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

Puh. 050 372 1172
www.parturikampaamooutiperho.fi

YPÄJÄN
TAKSI

Puh. (02) 727 1180

Haketusta sopivasti
Haketuspalvelu Laaksonen

puh. 0400 823 977

RASKAS KALUSTO
MAATALOUSKALUSTO
KATSASTUSHUOLLOT
ILMASTOINTIHUOLLOT

WWW.RASKASTEKNIIKKA.FI

PUHELIN:

045 134 0504

HUOLLOT JA
KORJAUS

TARVIKEMYYNTI

JL RASKASTEKNIIKKA OY
UOTILANTIE 14, 32100 YPÄJÄ

UUTTA YPÄJÄLLÄ!

w w w . p e r i n n e p e l t i . f i
Jani Himanen | 050 521 0489Jani Himanen | 050 521 0489

Aitoja makuja,
Maistuvaa ruokaa!

Pitopalveluna tai Juhla-Areenalla, 
Savusaunaa unohtamatta! 

Myös Ikaalisten Kylpyläosakkeen vuokraus. 
www.paija.fi p. 050 569 6945 Tervetuloa!

KUIVAA KOIVUKLAPIA 
kotiin toimitettuna.

Pasi Uusitalo
040 709 2482  tai

pasi.uusitalo@pp.inet.fi

Puomissa
Tapahtuu!

La 12.3.
Retro-ilta

La 26.3.
Musiikki Dj

Ti 29.3.
3-v Synttäri-
kakkukahvit

To 31.3.
Synttäribileissä

Groove President 
plays ABBA

Pe 1.4.
Synttärikaraoke

Ypäjäläinen Sirpa Ryyp-
pö keräsi palkintoja 
Suomen Ammattivalo-

kuvaajien Vuoden Muo-
tokuvaaja -kilpailussa 
21.2. Ryyppö saavutti 

hopeaa sekä kokonaiskil-
pailussa että muotokuva-
sarjassa. Lemmikki- ja 

Ypäjäläisen Sirpa Ryypön kuvat palkittiin

Pienen miehen 
kaukainen haave.

Börje – huipulla.

AV Markku – 
ihan omilla taajuuksilla.

YPÄJÄN APTEEKKI

Kurjenmäentie 2, YPÄJÄ
P. 02 767 3150

PALVELEMME
arkisin 9–17
la 9–14

Tervetuloa!

MAALISKUUSSA TAPAHTUU
SEBAMED-PESUNESTE

1000 ml 19,50€

KAUPAN PÄÄLLE 
uutuussuihkugeeli

lemon grass & green tea 
250 ml (arvo 10€)

To 17.3. Lääkehoidon päivänä teemana 
lääkehoidon kokonaisuuden hallinta ja 
lääkitysturvallisuus. Ilmainen verenpaineen mittaus,

 KAHVI- JA MEHUTARJOILU KOKO PÄIVÄN.

lapsikuvasarjassa hänet 
palkittiin kunniamainin-
noilla. Palkittu kuvasarja 
on kokonaisuudessaan 
nähtävissä nettisivulla: 
www.sirparyyppo.fi 
Vuosikilpailun tavoite 
on muotokuvan yleisen 
tason ja arvostuksen nos-
taminen. Ryyppö lähtee 
maaliskuussa Portugaliin 
vastaanottamaan kansain-
välistä palkintoa. Hän 
osallistui European Pro-
fessional Photographer of 
the Year 2016 -kilpailun 
muotokuvasarjaan.
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Ypäjän seurakunnan 
    toimintaa maaliskuussa

Seurakunnan asiat

kirkkoherra  
Vesa Parikka

Seurakunnan asiat

kirkkoherra  
Vesa Parikka

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

44. vuosikerta.

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

Päätoimittaja:
Tapani Rasila

Sivunvalmistus:
Pirkanmaan Lehtipaino Oy

Toimituksen osoite:
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5214
fax. (02) 767 7214

ILMOITUSHINNAT
Etusivun alaosa 
0,75 €/ pmm + alv 

Takasivu
0,75 €/ pmm + alv 

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

Määräpaikkakorotus
0,10 € / pmm + alv

Yhdistysten ilmoitukset
Maksutta

TILAUSHINNAT
Ypäjän kunnan alueen
osoitteisiin veloituksetta

Tilaukset kotimaahan ja 
ulkomaille

30 € / vuosikerta + alv 10 %

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

ISSN 1237-2528

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

Ypäjän seurakunta
Papalintie 1 B 13
32100 Ypäjä
puh. (02) 767 3108
fax. (02) 767 3081

Kirkkoherranvirasto avoinna
ma, ke, to klo 9.00–12.00
ti ja pe suljettu

Diakoniatoimisto avoinna
ke klo 10–11.30, to klo 15–16.00
puh. 040 553 6362

PAINOPAIKKA
Pirkanmaan Lehtipaino Oy

Huhtikuun Ypäjäläinen ilmestyy 
sunnuntaina 3.4.2016. Lehteen 
tarkoitettu aineisto on toimitet-
tava kunnantalolle 21.3.2016 
klo 15.00 mennessä.
 
Toukokuun 2016 Ypäjäläinen 
ilmestyy 5.5.2016.

To 3.3. klo 11 Kultaisen iän kerho srk-kodilla
 klo 18 Aikuisten kuoro srk-kodilla
Su 6.3. klo 10 Messu kirkossa
Ti 8.3.  klo 18 Ypäjä 140 vuotta – kirkkonäytelmä ”Markuksen evankeliumi”. Väliajalla 

teetarjoilua. Kesto n. 2 h. Vapaaehtoinen teeraha oman seurakunnan lähetystyölle.
Ke 9.3.  klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
 klo 18 Isoskoulutus sumpussa
To 10.3. klo 18 Aikuisten kuoro srk-kodilla
Pe 11.3. klo 15 Lasten kuoro srk-kodilla
 klo 16 Laulutaidottomat ja vähän laulaneet srk-kodilla 
Su 13.3. klo 10 Messu kirkossa, mukana aikuisten kuoro
Ke 16.3. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
 klo 18 Siionin kannel -lauluilta srk-kodilla
 klo 18 Nuortenilta sumpussa
To 17.3. klo 11 Kultaisen iän kerho srk-kodilla
 klo 18 Aikuisten kuoro srk-kodilla
Su 20.3. klo 10 Messu kirkossa
 klo 18 Sininen hetki -konsertti kirkossa
Ti 22.3. klo 12 Diakoniapiiri Ypäjänkylässä
Ke 23.3. klo 9.30 Lasten kirkkohetki srk-kodilla
 klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
 klo 18 Isoskoulutus sumpussa
 klo 18.30 Kuutamohartaus Huldan mökillä os. Suorannantie
To 24.3. klo 13 Palvelukeskuksen ehtoollishartaudet
 klo 18 Kiirastorstain ehtoolliskirkko
Pe 25.3. klo 10 Pitkäperjantain Sanajumalanpalvelus kirkossa
La 26.3. klo 23.30 Pääsiäisyön messu kirkossa, mukana nuorten lauluryhmä
Su 27.3. klo 18 (huom. aika!) Sanajumalanpalvelus kirkossa (kesäaika alkaa)
Ma 28.3. klo 10 Sanajumalanpalvelus Ypäjänkylän Rukoushuoneella
Ke 30.3. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
 klo 18 Nuortenilta sumpussa
To 31.3. klo 11 Kultaisen iän kerho srk-kodilla
Su 3.4.  klo 10 Messu kirkossa

YPÄJÄNKYLÄN DIAKONIAPIIRI
Ypäjänkylän diakoniapiiri kokoontuu 
Ypäjänkylän lainausasemalla 
hiljaisen viikon tiistaina 22.3.  
klo 12.00. Tavataan piirissämme!

Ypäjän seurakunnan diakoniatyö
Diakoniapäivystys seurakuntakodilla 
keskiviikkoisin klo 10.00–11.30 ja
torstaisin klo 15.00–16.00.
Myös EU -kasseja on edelleen saatavissa.
Diakonissa Terhi Hakala-Vappulan yhteystiedot ovat:
puh. 040 553 6362, s-posti: terhi.hakala-vappula@evl.fi

”Tulkaa katsomaan kuninkaamme saapuu, 
pikkuisella aasilla ratsastaa…”

Pääsiäisenajan lastenkirkko
on seurakuntakodilla keskiviikkona 23.3. klo 9.30

Keskiviikkoruokailut
seurakuntakodilla keskiviikkoisin klo 11.30.
Hinta 4,00 euroa. 
Tulkaa syömään!

HILJAISEN VIIKON TAPAHTUMAT KIRKOSSA …

24.3. Kiirastorstain  ehtoollinen klo 18.

25.3. Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus klo 10.
La 26.3. Pääsiäisyön messu klo 23.30.  

Mukana nuorten lauluryhmä.
Su 27.3. Sanajumalanpalvelus klo 18 (huom. aika!)

JA MUUALLA:

Ma 28.3. Sanajumalanpalvelus  
Ypäjänkylän rukoushuoneella klo 10.

”Hän on suojaava varjo, hän on vartijasi,  
hän ei väisty viereltäsi. Päivällä ei aurinko vahingoita 

sinua eikä kuunvalo yöllä” (Psalmi 121) 
Tervetuloa kuunvaloon laulamaan,  

sanaa kuulemaan ja toisia tapaamaan.

Ke 23.3. klo 18.30  
Kuutamohartaus  
Huldan mökillä

os.  Suorannantie (Koskentie – Mannistentie – Suorannan-
tie, tulet ohjaavat perille)

Ypäjän kunta täyttä tänä vuon-
na 140 vuotta. Yksi tämän 
juhlavuoden ainutkertaisista 
tapahtumista on kirkkonäytel-
mä “Markuksen evankeliumi”, 
joka esitetään Ypäjän kirkossa 
maaliskuun 8. 2016. Esittäjänä 
on Pauli Mahlamäki Tornion 
Kaupunginteatterista.

Tornion Kaupunginteatte-
ri on maamme toiseksi pienin 
ammattiteatteri. Sen elinehtoi-
hin on kuulunut toimiminen 
kiertueteatterina. Erityisen 
tunnettu se on keskiaikaisista 
mysteerionäytelmistään, sekä 
kirkkodraamaesityksistään, 
joilla teatteri kiertää kouluissa 
ja seurakunnissa.

Raamatun uuden käännök-
sen myötä evankeliumeista tuli 
kiinteitä kertomuksia ja Tans-
kasta lähti liikkeelle perinne 
esittää niitä sooloteatterina. 
Tapa on sittemmin levinnyt 
kaikkialle Euroopassa. Suo-
messa Markuksen evankeli-
umia ryhtyi ensimmäiseksi 
esittämään Tampereen Teatteri 

v. 1998. Tornion Kaupunginte-
atteri lähti jatkamaan perinnet-
tä ja ryhtyi viemään esitystään 
erityisesti kirkkoihin.

Tämän esityksen valmis-
tamiseen teatteri on käyttänyt 
asiantuntijoina kirkon työnte-
kijöitä ja ohjauksesta vastaa 
Kirkon nuorisotyön ohjaajiksi 
valmistunut opiskelijaryhmä.

MARKUKSEN EVANKELIUMI

MARKUKSEN EVANKELIUMI Ypäjän kirkossa 
tiistaina 8.3.2016 klo 13 (koululaisnäytös,  

45 min),  klo 18  (n. 2h, väliajalla teetarjoilu,  
vapaaehtoinen teeraha)

Tornion kaupunginteatteri
Esittää: Pauli Mahlamäki

SEURAKUNTARETKI  
NOUSIAISIIN
TIISTAINA 5.4.2016
Vastaamme diakoni Hanna Rinteen kutsuun ja vierailemme 
Nousiaisten Kultaiän kerhon vieraana klo 11.00 -13.00 
Yhteisen ohjelman jälkeen tutustumme Nousiaisten kirkkoon. 
Matkan hinta on 20.00 euroa, joka sisältää lounaan, kahvit ja 
matkat. Kerhon valmistamia käsitöitä on saatavilla.

Ilmoittautuminen 31.3. mennessä  
Terhille, puh. 040 553 6362.

Aikataulu:
Klo 09.00 Loimaa
09.10 Katinhännäntie
09.15 Ypäjänkylän Seuraintalo
09.30 Ypäjänkylän seurakuntakoti
10.50 Nousiaisten seurakuntakoti, Maskuntie 1
Paluu Ypäjälle noin klo 17.00.

Tervetuloa yhteiselle matkallemme! 

Jälleen Ypäjän kirkon tähtitai-
vaan alla on suosittu ja mo-
nipuolinen musiikkitilaisuus, 
joka tunnetaan sinisenä hetke-
nä. Sehän on juuri silloin, kun 
kevätpäivän kirkkaus sammuu 
siniseksi illan hämyn lisäänty-
essä.
Illassa saa kuulla letkeitä, 
svengaavia, mutta myös klas-
sisen musiikin helmiä. Illassa 
on soololauluja, duettoja, kvar-
tettilauluja, joita esittävät tutut 
nimet Armi Haatanen, Vesa 
Parikka, Sanna Sukki-Äijälä, 
Noora Tyni, Pauli Hyrkäs, Erk-
ki Aalto, bassokitara. Tapio 
Laurila on koonnut ohjelman 
ja toimii myös konsertin pia-
nistina ja laulajana. Tilaisuu-
den juontaa Vesa Parikka.
Sininen hetki Ypäjän kirkossa 
sunnuntaina 20.3. kello 18

Sininen hetki  
kirkossa
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Hartaita Hetkisiä Koululainen
Kellon pirahtaessa soimaan, 
koululainen raotti silmiään 
varovasti. Verhon raosta au-
rinko paistoi silmiin ja häikäisi 
ilkeästi. Oli taas aika nousta 
ylös, laittaa itsensä valmiiksi, 
syödä aamiainen ja lähteä bus-
sipysäkille odottamaan kou-
lukyytiä. Raskas koulupäivä 
oli edessä, ja eilen illalla tuli 
valvottua vielä kännykän kans-
sa kavereille viestitellen. Voi 
kuinka paljon silmäluomet pai-
noivatkaan! Ja oli vasta keski-
viikko! Kuinka kiihkeästi hän 
toivoi, että olisi viikonloppu, 
niin ettei tarvinnutkaan herätä 
näin aikaisin.

Mutta toisaalta, koululainen 
ajatteli: ei kyyti vielä tulisi, 
turhaan hän vielä nousisi. Kun 
kerran väsyttikin vähän, koulu-
lainen jäi vielä köllöttelemään 
sänkyyn. Hän nappasi känny-
kän yöpöydältä, veti peiton 
korviin, ja alkoi selailla yön 
aikana tulleita viestejä.

Ja kun kello oli hänen mie-
lestään riittävästi, ja odotukset 
odotettu, hän vääntäytyi ylös 

sängystä. Raskaasti hauko-
tellen hän venytteli ja alkoi 
kiskoa vaatteita päälleen. Toi-
nen sukka oli hukassa, joten 
hän päätti tyytyä eriparisiin. 
Jos koulussa joku siitä jotakin 
kommentoisi, hän voisi vain 
irvistellä tietävästi, että ootko 
out, ku et käytä eripareja.

