Erja muutti Saksaan ja on 
viihtynyt siellä kohta 30 vuot-
ta. Tietämän mukaan vetää 
jotakin suurta hotellibisnestä. 
Mäkeläisen Pertistä tuli poliisi 
ja Jaakkolan Martista maan-
viljelijä. Suurin piirtein meis-
tä kaikki ovat löytäneet oman 
uransa ja pari vuotta sitten 
pidetyssä luokkakokouksessa 
olivat lähes kaikki paikalla. 
Hyvässä ruumiin ja hengen 
kunnossa. Kiinteistöbisnes-
mies Järvisen Matti lupautui 
luokkakokouksen seuraavaksi 
paikaksi Lapista omistamansa 
mökin. Jalosen Jorma kuule-
man mukaa luki rakennusmes-
tariksi ja toimii Helsingissä 
kaupungin palveluksessa. Tyt-
töjen koulun jälkeistä tointa en 
muista, mutta hyvinvoivan nä-
köisiltä ainakin luokkakokouk-
sessa näyttivät. Mitä nyt vähän 
ryppyjä näkyi, mutta sanotaan 
ryppyjen kaunistavan. Osa 
mahtavasta porukastamme on 
jo saavuttanut eläkeiän, mutta 
Ypäjän Yhteiskoulu säilyy var-
masti muistoissa hautaan asti.

Lopuksi kiitän koulun al-
kuunpanijoita koulun saami-
sesta omaan pitäjään, sillä 
lyhyt koulumatka antoi mah-
dollisuuden monelle kouluun 
pääsyyn. Myös oppilaiden 
vanhemmat ja vanhempain-
neuvosto tekivät pyyteetön-
tä työtä opetusvälineiden ja 
tarvikkeiden rahoituksessa. 
Ja kun koulu pääsi hyvään al-
kuun, oli mahdollisuus saada 
päteviä opettajia varsinkin lu-
kuaineisiin.

Toivon koululle menestystä 
seuraavalle alkavalle viisikym-
menvuotiskaudelle.

Keijo Wääri

Puhe joka jäi pitämättä

Hämeen liitto on avannut 
nettisivuilleen Häme-blo-
gin ja Timon twitterin 

Blogeja kirjoittavat kaikki 
maakunnastamme ja sen kai-
kinpuolisesta kehittämisestä 
kiinnostuneet. Tavoitteena 
on, että tästä tulee Hämeen 
kehittämisen ykköspalsta 
netissä. Toiveena on, että 
blogit virittävät vilkasta kes-
kustelua, avaavat uusia näkö-
aloja, kyseenalaistavat val-
litsevia totuuksia ja kaikella 

tällä toimisivat maakuntam-
me rakentamiseksi.

Mitä maakuntajohtajam-
me Timo Reina hommaillee? 
Mitä asioita on meneillään 
hänen työssä juuri nyt? 

Lue Timon twitteri 
www.hameenliitto.fi
PS. Tiesitkö, että Tasavallan 
Presidentti Sauli Niinistön 
hevonen asustaa Ypäjän He-
vosopistolla? Tiedätkö min-
kä niminen se on? Lue sekin 
Timon twitteristä.

Tervetuloa Häme-blogiin 
ja Timon twitteriin
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Toivotan Teille kaikille Hyvää 
Ystävänpäivää ja tervetuloa 
myös minun puolestani tänne 
Ypäjän Yhteiskoulun uuden 
puolen juhlasaliin viettämään 
koulumme 50-vuotisjuhlaa. 
Monipuolinen ohjelma alkaa 
olla suurelta osin takanapäin, 
mutta juhliin pakollisena kuu-
luva juhlapuhe vasta edessä. 
Rehtori pyysi puhumaan myös 
historiaa, mutta eräs opetta-
jista sanoi että ei mitään his-
toriaa vaan mahdollisimman 
lyhyt puhe. Kyseinen opettaja 
tuntee minut lähes 60 vuoden 

ajalta, joten hän tietää kykyni 
puheenpitäjänä ja ymmärrän 
hänen kantansa. Tein kompro-
missin ja aloitan lähimennei-
syydestä.

Jos 10.000 vuotta sitten ala-
tiellä olleen meren rannalla oli-
si istunut varhaisypäjäläinen, 
eipä hän olisi tiennyt millainen 
koulutusmäki takana olevalle 
rinteelle aikoinaan muodos-
tuu. Valtion Hevosjalostus-
laitos muuttuen myöhemmin 
monipuoliseksi Hevosopistok-
si, Valtion huoltokoulu, joka 
muutti Lappeenrannasta Ypä-
jälle ja sitten tämä yhteiskoulu.

Aloitteen oppikoulun pe-
rustamiseksi tekivät Hevosja-
lostuslaitoksen johtaja Osmo 
Aalto ja kunnansihteeri Uno 
Simström. He kutsuivat koolle 
syksyllä 1960 Ypäjän yhteis-

koulun kannatusyhdistyksen 
perustavan kokouksen ja sii-
tä pyörät lähtivät pyörimään 
varsin nopeasti, perusteena oli 
naapurikuntien oppikouluissa 
olevat 170 ypäjäläistä oppilas-
ta. Oma koulu piti saada Ypä-
jälle. Armeijan siirryttyä pois 
Ypäjältä 1955 Niinisaloon jäi 
kasarmitiloja tyhjäksi.  Valtio-
neuvosto vuokrasi kannatusyh-
distykselle entisen huoltokou-
lun kasarmin kunnostettavaksi. 
Kuitenkin vasta toukokuussa 
1962 tuli perustamislupa.

Niinpä sitten kävikin niin 
että kun kouluvuosi alkoi, ka-
sarmi ei ollut vielä valmis kou-
lutiloiksi. Ensimmäiset luokat 
kävivät Hevosjalostuslaitoksen 
luokkahuoneessa ja ruokasalis-
sa sekä toiselle luokalle tulleet 
vanhassa sotilaskodissa, joka 
toimi myös ruokalana. Forssan 
Lehden uutisen mukaan koulu-
työ alkoi tiistaina 18. päivänä 
syyskuuta nykyisessä koulus-
sa, maanantaina todennäköi-
sesti siirrettiin tavaroita uuteen 
kouluun. Itse en muista tätä 
siirtoa koska isäni oli kuollut 
sunnuntaina enkä todennäköi-
sesti ollut maanantaina koulus-
sa.

Suuri edistysaskel koulun-

käynnissä oli tämän uuden 
puolen saaminen käyttöön 
vuoden 1965 alusta. Kunnal-
lisneuvos Oiva Jaakkola, joka 
toimi pitkään koulun johto-
kunnan puheenjohtajana totesi 
viime viikolla että ilman pää-
ministeri Johannes Virolaista, 
joka piti juhlapuheen 7.5.1966 
koulun vihkiäisissä (ja edus-
kunnan puhemiehenä julisti 30 
v sitten Ypäjän Hevospitäjäk-
si), koulun jatkumisesta ei olisi 
tullut mitään, koska valtion-
apulait muuttuivat eikä Ypäjän 
Yhteiskoululla ollut edellytyk-
siä saada uusien lakien mukai-
sia valtionapuja.

Ypäjän kunnan ja koulun 
edustajat kävivät lähes viikoit-
tain Helsingissä keskustele-
massa kunnan ja valtion väli-
sestä maanvaihdosta. Sinnikäs 

lobbaus tuotti tuloksia ja kunta 
sai koulun tontin omistukseen-
sa maaliskuussa 1966. Kunta 
sai omakseen nykyisen koulun 
tontin ja luovutti valtiolle Var-
sanojan koulusta suuremman 
alueen ja rahaakin vielä lisäksi.

Kunnanvaltuuston pöytä-
kirjaan kirjattiin: ”Tämän joh-
dosta päätti valtuusto merkitä 
pöytäkirjaan kiitokset kunnan-
hallituksen puheenjohtaja Oi-
va Jaakkolalle ja rehtori Matti 
Kuivamäelle ansiokkaasta ja 
peräänantamattomasta työs-
tään mainitun asian läpiviemi-
sessä.”

Taloudellinen tilanne oli jat-
kuvasti vaikea ja syksyllä 1971 
Yhteiskoulun kannatusyhdis-
tys esitti kunnanvaltuustolle, 
että kunta ottaisi koulun hal-
tuunsa. Valtioneuvosto antoi 
keväällä 1972 luvan koulun 
muuttamiseksi kunnalliseksi 
keskikouluksi. Ja niin koulu 
siirtyi varoineen ja velkoineen 
kunnan omistukseen. Sen jäl-
keen 1976 tuli peruskouluaika 
joukko-oppeineen sun muine 
hienouksineen.

Huolet koulun ympäriltä 
eivät kuitenkaan poistuneet, 
vaan valtioneuvosto kehotti 
Ypäjää ottamaan huomioon, 

että peruskoulun yläaste oli-
si väliaikainen ja vaarana oli 
yläasteen loppuminen täällä. 
Silloisten kasvuennusteiden 
mukaan peruskoulun yläaste 
olisi voitu pitää Ypäjällä vain 
vuoteen 1982 saakka.

Yläaste on kuitenkin vielä 
vuonna 2013 täällä Ypäjällä, ja 
aikanaan koulutuksen tarjoa-
minen omalla paikkakunnalla 
näytti ainoalta keinolta pysyt-
tää nuoriso Ypäjällä. 50 vuo-
den aikana on käynyt paljon 
ypäjäläisiä oppilaita saamassa 
kotoista perusoppia maailmal-
la pärjäämiseen. Kun katsoin 
vuonna 1962 täällä koulussa 
aloittaneiden nimiä, on täältä 
lähtenyt maailmalle monen-
laisiin ammatteihin oppilaita 
mutta on tänne paikkakunnalle 
osa jäänytkin, itse tein pääosan 

työurastani noin kilometrin 
päässä tästä koulusta ja eräs 
opettaja ei ole päässyt koulusta 
vieläkään eroon. Oppilaita on 
kunnan ja seurakunnan palve-
luksessa, on yrittäjänä, kiin-
teistövälittäjänä, maanviljelijä-
nä ja maatalon emäntänä jne., 
tosin aika monta sen aikaisista 
oppilaista on jo siunattu kirk-
komaan multiinkin.