Edelleen haukotellen hän 
laahusti vessaan kuin jalka-
vikainen gorilla, jossa käänsi 
hanan kylmälle, yrittäen herä-
tellä itseään raikkaalla vedellä. 
Hiukan se sentään virkisti, niin 
että silmät pysyivät auki. Ham-
paiden pesu auttoi myös, kun 
sai yön maun suustaan pois. 
Aamutoimien jälkeen koulu-
lainen meni keittiöön, jossa 
tiiraili hetken jääkaappiin, va-
litsi tuoremehupurkin, joka oli 
melkein tyhjä, ja istui pöytään. 
Pöydällä lojuvasta pussista hän 
kaivoi pari paahtoleipää, pu-
dottaen ne paahtimeen. Voita 
tai muita leivänpäällisiä hän 
ei jaksaisi nousta hakemaan, 
pelkät leivät saisivat tänään 
kelvata.

Leipien pompatessa paahti-
mesta hän kietaisi ne suuhunsa 
ja joi päälle mehupurkin tyh-
jäksi. Sitten hän huokaisten 
kömpi eteiseen ja puki ulko-
vaatteet päälleen. Ainiin, kou-
lureppu, hän muisti, ja kävi 
hakemassa sen huoneestaan 
kengät jalassa. Ei hän jaksanut 
niitä alkaa riisumaan jalastaan 
tuollaisen pikkukäynnin vuok-
si. Ei äiti huomaisi jälkikäteen, 
kun ei ollut näkemässä. Kou-
lureppu selkään ja ulos. Vielä 
ovella hän tarkasti että avaimet 
ja lompakko olivat taskussa, 
sekä tietysti puhelin. ”4 uutta 
viestiä ryhmässä NetSumppu” 
Ne hän ehtisi lukea ekalla tun-
nillakin, kun oli bilsaa ja hän 
istui takarivissä.

Reippaasti hän käveli tietä 
pitkin. Tänään hänen ei tarvit-
sisi odottaa bussia kiviä pot-
kien, kun hän oli sen jo tehnyt 
heti aamulla. Näin hän ajatteli 
kääntyessään risteyksestä bus-
sipysäkille päin, nähden kou-
lubussin laittavan juuri vilkun 
päälle ja lähtevän pysäkiltä 

muut kyytiläiset mukanaan.
Kun Jeesus puhui viimeisis-

tä ajoista, hän varoitti opetus-
lapsiaan nukahtamasta. Hän 
kertoi monia vertauskuvia, 
joissa kehotti meitä olemaan 
valmiina hänen tulemiseensa. 
(Mark 13:24–37) Niissä hän 
puhuu juuri tästä: Tiedämme 
hyvin, ettei koulubussia voi 
odottaa sängyssä, ensin täytyy 
laittaa itsensä valmiiksi ja vas-
ta kun on kouluunlähtökunnos-
sa ja bussipysäkillä ajoissa, voi 
ryhtyä odottamaan.

Isto Iipola

MARKUKSEN
EVANKELIUMI

-KIRKKODRAAMA

Ypäjän kirkossa
Tiistaina 
8.3.2016
klo 13 

ja 
klo 18. 

Ypäjän Seurakunta

Esityksen kesto 
päivällä 45 min. 
Illalla n. 2 h.
Väliajalla
teetarjoilu.
Vapaaehtoinen teeraha.

TULOSSA!

”ELÄVÄT KIVET” -konsertti 
Ypäjän kirkossa 

sunnuntaina 10.4.2016 klo 18.00

Värittämisen on todettu tuo-
van myös aikuisille paljon 
mielihyvää. Perinteisesti 
värityskirjat ovat kuuluneet 
lasten harrastuksiin, mutta 
tutkimukset ovat osoittaneet 

värittämisen stimuloivan ai-
vojen eri osa-alueita, mikä 
luo rentoutumisen tunnetta. 
Kuvioiden värittäminen mah-
dollistaa kokonaisvaltaisen 
keskittymisen ja auttaa unoh-

tamaan muut huolet. Ypäjän 
Kultaisen iän kerhossa tar-
jottiin ikäihmisille mahdolli-
suus värittää yhdessä lasten 
kanssa.  Seurakunnan päivä-
kerholaiset opastivat aikuisia 
värityskuvien täytössä. 

 – Monenlaisia aikuisten 
värityskirjoja on saatavissa 
ja värittämisestä on tullut vii-
me aikoina hyvin suosittua. 
Seurakunnalle on tilattu yksi 
sellainen värityskirja, jota on
jo mainostettu ja ilmesty-
nee painosta pian, mutta se 
ei ollut vielä saatavillamme. 
Pohjakuvina meillä oli väri-
tyspäivänä tietysti hevosai-
heita, kun kerran Suomen 
hevospitäjässä ollaan, sanoi 
diakonissa Terhi Hakala-Vap-
pula.

Kultaisen iän kerhon vä-
ritystuokio innosti todella 
paljon ja kerholaiset olivat 
innokkaita värittämään. Las-

ten ja iäkkäämpien yhteinen 
värityskokemus oli Hakala-
Vappulan mukaan todella 
onnistunut yhteinen hetki eri 
sukupolvien kesken.

– Intoa riitti kaikilla ker-
holaisilla. Sali hiljeni ja jo-
kainen, niin isompi kuin pie-
nempikin piirtäjä keskittyi 
täysillä omaan väritystehtä-
väänsä. Jokaisen työ oli hieno 
ja persoonallinen taideteos. 
Värimaailma vanhemmilla 
oli hillitympää kuin nuorem-
milla piirtäjillä. Yllättävän 
hienosäätöistä työtä tehtiin 
ja värit saatiin pysymään tar-
kasti kuvan sisällä.

Hakala-Vappula kehotti 
kerholaisia laittamaan taide-
teokset kotona näkyvälle pai-
kalle, kehyksiin tai vaikkapa 
jääkaapin oveen. 

– On kiva laittaa työt esille 
kotona, jotta ne muistuttavat 
oman käden jäljestä, aikaan-

Värityskirjat kokosivat 
lapset ja aikuiset yhteen

saannoksista sekä yhteisistä 
hetkistämme toinen toistem-
me parissa. Yhdessä tekemi-
sessä on mukana tekemisen 
ilo, Hakala-Vappula totesi.

Kultaisen iän kerho on 
Ypäjällä suosittu. Väkeä käy 
mukana noin 35–40 henki-
löä. Kerhossa on tarjolla joka 
kerta erilaisia aiheita ja siellä 
pääsee tapaamaan muita ih-
misiä.

– Kaikki ovat tervetulleita, 
jotka vain päivällä ehtivät sen 
verran pysähtymään. Meil-
lä ei ikää kysytä. Päivän anti 
aloitetaan lyhyellä hartaus-
teemalla, sitten on yhteinen 
lounas, ohjelma ja lähtökah-
vit, Hakala-Vappula sanoi.

Kultaisen iän kerho ko-
koontuu Ypäjän seurakunta-
talolla kevätkaudella paritto-
mien viikkojen torstaipäivinä 
klo 11.00–13.00 erilaisin ai-
hein. Toimintakausi päättyy 
kevätjuhlaan 26.5. 

Marianne Rovio
Teksti on julkaistu aiemmin 

Loimaan Lehdessä

Ypäjän seurakunnan 
lastenohjaaja
Laila Moisander ja 
diakonissa Terhi Hakala-
Vappula järjestävät 
seurakunnassa lasten ja 
ikäihmisten parissa yhteistä 
toimintaa aina välillä. 
Värittäminen osoittautui 
kiinnostavaksi sekä lapsille 
että vanhuksille. 
Kuvat: Terhi Hakala-Vappula
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Kevät tekee tuloaan vauh-
dilla. Päivänvaloa riittää jo 
aamuun ja iltaan. Päivän 
pimeyttä ei voi enää pitää 
syynä siihen, ettei voi men-
nä ulos. Nyt kun karhutkin 
ovat heränneet talviunil-
taan, ihmistenkin täytyy 
herätä omasta talvihorrok-
sestaan.

Nyt povataan aikaista 
kevättä ja luonto olisi liik-
keellä hyvissä ajoin huh-
tikuussa. Lämmin helmi-
kuu ounastelee viileämpiä 
jaksoja keväälle, mutta jos 
olisin työelämässä, kimp-
suisin lomaa juhannuksesta 
eteenpäin.  Uskon, että vii-
me vuoden surkea alkukesä 
korvataan hyvillä ilmoilla 
tänä vuonna. En kuitenkaan 
laita päätäni pantiksi noista 
säistä, kun ne välillä oikut-
televat, sanoo Kustaa Vilku-
na kirjassaan mitä tahansa.

Pitkä lämmin viime syk-
sy muuttui hetkessä kovak-
si pakkaseksi. Saa nähdä, 
mitä puutarhassa tapahtui, 
kun maassa ei ollut suojaa-
vaa lunta. Viime vuosina 
monet talvenarat kasvit säi-
lyivät uuteen eloon. Kevät 
näyttää miten paljon talvi-
vaurioita on tänä vuonna 
tulossa. Omalla pihallani 
kasvit jäivät paljolti suo-
jaamatta. Viime kesä oli 
otollinen kasveille, vaikka 
yöpakkaset yllättivät aina-
kin myöhäisimpien luumu-
jen runsaan sadon, jota ei 
siten korjattukaan. Luumu-
puukin vaurioitui pahoin 
runsaasta sadosta tukipuista 
huolimatta. Luumupuu teki 

sadon turhaan. Paleltuneista 
hedelmistä ei ollut iloa kuin 
linnuille ja hiirille, jotka tai-
sivat tulla niistä riippuvai-
siksi.

Kunnassakin viedään asi-
oita eteenpäin eikä lopputu-
loksesta aina tiedä. Monesti 
isotkaan, lupaavat hankkeet 
eivät tuota tulosta. Toisi-
naan pienillä asioilla saattaa 
olla merkittävä lopputulos. 
Esimerkiksi kunnan tarjo-
amat liukuesteet ikäihmisil-
le sai valtavan myönteisen 
huomion. Ajoitus oli sopiva, 
vaikka idea olikin jo van-
ha. Meillä on myös paljon 
menestyneitä urheilijoita, 
jotka osaltaan muokkaavat 
kunnastamme myönteistä 
kuvaa. Yrittäjien ja laitosten 
kautta meistä välittyy myös 
kuva ulospäin.

Some-maailmassa me 
taidamme olla kaikki kun-
tamme edusihmisiä. Välillä 
tuntuu kuitenkin, että siellä 
on mahdollisuus tyhjentää 
itsestään kaikki patoutunut 
paha olo. Monesti sitä kaut-
ta saattaa lupaava sato pi-
laantua kertaheitolla.

Näin juhlavuotena olisi 
hyvä, jos me kaikki mietti-
simme, miten saattaisimme 
myönteisiä asioita eteen-
päin.  Ypäjä tarvitsee uu-
sia ideoita ja tekijöitä tule-
vaisuuden turvaamiseksi. 
Meistä on paljon kiinni mi-
ten suotuisissa tuulissa sato 
kypsyy.

Mukavaa kevään odotus-
ta Ypäjäläisen lukijoille!

Markku Leppälahti

Nurkkakuntalainen

Kevättä ilmassa

Ypäjän apteekin alkuvuotta 
ilahdutti valtavasti kunnan 
edistyksellinen päätös lah-
joittaa liukuesteet kaikille 
yli 70-vuotaille. Pienessä 
kunnassa kunnan omat re-
surssit hankkia, sovittaa 
ja jakaa liukuesteitä on ra-
jalliset, joten apteekki oli 
luonteva yhteistyökump-
pani. Apteekin toimintaa ja 
lääkemyyntiä häiritsemättä 
liukuesteitä sovitettiin ja 
lahjan saajat kuittasivat nii-
tä listaan, kaikkiaan lähes 
250 paria. Lisäksi myimme 
nuoremmille ja ulkopaikka-
kuntalaisille useita kymme-
niä liukuesteitä. Rohkean 
päätöksen tuoma myöntei-
nen huomio kunnan mai-
neelle ja sen laajuus oli var-
masti iloinen yllätys meille 
kaikille!

Marras- ja joulukuus-
sa kokeilimme torstaisin 
laajennettua aukioloaikaa, 
8-18. Yksittäisen viikon 
päivän laajempi aukioloai-
ka oli haastava muistaa ly-
hyen kokeilujakson aikana, 
vaikka päivä oli sama kuin 
Ypäjän Osuuspankilla. Jon-
kin verran asiakkaita riitti 
aamusta kello 8.30–9.00 
välille ja myös illan viimei-
selle tunnille. Yksittäisen 
päivän kysyntä ei kuiten-

kaan ollut läheskään niin 
vilkasta, mitä olimme etu-
käteen toivoneet. Kokeilus-
sa selvisi se, ettei apteekkia 
kannata avata ennen puolta 
yhdeksää ja että aukiolo-
aikojen tulee selkeyden 
vuoksi olla joka arkipäivä 
sama. Jäämme miettimään 
asiaa. Vakuutuimme kui-
tenkin, että aukioloajan li-
säys olisi tärkeää ja hyödyl-
listä etenkin muualla työssä 
käyville sekä satunnaisesti 
lääkkeitä ja apteekkituottei-
ta tarvitseville – kaikki ei-
vät ehdi asioimaan Ypäjän 
Apteekissa ennen viittä tai 
lauantaisin ennen kahta. 

Ypäjän Apteekki on nyt 
myös Facebookissa
Loppusyksystä 2015 ava-
simme Ypäjän Apteekin 
Facebook -sivut, www.
facebook.com/ypajanap-
teekki. Suuri kiitos kaikille 
sivuista jo tykänneille ja 
niitä seuraaville! Toivo-
tamme myös uudet kävijät 
lämpimästi tervetulleeksi 
mukaan. Tiedotamme si-
vujen kautta muun muassa 
ajankohtaisista lääkeasiois-
ta, kampanjoista ja tapah-
tumista. Helmikuussa ar-
voimme tykkääjien kesken 
liukuesteitä. Kun tykkääji-

en määrä saavuttaa 300, ar-
vomme vielä kolmea paria 
laadukkaita, kotimaisia Ap-
teekki -liukuesteitä. Vaik-
kapa valmiiksi ensi talven 
liukkaille. Mikäli et käytä 
nettiä, voit täyttää arvon-
takupongin apteekissakin. 
Jatkossa on tiedossa uusia 
hyviä terveyteen ja hyvin-
vointiin liittyviä tuotepal-
kintoja.