Koulun aloittamisessa oli 
taloudellisilla asioilla merkit-
tävä osa. Yhteiskoulun kanna-
tusyhdistys ja naistoimikunta 
tekivät paljon töitä koulun hy-
väksi, yksityiset henkilöt teki-
vät lahjoituksia pulpettirahas-
toon ja paikalliset liikelaitok-
set tekivät lahjoituksia. Olen 
saanut olla 1990 alusta useasti 
jakamassa Hilma ja Niilo Erk-
kilän tai Ypäjän Osuuspankin 
edustajana sekä viimeisinä 
vuosina Ypäjän Karjalaisseu-
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Etsivä nuorisotyö on erityisnuo-
risotyötä, jonka tavoitteena on 
olla läsnä nuorten keskuudes-
sa ja tarjota mahdollisuus tur-
valliseen ja luottamukselliseen 
aikuiskontaktiin. Etsivä nuori-
sotyö etsii nuoren kanssa rat-
kaisuja nuoren pulmiin ja kysy-
myksiin ja auttaa nuorta saavut-
tamaan tarvitsemansa palvelut.

Etsivän työn ensisijaisena 
tehtävänä on auttaa alle 29-vuo-
tiaita nuoria, jotka ovat koulu-
tuksen tai työmarkkinoiden ul-
kopuolella tai jotka tarvitsevat 
tukea saavuttaakseen tarvitse-
mansa palvelut. Etsivä nuori-
sotyö tarjoaa nuorelle varhaista 
tukea, jos nuori sitä itse haluaa. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 
myöntää tukea etsivää nuoriso-
työtä tekevien työparien palk-
kaamiseen. Vuonna 2012 val-
tionavulla tuettua etsivää nuori-
sotyötä teki yli 340 henkilöä 279 
kunnassa ympäri Suomen.

Seudullinen malli etsivään 
nuorisotyöhön

Forssan seudun terveyden-
huollon kuntayhtymä sai opetus- 
ja kulttuuriministeriöltä avustus-
ta etsivän työn käynnistämiseksi 
Forssan seudulla 30 000 euroa 
vuosille 2012–2013. Tämän li-
säksi seudun kunnat ovat yhdes-
sä sitoutuneet tukemaan työtä 
30 000 eurolla.

Syksyn 2012 ja kevään 2013 
aikana luodaan Forssan seu-
dulle etsivän työn malli, joka 
toimii koko seutukunnan alu-

eella. Seudullinen etsivän työn 
koordinaatio perustuu FSTKY:n 
seudullisen etsivän työn koor-
dinaattorin ja kuntien etsivien 
nuorisotyöntekijöiden yhteis-
työhön. Seudullinen etsivän 
työn koordinaattori muodostaa 
työparin kuntien etsivien työn-
tekijöiden kanssa. Etsivät toimi-
vat kunnissa itsenäisesti, mutta 
saavat näin ollen verkostotyöstä 
työparin omalle työlleen. Seu-
dullisen etsivän työn koordinaat-
torin tehtävänä on tehdä asia-
kastyötä, mutta myös tarkastella 
olemassa olevan palvelujärjes-
telmän toimivuutta etsivän työn 
ja asiakasnuorten näkökulmasta. 
Seudullinen etsivä kokoaa tie-
toa kuntien etsiviltä palveluiden 
toimivuudesta ruohonjuuritason 
näkökulmasta ja vie tietoa eteen-
päin viranomaisille ja päätök-
sentekoon.  

Etsivä työ on työmuotona 
nuori ja monessa suhteessa vielä 
hakee muotojaan. Forssan seu-
dulla etsivän työn kehittämis-
työssä huomioidaan mm. etsivän 
työn ammatti-identiteetin raken-
tuminen, etsivän työn tehtävät 
ja vastuut, yhteistyömuodot alu-
eella toimivan nuorten palvelu-
järjestelmän kanssa, asiakastyön 
sisällöt sekä toiminnan seuranta 
ja arviointi. Lisäksi on tärke-
ää huolehtia etsivien keräämän 
hiljaisen tiedon ja nuorten arjes-
ta nousevan kokemusperäisen 
tiedon saattamisesta laajemmin 
nuorten palveluja kehittävien 
toimijoiden tietoon. 

Forssan seudulla luodaan 
seudullista etsivän  
nuorisotyön mallia

Juhlapuheen piti  
Pekka Moisander, vuoden 
1962 1A -luokan oppilas. 
Kuva: Ville Rämö

YPÄJÄN YHTEISKOULU 50 V

Rehtori Heikki Vainio kiittää Hevosopiston lahjasta.   Kuva: Ville Rämö

Eturivissä oikealla tilaisuuden juontat Milla Sukki ja Samuli Ratas, vasemmalla oppilaiden puheen pitäneet Krista Mäntymaa ja Eelis Salmi.   
Kuva: Ville Rämö

Oppilaiden tanssiryhmän esitys.  Kuva: Ville Rämö

Forssan seudulla etsivää nuorisotyötä tekevät:
–  Taina Hintsanen, seudullisen etsivän työn koordinaattori, FSTKY
– Sanni Ristolainen, Jokioinen
– Sari Mäntyvaara, Forssa
– Sofia Vuorinen, Humppila
– Linda Österberg, Tammela
Lisätietoa löytyy mm. internet-sivulta http://tyollisyysportti-fi-bin.
directo.fi/@Bin/86b96635fac04731cb5fdf2f744d6e48/1360050121/
application/pdf/1975500/Nuorisolain muutos.pdf

Terveisin 
Taina Hintsanen, 
seudullinen etsivän työn kehittäjä, FSTKY, p. 040 653 0934

Ypäjän yheteiskoulu 50 v

Hämeen Kylät ry ja Päijät-
Hämeen kylät ry ovat käynnistä-
neet vuoden alusta kaksivuotisen 
hankkeen ”YHDESSÄ TULE-
VAAN – Asukkaat, kylät, yh-
distykset ja kunnat Hämeessä”.  
Nyt etsitään kiinnostuneita kyliä, 
kuntia ja alueita, jotka haluavat 
suunnata toimintaansa tulevaisuu-
teen tai parantaa vuoropuheluaan 
kunnan, toisten kylien ja muiden 
virkeiden yhdistysten kanssa. 

Molemmissa maakunnissa on 
tarjolla maakunnissa kyläasiamie-
hen työpanosta vuoropuheluiden 
ja asukastilaisuuksien järjestä-
miseen. Hankkeella vahvistetaan 
paikallistoimintaa: kutsutaan 
asukkaita osallistumaan sekä mie-
titään toimintamuotoja, kuinka 
kylien ja yhdistysten toiminnat 
saadaan kytkettyä kunnan toi-
mintoihin. Yhdistysten ja kylien 
monimuotoinen toiminta ja muu 
vapaa kansalaistoiminta on arvo-
kasta. Koko kuntayhteisön panos 
kannattaa kytkeä alueen elinvoi-
maisuuden ja hyvinvoinnin vah-
vistamiseen. 

Yhdessä tulevaan -hanke kan-
nustaa katsomaan yhdessä tu-
levaisuuteen. Maakunnallisilla 
kyläyhdistyksillä on ”tulevaan” 
katsomiseen käytössä keino-
ja, kuten suosittu Kestävä kylä 
-yhteisösuun nit telumenetelmä. 

Parhaillaan kehitteillä on myös 
moniaistinen, kiertävä ”Tulevai-
suustupa”. Kunnan, sen kylien, 
yhdistysten ja seurakunnan vuo-
ropuhelun ohjaamisesta on Hä-
meen Kylät ry:llä kokemusta vii-
me vuonna onnistuneesti toteute-
tusta yhteistyötoimenpiteistä Jo-
kioisilla. Taustatukea kolmannen 
sektorin ja kunnan vuoropuhelun 
kehittämiseen saadaan myös val-
takunnallisen maaseutupolitiikan 
yhteistyöryhmän kansalaistoi-
minnan teemaryhmältä. Yhdessä 
tulevaan -hanke vaihtaa samalla 
hyviä käytäntöjä ja osaamista hä-
mäläisten maakuntien kesken. 

Nyt siis etsitään Kanta- ja 
Päijät-Hämeestä kuntia, kyliä ja 
yhdistyksiä, jotka haluavat läh-
teä kehittämään kumppanuutta. 
Hämeenlinnasta pilottialueeksi 
otetaan mukaan yksi alue, entinen 
liitoskunta, jossa on kiinnostusta 
koota alueen verkostoa ja asuk-
kaiden yhteistä näkemystä alueen 
tulevaisuudesta toimimaan kau-
pungin ja erityisesti aluevastuulli-
sen tilaajapäällikön kumppanina. 
Hankkeen rahoitus tulee Hämeen 
ELY-keskukselta maaseuturahas-
tosta. Hämeen Kylät ry toivoo 
yhteydenottoja niin kunnista kuin 
kyliltä, jotka haluavat suunnata 
katseensa yhdessä tulevaan. Lisä-
tietoja www.hameenkylat.net.

YHDESSÄ TULEVAAN 
-hanke etsii kiinnostuneita kyliä ja kuntia
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ran puheenjohtajana kannus-
tusstipendejä. Ypäjän kunta 
mahdollisti yksityisen yhteis-
koulun toiminnan vuosittaisilla 
avustuksillaan.

Opettajat vaihtuivat alku-
vaiheessa paljon, mutta kun 
koulu laajeni, alkoivat opetta-
jatkin pysyä pitempään koulul-
la. Rehtorina Matti Kuivamäki 
teki ansiokkaan uran koulun 
hyväksi.

En rupea muistelemaan 
opettajia nimeltä, mutta pari 
täytyy mainita. 1964 saapui 
kouluun meidän keskenkas-
vuisten poikien silmäniloksi 
Taina Leppäsalo, ja olimme 
varmaan vähän mustasukkai-
sia Kuivamäen Heikille, kun 
hän valloitti Tainan itselleen. 
Sellainen asia jäi myös vähän 
harmittamaan kun olin oven 
väärällä puolella kotitalous-
luokassa, nimittäin Seppäsen 

Harri jäi tyttöjen kanssa väärän 
avaimen kanssa lukitun oven 
taakse ja kesti aikansa ennen 
kuin talonmies löytyi ja avasi 
oven. Palkinnoksi rehtorilta 
saimme porttikiellon kotitalou-
teen. Tämän porttikiellon sain 
tänään poistettua anoessani 
sitä rehtori Heikki Vainiolta. 
Siihen aikaan pojille ei opetet-
tu kotitaloutta ja jouduimme 
odottamaan kolme tuntia kou-
lukuljetusta, siksi pyysimme 
kerran lupaa tulla tunnille, se 
jäi kylläkin viimeiseksi kotita-
loustunniksi.

Yksi henkilökohtainen yl-
lätys minulle ja varmaan myös 
rehtorille oli kun matema-
tiikkakilpailuissa viidennel-
lä luokalla, nykyisellä ysillä, 
menestyin ja sain Säästöpan-
kin lahjoittaman sen aikaisen 
tietokoneen, laskutikun, joka 
tuo miellyttäviä muistoja sillä 

matikka ei ollut parhaita ainei-
tani. Laskutikku on edelleen 
tallella.