Valtakunnallinen 
lääkehoidon päivä 
torstaina 17.3.
Maaliskuussa osallistumme 
valtakunnalliseen lääke-
hoidon päivään torstaina 
17.3. klo 9–17. Teemana on 
lääkehoidon kokonaisuu-
den hallinta ja lääkitystur-
vallisuus (lisätietoja myös 
www.laakehoidonpaiva.
fi). Tervetuloa keskuste-
lemaan kanssamme lää-
kehoitoasi askarruttavista 
kysymyksistä tai vaikkapa 
koneellisesta annosjakelus-
ta, mikäli sellainen voisi 
olla ajankohtaista itselle tai 

lähiomaiselle. Tulostam-
me myös apteekkijärjes-
telmästämme yhteenvedon 
sähköisistä lääkemääräyk-
sistäsi ja kerromme oman 
lääkityslistan laadinnas-
ta. Lääkehoidon päivä-
nä mittaamme apteekilla 
ilmaiseksi verenpainetta, 
ja tarjoamme kahvia ja 
mehua!
Pääsiäislauantaina 26.3. 
palvelemme normaalis-
ti 9–14, pitkäperjantaina 
25.3. ja pääsiäispäivinä 
27.–28.3. apteekki on kiin-
ni.

Muistattehan, että hoi-
damme reseptin uusinta-
pyynnöt veloituksetta ja jos 
joku lääke tai mikä tahansa 
muu apteekkituote puuttuu 
valikoimastamme, tilaamme 
sen seuraavaksi päiväksi. 

Tavoitteenamme on olla 
ypäjäläisten ykkösapteekki 
– Ypäjällä asuvien, työs-
kentelevien, opiskelevien 
ja vierailevien oma lähiap-
teekki. Lämpimästi tervetu-
loa!

Ypäjän Apteekin kuulumisia

Seuraavassa on joitakin 
tuokiokuvia kouluajalta.

Välitunneilla leikittiin 
monenlaisia leikkejä. Yk-
si sellainen oli porttileik-
ki, jossa kaksi oppilasta 
muodostavat portin ja 
muut kulkevat rivissä por-
tin alitse Koko ajan kaik-
ki laulavat suurin piirtein 
seuraavanlaista lorua:

Huh, hah, haa,
Kello löi jo kaksitoista,
keisari seisoo palatsis-
saan.
Niin musta kuin multa,
niin valkea kuin varsa,
mitä varten sotamies on 
parempi kuin herra?
Se kun tulee viimeiseksi, 
ompi kuolemaks’.

Lorun loppuessa por-
tin alle loukkuun jäänyt 
joutuu seuraavaksi portin 
osaksi ja leikki jatkuu. 
Muitakin leikkejä oli, hy-
pättiin narua tai ruutua ja 
pelattiin pallopelejä.

Koulun länsipuolella 
oli metsäistä maastoa, jota 
me koululaiset hyödyn-
simme välituntien leikeis-
sä. Se tuntui jotenkin jän-
nittävältä, koska metsän 
toisella puolella oli Huol-
tokoulun sotilasyksikkö ja 

jotkut kertoivat metsässä 
liikkuvista sotilaista. Tun-
tui erikoiselta, että me 
koululaiset saimme liik-
kua samassa metsässä. Ei 
siellä kuitenkaan mitään 
vaarallista ollut.

En ollut mitenkään 
hyvä liikunnassa. Aino-
astaan voimistelu oli mi-
nulle mieluinen laji. Sitä 
olenkin harrastanut kaikki 
nämä vuosikymmenet ja 
todennäköisesti harrastan 
edelleen niin kauan, kuin 
jalka nousee. Hiihtokil-
pailuissa olin aina viimei-
nen, paitsi kerran, jolloin 
olin toiseksi viimeinen. 
Viimeiseksi tuli luokkato-
verini Marja-Liisa. Kaik-
ki hiihtäjät, jotka tulivat 
maaliin, saivat kuitenkin 
palkinnon. Tällöin vii-
meisenä palkintona olivat 
hienot aamutossut. Olisin 
sillä kerralla jopa halun-
nut olla se viimeinen!

Meeri Mäkitalo oli 
mielestäni hyvä opettaja. 
Hän ei ollut mitenkään 
kovin pitkä, mutta oli 
suoraryhtinen ja käytti 
yleensä korkokenkiä. Se 
sai aikaan tarmokkaan ko-
pinan hänen liikkuessaan 
koulussa. Kyllä isot po-
jat joskus yrittivät tehdä 

kujeitaan, mutta kyllä he 
sitten kuitenkin häntä tot-
telivat. Vaihtelua koulu-
työhön toivat omenoiden 
ja marjojen poiminta kou-
lun puutarhasta, samoin 
perunan kuorintavuorot 
keittolassa.

Kun oli tulossa koulun 
joulujuhla tai äitienpäi-
väjuhla, me koululaiset 
harjoittelimme ohjelman. 
Koulussa oli erittäin hy-
viä laulajia, joista mieleen 
on jäänyt etenkin Kanar-
van Kalevi. Oli muitakin 
laulajia. Minun osalleni 
jäi yleensä runonlausun-
ta, koska en juurikaan 
osannut laulaa. Kym-
meniä vuosia myöhem-
min lausuin jotakin äitini 
syntymäpäivillä. Siellä 
Hokan Matti totesi, että 
minun lausumisessani oli 
tapahtunut kehitystä. Nyt 
lausuin yleisölle, mutta 
silloin aikanaan koulun 
juhlassa lausuin opettaja-
korokkeen vieressä olleel-
le fiikukselle. En muista 
sellaista fiikusta. Näin 
todella voi olla. Taikka 
sitten jompikumpi meistä 
muisti väärin?

Kaipauksella muistelen 
joskus niitä ikätoverei-
ta Varsanojan koulusta, 

jotka eivät enää ole kes-
kuudessamme. Erityisesti 
mieleen tulee Ruusialan 
Tuure, jonka kanssa is-
tuimme vierekkäisissä 
pulpeteissa lähes koko 
kouluajan. Hän oli hil-
jainen ja mukava poika. 
Kivenkorvan Matti oli 
kanssani saman ikäinen. 
Järvisen Helena oli vähän 
nuorempi, samoin Hokan 
Matti. Ja oli monia muita.

Tein työurani kolme 
viimeistä vuosikymmentä 
talouspäällikön tehtäviä, 
tosin nimike oli välillä 
muutaman vuoden ajan 
hiukan toinen, mutta teh-
tävät olivat kutakuinkin 
samoja. Niinpä työsken-
telin 1990-luvun alusta 
alkaen Lounais-Hämeen 
kansanterveystyön kun-
tayhtymän talouspääl-
likkönä, ja tällöin yhty-
mähallitus tuli pitämään 
kokoustaan Ratsastus-
opiston tiloihin eli enti-
selle Varsanojan koululle. 
Pääsin käymään vanhassa 
koulurakennuksessa sisäl-
lä. Tuntui, että mikään ei 
ollut muuttunut. Itku siinä 
minulta pääsi.

Hellevi Marjatta 
Komonen

Varsanojan vaiheilta

Kultaisen iän kerhon kevät 2016
Kerho kokoontuu seurakuntako-
dilla parittomilla viikoilla torstai-
sin klo 11.00 - 13.00.
Lounas, ohjelmahetki ja lähtö-
kahvit. Tarjoiluista peritään 5.00 
euroa. 
Meillä ei ikää kysytä. Mukaan saa 
ja voi tulla kuka vaan, joka päiväl-
lä ehtii sen verran pysähtymään. Tervetuloa!

Ohjelma:
to.   3.3  Ulla Salmi, kehitysmaakulkija
to. 17.3  Kirsti Mäki, Rakkaus on voittaja
to. 31.3  Erkki Vappula, Emmauksen tien kulkijat
TIISTAINA 5.4. Diakoni Hanna Rinne kutsuu 

Nousiaisiin
to. 14.4.  Liisa Pura, Vapaa kuin taivaan lintu
to. 28.4. Suvi Lehtinen, Roskapostia: Jätehuollon ajan-

kohtaiset asiat, Loimi-Häme Jätehuolto Oy.
to. 12.5.  Ex tempore
to. 26.5.  KEVÄTJUHLA 
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Kulttuuri Puomin Ystävän-
päiväluistelu kärsi samas-
ta vitsauksesta kuin monet 
muutkin tämän ja edellis-

ten talvien talviurheiluta-
pahtumat. Ystävänpäivän 
alusviikolla ilmaantuivat ne 
kuuluisat ”juhannuskelit”, 

kolme astetta plussaa ja ve-
sisade. Lumet sulivat, eikä 
luistelemisesta ollut kukaan 
enää kiinnostunut, elleivät 
luistimet olleet varustettu 
alla pyörivillä rullilla. Kun 
nyt kuitenkin oli ehditty jo 
mainostaa, niin päätimme 
lennosta vaihtaa tapahtu-
man luonteen koko perheen 
ulkoilutapahtumaksi. Suksi-
huolto ja luistimien teroitus 
yliviivattiin suunnitelmista 
ja tilalle tulivat temppurata 
ja tehtävärastit (kiitos muu-
ten suksihuoltovastaavan 
metsästykseen osallistuneil-
le, pruukaa tuo Lappi näkö-
jään vetämään tähän aikaan 
vuodesta melko montaa 
hiihtäjää puoleensa, muiden 
menojen lisäksi!).

Säiden haltija soi ys-
tävänpäiväksi kevyen lu-
mipeitteen mustan maan 
päälle. Luistelukelit olisivat 
olleet jo ylenpalttista hem-
mottelua, emmekä niitä tällä 
erää saaneet, mutta lumiuk-
koja syntyi Perttulan koulun 
pihamaalle luistimen terää-
kin terävämmällä luovuu-
della. Ihmisiä oli mukavasti, 
ottaen huomioon sen, että 
monelle jäi varmasti hiukan 
epäselväksi, järjestetäänkö 
tapahtuma joka tapauksessa.

Seuraava lukkoon lyöty 
tapahtuma on ns. perinteen 
alku viime vuodelta. Kult-
tuuri Puomi ry järjesti hela-
torstaina 2015 Hyvinvoin-
tipäivän, johon osallistui 
ilahduttavan paljon erilaisia 

esittelijöitä ja kävijöitäkin 
lappasi sisään tasaiseen 
tahtiin pitkin päivää. Viime 
vuodesta rohkaistuneina ja 
viisastuneina järjestämme 
samaisen tapahtuman tänä-
kin vuonna. Myyntipaikat/
esittelypöydät ovat varatta-
vissa nyt. Jonkinlaisen ve-
tonaulan koetamme saada 
myös mukaan tapahtumaan, 
paikallisten esiintyjien li-
säksi.

Hyvinvointipäivän ohes-
sa on tarkoitus järjestää 
myös erilaisia lajikokeiluja. 

Idea heräsi Kulttuuriyhdis-
tys Kuvion Kylien lapset 
-hankkeen ansiosta, sillä 
muun muassa Levän kou-
lulla oli peräänkuulutettu 
eksoottisempia harrastus-
mahdollisuuksia. Jos sinulla 
on jokin laji, jota haluat tul-
la esittelemään tapahtumaan 
ja mahdollisesti sitä kautta 
kasvattaa myös lajin harras-
tajamäärää seudulla, ota ih-
meessä yhteyttä!

Teksti: Katriina Reijonen
Kuvat: Virve Saarikoski

Kulttuuri kulkee luistimilla 
– jos vain olisi jäätä

Forssan seudun Kehittämis-
keskus Oy toimi kuntien 
elinkeinoneuvonnan ja ke-
hittämishankkeiden keski-
össä yli kymmenen vuoden 
ajan. Toimintamalli vastasi 
2000-luvun alun vaatimuk-
sia yhtäältä seutuyhteistyön 
ja toisaalta juuri alkaneen 
EU-ajan näkökulmasta. 
EU:n hankemaailma tarjosi 
helppoa rahoitusta kehittä-
mishankkeisiin. Hankkeita 
syntyikin kuin sieniä sateel-
la ja rahaa paloi ilman että 
syntyi kunnollisia tuloksia. 
Kehittämiskeskuksen varsi-
naista leipälajia elinkeino-
neuvontaa hoidettiin hyvin 
mutta se jäi hanketoiminnan 
varjoon. Toimintamalli va-
kiintui ja ehkä myös urautui 
niin, että viime vuonna se 
tuli tiensä loppuun.

Kehit tämiskeskuksen 

hankehallinnointi pääosin 
lopetettiin ja yritysneuvon-
ta päätettiin siirtää yhtiöstä 
Forssan kaupungin organi-
saatioon. Tämä tarkoitti sitä, 
että oli aika harkita yritys-
palvelujen ja yleisemminkin 
elinvoimapolitiikan resur-
sointia kunnissa.

Elinvoimapolitiikan osal-
ta on todettava, että kuntien 
yhteistyö tässä asiassa li-
sääntyy koko ajan.  Seudun 
haasteellinen tilanne asettaa 
yhteistyön vaatimukset yhä 
korkeammalle. Tilanne tie-
dostetaan kaikissa seudun 
kunnissa ja elinvoimapoli-
tiikan tavoitteista vallitsee 
kuntien välillä yhteinen nä-
kemys. Yhteistyötä tehdään 
yhteisillä tavoitteilla kunta-
rajat ylittäen. Elinvoimapo-
litiikkaan tarvitaan haasteel-
lisesta tilanteesta johtuen 

seudulla uutta resursointia. 
Seutuneuvosto kävi asias-
ta hyvän keskustelun hel-
mikuun kokouksessaan ja 
palaa siihen kuntajohtajien 
saatua valmiiksi esityksen 
asiasta.

Yritysneuvonta siirtyy 
muutosten seurauksena lä-
hemmäs yrityksiä. Jokiois-
ten ja Tammelan kunnat 
palkkaavat kumpikin oman 
yritysasiamiehen.  Jokiois-
ten kunta myy asiamiehen 
palvelua myös Ypäjän kun-
nalle. Yrittäjä tarvitessaan 
neuvoja saa palvelun omas-
ta kunnastaan ilman että on 
tarvetta hakea apua kauem-
paa. Yritysasiamiehen eri-
tyisenä tehtävänä on jalkau-
tua yrityksiin kuuntelemas-
sa ja keskustelemassa yrit-
täjien tarpeista. Hakijoita 
Jokioisten yritysasiamiehen 

tehtävään oli yli 20.  Va-
lintaprosessi on Jokioisten 
kunnassa käynnissä. Uusi 
henkilö saataneen työhönsä 
maalis-huhtikuun aikana. 
Siihen saakka yhteydenotot 
tapahtuvat Jokioisissa ja 
Ypäjälle ao. kunnan kun-
nanjohtajalle.

Järjestely tuo seudulle 
kokonaan uuden palvelun. 
Kunnat ovat sopineet Suo-
men Uusyrityskeskukset 
Ry:n kanssa siitä, että Joki-
oisille ja Tammelaan valit-
tavat henkilöt koulutetaan 
Suomen Uusyrityskeskuk-
sen uusyritysneuvojiksi ja 
he käyttävät aloittavien yri-
tysten neuvontapalveluissa 
Uusyrityskeskusten Liiton 
standardoituja ja hyviksi 
osoittautuneita menetelmiä. 
Näin saadaan laaja valta-
kunnallinen osaamisver-

ELINVOIMAA JA ELINKEINOPALVELUJA

kosto aloittavien yritysten 
käyttöön.  Kokemukset 25 
vuoden ajalta ovat osoitta-
neet, että tämän prosessin 
läpikäyneet yritykset me-
nestyvät keskimääräistä pa-
remmin markkinoilla.