Pääosin kaikki mieleen jää-
neet tapahtumat ovat olleet 
positiivisia paitsi pari.  Meillä 
oli alussa tiukka kuri, koulun 
tontilta ei saanut poistua, jos-
kus kävimme suurten kuusien 
luona piilossa olevaa Marskin 
hevosen hautamuistomerkkiä 
katsomassa, ylitimme salli-

tun rajan noin 10 metriä, mut-
ta vasta myöhempinä vuosina. 
Mutta te yläluokkalaiset olitte 
nähneet jo maailmaa muual-
la ja aika moni oli muutaman 
vuodenkin vanhempia meistä 
ekaluokkalaisista. Te näytitte 
rohkeutenne häipymällä monta 
kertaa välitunnilla kielletyllä 
alueella olevaan junanvau-
nuun, joka nyttemmin valitet-
tavasti on hävitetty, vain beto-
nipaalut ovat enää maastossa 
jäljellä.

Toiseksi, kiitos teidän, mi-
kään muu luokka ei ole pääs-
syt keväällä luokkaretkelle 
ulkomaille teidän jälkeenne. 
Kun me kaikki viisi luokkaa 
käyneet pidimme itsestään 
selvänä että mekin pääsemme 
Tukholmaan, niin rehtori sanoi 
että ensin käydään Koti-Suo-
messa katsomassa nähtävyydet 
ja sitten vasta ulkomaille. En 
ole pitkävihainen, mutta kui-
tenkin…

Olen käyttänyt tässä pu-
heessani lähteinä Ypäjän his-
toriaa, koulun toimintakerto-
muksia sekä vähän omaa muis-
tiani.

Olen iloinen kun sain kulut-
taa aikaanne tässä juhlassa ja 
toivon koululle pitkää toimin-
taikää vaikka yhteiskunnalliset 
muutokset asettavat paineita 
kunnalliselle itsenäisyydelle 
ja toivon että joku nykyisistä 
oppilaista saa pitää 50 vuoden 
kuluttua vuorostaan puheen 
tässä koulussa, ei se 50 vuotta 
tunnu pitkältä ajalta.

 Hyvää jatkoa yhteiskoulul-
le, nykyiselle Kartanon kou-
lulle ja hyvää kevättä kaikille 
juhlassa mukana olleille. Kii-
tos.

Pekka Moisander

KKI-ohjelma on valtakunnal-
linen, poikkihallinnollinen 
terveysliikunnan edistämisoh-
jelma. Kaksi kertaa vuodessa 
järjestettävä hanketukihaku on 
avoin kaikille rekisteröidyille 
yhteisöille.  

Seuraavan hanketuen vii-
meinen hakupäivä on 31.3. 
2013. www.kki.likes.fi.  Like-
sin sivuilta löydät myös tietoja 
2012 tuetuista hankkeista.  Ide-
oikaa hanke ja ottakaa tarvitta-
essa yhteyttä, niin viedään yh-
dessä asiaa eteenpäin.

Uinti reissuja järjestetään 
kevään kuluessa noin kerran 
kuukaudessa. Seuraava uinti-
päivä Loimaalle on keskiviik-
ko 6.3. Reissuun pääsee myös 
yhteiskuljetuksella joka lähtee 
klo 10 Ratsuriihen piha-alu-
eelta. Matkasta peritään pieni 
maksu. Uimalipun jokainen 
osallistuja ostaa itse. Pakkaa 
heti uimavarusteesi, ilmoittau-
du ja liity iloiseen seuraamme! 

Moni on jo saattanut kuulla 
tai lukea Ypäjänkylän seurain-
talolla alkavasta Äijäsählys-
tä. Äijäsählyyn on tarkoitettu 
Miehille K-37 ikäraja, mutta 
voidaan siitä hieman joustaa 
jos asenteesi on riittävän äijä-
mäinen. Äijäsählyssä pelataan 
porukalla sählyä eli sählätään. 
Säännöt on keksitty sovelletta-
viksi ja niinhän siellä tehdään.

Tavoitteena on saada ai-
kaan pelailua ja pientä hikeä 
pintaan. Kenttä ei ole suuri ei-
kä osallistujilta odoteta kovaa 

fyysistä kuntoa. Silloin tällöin 
paikalla saattaa ilmaantua lii-
kunnanohjaaja joka voi ohjata 
pikku verkan tai venyttelyn. 
Innolla osallistumaan, niin saa-
daan sählypallo pyörimään.

Äijäsählyyn tarvitaan vielä 
muutama sählääjä. Ilmoittaudu 
heti!

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 ote-
taan vastaan.

Liikunnallista  
maaliskuuta toivottaa  

Merja, liikunnanohjaaja!

Liikunnanohjaaja 
tiedottaa

Väistyvä talvi on ollut runsas-
luminen, mutta kovilta pakka-
silta olemme säästyneet. On 
odotettavissa aikainen kevät, 
ja toivon sitä todella. Olen ni-
mittäin lyönyt Jokioisten Jor-
ma Hacklinin kanssa vetoa, 
että pellot ovat vapaat lumesta 
huhtikuun ensimmäisellä vii-
kolla. Hävinnyt maksaa ruoat. 
Jorma olisi voitostaan varmana 
panostanut enemmänkin, mut-
ta olen matkan varrella oppinut 
varovaiseksi. Sitä pitää kuiten-
kin varautua tappioonkin.

Seudulla on mietitty taas 
sote-asioita. Seudun kunnat 
ovat aikaisemmin päättäneet 
valtiovallan patistamina, että 
sosiaalitoimi keskitetään ja hy-
vinvointikuntayhtymä aloittaa 
vuoden 2015 alusta. Valtio-
valta on ohjaamassa meitä nyt 
kuitenkin vieläkin isompiin 
maakunnallisiin kokonaisuuk-
siin. Olemme yksimielisiä 
seudullisen, kuntayhtymäpoh-
jaisen mallin paremmuudesta. 
Nykyisen kunta yhtymän teh-
täviin lisättäisiin sosiaalipal-
velut. Me kaikki toivomme, 
että kuntalaisia lähellä olevat 
palvelut säilyisivät sellaisina 
edelleen. Olen vakuuttunut, 
että joka tapauksessa sosiaa-
litoimi siirtyy isompaan ko-
konaisuuteen. Tässä on odo-
tettu, mitä valtiovalta aikoo 
tehdä, ja mitä se aikoo tehdä 
pakolla. Niinhän on, että hal-
litusohjelmia tulee ja menee, 
emmekä voi aina vain odottaa 
vaihtuvien hallitusten päähän-
pistoja. Parin viikon sisällä 

kuntajohtajat kokoontuvatkin 
tarkastelemaan kriittisesti tä-
hän asti tehtyä valmistelutyötä. 
Sen jälkeen muut asiantuntijat 
hiovat yksityiskohtia. Tule-
van yhtymän hallintomallista 
ollaan paljolti yksimielisiä jo 
nyt. Kunnat tulevat olemaan 
edelleen päätöksenteossa 
keskeisessä asemassa, vaik-
ka toteutus onkin seudullista.  
Nykyisessä yhtymän hallin-
tomallissa on kevennettävää 
demokraattista päätöksentekoa 
vaarantamatta.

Olimme taas seutukunta-
na ministerin puheilla. Maria 
Guzenina-Richardson otti mei-
dät erittäin asiallisesti vastaan. 
Tämän käynnin jälkeen uskal-
taisin lyödä vetoa sen puoles-
ta, että seudullisella yhtymällä 
on mahdollisuudet läpäistä 
valtiovallan tarkka seula. Mi-
nisteri varoo rikkomasta toi-
mivia malleja teennäisten asu-
kasmäärien vuoksi. Lähiviikot 
ovat tärkeitä, sillä maan halli-
tus linjaa loppukauden tavoit-
teita, joihin sote- ja kuntarat-
kaisutkin kiinteästi kuuluvat.

Kunnassa olemme eden-
neet aina pienemmän pahan 
periaatteella tyrmäämättä kui-
tenkaan asiallisia uudistuksia. 
Teemme yhteistyötä toisten 
kuntien kanssa. Aika sitten 
näyttää keiden kanssa yhteis-
työmme tiivistyy. Siitä en sit-
ten enää löisikään vetoja mi-
hinkään suuntaan.

Mukavaa aikaisen kevään 
odotusta Ypäjäläisen lukijoille!

Markku Leppälahti

Nurkkakuntalainen

Tuleeko lunta tupaan?

Ypäjän yhteiskoulun/Kar-
tanon koulun 50-vuotis-
juhlassa esitettiin rehtori 
Matti Kuivamäen aamun-
avausteksti, joka sopi ystä-
vänpäivän iltana pidettyyn 
vuosijuhlaan. Tekstin on 
lähettänyt Matti Kuivamäen 
tytär Katariina Järvinen.

Toukokuu on kiireistä ja 
työntäyteistä aikaa maa-
seutupitäjässä. Kiire näkyy 
selvästi tuolla ulkona pel-
loilla, mutta yhtä kiireistä 
työntouhua on täällä kou-
lussakin, vaikkakaan sitä ei 
ulospäin niin selvästi huo-
maa. Sekä opettajien että 
oppilaiden kestokyky joutuu 
nyt ankaralle koetukselle. 
Tiedän, että eräillä luokilla 
on tälläkin viikolla ollut 5 
jopa 6 koetta. Näissä riittää 
puuhaa niin kokeisiin osal-
listuville kuin niiden kor-
jaajillekin. Yöunet tahtovat 
jäädä lyhyenlaisiksi.

Kiireestä on se hyöty, 
että sen keskellä ihminen 

ei ehdi murehtia joutavia 
asioita, mutta siitä on myös 
haittaa. Tulemme helposti 
kärsimättömiksi ja unoh-
damme lähimmäisemme. 
Näin ei kuitenkaan saisi 
käydä. Meillä ei koskaan 
saisi olla niin kiire, että 
emme ehdi kallistaa kor-
vaamme lähimmäisemme 
huolille, sillä eihän aina ole 
varmaa, saammeko siihen 
myöhemmin uutta tilaisuut-
ta.

Suurehkojen kaupunkien 
postileimoissa oli taannoin 
teksti: ”Joku odottaa kir-
jettäsi”. Se oli meille suo-
malaisille paikalleen osuva 
huomautus. Mutta se voitai-
siin sanoa toisinkin: ”joku 
odottaa ystävällistä lauset-
tasi, iloista ja rohkaisevaa 
katsettasi ja myötätunto-
asi”. Joku – sinun lähim-
mäisesi – odottaa sinun kul-
kevan kanssansa kappaleen 
matkaa tiellä.