Muuttuvat olosuhteet 
vaativat reaktioherkkyyttä 
kunnilta.  Toivottavaa on, 

että nyt kehitteillä oleva 
toimintamalli johtaa on-
nistuneisiin ratkaisuihin.  
Yrittäjyyden lisääminen ja 
onnistunut kuntien yhteinen 
elinvoimapolitiikka ovat 
välttämättömiä seudun ke-
hityksen muuttamiseksi po-
sitiiviseksi.

Jarmo Määttä Vesa Ketola
kunnanjohtaja kunnanjohtaja
Jokioinen Ypäjä
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Opinnäytetyö toteutettiin 
yhteistyössä Suomen Hip-
pos ry:n kanssa. Tavoitteena 
oli kartoittaa kyselytutki-
muksen avulla suomalaisen 
ravihevoskasvatuksen ny-
kytilaa, 2010-luvun kasvat-
tajaprofiilia sekä toiminnan 
kehittämiskohteita ja tule-
vaisuudennäkymiä. 

Kyselytutkimuksen pe-
rusteella 2010-luvun ra-
vihevoskasvat ta ja  on 
40–59-vuotias nainen, jota 

motivoi kasvatustoiminnas-
sa ensisijaisesti laadukkai-
den hevosten tuottaminen 
sekä kasvattien menestymi-
nen ravikilpailuissa.

Tärkeimmiksi kehittä-
miskohteiksi kasvattajat 
listasivat ne uvontapalve-
luiden kehittämisen sekä 
erilaisten koulutuksien ja 
seminaarien järjestämisen. 
Kasvattajat kokevat tarvit-
sevansa lisää tietoa myös 
orivalintojensa tueksi.

Kasvatustoiminnan 
kannattamattomuus 
saa monet kasvattajat 
pohtimaan alan 
tulevaisuutta
Korhosen tekemän kyse-
lytutkimuksen mukaan 
kolmasosa kyselyyn vas-
tanneista ravihevoskasvat-
tajista olisi lopettamassa 
kasvatustoimintaansa seu-
raavan viiden vuoden aika-
na. Suurin syy toiminnan 
lopettamiselle on kasvatus-
toiminnan kannattamatto-
muus. Alan alati kasvavat 
kustannukset ja huonon 
taloustilanteen alas ajamat 
varsojen myyntihinnat lait-
tavat kasvattajat pohtimaan 
tosissaan toimintansa jat-
koa. Yli puolet vastaajista, 
53 %, uskoi kuitenkin var-
sojen kysyntätilanteen py-
syvän samana tai paranevan 

seuraavan viiden vuoden 
aikana. Kotimaisen kasva-
tuksen tukeminen ja tehok-
kaampi markkinointi ovat 
tärkeässä roolissa toiminnan 
jatkuvuudelle. Kotimainen 
kasvatustoiminta tarvitsee 
innostusta, kannustusta ja 
koulutusta. Näihin tarpei-
siin on HAMKin ja Suomen 
Hippoksen yhteistyöllä val-
misteltu Uudet hevoskas-
vattajat – koulutushanketta, 
jolle on haettu rahoitusta 
EU-osarahoitteisesta Man-
ner-Suomen maaseudun ke-
hittämisohjelmasta. Mikäli 
projektille myönnetään ra-
hoitus, koulutuspäivät ja ns. 
kasvattajakummitoiminta 
käynnistyvät vuoden 2016 
aikana.

Työ löytyy kokonaisuu-
dessaan ammattikorkeakou-
lujen Theseus-verkkokirjas-
tosta (www.theseus.fi).  

Ravihevoskasvattajat kaipaavat  
lisää neuvontapalveluita ja koulutusta
Suomalaiset ravihevoskasvattajat kaipaa-
vat toimintansa tueksi lisää neuvontapal-
veluita sekä erilaisia koulutuksia ja semi-
naareja. Tämä käy ilmi Karoliina Korhosen 
tekemän opinnäytetyön tuloksista. Kor-
honen valmistuu agrologiksi joulukuussa 
2015 Hämeen ammattikorkeakoulun maa-
seutuelinkeinojen koulutusohjelmasta.

Aikuissosiaalityön terveiset!
Tarvitsetko ohjausta tai neuvontaa etuuksista ja palve-
luista tai toimeentulotukihakemuksen täyttämisessä?
Olen tavattavissa Ypäjän kunnantalolla parittomilla vii-
koilla maanantaisin ja tiistaisin, parillisilla viikoilla tors-
taisin ja perjantaisin. 
Asiakkaita otan vastaan ajanvarauksella. Aika vara-
taan puhelinaikana, ma-ti ja to-pe klo 9-10, puh. 050 
574 7730.

Ystävällisin terveisin

sosiaaliohjaaja
Sari Strömberg 
 

 

 

Nämä asiat nousevat esille 
Laura Laukkasen opinnäy-
tetyöstä, jossa kartoitettiin 
kyselytutkimuksen avulla 
ratsastuksen Reilun Pe-
lin nykytilanne Suomessa. 
Laukkanen valmistui he-
vostalouden agrologiksi Hä-
meen ammattikorkeakoulun 
maaseutuelinkeinojen kou-
lutusohjelmasta joulukuussa 
2015. Opinnäytetyö toteu-
tettiin yhteistyössä Suomen 
Ratsastajainliitto ry:n (SRL) 
kanssa eikä vastaavaa tut-
kimusta ole tehty aiemmin. 
Opinnäytetyön avulla koos-
tetaan SRL:n yhdenver-
taisuus- ja tasa-arvosuun-
nitelmaa sekä Reilu Peli 
-käsikirja seurojen ja tallien 
käyttöön.

Reilu Peli herättää 
kiinnostusta
Reilulla Pelillä tarkoitetaan 
arvomaailmaa, jonka puit-
teissa jokaisella harrastajal-
la on mahdollisuus osallis-
tua toimintaan lähtökohdista 
riippumatta. Sen keskeisiä 
teemoja ovat yksilön oikeu-
det, terveys, turvallisuus ja 
hyvinvointi, rehellisyys ja 
oikeudenmukaisuus sekä 
luonnon kunnioittaminen ja 
kestävä kehitys. Aihe herätti 
kiinnostusta ja koettiin ajan-
kohtaiseksi: kysely tavoitti 
1707 vastaajaa, joista enem-
mistö harrasti ratsastusta 
säännöllisesti joko omalla 
hevosellaan tai ratsastus-

koulussa.

Ratsastuksessa sijaa 
erilaisuudelle
Ratsastuksen harrastajat 
suhtautuvat suvaitsevasti 
eri kulttuureihin, vammai-
suuteen ja seksuaalivähem-
mistöihin. Ratsastus on yk-
si harvoista lajeista, jossa 
miehet ja naiset kilpailevat 
tasavertaisesti samoissa luo-
kissa. Lajin monipuolisuus 
sekä kaikenikäisille kohdis-
tetut palvelut koetaan tär-
keiksi. Harrastajilla on eri-
tyisen hyvin hallussa varus-
teiden kierrätys sähköisten 
kirppisryhmien kautta.

Ongelmat korjataan 
yhteistuumin
Jopa joka viides ratsastuk-
sen harrastaja joutuu kiusa-
tuksi. Kiusaaminen ilmenee 
useimmiten tallilla tapah-
tuvana syrjintänä, selän 
takana juoruamisena sekä 
ilkeinä kommentteina. Tut-
kimuksesta nousevat esille 
myös seksuaalinen häirintä, 
alkoholiin liittyvät ongelmat 
sekä hevosten huono koh-
telu. Ilmenneitä epäkohtia 
voidaan korjata lisäämällä 
tietoa, olemalla avoimem-
pia, puuttumalla ongelmiin 
sekä näyttämällä hyvää esi-
merkkiä nuoremmille.  

Työ löytyy kokonaisuu-
dessaan ammattikorkeakou-
lujen Theseus-verkkokirjas-
tosta.

Ikäihmisille ohjausta, neuvontaa ja 
apua esim. hakemusten täyttämisessä 
Palveluohjauksen päällikkö Marjatta Palojärvi tavat-
tavissa Ypäjän kunnantalolla sosiaalitoimiston tiloissa 
seuraavina aikoina klo 12–15:
 14.3.2016
 12.4.2016
 23.5.2016
 20.6.2016

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

Opinnäytetyö: Ratsastajilla 
kaikki hyvin – vai onko?

Työssäjaksamisen tukemi-
seksi Mela on panostanut 
kuluneen vuoden aikana 
maatalousyrittäjien työhy-
vinvointiohjelman päivittä-
miseen. Mela on myös jär-
jestänyt tänä syksynä hyvin-
vointipäivien kiertueen yh-
dessä MTK-tuottajaliittojen 
kanssa.

– Nämä tilaisuudet ovat 
saaneet innostuneen vas-
taanoton, kiitteli Melan val-
tuuskunnan puheenjohtaja 
Tiina Linnainmaa.

Lomituslain 
uudistaminen
– Lomituspalveluiden tar-
koitus on tukea maatalous-

yrittäjien työssä jaksamista 
ja työurien pidentymistä, to-
teaa hallitussihteeri Annika 
Parsons sosiaali- ja terveys-
ministeriöstä.

Lomituslain uudistus on 
parhaillaan eduskunnan 
käsittelyssä. Lakiesityk-
sen tavoitteena on saattaa 
lainsäädäntö sopusointuun 
Euroopan komission val-
tiontukea koskevien suunta-
viivojen kanssa ja toteuttaa 
hallitusohjelmassa esitetty 
säästövaatimus. Esityksen 
mukaan maatalousyrittäjien 
lomaoikeus (26 päivää) säi-
lyisi ennallaan. Lomituspal-
veluihin oikeutettujen maa-
talousyrittäjien joukkoa kui-

tenkin rajattaisiin ja sijaisa-
puoikeutta rajoitettaisiin. 
Sosiaali- ja terveysvalio-
kunta esitti mietinnössään, 
että lomituspalvelun jousta-
vuuden varmistamiseksi ny-
kyisestä laista säilytettäisiin 
maatalousyrittäjien oikeus 
täydentää ja muuttaa hake-
mustaan. Eduskunta jatkaa 
lain käsittelyä.

Maatalousyrittäjille 
uusi työtapaturma- ja 
ammattitautilaki

Vuoden alusta voimaan tu-
levalla lakiuudistuksella ha-
lutaan tehostaa ja selkiyttää 
korvauskäsittelyä, nopeut-
taa hoitoon pääsyä sekä saa-
da tietoon kaikki työvahin-
got etuuksien maksamista 
varten. 
Vakuutetun tulee jatkos-
sa ilmoittaa vahingostaan 
Melaan 30 päivän kuluessa 
ja Melan tulee antaa pää-
töksensä korvausasiassa 30 
päivän kuluessa siitä, kun 
on saanut kaikki ratkaisuun 
tarvittavat asiakirjat.

– Vamman tai sairauden 
hoitamatta jääminen on iso 
riski, joka pahimmillaan 
voi aiheuttaa jopa pysyvän 
työkyvyn aleneman. On 
tärkeää, että kaikki maata-
loustyössä sattuneet vahin-
got hoidetaan ja ilmoitetaan 
ajoissa Melaan. Tämä suju-
voittaa korvauskäsittelyä ja 
edesauttaa tarpeellisen hoi-
don saantia, Huotari muis-
tuttaa.

Asiakaskokemuksen 
parantaminen 

Mela on panostanut asia-
kaskokemuksen paranta-
miseen kuluneen vuoden 
aikana. Yhdessä henkilö-
kunnan kanssa on tehostettu 
asiakaspalvelutoimintoja ja 
määritetty palveluperiaat-
teet.

– Tärkeintä asiakaspalve-
lun kehittämisessä on, että 
ymmärrämme asiakkaan ti-
lanteen ja pystymme vastaa-
maan ripeästi hakemuksiin, 
korostaa Huotari.

Maatalousyrittämistä tuettava  
työhyvinvointityöllä ja lomituksella
Maatalousyrittäminen on ollut kuluneen 
vuoden aikana tavallistakin haastavam-
paa. Haasteista selvitäkseen maatalous-
yrittäjät tarvitsevat kokonaisvaltaista 
työkyvyn tukemista. Lomitus on keinoista 
konkreettisin, totesi Melan toimitusjohtaja 
Päivi Huotari Melan valtuuskunnan koko-
uksessa Espoossa 9.12.2015.

Ratsastus on tasa-arvoinen, monipuolinen 
ja suvaitseva laji. Myös erityisryhmien 
toiminta on aktiivista ja usealla tallilla ar-
kipäivää. Toisaalta lajin parissa tapahtuu 
myös kiusaamista, ryhmästä eristämistä ja 
seksuaalista häirintää.

Suomen Uusyrityskeskuk-
set ry on julkaissut vuoden 
2016 perustamisoppaan al-
kavalle yrittäjälle. Oppaas-
sa on viimeisimmät tiedot 
muun muassa yrityksen 
verotuksesta, rahoitukses-
ta, toimiluvista, työnan-
tajavelvoitteista, kirjanpi-
dosta sekä yrittäjän eläke- 

ja työttömyysturvasta.
Vuosittain päivitettävää 

opasta on tehty vuodesta 
2011 lähtien. Opasta jae-
taan uusyrityskeskusver-
koston kautta yrittäjiksi 
aikoville ja alkaville yrit-
täjille. Myös monet oppi-
laitokset käyttävät opasta 
yrittäjäkursseillaan. Perus-

tamisopasta painetaan vuo-
sittain 30 000 kappaletta ja 
se lienee ainoa yrittämisen 
opas, josta tehdään vielä 
painettu versio. Verkko-
versio löytyy osoitteesta: 
www.perustamisopas.fi.

– Käytännössä opas an-
netaan jokaiselle yrittäjyyt-
tä harkitsevalle ja yrityksen 

perustajalle Suomessa. Se 
on tuhti, 76-sivuinen, yrit-
tämisen tietopaketti. Myös 
toimiva yrittäjä sekä yrittä-
jyyden parissa työskentele-
vä löytää hyödyllistä tietoa 
perustamisoppaasta, toteaa 
Suomen Uusyrityskeskuk-
set ry:n toimitusjohtaja Jari 
Jokilampi.

Uusi yrityksen perustamisopas on ilmestynyt



7Maaliskuu / 2016

Kesätöihin 
Ypäjän kunnalle
Ypäjän kunnan työyksiköt tarjoavat nuorille mahdol-
lisuuden tutustua työelämään. Kesätöitä on tarjolla 
vuosina 1995−2000 syntyneille koululaisille, opiske-
lijoille ja muille työtä vailla oleville nuorille mm. var-
haiskasvatuksessa, vapaa-aikapalveluissa, puhtaus- 
ja ruokapalveluissa sekä teknisellä toimella. Lisäksi 
ypäjäläisillä nuorilla on mahdollisuus hakea töihin 
FSHKY:lle vammais- ja vanhustyöhön. 
Työsuhteet ajoittuvat kesä-, heinä- ja elokuulle, työ-
suhteeseen pituus on joko kaksi tai neljä viikkoa. Työ-
aika on kuusi tuntia päivässä. 
Kesätyöntekijöiden arvonnassa huomioidaan ensisi-
jaisesti nuoret, jotka eivät olleet kesällä 2015 Ypäjän 
kunnan palveluksessa.
Työhakemuksen saa tulostettua Ypäjän kunnan Inter-
net-sivulta tai paperisen version voi noutaa kunnan-
virastosta. Muistathan että työhakemuksella annat 
työnantajalle tärkeän ensivaikutelman itsestäsi! 
Pyri hakemuksessa vastaamaan kaikkiin esitettyihin 
kysymyksiin, jotta esimiehillä on Sinusta ja kiinnostuk-
sesi kohteista tai työhön tulemisen mahdollisuuksista 
riittävästi tietoa. Lisätietoja kesätöistä antaa nuoriso-
ohjaaja Maija Kemppainen puh. 050 574 7732, maija.
kemppainen@ypaja.fi.
Infotilaisuus nuorten kesätyöllistämisestä on Ypäjän 
kunnan kirjastossa ti 15.3.2016 klo 17.00–19.00. 
Palauta hakemukset Ypäjän kunnanvirastolle  
pe 29.3.2016 klo 15.00 mennessä.

Wäärin käsityksiä

Juuri puberteetista vie-
roitettu ypäjäläinen nuo-
rukainen oli saanut töitä 
forssalaisesta Louhelon 
maalausliikkeestä. Ok-
salahden bussiin ja sillä 
Varsanojan ja Vaulammin 
kautta Forssaan Munkin-
aistentien verstaalle. Taisi 
olla ihan ensimmäisiä työ-
päiviä kun käskynjaossa 
tuli käsky, että työmaa on 
Helsingissä. Ja ei kun sin-
ne. Lada veivattiin käyn-
tiin ja sähkörälläkät sekä 
maskarit jenkkikassiiin. 
Löytyihän se pääkaupunki 
pienen harhailun jälkeen. 
Tullinpuomin risteyspo-
liisi pysäytti ja poisti hei-
nätukot puskurista, ettei 
ihan maalaiselta Lada olisi 
näyttänyt. Ei ikikuunaan 
Levän poika ollut sellaista 
metropolia nähnyt.

Kiskoilla kulki kum-
mallisen näköisiä vaunu-
ja, jotka ohittivat kylkiään 
hipoen toisensa. Kivitalot 
kurkottivat tähtiin ja väkeä 
oli kuin Elannon juhlissa. 

Kaikilla oli kiire ei minne-
kään. Kartan avulla löytyi 
Töölö ja sieltä osoitteen 
mukaan talo, joka piti 
maalata. Louhelon nokka-
mies oli tuonut riippukel-
kan talon kulmalle. Talon-
mies päästi sisään ja ka-
tolle. Ihmetteli vähän, että 
mitä miehiä, mutta antoi 
olla. Kelkan vaijerit kiinni 
puolimätiin savupiippui-
hin ja turvavyöt samoihin 
piippuihin.

Kelkkaan vaan ja pum-
pulla menoksi.. Vanhat 
maalit piti seiniltä poistaa 
noilla sähkörälläköillä. Ai-
nakin koko Etu-Töölö ja 
puolet Taka-Töölöstäkin 
oli punainen kalkkipölys-
tä, kun maanpojat antoi-
vat rälläköiden naukua. 
Ei näkynyt työsuojelutar-
kastajaa, ei ympäristöval-
vojaa tai eivät sitten pö-
lyltä suunnistaa osanneet. 
Ohikulkijat ravistelivat 
isommat pölyt palttoistaan 
ja mennä puhisivat eteen-
päin. Keskisormikielestä-

kään ei silloin vielä tiedet-
ty. 

Pari kelkanmittaa sii-
nä annettiin mennä samaa 
kyytiä kunnes joku salk-
kuherra aukoili suutaan 
alhaalta. Huuteli jotakin, 
että mitä ne pojat aikovat?

– Maalata meinataan tä-
mä talo ja mitäs se oikein 
sulle kenoveenalle kuu-
luu?

– Ihan vaan että satun 
olemaan tämän talon isän-
nöitsijä, emmekä ole tilan-
neet urakkaa.

Muuten siis alkoi urak-
ka rivakasti, mutta maa-
laispoikien suuntimilla 
olivat menneet koordinaa-
tit korttelilla sivuun.

Löytyihän se oikea ta-
lokin poliisi-Saabin taka-
penkiltä uutta suuntimaa 
otettaessa. Sibelius olikin 
muuttunut Runebergiksi 
maalareiden tai nokka-
kärsän muistissa. No joku 
julkku siinä kadun nimes-
sä oli ja ainakin numero 
meni oikein.

Illan tullen hypättiin si-
niseen bussiin, kun Lada 
oli tyhjentänyt patterinsa 
Helsingin ilossa.

Yöpymispaikka oli ka-
teissa. Pakko oli hypätä 
siniseen. Bussin numero 
oli visusti kirjoitettu Elan-
non kauppalapun taakse. 
Etelä-Kaarela oli suunta. 
Vaan eipä pirukaan otta-
nut selvää koska piti jäädä 
pois. Hurruuteltiin pääte-
pysäkille asti kun kerran 
samalla lipulla pääsi. Bus-
si jätti Haagaan. Oli siinä 
Retu-kenkä pitkän tallaa-
misen jälkeen ihmeissään 
kun asunnoksi varattu sau-
nakamari löytyi.

Se oli lähtölaukaus reis-
sumiehen yli 50 vuotta 
kestäneelle uralle. Tulihan 
sitä laskematon määrä jul-
kisivuja Kentexillä pilat-
tua. Mukaan mahtui myös 
tuo surullisen kuuluisa 
Forssan Teatteritalo.

Keijo Wääri

Kun Levän poika matkahommiin lähti

Lauantaina 6.2. järjestettiin 
Pertunkaaren urheiluhallissa 
kaikille avoin lentopallo-
turnaus. Turnauksen järjesti 
Ypäjän Yllätyksen lentopal-
lojaosto. Alkuun suoritettiin 
virallinen lohkoarvonta ja 
pelit pääsi alkamaan siinä 
yhdentoista korvilla. Finaa-
lipelit pelattiin myöhään il-
tapäivällä, joten turnauksel-
le tuli mittaa useampi tunti. 
Lentopallojaoston pitämästä 
kanttiinista haettiinkin pe-
lien välissä voimaannutta-
via kahvia ja mokkapaloja. 
Kannustajia ja katsojia oli 
melko vähän paikalla, mutta 
ilmoittautuneiden joukkuei-
den määrä yllätti positiivi-
sesti. Näin ekaksi kerraksi 
meinaan. Koska turnaus oli 
kaikille avoin, mukana oli 

eri-ikäisiä ja tasoisia jouk-
kueita ja tästä syystä tunnel-
ma oli rento ja päivän pelit 
sujuivat ”ei niin totisesti pu-
ristaen”. 

Tapahtumassa pelien 
välissä jouduin antamaan 
myös pari lehtihaastattelua, 
sillä paikalle oli saapunut 
sekä Forssan Lehden että 
Loimaan Lehden toimitta-
jat. Päivässä erityisen mu-
kava oli seurata joukkueita, 
jotka oli kasattu perheistä. 
Mikäpä kai sen mukavampi 
tapa viettää lauantaista va-
paapäivää, kuin pelailla las-
ten ja vanhempien kesken 
leikkimielistä lentopalloa.

Tavarapalkintojen lisäk-
si kaikki osallistujat saivat 
muistoksi diplomin. Tavara-
palkintoja lahjoittivat Kei-

jo Pelkonen, Karrinpuomi 
Oy sekä Ypäjän Yllätys ry. 
Toivottavasti tapahtuma saa 
jatkoa ja siitä muodostuisi 
aikojen saatossa ihmisiä ja 
perheitä liikuttava hyvän 
mielen päivä. Kiitos pal-
kintojen lahjoittajille sekä 
kiitos myös osallistujille. 
Nähdään seuraavassa tapah-
tumassa!

Tulokset:
1. Milla and the boys
2. Vihreät Kuulat
3. Herne-maissi-paprika
4. AJC
5. Dream Team
6. Team Salminen
7. Haihurrikaani
8. Tiikerit

Lentopalloa Pertunkaaressa

Vihreät Kuulat (kuvassa oikealla) vastaan Tiikerit.
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1 Filosofia. Psykologia. 
Rajatieto
Kuuskorpi, Taina: Psykologiset 
testit ja testaukset: tosiasiat, us-
komukset ja pelot
Laine, Jenni: Kohti uutta onnea: 
käytännönläheinen avioero-
opas
Mazzarella, Merete: Tähtien 
väliset viivat
Ojanen, Markku: Tunne vai jär-
ki: polkuja viisaisiin valintoihin
Positiivisen psykologian voima
Enkeli lensi ohi: suomalaisten 
enkelikokemuksia
Liuksiala, Katja: Sisulla ja sy-
dämellä: sisäisen soturin matka
Perho, Anna: Työ x perhe = su-
perarkea

2 Uskonto
Nyt vapaa olen: vanhoillisle-
stadiolaisuudesta irtautuneiden 
kertomuksia

3 Yhteiskunta
Henttonen, Elina: Työelämän 
toisinajattelijat: vallataan tilaa 
mielekkäälle työlle
Isän kokemus
Kaikella rakkaudella: sanoja 
seksuaalisuudesta ja sukupuo-
lesta
Kniivilä, Kalle: Putinin väkeä: 
Venäjän hiljainen enemmistö
Sakwa, Richard: Tapaus Hodor-
kovski: toisinajattelijana Puti-
nin Venäjällä
Snyder, Timothy: Tappotanner: 
Eurooppa Hitlerin ja Stalinin 
välissä
Dunderfelt, Tony: Kuuntele ja 
tule kuulluksi
Hämäläinen, Pekka: Potkut: 
haaksirikko vai uusi mahdolli-
suus
Juuti, Pauli: Tunteet ja työ: uu-
pumuksesta iloon
Järvensivu, Anu: Tarinoita suo-
malaisesta työelämästä
Välivehmas, Kaisa: Miten on-
nistut työnhaussa
Kuronen, Tanja: Hoivapommin 
purkajat
Hurme, Kira: Turvassa!: vah-
vista lapsen turvallisuuden tun-
netta ja varaudu vaaratilantei-
siin
Järvilehto, Lauri: Hauskan op-
pimisen vallankumous
Keltikangas-Järvinen, Liisa: 
Maailman paras koulu?
Rajaton luokkahuone
Saarinen, Sanna Leena: Aisti-
seikkailu: elämyksiä ja toimin-
taa koko vuodeksi
Smith, Adam: Kansojen varal-
lisuus: tutkimus sen luonteesta 
ja syistä
Suntio, Reija: Kesytä jännitys: 
opas kasvattajalle
Enkenberg, Ilkka: Asekirja: 
Suomen armeijan aseet vuodes-
ta 1917

4 Maantiede. Matkat. 
Kansatiede
Kiljunen, Kimmo: Maailman 
maat: liput ja historia
Tschiffely, A.F.: 1000 päivää 
ratsun selässä

5 Luonnontieteet. 
Matematiikka. Lääketiede
Erola, Marko: kirottu kaivos: 
totuuden jäljillä Talvivaarassa
Heinonen, Henna Helmi: Sai-
rauden voittamat: äiti ja isä
Jaakkola, Kaisa: Hyvän olon 
hormonidieeti: tasapainota hor-
monisi, vähennä stressiä, hoida 
suolistoasi ja aktivoi aineen-

vaihduntaasi
Jokinen, Marjo: Mitä syödään 
tänään?
Peltonen, Leeni: Valvomo: 
kuinka uneton oppi nukkumaan
Poijula, Soili: Lapsi ja kriisi: 
selviytymisen tukeminen
Pólya, George: Ratkaisemisen 
taito: Kuinka lähestyä mate-
maattisia ongelmia
Hotakainen, Markus: Onko 
siellä ketään: avaruuden älyä 
etsimässä
Kaiken takana onkin vesi: tieto-
kirja vedestä
Hyppivät ja hohtavat: Suomen 
sepät, sepikät, rikkasepät ja ja-
lokuoriaiset
Vuorjoki, Arto: Ulkonokalta 
tuulee
Kovanen, Susanne: Ruokapyra-
midihuijaus: Mitä meille syöte-
tään ja miksi?
Lääkäri saattajana: pohdintoja 
kärsimyksestä, kuolemasta ja 
eutanasiasta
Molander, Gustaf: Hoidanko 
oikein?: eettinen kuormitus hoi-
to- ja hoivatyössä
Vuori, Katariina: Kourallinen 
tabuja: kertomuksia itsemur-
hasta

6 Tekniikka. Talous. Käsityö. 
Maa- ja metsätalous. 
Kotitalous. Liiketalous.
Oikarinen, Katri: Luo aarteita 
vanhoista kirjoista: yli 40 oival-
tavaa ideaa
Kalliomäki, Piia: Aina oikein: 
sisusta ja neulo
Kaila, Panu: Talotohtorin väri-
kirja: värin valinta ja perinteiset 
pigmentit
Tulisijat: suunnittelu, toteutus 
ja käyttö
Lehmusoksa, Risto: Jean Sibe-
liuksen pöydässä
Pulkkinen, Jonna: Kossu: Kos-
kenkorvan ja suomalaisen vod-
kan historia
Suuri joulukirja: parhaat jou-
luideat
Vesterinen, Raija: Hämäläinen 
pitopöytä: ruokaperinne elää
Piha, Kirsi: Rytmihäiriö: tartu 
mahdollisuuksiin tai kuole
Slåen, Torfinn: Vähemmän suo-
rituksia, enemmän saavutuksia
Ukkonen, Ilona: Käsityöyrittä-
jän kasvutarina

7 Taiteet. Liikunta
Ikivihreä soiva laulukirja
Aalto, Riku: Pudota painoa ja 
hanki lihaksia
Hyysalo, Pekka: Fight back: 
toinen mahdollisuus
Jalkanen, Lauri: Suomalaisen 
lämminveriratsun matka hui-
pulle
Kågström, Anna: Takaisin tal-
lille
Ylönen, Sirpa: Opas hevoshar-
rastukseen
Kalha, Harri: Nimettömät: kan-
sanvalokuvauksen maaginen 
maailma
Hako, Pekka: Elämän mosaiik-
ki: Jean Sibelius säveltäjänä ja 
ihmisenä
Hansen, Anders: Liikunta – 
paras lääke: harjoittele tehok-
kaammin, voi paremmin, elä 
pitempään
Jaakkola, Timo: Krokotiilijuok-
su ja 234 muuta toimintaideaa 
motoristen taitojen kehittämi-
seksi
Kyrö, Tuomas: Uusi urheilukir-
ja

86 – 89 Kirjallisuustiede. 
Kielitiede. Kielet
Haanpää, Pentti: Hurja: Pentti 
Haanpään muistiinmerkinnät 
1940-1954
Maijala, Minna: Herkkä, hellä, 
hehkuvainen: Minna Canth
Pyrhönen, Heta: Jane Austen 
aikalaisemme
Rajala, Panu: Tulisoihtu pime-
ään: Olavi Paavolaisen elämä