Aamunavausteksti rehtori 
Matti Kuivamäen arkistosta

YPÄJÄN YHTEISKOULU 50 V

Eturivissä oikealla tilaisuuden juontat Milla Sukki ja Samuli Ratas, vasemmalla oppilaiden puheen pitäneet Krista Mäntymaa ja Eelis Salmi.   
Kuva: Ville Rämö

Oppilaiden tanssiryhmän esitys.  Kuva: Ville Rämö

Ypäjän yheteiskoulu 50 v
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Yleisteokset
Mitä missä milloin 2013
1 Filosofia. Psykologia. Rajatieto
Dunderfelt, Tony: Tunnista temperamen-
tit: väriä elämään ja itsetuntemukseen
Lapsi ja kieli: kielellinen kehittyminen 
varhaiskasvatuksessa
Tuominen, Saku: Työkirja: työelämän 
vallankumouksen perusteet
Vakkuri, Kai: Syyllisyys, häpeä, syyllistä-
minen

2 Uskonto
Kontula, Anna: Mistä ei voi puhua: kirja 
uskosta ja uskonnosta
Norvanto, Jukka: Tahtoisin antaa anteeksi

3 Yhteiskunta
Abu-Hanna, Umayya: Multikulti: moni-
kulttuurisuuden käsikirja
Iloisen talon kellarissa
Rikoksen uhrin käsikirja
Kulovesi, Anja: Työtä rakkaudella: ikku-
noita työn tulevaisuuteen
Alkoholin vaurioittamat: raskaudenaikai-
sen alkoholinkäytön vaikutus lapsen elä-
mään
Rogers, Peter: Tunnista nuorten huume- 
ja alkoholiongelmat
Gelin, Maija: Sovittelu koulussa
Lahtinen, Nina: oppilaiden oikeudet ja 
vanhempien vastuu
Mattila, Kati-Pupita: Lapsen vahvistava 
kohtaaminen
Valtuutetun käsikirja 2013–2016

4 Maantiede. Matkat. Kansatiede
Vakkuri, Juha: Afrikan ympäri

5 Luonnontieteet. Matematiikka.  
Lääketiede
Aarnipuu, Tiia: Jonkun on uskallettava 
katsoa: Animalian puoli vuosisataa
Lounais-Hämeen luonto 99: vuosikirja 
2012
Suomen jäkäläopas

Kauranen, Viveka: Abortti ja siitä selviy-
tyminen
Keski-Rahkonen, Anna: Unihiekkaa et-
simässä: Ratkaisuja vauvan ja taaperon 
unipulmiin

6 Tekniikka. Talous. Käsityö. Maa- ja  
metsätalous. Kotitalous. Liiketalous. 
Pietiläinen, Ilona: Talven taikaa: 100 ide-
aa valkoisesta rintamamiestalosta
Lappalainen, Elina: Syötäväksi kasvate-
tut: miten ruokasi eli elämänsä

7 Taiteet. Liikunta
Rantanen, Ilpo: Vuonna 85: Manserockin 
lyhyt oppimäärä
Vuoden luontokuvat 2012

9 Historia
Pasanen, Leena: Noel: Daktarin tarinoita 
Tansaniasta
Petsamo: siellä kuljimme kerran
Pilke, Helena: Julkaiseminen kielletty: 
rintamakirjeenvaihtajat ja päämajan sen-
suuri
Viipuri: haavoittunut kaunotar
Paju, Imbi: Suomenlahden sisaret: kun 
katsoo toisen tuskaa
Ahti, Risto: Jestas sentään!: Risto Ahti 
muistelee
Kansa taisteli: sodan monet todellisuudet
Lehtilä, Hannu: Tarja Halonen: parem-
man maailman puolesta
Uimonen, Risto: Puolivallaton president-
ti: Sauli Niinistön pitkä tie  Mäntynie-
meen
Väyrynen, Paavo: Huonomminkin olisi 
voinut käydä
Wääri, Keijo: Romanin puolikas: +Wää-
rinkäsityksiä 

86- 89 Kirjallisuustiede. 
Kielitiede. Kielet
Happonen, Sirke: Muumiopas
Rajala, Panu: Hirmuinen humoristi: Veik-
ko Huovisen satiirit ja savotat

Saint-Exupèry, Antoine: Lento Arrasiin

80 – 83 Kaunokirjalliset  
sekasisältöiset teokset. Runot
Itkonen, Jukka: Lumilyhdyn valossa
Kontio, Tomi: Ilman nimeä olisit valo
Liehu, Heidi: Luumupuu kukkii, se muis-
telee sinua
Nieminen, Jani: Kodittomille koirille
Oksanen, Aulikki: Kolmas sisar
Rauhala, Niilo: Tähtiä taivaan nurmikolla
Sinervo, Helena: Valitut runot
Täyttä päätä: runoja ikääntyville

84 Kertomakirjallisuus  (D=dekkari, 
SF=fantasia/scifi, R=rakkaus, S=sota, 
NOV=novellit)
Aarnitaival, Saraleena: Liian paksu per-
hoseksi (selkokirja)
Abddolah, Kader: Talo moskeijan vieres-
sä
Arnaldur, Indriåason: Jyrkänteen reunalla 
(D)
Aronen, Eeva-Kaarina: Kallorumpu
Atkinson, Kate: Ihan tavallisena päivänä 
(D)
Cambell, Jen: Kummallisia kysymyksiä 
kirjakaupassa
Child, Lee: The Affair
Dickens, Charles: Saiturin joulu: joulu-
laulu
Franzen, Jonathan: Vapaus
Fry, Stephen: Virtahepo
Galgut, Damon: Vieraassa huoneessa
Hulkko, Johanna: Jostakin kotoisin
Ishiguro, Kazuo: Yösoittoja
Isokallio, Kalle: Venttiili-Ville
James, E.L.: Fifty shades 3: Vapautettu
James, Peter: Kuolema ei käy kauppaa (D)
Kaukonen, Katja: Odelma
Khadra, Yasmina: Osattomien Olympos
Kirjavainen, Sakari: Tinaharkko
Koivukari, Tapio: Ariasman: kertomus 
valaanpyytäjästä
Krohn, Leena: Auringon lapsia
Känkänen, Juhani: Elämäni mustimmat 

hetket: erään miehen pakomatka
Lehtinen Lasse: Nätti-Jussi: suomalaisen 
seikkailijan elämäkerta
Lehväslaiho, Reino: Korven peura (S)
Leikas, Antti: Melominen
Lintunen, Maritta: Mozartin hiukset 
(NOV)
Loe, Erlend: Hiljaiset päivät Nigellen lu-
moissa
Luik, Viivi: Varjoteatteri 
Melender, Tommi: Lohtu
Moodysson, Lukas: Isän aika
Myydään käytetty tussi: parhaat Face-
book-mokat
Mäkelä, Matti: Ihmisen olosijat (NOV)
Pakkanen, Jukka: Elena Damianin kirjeet
Paksuniemi, Petteri: Jouten (NOV)
Pamuk, Orhan: Hiljainen talo
Pohjola, Mike: Ihmisen poika
Pyysalo, Joni : Ja muita novelleja (NOV)
Rowling, J.K.: Paikka vapaana
Röyhkä, Kauko: Kreikkalainen salaatti
Sebald, W.G: Huimaus
Sinisalo, Johanna: Enkelten verta
Siro, Juha: Linnun muotokuva
Stewen, Riikka: Niin kauan kun rakastat 
(R)
Suomen parhaat vitsit
Taskinen, Satu: Täydellinen paisti
Tontti, Jarkko: Sali
Tossavainen, Jouni: Sivullisia (NOV)
Turunen, Heikki: Tie, totuus ja elämä
Twain, Mark: Mitä ihminen on?
Ullmann, Linn: Aarteemme kallis
Wiles, Will: Puulattian kunnossapito

Sadut. Kuvakirjat. Sarjakuvat
Niemensivu, Reetta: Aavepianisti ja mui-
ta kertomuksia
Bart Simpson: lounastauko
Noguchi, Mei: Finlandia (MANGA)

Lasten ja nuorten tietokirjallisuus
Fretti
Kana
Käärme
Lisko
Maaorava
Merivesiakvaario

Naurukyyhky
Papukaija
Peipot
Selkärangattomat
Vesikilpikonna
Marttinen, Tittamari: Voiko tuulipuvussa 
lentää? kieliriemua ja sanahelinää
Kaskinen, Anna-Mari: Tuomas ja merkil-
liset merkit
Keränen, Marianne: Tammenterhometsän 
pikkuväen haaverit: toimintaohjeita todel-
lisiin tilanteisiin
Kysymysten kirja: Dinosaurukset
Kysymysten kirja . Ihminen
Harris, Robie: Nyt puhutaan seksistä: Kir-
ja kasvamisesta, ruumiin muutoksesta,  
seksistä ja terveydestä
Lintunen, Martti: Miksi hampaat pitää 
pestä?
Hittu, Mikko: Juniori Pelastaja
Niemelä, Reetta: Heppastelua(H)

Lasten ja nuorten kaunokirjallisuus 
(H=hevoskirja, SF=scifi ja fantasia, 
K=kauhu, NA=nuorille aikuisille)
Bagge, Tapani: Maailmalla
Bagge, Tapani: Maalla
Dieckmann, Maijaliisa: Satujen kuningas 
. Sakari Topeliuksen tarina
Dieckmann, Maijaliisa: Sigismund Virta-
nen Troijan sodassa (SF)
Dolan, Penny: Jonglööri Joni
Dolan, Penny: Klovnit Pulla ja Pitko
Easton, Tom: Makkaraa mahan täydeltä
Enoranta, Siiri: Gisellen kuolema (NA)
Gratton, Tessa: Verenvahti (SF)
Hirvonen, Hannu: Harvapäinen hirvi
Isto, Sanna: Tinka ja Taika
Kolu, Siri: Me Rosvolat
Mäki, Harri István: Kraaterin lapset       
Parkkinen, Leena: Miss Milky Ray
Salmi, Hanna: Toivoa on, tuhkimotamma 
(H)
Taylor, Laini: Karou, savuntytär (SF)
Vaijärvi, Kari: Rautakellojen arvoitus 
(SF)
Paljon uusia äänikirjoja ja dvd-levyjä!

www.lounakirjastot.fi

YPÄJÄN KIRJASTON UUTUUSLUETTELO

Forssan seudun tavoitteena 
on tuottaa entistä monipuo-
lisemmin ekologisia tuotteita 
ja palveluja lähitulevaisuu-
dessa. Tätä tavoitetta lähes-
tytään, kun Forssan seutu 
31.1. starttasi Järkivihreän 
ideakisan. 

Forssan seudun eli Fors-
san, Humppilan, Jokiois-
ten, Tammelan ja Ypäjän 
elinkeinostrategia perustuu 
ympäristöystävälliseen sekä 
kestävää kehitystä tukevaan 
toimintaan, niin sanottuun 
järkivihreyteen. Seudun ta-
voitteena on tuottaa entistä 
monipuolisemmin ekologi-
sia tuotteita ja palveluja si-
ten, että asukkaat, yritykset, 
yhteisöt ja päättäjät tunnis-
tavat toimintansa ympäris-
tövaikutukset ja sitoutuvat 
niiden vähentämiseen. Jär-
kivihreys tarkoittaa sitä, että 
vihreys kannattaa niin ympä-
ristön kuin taloudenkin läh-
tökohdista (www.jarkivih-
rea.fi).

Järkivihreässä ideaki-
sassa etsitään uusia ajatuk-
sia järkivihreän toiminnan 
vahvistamiseksi. Kilpailu 
on avoin kaikille Lounais-
Hämeen asukkaille, opiske-
lijoille ja seudulla työsken-
televille henkilöille iästä tai 
koulutustasosta riippumatta. 
Ideat voivat liittyä mihin 
tahansa toimialaan, mutta 
niissä pitää ottaa huomioon 

ympäristönäkökulma. On-
ko sinulla mielessäsi idea 
uudesta Järkivihreästä tuot-
teesta, palvelusta tai mene-
telmästä? Laadi omasta ide-
astasi tiivis kuvaus ja lähetä 
se Järkivihreään ideakisaan 
asiantuntijoiden arvioitavak-
si. Parhaat ideat palkitaan ja 
ohjataan jatkokehitykseen 
ideoijan kanssa sovittaval-
la tavalla. Enintään yhden 
paperiarkin (A4) mittaisen 
ideakuvauksen tulee sisältää 
idean nimi, idean tuottajan 
tai työryhmän jäsenten nimet 
ja yhteystiedot, päiväys sekä 
idean kuvaus, joka vastaa 
havainnollisesti kysymyk-
siin: mitä, mihin tarkoituk-
seen, miten toimii, mitä uut-
ta ja mitä hyötyä. Ideakisa 
on osa Bright Green Net-
work -verkoston toimintaa. 
Ideakisaan voi jättää ideoita 
30.4. saakka. Palautusosoite 
sähköisille kilpailutöille on 
www.hamk.fi/vihi/ideakisa 
ja paperisille kilpailutöille 
Hämeen ammattikorkeakou-
lu, Wahreninkatu 11, 30100 
Forssa. Palautuskuoreen tai 
kilpailutyöhön tulee laittaa 
tunnus: Järkivihreä ideaki-
sa 2013. Parhaimmat ideat 
palkitaan 28.5. olevassa ti-
laisuudessa. Forssan kau-
punki on luvannut ideakisan 
pääpalkinnoksi 500 euroa. 
Luvassa on lisäksi muita pal-
kintoja. 

Osallistu järki- 
vihreään ideakisaan!

Helmikuu 2013

Moi Ilona!
Tulin äsken hiihtämästä ja vil-
kaisin teidän pihalle. Mielessä-
ni käväisi ajatus, että onkohan 
Ilona jo tullut töistä kotiin. Sit-
ten havahduin todellisuuteen. 
Käänsin katseeni taivaalle 
valkoiseen pilveen ja kuvitte-
lin että katselet sieltä ylhäältä 
meitä täällä maan päällä ole-
via. Hymyillen vilkutin sille 
pilvelle. Jospa näet minut ja 
vilkutat takaisin, niinkuin vil-
kutit mulle melkein joka päivä 
kun ajoit meidän talon ohi ko-
tiin mennessäsi.

Haluankin tässä kirjees-
sä muistella meidän lähes 30 
vuotta kestänyttä lämmintä ys-
tävyyttä. On naurettu yhdessä 
ja joskus itkettykin.

Tavattiin ensi kerran äitien-
päivän aattona vuonna -85. Tu-
lit Riina-tytön kanssa tutustu-
maan ja katsomaan, millainen 
perhe tässä punaisessa talossa 
asustaa. Kerroit että meistä tu-
lee pian naapurukset! Syksyllä 
muutittekin uuteen kotiinne ki-
venheiton päähän meistä. Siitä 
alkoi meidän perheiden kestä-
vä hyvä naapurisuhde. Meidän 
lapsetkin viihtyivät yhdessä ja 
leikkivät isien tekemässä yh-
teisessä leikkimökissä, johon 
sinä ompelit nätit verhot.

Ollaan yhdessä naureskel-
tu meidän hauskoja tempauk-
sia, niinkuin nyt sitäkin yhtä 
uintireissua, muistatko? Taisi 
olla vuosi -94, kuuma heinä-
kuinen perjantai-ilta. Päätet-
tiin yhtäkkiä, että seuraavana 
aamuna lähdetään klo 7.00 

Piilikankaalle aamu-uinnille. 
Kävellen!! Kumpikin meistä 
toivoi salaa, että toinen peruisi 
reissun, kun väsytti niin kovin. 
Mutta kumpikaan ei tunnusta-
nut, ettei olisi jaksanut lähteä. 
Niinpä pakattiin reppuihin 
pyyhkeet, simmarit ja evääksi 
vesipullot ja hedelmät ja läh-
dettiin ”reippaasti laahustaen” 
kohti Piilikangasta. Paikka-
kuntalainen isäntä tuli trakto-
rilla meitä vastaan, ja hän oli 
sulta jälkeenpäin ihmetellen 
kysynyt: ”Oliks ukot laittanu 
teitit maantiälle, vai?” Naures-
kellen selitit hänelle mistä oli 
kyse. Siellä me sitten pulikoi-
tiin. Ja kun tultiin kotiin, mo-
lempien perheet vasta heräili-
vät ja ihmettelivät meidän rei-
pasta uintiretkeä. Sen reissun 
jälkeen oltiin takaisin tullessa 
vähintäinkin yhtä hikisiä kuin 
sinne mennessä.

Kun täytit 50 vuotta, tein 
sulle laulun. Käytiin porukal-
la laulamassa niinkuin meillä 
täällä Jyvämäessä on tapana 
ollut. Itsekin olit aina mukana 
laulamassa kaikille sankareille. 
Muistatkin varmaan sen lau-
lun. Osa laulusta menee näin: 
”Keltaiset ruusut taas tulles-
sain mä tuon, kupposen kah-
via mielelläni juon. Keltaiset 
ruusut kun kuihtuu, heitä ros-
kikseen! Uudet ruusut varmaan 
tuon kun pääset kuuteenkym-
meneen. Nyt kevättalvella oli-
sit täyttänyt 60 vuotta. Koska 
laulussa lupasin, tuon ne kel-
taiset ruusut sulle. Hautakum-
mullesi.

Ilona, sun huumorintajusi 
tuntien, olisit sanonut meille 

hautajaisissa olleille: ”Älkää 
surko, pitäkää hauskat hau-
tajaiset.” Ei me voitu. Meitä 
itketti. Meillä oli ikävä sua. 
Mutta muistot elää, ja elämä 
täällä jatkuu kiireisenä, niin 
perheelläsi, kuin meillä muil-
lakin.

Kävelen ikkunan ääreen, ja 
katsahdan ylös valkoiseen pil-

veen ja vilkutan sulle taas. Var-
maankin vilkutit mulle takai-
sin, koska pieni auringonsäde 
pilkisti pilven takaa. Kiitos Ilo-
na-ystäväni että olit olemassa, 
ja olet edelleenkin, sydämis-
sämme. Lämpöiset terveiset 
sulle Ilona sinne taivaaseen. 

Seija

Kirje lIonalle, ystävälle, naapurille
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Mannerheimin  
Lastensuojeluliiton

Ypäjän yhdistyksen sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS
pidetään torstaina 21.3.2013 kello 19.00 Veteraani-
tuvalla.
Hallitus kokoontuu kello 18.30.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

MLL hallitus

 

Ypäjän Kokoomus ry:n

KEVÄTKOKOUS
pidetään torstaina 7.3.2013 klo 18.30 Ypäjän Osuus-
pankin kokoustiloissa.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa!

Hallitus
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Ypäjän Sotainvalidit, 
puolisojäsenet ja tukijäsenet 

TUPAILTAPÄIVÄ
Veteraanituvalla maanantaina 18.3.2013 klo 14.00.
TERVETULOA!

Ypäjän Karjalaisseura ry tiedottaa
VUOSIKOKOUS ja  
TUPAILTA
keskiviikkona 20.3.2013 kello 18.00  

alkaen Lahja Ahvolla, Perttulantie 32, Ypäjä. 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa joukolla mukaan. 

Ypäjän Karjalaisseura ry:n hallitus

VIRPOMALAUANTAI 23.3.2013 Forssan Citymarker-
tissa klo 10 eteenpäin, piirakoita, virpaoksia.
KARJALAINEN LIIKUNTAVIIKKO 22.–28.4.2013. 
Seurojen yhteistilaisuus Torronsuolla 24.4., omat 
eväät.
JUURET MUOLAASSA -seminaari 5.3.2013, Jyrki 
Paaskoski esitelmöi aiheesta ”Vanhan Suomen lah-
joitusmaat – vaikutukset Kannaksella ja Muolaan alu-
eella”.
E-H PIIRIN HIIHTOKILPAILUT Hämeenlinnassa 
13.3.2013 alkaen klo 18.00 moottoriradalla.
ETELÄ-HÄMEEN JA LAHDEN PIIRIEN PILKKIKISAT 
Hattulassa 31.3.2013 klo 9.00 – 13.00

Ypäjän Riistamiehet ry:n

VUOSIKOKOUS
pidetään perjantaina 15.3.2013 klo 19.00 
Ypäjänkylän Seuraintalossa.

Käsitellään sääntöjen määräämät ja muut esille tule-
vat asiat sekä valitaan johtajat syksyn 2013 hirvieläin-
jahtiin.

Johtokunta

Keskustan Ypäjän Eteläisen po:n
sääntömääräinen 
VUOSIKOKOUS

maanantaina 11.3.2013 klo 18.30 Veteraanituvalla.
Käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat.
Huom! Johtokunta kokoontuu klo 18.00.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Johtokunta

Ypäjänkylän Maa- ja kotitalousnaiset

MAALISKUUN TOIMINTAA
TUPAILTA sunnuntaina 3.3. klo 17.00 
pesuainekutsujen merkeissä Mäkilässä, 
Tahkokalliontie 177. Tervetuloa.