9 Historia
Syrjälä, Heli: Tarinat ja elä-
mä: Rättäkitti Tepon talossa 
1800-1900-luvuilla
Hietamäki, Maurits: Ypäjän 
Varsanojan kylähistoria
From, Synnöve: Suomalaise-
na SS-miehenä itärintamalla: 
Herkko Kosonen aseveljineen 
Wiking-divisioonassa
Kanervo, Pirkko: Jäi vain nimi 
sankarin: johannekselaiset toi-
sessa maailmansodassa
Keskisarja, Teemu: Tolvajärven 
jälkeen: suurtaistelun ihmisten 
historia
Rautala, Ari: Karjalan armeija: 
100 000 sotilaan hyökkäys
Seppinen, Jukka: Kivi 
Bolševikin kengässä: Neuvos-
toliiton tavoitteet Suomessa 
1917-1970
Abu-Hanna, Umayya: Alienin 
silmin: Helsinki ja Uusimaa 
muukalaisen kokemana
Byrne, Lorna: Enkeleitä hiuk-
sissani
Byrne, Lorna: Toivon viesti en-
keleiltä
Järvinen, Lauri: Täyden kym-
pin ritari: Olli Remes
Lee, Christine: Kätilön sisar
Naisten aika: valkoinen varis ja 
muita oppineita naisia
Porttikivi, Sulo: Kun tää sota 
loppuis…: Sulon ja Lyydin kir-
jeet
Sariola, Jukka: Ystäväni Seija: 
kutsumuksena Afganistan
Suomalaisia tieteen huipulla: 
100 tieteen ja teknologian saa-
vutusta
Nordman, Eeva: Stadin tytöstä 
Turun proffaksi

Aikuisten kaunokirjallisuus
80 - 83 Kaunokirjalliset 
sekasisältöiset teokset. 
Runot. Näytelmät
Vanhan Japanin taruja
Kontio, Tomi: Kuviot tähdistä, 
kengät maailmasta: runot
Hurme, Juha: Europaeus 

84 Kertomakirjallisuus 
(J=jännitys, E= eräkirjat, 
SF=fantasia/scifi, R=rakkaus, 
S=sota, NOV=novellit)
Atkinson, Kate: Hävityksen ju-
mala
Binchy, Maeve: Kastanjakadun 
väki
Denning, Troy: Vartija (SF)
Dostojevski, F. M.: Rikos ja 
rangaistus
Doyle, Arthur Conan: Basker-
villen koira
Galbraith, Robert: Pahan polku 
(J)
Hiltunen, Marja: Mansikkamä-
en Elina
Holt, Anne: Äkkikuolema (J)
Jokinen, Seppo: Kuolevaksi ju-
listettu (J)
Katajamäki, Unto: Paha veli 
-verkosto: jännitysromaani (J)
Kaunisto, Milja: Luxus
Kesäläinen, Kari: Hyväkorvai-
nen mies
Knight, Renée: Kenenkään ei 

pitänyt tietää (J)
Koivisto, Kosti: Tosi vitsikäs 
vitsikirja
Lahiri, Jhumpa: Tulvaniitty
Lindstedt, Laura: Oneiron: fan-
tasia kuolemanjälkeisistä se-
kunneista
Lähde, Kalle: Happotestit
Matintupa, Tuula T.: Pimeyden 
kääntöpuoli (J)
Mina, Denise: Veri suola vesi 
(J)
Mäki, Reijo: Moukanpeli (J)
Peura, Maria: Ja taivaan tähdet 
putoavat
Rannamaa, Silvia: Kadrin päi-
väkirja
Ropponen, Markku: Kuhala ja 
isku Helsingissä (J)
Ruotsalainen, Lauri: Koulureppu
Ruumiittomat: suomalaisia aa-
venovelleja (NOV)
Salvatore, R. A. : Kuninkaan 
nousu (SF)
Sten, Viveca: Juhannusmurha 
(J)
Stevenson, Robert Louis: Aar-
resaari
Vallgren, Carl-Johan: Siat (J)
Verne, Jules: Maailman ympäri 
80 päivässä
Wääri, Keijo: Piispallinen um-
metus (NOV)

Lasten ja nuorten 
tietokirjallisuus
Disney: soiva laulukirja: suosi-
tuimmat elokuvasävelmät
Hirvonen, Siina: Siinan taika-
radio
Perkiö, Soili: Muumiperheen 
lauluretki
Reinikainen, Satu: Ihme elämä
Soiva tuutulaulukirja
Tiernapojat: soiva joulukirja 
koko perheelle
Maapallo
Mäkelä, Elli: Nettitaidot
Kunnas, Mauri: Tassulan iloi-
nen keittokirja
Perkiö, Pia: Tästä joulu alkaa: 
pienten joulukuvaelma 

Lasten ja nuorten 
kaunokirjallisuus 
(H=hevoskirja, SF=scifi 
ja fantasia, K=kauhu, 
NA=nuorille aikuisille)
Ihan täysi tonttu!: runollinen 
joulukalenteri
Koskinen, Juha-Pekka: Gab-
riel Hullo & keskiyön kestit: 
tämä on tarina pienestä pojasta 
nimeltään Gabriel Hullo, jota 
ystävät ja aaveet kutsuvat Kaa-
poksi
Venho, Johanna: Linnunmaitoa 
kainalokanoille
Dale, Elizabeth: Samun salai-
nen ystävä
Enoranta, Siiri: Nokkosvallan-
kumous (SF)
Enoranta, Siiri: Surunhauras, 
lasinterävä (SF)
Hallberg, Lin: Eppu karkuteillä 
(H)
Heikkilä, Mervi: Ponikesä (H)
Heimonen, Satu: Sonja ja aave-
ratsastus (H)
Huikari, Susanna: Hauska mat-
ka
Huikari, Susanna: Kaikki on-
nistuu
Hulkko, Johanna: K18 (NA)
Hunter, Erin: Pimeyden hetki 
(SF)
Hunter, Erin: Tähtien henget 
(SF)
Hunter, Erin: Väärätähden lupa-
us (SF)
Jalo, Merja: Varkaiden kunin-
gas

Kökkö, Hanna: Kätkö
Lagerlöf, Selma: Peukaloisen 
retket villihanhien seurassa
Lehtiniemi, Eija: Kipinät: [4]: 
MIS-SÄ NOR-SU ON?
Lehtiniemi, Eija: Kipinät: [5]: 
MIN-NE MAR-SU ME-NI?
Lehtiniemi, Eija: Kipinät: [3]: 
NOR-SU ON I-SO
Lehtiniemi, Eija: Kipinät: [7]: 
MI-TÄ DI-NO TAH-TOO 
TEH-DÄ?
Lehtiniemi, Eija: Kipinät: [6]: 
MI-KÄ NÄIS-TÄ TU-LEE?
Lehtiniemi, Eija: Kipinät: [1]: 
AA-SI UI
Lehtiniemi, Eija: Kipinät: [2]: 
SU-SI O-SAA, AA-SI O-SAA
Oldfield, Jenny: Kesytön kau-
notar (H)
Parvela, Timo: Ella ja kaverit 
salaisessa palveluksessa
Stephens, John: Kohtalon kirja 
(SF)
Stanton, Andy: Olet ilkimys, 
herra Gummi!
Twain, Mark: Huckleberry Fin-
nin seikkailut
Wickström, Mika: Meidän jen-
gin Zlatan

85 Sadut. Kuvakirjat. 
Sarjakuvat
Kuuleuku ja muita satuja: Van-
taan sanataidekoulun antologia
Laulajainen, Leena: Hopeasar-
vinen poro: satuja Lapista
Mäkinen, Kirsti: Topeliuksen 
joulu: satuja ja runoja
Quiroga, Horacio: Viidakkota-
rinoita
Salmela, Alexandra: Kirahvi-

äiti ja muita hölmöjä aikuisia
Summa, Virpi: Hiiri joka halusi 
lentää
Bagge, Tapani: Hämeenlinnan 
Janne: kuinka Jannesta tuli Jean 
Sibelius
Bee, William: Moppe pelastaa 
päivän
Cousins, Lucy: Maisa leikkii ja 
liikkuu
Ekstedt, Katarina: Eetu pelaa 
jääkiekkoa
Heimonen, Satu: Täyttä lauk-
kaa!: opas ponien maailmaan
Hirst, Daisy: Ei käy päinsä, An-
tero!
Isto, Sanna: Typy ja topakka 
tonttu
Lagonegro, Melissa: Autojen 
joulu
Lappalainen, Elina: Nakki lau-
tasella: mistä ruoka tulee?
Mitton, Tony: Farmari-Larin 
peltojamit
Nuotio, Eppu: Matkakuumetta
Teräs, Mila: Hämärinkäinen
Varley, Susan: Mäyrän jäähy-
väislahjat
Vuori, Julia: Tapiiri ja Hunaja: 
sillä aikaa kotona
Bravo, Émile: Kaunotar ja kää-
piökarhut
Ferri, Jean-Yves: Asterix ja 
Caesarin papyrus
Kubo, Tite: Bleach: 65: Mar-
ching out the zombies (Manga)
Takahashi, Yoshihiro: Weed : 
51 (Manga)

Paljon uusia äänikirjoja ja 
elokuvia!
www.lounakirjastot.fi

YPÄJÄN KIRJASTON UUTUUSLUETTELO
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Ypäjän Eteläinen Maamiesseura tarjoaa 
jäsenilleen seuraavia palveluja 
vuonna 2016

Kesantomurskain 20 €/ha Simo Vali 0400 459 081
Kultivaattori 16 €/ha Simo Vali 0400 459 081
Lautasmuokkain, Multiva 20 €/ ha Samu Heikkilä 045 633 9847 
Lietekärry (uusi) 7 €/kuorma Matti Alanko 050 347 9045
Lannan tarkkuuslevitin, 10 €/kuorma Samu Heikkilä 045 633 9847
Fliegl, täyttää EN 13080 vaatimukset  
Mikäli kone palautuksen jälkeen vaatii erityistä siivousta (esim. paali-
naruja kelassa), pidätämme oikeuden laskuttaa 100 euroa (+alv 24 %) 
jälkisiivouksesta.

-----------------------------------------------------------------------------
Lajittelu 18 €/tonni Raimo Suonpää, 041 432 3954
Lajittelu, erikoiskasvit 21 €/tonni Raimo Suonpää, 041 432 3954
Peittaus 60 €/tonni Raimo Suonpää, 041 432 3954
Maanäytekaira maksuton
Ruuhkien välttämiseksi toivomme jäsenten varaavan lajittelunsa hy-
vissä ajoin.

-----------------------------------------------------------------------------
Kaikkiin yllä mainittuihin hintoihin lisätään ALV 24 %.

Klapikone, 
PALAX KS 35 S TR 45 €/päivä Matti Alanko  050 347 9045

Klapikone, SuperPilke 40€/päivä Matti Alanko  050 347 9045

Klapikonehinnat sisältävät ALV 24 % 

MAANANTAISIN Veteraanituvalla klo 09.15-11.30, Tervetuloa!
Varaathan 2e kahvi- ja hedelmäkassaan

TERVETULOA 
TERHOKERHOON!

MLL:n ja SPR:n yhteinen TERHOKERHO on sukupolvien 
kohtaamispaikka, jossa leikitään ja vietetään kiireetöntä aikaa 
yhdessä. Kerho on kaikille avoin ja maksuton, sinne voi tulla koko 
perheen voimin, yksin, yhdessä tai vaikkapa naapurin kanssa! 

TERHOKERHO kokoontuu Ypäjän palvelukeskuksella 
(Rauhalantie 1) kerran kuussa lauantaisin  

klo 14.30–15.30 seuraavasti: 

La 13.2. Ystävänpäivä 
La 12.3. Pääsiäishuovutusta 
La 9.4. Kevätkaraoke 
La 14.5. Pihapelejä 

TERVETULOA! 
Lisätietoja: Kairi Korbelainen

kairikaljumaa@hotmail.com/p. 045 109 1638

KANKAANKUVIOINTI
11.3.–19.3.2016, pe 18.00–21.00 ja la 10.00–15.00, 
Vanha Pappila, Rauhalantie, Ypäjä. Opettaja: 
Minna Sikiö. Kurssimaksu: 36 €. Kurssinumero: 
110423.
Kurssilla kuvioidaan kangasta erilaisin menetelmin. 
Käytetään kaavioita, leimasimia, estoaineita, pitsi-
liinoja, rollereita ym. Voit kuvioida vanhoja ja uusia 
tekstiilejä sekä kuvioida kangasta esim. tilkkutöitä var-
ten. Värit ovat kankaanpainoon soveltuvia painoväre-
jä. Ilmoittautuminen viimeistään 4.3.2016. 

JOOGAVIIKONLOPPU
Perjantai 11.3. klo 18.00–21.00 sekä lauantai 12.3 
klo 9.30–13.15, Humppilan työväentalo, Rinneku-
ja 6. Opettaja: Terhi Ryösä. Kurssimaksu: 27 €. 
Kurssinumero: 830114.
Lujanlempeää Hatha-joogaa: hiukan vahvistavia har-
joituksia, sopivasti rentoutusharjoituksia. Sopii aloitte-
lijoille ja kokeneemmille harrastajille. Joustava asu ja 
oma alusta mukaan.
Huom, omakustannekurssi, ei sisälly työkausimak-
suun. Ilmoittautuminen viimeistään 9.3.

SANO SE SAKSAKSI
9.3.–13.4.2016, keskiviikkoisin klo 18.00–20.30, 
Humppilan yläaste, Eedenintie 1. Opettaja: Elina 
Korpihete. Kurssimaksu: 36 €. Kurssinumero: 
120401.
Saksan jatkokurssi jo kieltä lukeneille. Kertaamme ja 
opimme uutta. Tervetuloa kaikki saksan kielestä ja 
kulttuurista kiinnostuneet opiskelijat. Voit ilmoittautua 
ennakkoon tai tulla suoraan paikan päälle!
HUOM! HYGIENIAPASSIKURSSILLA ON VIELÄ TILAA!

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO

Ilmoittautumiset suoraan netissä:
https://www.opistopalvelut.fi/jokilaani/zavaus.asp
tai opiston toimiston kautta p. 03 4182 7402.

SPR:n Ypäjän osaston
HAAVIN AAMUT

kevään ajan
VETERAANITUVALLA

Haavin aamut, kaikille ypäjäläisille tarkoitetut avoimen toi-
minnan aamupäivät keskiviikkoisin ja torstaisin, ovat SPR:n 
Ypäjän osaston hoidossa. Haavin aamun vetäjinä toimivat 
kuntouttavassa työtoiminnassa olevat toimeliaat naiset. 
Koska Haavi on remontissa, olemme siirtyneet Veteraani-
tuvalle ja kierrätyspiste on toistaiseksi suljettu.
SPR:n tarkoituksena on edelleen kehittää Haavin aamu-
jen toimintaa. Tarjolla on kahvia ja voileipiä sekä mukavaa 
seuraa. Halukkaat voivat tehdä käsitöitä ja askarrella, toisi-
naan leivotaan yhdessä.   
SPR toivottaa kaikki vanhat ja uudet kävijät sydämellisesti 
tervetulleiksi Haavin aamuun Veteraanituvalle keskiviikkoi-
sin ja torstaisin kello 9–11.30. 
Lisätietoja: Satu Leppälahti p. 050 363 0508 tai 

Eeva Mikkola p. 050 370 6867.