VUOSIKOKOUS tiistaina 26.3. klo 18.00 Seuraintalol-
la, kutomakamarissa. Ilta jatkuu tupailtana, valmistel-
len tulevaa pääsiäistä. Tervetuloa.

Ypäjän Sotaveteraanien jäsenet
ja kannattajajäsenet

Sotaveteraanipiirin Talviliikuntapäivää vietetään 
torstai na 7.3.2013 Parolannummella. Matkalle lähde-
tään Seura kuntakodilta linja-autolla klo 8.05. Mukaan 
mahtuu vielä muitakin kuin ennakkoilmoittautuneita. 
Paluu iltapäivällä. Vaatetus ulkoliikuntaan sopiva. 
Suksetkin voi ottaa mukaan. Tervetuloa.

VUOSIKOKOUS
Ypäjän Sotaveteraanit ry:n sääntömääräinen vuosi-
kokous pidetään Veteraanituvalla keskiviikkona 
13.3.2013 klo 14.00. Kokouksessa käsitellään sään-
tömääräiset vuosikokousasiat ja päätetään alustavas-
ti siitä, miten pitkään veteraanitoimintaa yhdistyksen 
toimesta nykymuodossaan jatketaan.
Lisäksi valitaan yhdistyksen edustaja kunnan vanhus-
neuvostoon.
Maaliskuussa ei pidetä vuosikokouksen vuoksi pidetä 
ilta-päiväti laisuutta seurakuntakodilla.

Kuusjoenkulman kyläyhdistyksen:

VUOSIKOKOUS 
Tuottajain tuvalla sunnuntaina 10.3.2013 klo 13.00.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Johtokunta

P e l i n  p a i k k a

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 riittävästi  

osallistujia.  Ilmoittaudu heti  
liikunnanohjaajalle merja.kivimaki@ypaja.fi tai  
kunnan palvelupisteeseen puh. (02) 762 6500

KUUTAMOHARTAUS 
maanantaina 25.3.2013 klo 19 Huldan mökillä.
Hartauden pitää uusi kirk-
koherra Vesa Rasta. Lisäksi 
juodaan pullakahvit ja paist-
etaan makkaraa nuotiolla. 
Lopuksi perinteiset arpajai-
set, joissa hienot palkinnot.
Kannattaa tulla kauempaakin ainutlaatuiseen ti-
laisuuteen. Jätkänkynttilät ja ulkotulet valaisevat 
tien perille saakka. Suorannantien alkupäässä ja 
Koskentiellä opastuskyltit.
Tervetuloa koko perheen voimin.

Kuusjoenkulman kyläyhdistys
P.S.  Autot voi parkkeerata Kaskihalmeen pihalle.  

Loppumatka kävellen tai suksilla. 
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JHL – 729 Ypäjän yhdistys
Sääntömääräinen 
KEVÄTKOKOUS

Veteraanituvalla keskiviikkona 13.3. klo 19.00. 
Esillä sääntömääräiset asiat.
• Käsitellään mm. kesän toimintaa.
Kaikki jäsenet + hallitus 
Tervetuloa!

Hallitus

Mannisten kyläkerho
kokoontuu tiistaina 5.3. klo 18.00  

Sillanpäässä, Mannistentie 48.
Tervetuloa! 

Ypäjän  
Hevosystäväinseuran

VUOSIKOKOUS
torstaina 4. huhtikuuta klo 19.00 Hevosopiston 
Härkätallilla
Listalla sääntöjen määräämät asiat, kesäkauden
toiminnan suunnittelua sekä palkitsemisia:
– Vuoden Hevonen 2012
– vuoden 2012 varsojen kasvattajat
Tervetuloa, vanhat ja uudet jäsenet!

Johtokunta

KOKOUSKUTSU
Leppäkorven yksityistien tiekunnan 

VUOSIKOKOUS 
pidetään tiistaina 19. maaliskuuta 2013 klo 19.00 
Aino ja Markku Tuuralla, osoitteessa 
Leppäkorventie 90.
Vuosikokouksessa käsitellään yksityistielain 64 §:ssä 
lueteltuja asioita.
Maksuunpanoluettelo on nähtävänä Turkka Rantasen 
luona osoitteessa Leppäkorventie 60, puh. 044 355 
2312,  maaliskuun 5. päivästä lukien.

Hoitokunta

SPR Ypäjän osasto

KEVÄTKOKOUS 
Palvelukeskuksen kabinetissa torstaina 14.3.2013 
kello 19.00 (hallitus kello 18.00).
Sääntömääräiset asiat, kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

Hallitus

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry
Maaliskuun toimintaa 

Vuosikokous Veteraanituvalla tiistaina 5.3. klo 12.
Naistenpiiri kokoontuu Veteraanituvalla tiistaina 19.3. 
klo 14.
Kirjoittajapiiri kokoontuu Hilkka Mäkilällä perjantaina 
22.3. klo 14.
Tarinatupa kokoontuu Veteraanituvalla tiistaina 12.3. 
klo 13.
Saaristoretki maanantaina 17.6 2013 Rymättylään ja 
Kustaviin. Matkan hinta 60 euroa, sisältäen lounaan, 
kahvin, oppaan palvelut ja kuljetuksen. 
Tarkemmin huhtikuun Ypäjäläisessä. Ilmoittautumiset 
puh. 0400 797 739.

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys

Ypäjän Maamiesseura ry:n

VUOSIKOKOUS
tiistaina 26.3.2013 klo 19.00 Ypäjänkylän Seurain-
talolla.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa.                     Johtokunta

Verenpaineenmittaus
ilman ajanvarausta

Ypäjän Osuuspankin alakerrassa
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

Avoin päiväkoti / perhekerho
Seurakuntakodilla
Maaliskuun ohjelma:
pe 8.3.   leikkiä, pelejä
pe 15.3.  Tevellan leluesittelijä  

(avoimen päiväkodin  
pihalla ja eskarissa)

pe 22.3. pääsiäisaskartelu, satuhetki
pe 29.3. ei avointa (pitkäperjantai) 
pe 5.4.   maalaus
Tapaamisiin!
Tiina p. (02) 7626 5255 (esikoulu) Hanna p. 040 553 6362
Asiakasmaksu 2 e / perhe.

Perusturvalautakunta & srk

 

Liikuntatapahtumia

UINNIT
ke 6.3.  Vesihovi Loimaa. 
Lähtö Ypäjältä klo 10. 
Paluu n. klo 13. Yhteiskuljetus!

Ilmoittautuminen ja tiedustelut  
liikunnanohjaaja merja.kivimaki@ypaja 

puh. ma – ke 050 433 9002  
tai kunnan palvelupiste (02) 762 6500.

Vuoden 2013 korjaus-  
ja energia- avustukset
Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien asuinrak-
ennusten ja asuntojen korjaustoimintaan voi hakea 
avustusta seuraavasti: 
Korjausavustukset 
–  vanhusväestön ja vammaisten asuntojen kor-

jaamiseen
–  suunnitelmallisen korjaustoiminnan edistämiseen 

(kuntoarvion ja huoltokirjan laadintaan sekä kunto-
tutkimukseen)

–  terveyshaitan poistamiseen
–  uuden hissin rakentamiseen 
–  liikkumisesteen poistamiseen
Energia-avustukset
–  tarveharkintaisesti pientaloille; energiatalouden 

parantaminen ja uusiutuvien energialähteiden käyt-
töönotto

–  muut energia-avustukset; vähintään 3-asuntoisille 
kiinteistöille 

Olemassa olevan kerrostalon hissinrakentamisavus-
tuksen, muun liikuntaesteenpoistamisen sekä ter-
veyshaitta-avustuksen osalta hakuaika on jatkuva, ni-
in kauan kuin määrärahoja riittää. Muut avustushake-
mukset on jätettävä 27.3.2013 mennessä.
Korjaustoimintaa ei saa aloittaa ennen kuin avustuk-
sen myöntämistä koskeva päätös on annettu tai to-
imenpiteitten tarkoituksenmukaisuus on hyväksytty.
Hakemukset liitteineen toimitetaan kuntien asunto- ja 
rakennusvalvonta- viranomaiselle. Lisätietoja ja haku-
lomakkeita saa kuntien asunto- ja rakennusvalvonta-
viranomaisilta sekä www.ara.fi → avustukset.
Ypäjällä 1.2.2013 
Ypäjän kunta

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

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 KUNNAN  
UIMAKOULU 2013
Kesän 2013 uimakoulu järjestetään viime vuoden 
tapaan Loimaan Vesihovissa 3.6 – 7.6.2013. Uimak-
oulu on tarkoitettu uimataidottomille ja heikon uima-
taidon omaaville lapsille. Uimakoulun hinta on 25 e/
lapsi. Hinta sisältää uimalipun (2h), opetuksen ja kul-
jetuksen viitenä päivänä Vesihoviin.
Linja-auto ajaa reitin Loimaalle joko Katinhännäntien 
tai Loimaantien kautta riippuen matkan varrella olevi-
en lasten määrästä. Uimakouluun mennään päivittäin 
yhdessä linja-autolla. Linja-auto lähtee Ypäjältä klo 
9.00 ja paluu n. klo 12.40. 
Uimakoulun mahtuu 28 lasta. Ilmoittaudu 2.5.2013 
mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä tarvitaan 
seuraavat tiedot:
–  Lapsen nimi, syntymävuosi, osoite, puhelinnumero 

(huoltaja + sosiaaliturvatunnus laskutusta varten), 
mahdollinen uimataito.

–  Lasku uimakoulusta postitetaan. Maksettu lasku 
vahvistaa paikan.

–  Tiedotusta uimakoulusta kannattaa seurata Ypäjän 
kunnan nettisivuilta.

Ilmoittaudu puhelimella Ypäjän kunnan palvelupistee-
seen (02) 762 6500 tai merja.kivimaki@ypaja.fi. 
Omatoimisia uimareita otetaan kyytiin. Omatoimiui-
marit maksavat itse uimalippunsa ja omatoimiuimarilla 
on oltava riittävä uimataito.
PS. Myös muita Loimaalle kyydin tarvitsijoita voidaan 
ottaa kyytiin, jos on autossa tilaa. Tiedustelut Merjalta.

Ypäjänkylän Maa- ja kotitalousnaiset

VUOSIKOKOUS
tiistaina 26.3.2013 klo 18.00  

Seuraintalolla, kutomakamarissa.
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa.

Johtokunta
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Verenpaineenmittaus
 ilman ajanvarausta

Ypäjänkylän lainausasemalla
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 kotisairaanhoito

Päivähoito tiedottaa 
LASTEN PÄIVÄHOITOPAIKAT
Vapautuvat päivähoitopaikat 1.8.2013 alkaen ovat 
haettavina 8.3.2013 mennessä 
 1. Perhepäivähoidossa
 2. Heporannan päiväkodissa
Päivähoitohakemuksia saa päivähoitotoimistosta (toim-
intakeskus, Perttulantie 24) ja Ypäjän kunnan internet si-
vuilta www.ypaja.fi  , hakemukset jätetään päivähoitotoi-
mistoon varhaiskasvatusjohtajalle, osoite Perttulantie 24, 
puh.  7626 5224 / 050 574 7744, tavattavissa varmimmin 
klo 9-15 tai sopimuksen mukaan. 
Lasten päivähoitopaikkoja voi hakea myös ympäri 
vuoden ja hakemukset tulee jättää viimeistään neljä 
kuukautta ennen kuin hoitopaikkaa tarvitaan.  Mikäli 
päivähoidon tarve ei ole ennakoitavissa ja tarve johtuu 
työllistämisestä, opinnoista tai koulutuksesta, on hoito-
paikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin vi-
imeistään kaksi viikkoa ennen hoidon tarvetta.
Päivähoitomaksun määräämistä varten tarvitaan selvitys 
perheen bruttokuukausituloista.  Tulotiedot toimitetaan 
hoitosuhteen alkaessa.

TILAPÄINEN PÄIVÄHOITO
Päivähoitoa voidaan ostaa yksittäisiä päiviä tilapäiseen 
tarpeeseen perhepäivähoidosta tai päiväkodista edellyt-
täen. että hoitopaikka on vapaana päivähoidossa.  Tar-
vitessasi tilapäistä hoitoa lapsellesi ota yhteyttä varhais-
kasvatusjohtajaan.

ILMOITUSVELVOLLISUUS YKSITYISESTÄ 
PÄIVÄHOITOTOIMINNASTA 
Lasten päivähoitolain 28 §:n yksityinen henkilö tai yh-
teisö, joka korvausta vastaan harjoittaa lasten päivähoi-
totoimintaa, on velvollinen ilmoittamaan siitä perusturva-
lautakunnalle viimeistään kahden viikon kuluessa toimin-
nan aloittamisesta.  Ilmoituksia ottaa vastaan varhais-
kasvatusjohtaja.
Ypäjä 20.2.2013

Perusturvalautakunta  

ESIOPETUKSEN TYö- JA LOMA-AJAT 
LUKUVUONNA 2013–2014

Syyslukukausi 12.8. – 18.12.2013 
syysloma vko 42 14. – 20.10.2013 
Kevätlukukausi 7.1. – 28.5..2014 
talviloma vko 8 17. – 23.2.2014
pääsiäisloma 17. – 21.4.2014

Perusturvalautakunta

Maaseutupalvelut Ypäjäläisille
Ypäjäläisten maaseutupalvelut hoitaa vuoden 
alusta Loimaan kaupunki. 
Yhteystiedot:
Jouni Mäkelä, maaseutuasiamies (02) 761 1156
Markku Paija, johtava maaseutuasiamies (02) 761 1150
Paula Pellonperä, maaseutuasiamies (02) 761 1154
Eeva Sirkkilä, maaseutuasiamies (02) 761 1155
Samuli Suvila, maaseutuasiamies (02) 761 1153
Heli Varpula, maaseutuasiamies (02) 761 1152
Sähköposti maaseutupalvelut@loimaa.fi
tai etunimi.sukunimi@loimaa.fi
Postiosoite: PL 129, 32201 Loimaa 
Käyntiosoite: Kanta-Loimaantie 7, Hirvikoski
Lähipalvelu 
Maaseutuasiamiehet päivystävät Humppilan, Jokioisten 
ja Pöytyän kunnantaloilla tiistaisin sopimuksen mu-
kaan. Palveluaika tulee sopia etukäteen.
Ajanvaraukset:
Humppilan  kunnanvirasto, Jouni Mäkelä (02) 761 1156
Jokioisten  kunnanvirasto,Eeva Sirkkilä (02) 761 1155
Kunnan järjestämä kevään viljelijäkoulutus pidetään  
Hevosopiston auditoriossa torstaina 11.4. klo 18.00 alka-
en. Kahvitarjoilu alkaa 17.30. Kouluttajana toimii MMM  
Anna Setälä Tuulihaukka Oy:stä ja maaseutuasiamies.
ELY-keskusten koulutukset: 
Lounais-Hämeen koulutus Valkeaniemen Pirtillä Tam-
melassa ti 26.3. klo 9 alkaen. 
Kesto n. 4 h. (järj. Kasvua Hämeessä -hanke).
Varsinais-Suomen viljelijäkoulutus mm. Loimaalla Am-
matti-instituutilla ma 25.3. (järj. Tarmokas-Kraftfull -tie-
donvälityshanke).
Tukihakemusten vastaanotto Ypäjällä lomituspalvelu-
yksikössä torstaina 18.4.ja 25.4. klo 9.00 alkaen. Jokioi-
silla vastaanotto on 16.4. ja 23.4. klo 9.00 alkaen.

Tarjouspyyntö kunnallis- 
tekniikan rakentamisesta
Ypäjän kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjoustanne Pert-
tulan kunnallistekniikan täydennysrakentamisesta, oheisten 
suunnitelmien mukaisesti.

Rakennettavat johtolinjat on suunnitelma-asiakirjoihin mer-
kitty punaisella.  Tarjouksen tulee sisältää kaikki hankkeen 
toteuttamiseksi tarvittavat työt ja materiaalit, mahdolliset sa-
laojien korjaukset, kaivantojen täyttö ja tiivistystyöt, johtojen 
painekokeet sekä työalueen viimeistelyn. Mahdollinen kallion 
ja isojen kivien louhinta tehdään urakoitsijan ilmoittamalla yk-
sikköhinnalla. 
Vastaanottotarkastuksen yhteydessä urakoitsijan tulee luo-
vuttaa rakennuttajalle hankkeen tarkepiirustukset joihin on 
merkitty johtolinjojen ja näihin liittyvien rakenteiden sijainti, 
mitta-, koko- ja tyyppitiedot. Tarkekuvassa tulee olla merkit-
tynä myös alueelle aikaisemmin rakennetut vesijohdot. Ra-
kennettavat johtolinjat merkitään maastoon sinisillä muovisil-
la merkkipaaluilla, merkkipaalut sijoitetaan kiinteistörajoille, 
avo-ojien alituskohdille ja venttiilien kohdalle.

Hanke on tarkoitus aloittaa talvella 2013, urakkasuoritus tulee 
olla valmis ja vastaanotettavissa marraskuun 2013 loppuun 
mennessä, viimeistelytyöt voidaan tehdä keväällä 2014. Ura-
koitsija voi ehdottaa vaihtoehtoista toteutusaikataulua.

Tarjouksesta tulee ilmetä urakan kokonaishinta, alv 0 % eritel-
tynä seuraaville johtolinjoille:
Johtolinja 1 pituus 720 jm
Johtolinja 7 pituus 2100 jm
Johtolinja 8 pituus 800 jm 
Tarjouksesta tulee ilmetä myös erillishinnat sisältäen työn ja 
materiaalit:
–  paineviemäri 63 M + vesijohto 63 M samassa kaivannossa, 
€/jm

– paineviemäri 40 M, €/jm
– kallion ja kivien louhinnan yksikköhinta, €/m3ktr

Tarjoukset tulee toimittaa Ypäjän kunnan tekniselle lauta-
kunnalle osoitettuna 5.3.2013 klo 15.30 mennessä osoitteel-
la Perttulantie 20, 32100 Ypäjä. 

Rakennuttaja pidättää oikeuden hyväksyä yhden taikka hylätä 
kaikki saamansa tarjoukset syytä ilmoittamatta. 

Lisätietoja hankkeesta antaa tekninen johtaja Jouko Käkönen, 
(02) 7626 5241.  

Ypäjällä 18.2.2013
Jouko Käkönen, tekninen johtaja

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

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, maaliskuun 
lauantai 9.3. Poikkeavat aukioloajat: kiirastorstaina 
28.3. avoinna kello 11–14, pitkäperjantaina 29.3. ja 
pääsiäismaanantaina 1.4. suljettu.

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, maal-
iskuun lauantai 9.3.

LUKUPIIRI
Lukupiiri kokoontuu sunnuntaina 24.3. klo 17–19 
pääkirjaston näyttelytilassa. Luemme Tuija Lehtisen 
romanttista viihdettä.

NÄYTTELY
Ekaterina Smyslovan maalauksia..
TEATTERIMATKA
Tampereen Teatteriin 19.4. ”Ottaa sydämestä, Seela 
Sella”. Lisätietoja ja ilmoittautumiset 15.3. mennessä 
kirjastossa tai puh. 050 562 6301.
LAINANPÄIVÄN TIETOKILPAILU
Arvonnassa voittivat Siina Hyytiä ja Perttu Hietamäki. 
Onnea voittajille ja kiitos kaikille osallistuneille!

KUNNAN TUKI KESÄTYÖLLISTÄJILLE 2013
Ypäjän kunta tukee yrityksiä, yhteisöjä ja yksityisiä 
nuorten työllistämisessä kesän 2013 aikana. Tukea 
saa 25 ensimmäistä hakijaa hakemusten saapumis-
järjestyksessä
•  työnantaja, joka järjestää työpaikkoja vuosina 

1992−1997 syntyneille ypäjäläisille koululaisille ja 
opiskelijoil le tai muille työ tä vailla oleville nuoril le. 

•  50 % palkka kustan nuk sista, kuitenkin enintään 
300 € työl lis tet tyä nuor ta koh den.

•  tou ko-elokuun välisenä aika na. 

Lisäksi työllistämisen tulee täyttää seuraavat ehdot:
•  Nuoren kotipaikan tulee olla Ypäjän kunta.
•  Tuki on vaihtoehtoinen kunnan järjestämille työpai-

koille, eli jos nuori on saanut työtä jostain kunnan 
toimipisteestä, hänen työllistämisestään ei makseta 
em. tukea.

•  Avustusta ei makseta sellaisen nuoren työllistämis-
estä, jolla on mahdollisuus saada tai joka jo saa 
työvoimaministeriön työttömyyskorvausta tai muuta 
avustusta.

•  Työssäolojakson tulee olla vähintään yhden kuu-
kauden pituinen 

•  Tarjotun työn ja työehtojen tulee olla nuo-
rista työntekijöistä annetun lain mukaisia. 
Työssäolojakson tulee olla vähintään yhden kuu-
kauden pituinen 

•  Työnantaja huolehtii omalla kustannuksellaan tarvit-
tavista vakuutuksista.