KOKO KYLÄN
KUUTAMOILTA
Ypäjänkylän koululla

ke 23.3.2016 klo 18–20
Ohjelmassa tehtäväpolku lapsille, pelejä, leikkejä yms.

Makkaranpaistoa, mehua ja pullaa
Tervetuloa pitämään hauskaa!

Toivottaa Ypäjänkylän koulun vanhempainyhdistys

Perinteinen
Kuutamohartaus
keskiviikkona 23.3. 
klo 18.30 alkaen 
Huldan mökillä 

Ohjelmassa kirkkoherra Vesa Parikan pitämä hartaus, 
jonka jälkeen juodaan kahvit kynttilän valossa. Lisäksi 
paistetaan makkaraa ulkotulilla. Myös arvontaa.
Kulje Suorannantien alkupäätä ja tulia seuraten Kas-
kihalmeen pihalta alkavaa polkua, niin löydät perille 
Huldan mökille. Autot voi jättää Kaskihalmeen piha-
piiriin. Lumitilanteen salliessa voit tulla myös hiihtäen. 
Tervetuloa mukaan ainutlaatuiseen kuutamohartau-
den tunnelmaan!

Kuusjoenkulman kyläyhdistys

TEATTERIMATKALLE
Ypäjän kulttuuritoimi järjestää teatterimatkan 

Turkuun Logomo-teatteriin  
keskiviikkona 4.5. kello 19.00 näytökseen

”NELJÄNTIENRISTEYS”
Sukupolvien tarina ulkopuolisuudesta, 

salaisuuksista ja anteeksiannosta.
Turun Kaupunginteatterin Neljäntienristeys on tarina ih-
misistä, jotka kurottavat kohti toisiaan, ja sukupolvista, 
joiden välillä on salaisuuksista rakennettuja seiniä. Esi-
tyksen henkilöt katsovat toisiaan vuosien läpi ja pohtivat, 
valitsivatko oikein. Pienissä hetkissä he yrittävät tehdä 
elämästään itselleen siedettävää.
Pitäjänkätilö Maria tahtoo talostaan pidemmän kuin 
kenelläkään muulla. Hänen avioton tyttärensä Lahja ta-
as tekee kaikkensa sopeutuakseen, saadakseen onnen 
ja vaientaakseen pahat kielet. Lahjan aviomies Onni on 
sotasankari ja taitava talonrakentaja, mutta hän yrittää 
pyytää anteeksi jotain, jota ei edes uskalla sanoa ääneen.
Vuosikymmeniä myöhemmin Lahjan miniä Kaarina tuntee 
olonsa ulkopuoliseksi talossa, jossa menneistä vaietaan 
ja ovet suljetaan. Rakentaakseen omaa elämäänsä haluai-
si Kaarina purkaa sitä, minkä anoppi on liikkumattomaksi 
määrännyt.
Neljäntienristeys on Turun Kaupunginteatterin kotimainen 
kantaesitys. Se on vahva ja tunteva tulkinta suositusta ro-
maanista. Esitys kulkee sata vuotta yhden suvun elämää ja 
elää hetkiä suljettujen ovien Suomessa, suurten kertomus-
ten ulkopuolella.
Lipun ja matkan hinta yhteensä 40 euroa, lähtö Ypäjän 
Pysäkinpaikalta kello 17 (matkalta otetaan kyytiin).
ILMOITTAUTUMISET 31.3. MENNESSÄ KIRJASTOSSA tai 
puh. 050 562 6301 tai sähköpostilla ypajan.kirjasto@ypaja.fi
Tervetuloa mukaan!
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METSÄNOMISTAJAN 
MAALISLAUANTAI
12.3. klo 10 – 14 Lamminkatu 29, Loimaa ja
Ristonkuja 2 B 16, Humppila
Avoimet ovet juuri sinulle! Tule poikkeamaan
ja viihtymään muiden metsänomistajien kanssa.

Oman yhdistyksesi tuttu porukka on paikalla.

Esittelyssä Metsäselain-mobiilimetsäsuunnitelma! 

TERVETULOA!

Metsänhoitoyhdistys Loimijoki

Metsänomistajat

ARVONTA
Voita raivausveitsi!

KAHVIA & PULLAA TEE TAIMITILAUS!

Ypäjän Sotainvalidien ja
Sotaveteraanien yhteinen
KUUKAUSITAPAAMINEN

pidetään Veteraanituvalla torstaina 17. päivänä 
maaliskuuta 2016 klo 14.00.
Jäsenet ja kannattajajäsenet ovat tervetulleita kes-
kustelemaan mm. nyt jo lakkautettujen yhdistysten 
toiminnan jatkamisesta kerhomuotoisena yhteisenä 
epävirallisena yhdessäolona. Samalla saadaan sel-
vitystä miten vielä mukanamme olevien invalidien ja 
muiden veteraanien hyvä huolenpito varmistetaan ja 
missä vaiheessa ns. perinneaikaan siirtyminen on.
Matti Allen Harri Juva 
puheenjohtaja puheenjohtaja
Ypäjän Sotainvalidit Ypäjän Sotaveteraanit
Kumpikin yhdistys on jo tehnyt lakkauttamispäätök-
sen, joten ry (rekisteröitynyt yhdistys) -merkintä pois-
tuu käytöstä. Viralliset asiat hoidetaan lähinnä piirien 
tai liittojen kautta.

Ypäjän Pienviljelijäyhdistys ry:n
VUOSIKOKOUS
pidetään Reijo Vuorentaustalla keskiviikkona
16.3.2016 klo.19.00.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Johtokunta

Ypäjän Ratsastajien
sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
16.3.2016 klo 18.00 Ypäjä-hallin kahviossa.
Tervetuloa!

Hallitus

JHL-729
sääntömääräinen
KEVÄTKOKOUS

Villa Emiliassa maittavan iltapalan kera
keskiviikkona 16.3.2016 klo 18.00.
Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä toiminnan 
suunnittelua.
Tervetuloa.

Johtokunta
P.S. Iltapalatarjoilun onnistumiseksi olisi kiva, jos il-
moittaisit osallistumisestasi 13.3. mennessä viestillä 
050 531 8458 / Mirja.

Ypäjän Kirkonkylän
Työväenyhdistys ry:n
sääntömääräinen
KEVÄTKOKOUS

Kahvila Myllytuvalla, Ypäjänkyläntie 956
tiistaina 15.3.2016 klo 18.00.
Esillä:
– sääntöjen määräämät asiat
– toiminnan suunnittelu
– sääntömuutokset.
Tervetuloa.

Johtokunta

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry
Maaliskuun toimintaa

Kevätkokous Veteraanituvalla tiistaina 15.3.2016 klo 
13.00 (kahvitarjoilu klo 12.30). Käsitellään vuoden 
2015 toiminta- ja tilikertomukset. Vierailijana Etelä-
Hämeen piirin toiminnanjohtaja. Tervetuloa.
Kirjoittajapiiri kokoontuu perjantaina 11.3. klo 13 Aini 
Kulmalan luona.
Naistenpiiri tiistaina 29.3. klo 13 Veteraanituvalla.
Tarinatupa perjantaina 18.3. klo 13 Veteraanituvalla.
Tulevaa toimintaa: Kesäretki 14.6. Hankoon. Tar-
kemmat tiedot myöhemmin Ypäjäläisessä sekä yhdis-
tyksen kotisivulla (www.elakeliitto.fi/ypaja).

Hallitus

Keskustan Perttulan py:n
sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS
pidetään Kunnantalon kahviossa maanantaina 
14.3.2016 klo 19.00.
Johtokunta kokoontuu klo 18.30.
Tervetuloa!

Johtokunta

Ypäjän Riistamiehet ry.
VUOSIKOKOUS
sunnuntaina 13.3.2016 klo 15.00 
Ypäjänkylän Seuraintalossa.

Käsitellään sääntöjen määräämät ja muut esille tule-
vat asiat sekä valitaan johtajat syksyn 2016 hirvieläin-
jahtiin.

Johtokunta

Ypäjän Maamiesseura ry
VUOSIKOKOUS

keskiviikkona 9.3.2016 klo 19.00 Ypäjänkylän Myl-
lytuvalla.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa. 

Johtokunta

Ypäjänkylän Maa- 
ja kotitalousnaiset
Ypäjän Eteläiset Maa- 
ja kotitalousnaiset

MAALISKUUN TOIMINTAA
TEE ITSELLESI KORU -ilta keskiviikkona 9.3 klo 18-
20 Loimaalla ArteMiinassa. Osoite Turuntie, Valinta-
taloa vastapäätä. Yhteislähtö Seuraintalon pihalta klo 
17.30. Tehdystä korusta tarvikemaksu. Tervetuloa.

Kulttuuri Puomi ry järjestää
Kulttuurikävely maanantaisin klo 19, lähtö Osuus-
pankin kellon alta
Hyvinvointipäivä 5.5.2016 klo 12–16 Kartanon kou-
lulla
Varaa pöytäsi nyt! Hinnat:
Kulttuuri Puomi ry:n jäsenet ja sponsorit
– Pöytäpaikka, sis. pöydän 13 e
– Pöytäpaikka, oma pöytä mukana 7 e
Muut
– Pöytäpaikka, sis. pöydän 18 e
– Pöytäpaikka, oma pöytä mukana 12 e
Lajiesittelyt: Tule esittelemään omaa harrastustasi ta-
pahtumaan! Lisää yhdistyksesi/lajisi/taitosi tunnettuut-
ta ja kannusta uusia harrastajia toimintaan mukaan.
Pöytävaraukset ja lisätiedot kulttuuripuomi@gmail.
com tai 050 337 2527.
MUISTA MYÖS Vaihtokirjahylly Karrinpuomissa, tuo 
tullessasi ja vie mennessäsi! Tule tutustumaan vali-
koimaan milloin tahansa ravintolan ollessa auki.

Mielenterveysyhdistys Mielikki ry:n Ypäjän ryhmä
HEVIKIT
kokoontuvat Veteraanituvalla KESKIVIIKKOISIN klo 13–15.
Tarjolla kahvia ja mukavaa seuraa.
TERVETULOA!

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry
KEVÄTKOKOUS

Veteraanituvalla (Perttulantie 7) tiistaina 15.3.2016 
klo 13.00 (kahvitarjoilu klo 12.30).
Käsitellään vuoden 2015 toiminta- ja tilikertomukset. 
Vierailijana Etelä-Hämeen piirin toiminnanjohtaja. 
Tervetuloa.

Hallitus
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Liikuntatapahtumia

YPÄJÄN YLLÄTYKSEN
KEVÄÄN JUMPAT 2016

Pertunkaaren peilisalissa 4.1.–30.5.2016
Maanantai klo: 16.30–17.20 TENAVAJUMPPA 2007–
2010 syntyneet, tunneilla harjoitellaan kehonhallintaa 
ja kehontuntemusta sekä perusliikuntataitoja, opitaan 
yhdessä oloa sekä koetaan uusia elämyksiä leikkien 
kautta. Jäsen; 5 €/tunti tai 40 €/10x-kortti, Muut; 7 €/
tunti tai 60 €/10x kortti. Ohjaajana: Annika Määttänen.
Maanantai klo 18.00–19.00 KAHVAKUULA
tunnilla käytetään kahvakuulaa moni-
puolisesti osana lihaskuntoharjoitte-
lua. Tunnin teema vaihtuu 3-4 viikon
välein. Jäsen; 5 €/tunti tai 40 €/10x-kortti, 
Muut; 7 €/tunti tai 60 €/10x kortti. Ohjaa-
jana: Annika Määttänen.
Torstai klo 16.30–17.20 NAPPULAJUMPPA 2011–
2012 syntyneet, tunneilla harjoitellaan kehonhallintaa 
ja kehontuntemusta sekä perusliikuntataitoja, opitaan 
yhdessä oloa sekä koetaan uusia elämyksiä leikkien 
kautta. Yhteistunteja vanhemman kanssa. Jäsen; 5 €/
tunti tai 40 €/10x-kortti, Muut; 7 €/tunti tai 60 €/10x 
kortti. Ohjaajana: Annika Määttänen.

KUTSU VARSINAISEEN 
OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN
Ypäjän Osuuspankin jäsenet kutsutaan varsinaiseen 
osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään 13.4.2016 klo 
18 Ypäjän Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Kur-
jenmäentie 2, 32100 Ypäjä.
Osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat:
1 Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkas-

tuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilin-
päätöksestä ja toimintakertomuksesta

2 Päätetään edellisen tilikauden tuloslaskelman ja ta-
seen vahvistamisesta

3 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituk-
sen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitus-
johtajalle edelliseltä tilikaudelta

4 Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen 
mukainen ylijäämä/ tappio antaa aihetta

5 Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jä-
senten sekä tilintarkastajien palkkiot

6 Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä 
ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon

7 Valitaan tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkas-
taja

8 Valitaan jäsenten edustajat nimitysvaliokuntaan
9 Lisäosuuksien määrän vähentämisestä päättäminen

• Hallitus esittää, että sääntöjen 11 §:n mukaisten li-
säosuuksien määrää vähennetään siten, että kaikki 
lisäosuudet palautetaan osuudenomistajille niistä 
maksettuja lisäosuusmaksuja vastaan. Palautetta-
va lisäosuuskanta on 433.220 euroa.

10.Osuuspankin lahjoituksista päättäminen
Kokousasiakirjat
Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat jäsenten näh-
tävänä 7.3.2016 alkaen pankin konttorissa ja
internetsivuilla www.op.fi /ypaja.
Ypäjällä 10.2.2016

YPÄJÄN OSUUSPANKKI
Hallitus

Vellinkimäen yksityistien 
VUOSIKOKOUS
pidetään Juha Teperillä maanantaina 21.3.2015 klo 
19.00. Hoitokunta

Hyrsynseudun Kyläyhdistys ry. 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
KEVÄTKOKOUS

sunnuntaina 20.3.2016 klo 14 alkaen Veteraanituvalla.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Levän ja Kartanonkylän yhteisen 
maa-alueen RN:o 981-878-1-0
OSAKKAIDEN KOKOUS
pidetään perjantaina 18.3.2016 klo 19.30 Ypäjän 
Osuuspankin kokoustilassa.
Kokouksessa käsitellään v. 2015 tilinpäätös.
Valitaan laidunalueen asioiden hoidosta vastaava 
asiamies sekä hallitus (neljä jäsentä).
Muut esille tulevat asiat.

Olavi Rassi
laidunalueen asiamies

Levän yksityistien tiehoitokunnan kokous
pidetään perjantaina 18.3.2016 klo 19.00 Ypäjän 
Osuuspankin kokoustilassa. 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat
Tieyksikköluettelo nähtävissä kokouksessa.
Osakkaat tervetuloa kokoukseen

Tiehoitokunnan hallitus

SPR Ypäjän osasto
KEVÄTKOKOUS

torstaina 17.3.2016 kello 19.30 kirjaston monitoimiti-
lassa (hallitus klo 19.00).
Esillä sääntöjen määräämät asiat. Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!

Ypäjän Hevosystäväinseuran

VUOSIKOKOUS
torstaina 17.3.2016 klo 19.00 
Ravintola Karrinpuomissa.
Asialistalla sääntöjen määräämät asiat sekä 
– Vuoden Hevosen 2015 palkitseminen 
– seuran jäsenten v. 2015 kasvattamien varsojen huo-
mioiminen
– toukokuun paikallisravien suunnittelua 
– kakkukahvit
– seurustelua
TERVETULOA!

Johtokunta

Ypäjänkylän Maa- ja kotitalousnaiset

VUOSIKOKOUS
torstaina 31.3.2016 klo 18.30 Seuraintalolla.
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa. 

Johtokunta

Ypäjän Kotiseutuyhdistys ry:n
KEVÄTKOKOUS
pidetään torstaina 24.3.2016 kello 18.00 alkaen
Veteraanituvalla, Perttulantie 7, Ypäjä.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu. TERVETULOA. Hallitus

Ypäjän Karjalaisseura ry
VUOSIKOKOUS
maanantaina 21.3.2016 kello 18.00 alkaen 
Veteraanituvalla, Perttulantie 7, Ypäjä.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa joukolla mukaan!  

Ypäjän Karjalaisseura ry / hallitus

Rajalahden yksityistien
VUOSIKOKOUS
tiistaina 22.3.2016 klo 19.00
Kokouspaikka: Ypäjän OP:n kerhohuone,
Kurjenmäentie 2, 32100 YPÄJÄ.
Maksuunpanoluettelo nähtävillä Jouko Laaksolla, Ra-
jalahdentie 93.

Hoitokunnan pj. Jouko Laakso
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Ypäjän kunta järjestää
ASIOINTIMATKAN FORSSAAN

torstaina 24.3.2016
Lähtö Ypäjän torilta 24.3.2016 klo 10.00 ja 

paluu Forssasta noin klo 12.30.
Matkan hinta on 11 euroa/henkilö. 

Forssassa taksi ajaa kauppakeskuksiin (Prisma, Citymarket) 
ja tarpeen mukaan Forssan keskustaan.

Ilmoittautuminen asiointimatkalle 
Taksi Tuomas Sirénille puh. 040 757 5833. 

KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT 
LUKUVUONNA 2016–2017
SYYSLUKUKAUSI ti 16.8. – ke 21.12.2016
syysloma vko 42 ma 17.10. – su 23.10.2016
KEVÄTLUKUKAUSI ti 3.1. – la 3.6.2017
talviloma vko 8 ma 20.2. – su 26.2.2017
pääsiäisloma pe 14.4. – ma 17.4.2017
+ yksi lauantaityöpäivä lukuvuoden aikana
ESIKOULUN TYÖ- JA LOMA-AJAT OVAT SAMAT KUIN 
KOULUJEN LUKUUNOTTAMATTA LAUANTAITYÖPÄIVIÄ

KIRJASTO
YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO
Hossintie 2, 32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5269 
puh. (02) 7626 5268, 050 562 6301 (kirjastonjohtaja, 
kulttuuriasiat)
sähköposti: ypajan.kirjasto@ypaja.fi
www.ypaja.fi
www.lounakirjastot.fi (kotisivumme ovat uudistuneet, 
käy katsomassa!)
Ypäjän kirjasto löytyy myös Facebookista haulla 
”ypäjän kirjasto”.
Aukioloajat
ma klo 13–19
ti klo 13–19
ke klo 13–16
to klo 13–19
pe klo 13–16
Kuukauden toinen lauantai kello 11–14, maaliskuus-
sa 12.3. Poikkeavat pääsiäisen aukioloajat: kiiras-
torstaina 24.3. avoinna kello 11–14, pitkäperjan-
taista pääsiäismaanantaihin suljettu (25.–28.3.). 
Hyvää pääsiäistä! 
YPÄJÄNKYLÄN LAINAUSASEMA 
Ypäjänkyläntie 951, 32140 Ypäjä as
puh. 050 562 6301
Aukioloajat
ti klo 17–19
ke klo 10–12
Kerran kuukaudessa lauantaina kello 10–13, maalis-
kuussa 5.3.
KEVÄÄN LUKUTEMPAUS
Kevään lukutempaus jatkuu. Voit osallistua täyttämäl-
lä lomakkeen jokaisesta 8.2.–24.3. välisenä aikana 
lukemastasi kirjasta. Osallistuneiden kesken arvotaan 
kirjapalkintoja!
MAALIS-HUHTIKUUN NÄYTTELY
Jokiläänin kansalaisopiston lasten käsityöpajan tuo-
toksia esillä kirjastossa 18.3.-7.4.
LUKUPIIRI
Maaliskuun lukupiiri kokoontuu sunnuntaina 20.3. 
kello 17–19 pääkirjaston näyttelytilassa, luetaan Jo-
nas Jonassonin teoksia. 
AVOIN PÄIVÄKOTI KERTTULAN 
PERHEKERHO
Avoin päiväkoti Kerttulan perhekerho kirjaston moni-
toimitilassa perjantaisin kello 9.30–11.30. Tervetuloa 
mukaan!
TEATTERIMATKA
Kulttuuritoimen teatterimatka suuntautuu Turun Lo-
gomo-teatteriin ”Neljäntienristeys”-esitykseen kes-
kiviikkona 4.5. kello 19 näytökseen.  Varaa paikkasi 
kirjastosta tai puh. 050 562 6301 maaliskuun loppuun 
mennessä.  Lipun ja matkan hinta 40 euroa.

Perus- ja kohdeavustukset
liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimintaan 
vuodelle 2016
Sivistyslautakunta julistaa haettavaksi avustuksia seuraa-
vasti:

Perusavustukset
Perusavustuksia myönnetään varsinaisen toiminnan tuke-
miseen.
Perusavustushakemukseen tulee liittää toimintakertomus, 
tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä toimin-
tavuodelta, toimintasuunnitelma ja selvitys siitä, mikä on 
perustoimintaa, johon avustusta haetaan, sekä talousarvio 
vuodelle 2016.
Mikäli kyseessä on uusi hakija, tulee hakemukseen liittää 
yhdistyksen säännöt.

Nuorisotoimen avustuksia voidaan myöntää ypäjäläisille 
yhdistyksille ja yhteisöille, lapsille ja nuorille suunnatun 
toiminnan tukemiseen.
Liikuntatoimen avustuksia voidaan myöntää urheilu-
seuroille.
Kulttuuritoimen avustuksia voidaan myöntää ypäjäläisille 
yhdistyksille ja yhteisöille sekä yksityisille henkilöille kult-
tuuripalvelujen tuottamiseen ypäjäläisille.

Perusavustukset on haettava kunnan kotisivulta (www.
ypaja.fi) tai kunnanviraston palvelupisteestä saatavalla lo-
makkeella.
Sivistyslautakunnalle osoitetut hakemukset liitteineen tu-
lee jättää 29.3.2016 mennessä osoitteella Ypäjän kunta, 
sivistyslautakunta, Perttulantie 20, 32100 YPÄJÄ. 

Kohdeavustukset
Kohdeavustuksia myönnetään erilliseen, varsinaisen 
perustoiminnan ulkopuoliseen toimintaan, esim. ker-
taluontoisten tapahtumien järjestämiseen, projekteihin tai 
kalustohankintoihin.
Kohdeavustushakemukseen tulee liittää toimintaker-
tomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä 
toimintavuodelta, mikäli niitä ei ole toimitettu perus-
avustushakemuksen yhteydessä, sekä suunnitelma avus-
tuksen käytöstä.
Kohdeavustukset maksetaan kuitteja vastaan. 
Kohdeavustukset on haettava kunnan kotisivulta (www.
ypaja.fi) tai kunnanviraston palvelupisteestä saatavalla lo-
makkeella (sama lomake kuin perusavustuksissa). 
Kohdeavustushakemuksia voi jättää pitkin toimintavuotta 
21.11.2016 saakka osoitteella Ypäjän kunta, sivistyslauta-
kunta, Perttulantie 20, 32100 YPÄJÄ.

Lisätietoja antaa Heikki Vainio puh. 050 574 7740 tai 
heikki.vainio@ypaja.fi   

Sivistyslautakunta

KUNNAN TUKI KESÄTYÖLLISTÄJILLE 2016
Ypäjän kunta tukee yrityksiä, yhteisöjä ja yksityisiä 
nuorten työllistämisessä kesän 2016 aikana. Tukea 
saa 25 ensimmäistä hakijaa hakemusten saapumis-
järjestyksessä. Tukea voi hakea työnantaja, joka jär-

ypäjäläisille koululaisille ja opiskelijoille tai muille työ-
tä vailla oleville nuorille. Kunta korvaa 50 % palkka-
kustannuksista, kuitenkin enintään 300 € työllistettyä 
nuorta kohden. Työn on toteuduttava touko-elokuun 
välisenä aikana.
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 työllistämi-
sestä, jolla on mahdollisuus saada tai joka jo saa 
työvoimaministeriön työttömyyskorvausta tai muuta 
avustusta.

• Työssäolojakson tulee olla vähintään yhden kuukau-
den pituinen 

• Tarjotun työn ja työehtojen tulee olla nuorista työnte-
kijöistä annetun lain mukaisia.

• Työnantaja huolehtii omalla kustannuksellaan tarvit-
tavista vakuutuksista.

• Tuki maksetaan työsuhteen päättymisen jälkeen 
työnantajan pankkitilille hyväksyttäviä palkkatosittei-
ta tai niiden kopioita vastaan.

Työnantajan tulee ilmoittaa kunnalle nuoren työl-
listämisestä internet-sivuilta www.ypaja.fi ja kun-
nanvirastosta saatavilla lomakkeilla jo ennen 
työsuhteen alkamista viimeistään 27.5.2016 sekä 
viivytyksittä työsuhteen päätyttyä. Ilmoituksen 
tekeminen on edellytyksenä avustuksen saamisel-
le. Tarvittavat lomakkeet saa internet-sivuilta www.
ypaja.fi ja kunnanvirastosta. Lisätietoja antaa nuoriso-
ohjaaja Maija Kemppainen p. 050 574 7732.

 Ypäjän kunta

KEVÄÄN KOKEILU!!!
PERHELIIKUNTAVUORO 
PERTUNKAARESSA
lauantaisin
klo 12.00–13.00 5.3.2016 alkaen
Perheliikunta on tarkoitettu lapsille vanhempineen, yh-
dessä liikkumiseen.
Miten vuoro toimii?
– vuorolla ei ole ohjaajaa
– tilaa ja välineet ovat käytössä touhuta ja temmel-

tää (esim. temppuradat + sisäpelit)
– paikalla olevat perheet suunnittelevat ja sopivat toi-

minnan alussa yhdessä
– tilaa voidaan jakaa tekemisen ja kävijämäärän mu-

kaan
– käytön jälkeen yhdessä siivotaan välineet ja vanhem-

mat vastaavat välineet paikoilleen
– tällä vuorolla lapset liikkuvat vanhempien kanssa ja 

vastuulla, (ei vakuutuksia)
– 5 e/kausi/jäsen, 25 e/kausi/ei jäsen, (9 x maalis-huh-

tikuussa)
– vuorolle haetaan vuorovastaavaa/-vastaavia, jotka 

huolehtisivat salin ovet auki sekä kirjaisivat kävijät.
– lisätietoja Mirka / 050 355 9901

Järj. Ypäjän Yllätys

AVOIN PERHEKERHO KIRJASTOLLA
Maaliskuussa tulee pääsiäinen. Kerhossa tehdään pääsiäis-
kortteja, virpomisvitsoja ja pääsiäiskoristeita. Perjantaina 4.3. 
paistetaan makkaraa Partiomajalla.  Kerhoon ovat tervetulleita 
myös isovanhemmat tai isät lasten kanssa. Osallistumismaksu 
2€/perhe sisältää välipalan.  Lisätietoja: Aulikki puh: 040-840341  

Tervetuloa mukaan! 

Ypäjä 140 vuotta, juhlaa koko vuosi!
Juhlatoimikunnan ensimmäinen kokoontuminen on pidetty 
ja monenlaista jo suunniteltu (osa tapahtumista on ajatuk-
sen asteella, mutta toisista jo päivämääräkin selvillä):
Kirkkonäytelmä Markuksen evankeliumi tiistaina 8.3. kello 
13 (koululaisesitys) ja kello 18
• Huldan kuutamohartaus 23.3., juhannusviikolla lauluilta 

Tuottajain Tuvalla, Pertun päivillä valokuvanäyttely Kuus-
joen kyläyhdistyksen 20 vuoden ajalta, kesällä konsertti, 
jossa vetovoimainen esiintyjä.

• Veteraanijuhla 24.4.Messu kirkossa, juhla seurakuntako-
dissa.

• NuVan kaaospeli-päivä alakoululaisille.
• Hyrsynkulmalla kylvöjen siunaus toukokuussa, juhannuk-

sena aatonaaton tanssit, kesällä musiikkitapahtuma
• KulttuuriPuomin Hyvinvointipäivä 5.5. 
• Leijona-soutu 20.5.
• Seuraintalolla Avoimet kylät -tapahtumassa näyttely Ypä-

jänkylän historiasta 11.6.
• Pertun päivien juhlajuoksu keskustan alueella lauantaina 

20.8.
• Vanhojen maatalouskoneiden näyttely, työnäytöksiä, käsi-

töitä ja tarjoilua
• Juhlarahan lyönti / oma postimerkki / kuvateos
• Ypäjän musiikkiteatterissa musikaali My Fair Lady 17.6.–

9.7., lauluiltoja elo-syyskuussa, lastennäytelmä Prättäkitti 
ja Yrjä Pytyn tapaus Pertun päivien aikaan

• Seurakunnan perinteinen munkkikahvila toimii taas Pertun 
päivänä, joulukonserttia suunnitellaan, mahdollisesti esiin-
tyy Kyösti Mäkimattila

• Yleisölle avoin leikkausnäytös Hevossairaalassa
• Hevosopiston nahka- ja puutyöverstaissa sekä sepän pa-

jassa työnäytöksiä ja tuotteiden esittelyä 20.8.
Ohjelma vahvistuu ja varmistuu vuoden kuluessa, päivite-
tään jokaisessa Ypäjäläisessä ja www.ypaja.fi etusivulla lin-
kissä Ypäjä 140 vuotta. 
Seuraava suunnittelukokous on kirjastossa torstaina 3.3. 
kello 18.00. Mukana myös Wulffin edustaja Mikko Lehtonen 
esittelemässä mahdollisia juhlavuoteen liittyviä mainoslah-
joja. Tervetuloa!