Tuki maksetaan työsuhteen päättymisen jälkeen 
työnan tajan pankkitilille hyväksyttäviä palkkakuitte ja 
tai niiden kopioita vastaan.
Työnantajan tulee ilmoittaa kunnalle nuoren työl-
listämisestä internet-sivuilta www.ypaja.fi ja kun-
nanvirastosta saatavilla lomakkeilla jo ennen työ-
suhteen alkamista viimeistään 30.6.2013 sekä 
viivytyk sittä työ suh teen päätyttyä. Ilmoituksen 
tekeminen  on edel ly tyk senä avustuk sen saamisel le.
Tarvittavat lomakkeet saa internet-sivuilta www.ypaja.fi ja 
kunnanvirastosta. Lisätietoja antaa hallintojohtaja Erkki 
Virolainen, p. (02) 7626 5201 tai erkki.virolainen@ypaja.fi.

 Hallintojohtaja

YPÄJÄN KUNNAN KESÄTYÖ 2013
Ypäjän kunta tarjoaa kesätyötä vuosina 1992−1997 
syntyneille koululaisille, opiskelijoille ja muille työtä 
vailla oleville nuorille kunnan teknisessä toimessa, 
vanhus- ja vammais työssä, lasten päivähoidossa, 
puhtaus- ja ruokapalveluissa sekä vapaa-aikatoimes-
sa. Kesätyöpaikkoja on 12. 
Pestin pituus on yksi kuukausi ja palkka on työehto-
sopimuksen mukainen. 
Työpaikan saamisen ehtona on, 
 •  ettei nuori saa tai hänellä ei ole mahdollisuutta 

saada työvoimaministeriön työttömyyskorvausta tai 
muuta avustusta, 

•  että nuori ei ole saanut kunnan tukemaa kesätyötä 
yritykseltä, yhteisöltä tai yksityiseltä. 

Valinnat suoritetaan arpomalla. 
Hae hakulomake Ypäjän kunnan internet-sivulta  
www.ypaja.fi tai kunnanvirastosta.
Täytä AINA hakulomakkeeseen yksi toivomus työpai-
kasta.
 •  Vapaa-aikatoimen työpaikat ovat kesäleireillä,  

uimakoulussa ja liikuntakerhossa.
Palauta hakulomake kunnanvirastoon 12.4.2013 klo 
14.30 mennessä. Osoite on Ypäjän kunta, Perttulantie 
20, 32100 YPÄJÄ.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Erkki Virolainen p. 
(02) 7626 5201 tai erkki.virolainen@ypaja.fi.

Hallintojohtaja
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Rajalahden yksityistien 

VUOSIKOKOUS
tiistaina 19.3.2013 klo 19.00. Kokouspaikka Ypäjän 
OP:n kerhohuone, Kurjenmäentie 2, 32100 YPÄJÄ. 

Hoitokunnan pj. Jouko Laakso

Lehtolantien 

VUOSIKOKOUS
pidetään Raimo Monosella, Lehtolantie 150,
perjantaina 22.3.2013 alkaen klo 18.00.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Hoitokunnan pj. Tuomo Mäkeläinen

Lauantaina 30.3.2013 klo 11–15

Kevät–Itu
Kädentaitajien kauppakujalla,

Perkiöntie 13, Urpola, Humppila 
Taiteilijaesittelyjä, pieniä taidenäyttelyitä

 ja työpajoja yleisölle.
Tarkemmat tiedustelut:

Elina Kylämarkula p. 050-586 8187, www.taideitu.net
Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Yhdistysten toiminnalliset tapahtumat 
yhteistyössä

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO
kanssa 

tiistaisin ja torstaisin
12.3.–21.3.2013 
 klo 18.00–20.15
Maksimi 11 opiskelijaa

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

Kurssilla teemana ovat kansanomaiset paritanssit, kuten vals-
si ja sen helpot variantit sekä jenkka, sottiisi, polkka, masurk-
ka ja hambo.
Voit tulla yksin tai kaverin kanssa suoraan paikan päälle!
Kurssin numero on 830202.

POWER POINT -kurssi
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 kaa-
vioita.
Ilmoittautuminen viimeistään 8.3.2013. 
Kurssin numero on 340106.

VOILEIPÄ- JA TÄYTEKAKKUKURSSIT 
täyttyivät heti ilmoittautumispäivänä syksyllä. Olemme saa-
neet mahdollisuuden järjestää lisäkursseja varasijoille jää-
neille. Kurssit on tarkoitus järjestää huhtikuun aikana saman 
opettajan johdolla. Lähestymme henkilökohtaisesti varalla 
olleita varanumerojärjestyksessä. Vaikket olisi ilmoittautunut 
vielä ja olisit kiinnostunut kakkukursseista, otathan yhteyttä 
opiston toimistoon tarkistaaksemme kurssipaikkatilanteen.

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

sunnuntaisin 7.4.2013 asti 
(ei 3.3. eikä 31.3.)
klo 19.00–20.30

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO

TEATTERIMATKA
Tampereen Teatteriin perjantaina 19.4.

kello 19.00 näytökseen

”OTTAA SYDÄMESTÄ, SEELA SELLA”
– Tarinoita terveydenhuollosta

Räävitön, hauska ja koskettava kabaree  
tämän päivän julkisesta terveydenhuollosta.

Lipun ja matkan hinta yhteensä 40 €.
Ilmoittautumiset 15.3. mennessä kirjastossa  

tai puhelimitse 050 562 6301.
Tervetuloa mukaan!

Ypäjän Ratsastajat ry:n
sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
18.3.20132 klo 18.30 Ypäjä-hallissa.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Hallitus

Uusia ideoita liikkumiseen!
Lähde mukaan kokeilemaan!

Maaliskuussa: 11.3. klo 18.00–19.00

Flowride basic
Suomalainen sykeharjoitteluun pohjautuva sisäpyöräi-
lyohjelma – mukaansa tempaavan musiikin tahdissa. 
Kutomon liikuntakeskus, Forssa. 15 innokasta mahtuu 
mukaan.  Lähdemme kimppakyydeillä Osuuspankilta 
klo 17.15. Hinta: 9,00 € per osallistuja.
Ilmoittautumiset Saara Rantanen 044 355 2312 iltaisin.
Jatkamme keväällä erilaisiin liikuntamuotoihin tutus-
tumista. Huhtikuussa tasapainoa ja kehonhallintaa! 
seuraa ilmoittelua!

Ypäjän Eteläiset Maa- ja kotitalousnaiset 

Ypäjän koulujen ja päiväkodin 
ruokalista viikoilla 10 – 12

Viikko 10 
Maanantai: pyttipannu, tuoresalaatti 
Tiistai: palapaisti, perunat, salaatti
Keskiviikko: broilerikeitto, leipä, hedelmä 
Torstai: italianpata, tuoresalaatti
Perjantai: kalaleike, perunat, tuoresalaatti
Viikko 11 
Maanantai: kirjolohikiusaus, salaatti 
Tiistai: pinaattiohukkaat, salaatti, hillo 
Keskiviikko: jauhelihapihvit, perunat, kastike, tuoresalaatti 
Torstai: balkaninkeitto, pehmeä leipä, juusto 
Perjantai: kaalilaatikko, tuoresalaatti
Viikko 12 
Maanantai: kalakeitto, ruisleipä 
Tiistai: lasagne, tuoresalaatti 
Keskiviikko: sianlihakastike, perunat, tuoresalaatti 
Torstai: lihamureke/uunimakkara, perunasose, tuoresalaatti 
Perjantai: broileri-pekonipastavuoka, tuoresalaatti

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

Ruokalistassa ovat muutokset mahdollisia. 
Viikoittainen ruokalistamme on katsottavissa myös 

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

Vellinkimäen yksityistiekunnan 

VUOSIKOKOUS
pidetään maanantaina 25.3.2013 alkaen klo 19.30 
Seppo Suksella, os. Vellinkimäentie 254, Ypäjä.

Hoitokunta 

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 asemasta ja 

oikeuksista annetun lain soveltamiseen liittyvissä kysymyk-
sissä

•  avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä asiakkaan 
kohtelusta

•  tiedottaa asiakkaan oikeuksista
•  toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja to-

teuttamiseksi
•  seurata asiakkaan oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa 

ja antaa siitä vuosittain selvitys kunnanhallitukselle
Sosiaaliasiamiehen tehtävä on lähinnä neuvoa antava, hän 
ei tee päätöksiä eikä myönnä avustuksia. Käytännössä hän 
ottaa tarpeen mukaan yhteyttä kunnan sosiaalitoimen viran-
haltijoihin ja työntekijöihin asiakkaan pyynnöstä ja suostu-
muksella, avustaa asiakasta muistutuksen teossa ja kertoo 
mahdollisista muutoksenhaku- ja kanteluteistä.
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kos-
kee myös yksityisiä sosiaalipalveluja, joten niiden palveluksia 
käyttävät asiakkaat/asukkaat voivat myös kääntyä sosiaali-
asiamiehen puoleen, mikäli tarvetta on.

Jokiläänin kansalaisopistossa

Tilkkuviikonloppu 17.–19.5.2013
Jokioisten Tietotalolla, Humppilantie 9

Viikonlopun teemana Jelly Roll eli kangaskääretorttu 
– tehdään valmiista rullista tai samoilla mitoilla omista 
kankaista erilaisia mallikertoja ja peiton pintaa. Perjan-
taina ja lauantaina on kurssilaisilla mahdollisuus omatoimi-
työskentelyyn kurssin jälkeen.

Ilmoittaudu netissä https://www.opistopalvelut.fi/jokilaani/
zavaus.asp tai soittamalla opiston toimistoon (03) 4182 7402

Ilmoittautuneille lähetetään materiaaleja, työvälineitä ym. 
kurssiin liittyviä käytännön järjestelyjä sisältävä kurssikirje 
huhtikuun lopulla.

Aikataulu:  perjantaina 17.5., klo 18.00–21.00
 lauantaina 18.5., klo 9.00–16.45
 sunnuntaina 19.5., klo 9.00–15.15, yhteensä 20 t.

Opettajana Sari Wenning

Kurssimaksu 46.00 € (ei sisälly työkausimaksuun)

Kurssipaikalla on mahdollisuus ”kenttämajoitukseen”.  
Siitä ja muista kurssiin liittyvistä kysymyksistä voi soittaa  
Sarille  050 593 4257 tai laittaa  

sähköpostia sari.wenning@jokioinen.f


