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Autokoulu Ypäjällä
Aloitus ti 1.2.2011 klo 19.00, Potku

On hyvä aloittaa 4 kuukautta ennen
syntymäpäivää (18 v.) tai aiottua kortin saantia.
Varsanojantie 83,  YHO:n ruokalan alakerta, ”Potku” 

Forssan Autokoulu Oy
03-422 2222 (toimisto), Kimmo 050 913 0776,

Jouni 040 776 1223, Matti 0500 487 001.

Ypäjän Yllätykselle Suuret Kiitokset
huomaavaisuudesta ja onnitteluista.

Lämmin kiitos kaikille!
Leila

YPÄJÄN

TAKSI
Puh. (02) 727 1180

En juhli,
olen pilikillä.

Pekka Rämö

Vuokrattavana
Yksiö Kallenpolulla.

Puh. 040 583 3571

Parturi-kampaamo-
Raija Pastell-Fält

AVOiNNA ma-pe klo 10-18 tai sopimuksen mukaan,
lauantaisin sopimuksen mukaan.

Puh. gsm 02-767 3533, 050 347 8448
Tolmintie 4, YPÄJÄ

Ba
lm

ai
n

PARIS

100% aito hiuspidennys/
tuuhennus/raidat sinetti-
ja kampakiinnityksellä

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

Puh. 050 372 1172
Avoinna: ma–pe 10–18.

Lauantai ja iltatyö sop. mukaan

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

Hyvää Vuotta 2011!

KUNNANJOHTAJAN
LÄKSIÄISKAHVIT

kunnanvirastolla
13.1.2011 klo 9-16

Tervetuloa ihan
jokainen!

Voi varata myös ajan
02 7626500



2 Tammikuu / 2011

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

39. vuosikerta.

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

Päätoimittaja:
Erkki Virolainen

Sivunvalmistus:
Pirkanmaan Lehtipaino Oy

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

ILMOITUSHINNAT
Etusivun alaosa  
0,75 €/ pmm + alv 

Takasivu 
0,75 €/ pmm + alv 

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

Määräpaikkakorotus
0,10 e / pmm + alv

Yhdistysten ilmoitukset
Maksutta

TILAUSHINNAT
Ypäjän kunnan alueen
osoitteisiin veloituksetta

Tilaukset kotimaahan ja  
ulkomaille 1.2.2011 alkaen
30 e / vuosikerta

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

ISSN 1237-2528

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

Ypäjän seurakunta
Perttulantie 10
32100 Ypäjä
puh. (02) 767 3108
fax. (02) 767 3081

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

Diakoniatoimisto avoinna
to ja pe klo 9.00–11.00
puh. 040 553 6362

PAINOPAIKKA
Pirkanmaan Lehtipaino Oy

Helmikuun Ypäjäläinen 
ilmestyy torstaina 3.2.2011
Lehteen tarkoitettu aineisto 
on toimitettava kunnantalolle 
27.1.2011  klo 15 mennessä.

Maaliskuun Ypäjäläinen ilmestyy 
3.3.2011.

Seurakunnan asiat

kirkkoherra
Risto Ahti

Uudenvuodenaattona 31.12. klo 21 iltakirk-
ko ja ehtoollinen. Asiat tarkemmin joulukuun 
listassa.

Uudenvuodenpäivänä 1.1. ollaan kirkos-
sa päivällä kello 12 ja lauluina käytetään 
kauneimpia joululauluvihkoja.

Sanankirkko sunnuntaina 2.1. klo 10 
seurakuntakodilla. Juodaan Liisa keittämät 
makoisat kahvit päätteeksi. Katso joulukuun 
listaa.

Loppiaisena torstaina 6.1. klo 10 messu. 
Virret joulukuun listassa.

Sunnuntaina 9.1. klo 10 sanankirkko.
Tämä on perinteisesti Ypäjän leijonien eli 
Lions-klubien kirkkopyhä. Kirkon jälkeen on 
seppeleen lasku sankaripatsaalle. Päivän tee-
mana on kasteen lahja. Virret: 215: 1-4, 475: 
4, 519, 547, 178: 1-. Kirjoittamani esirukouk-
sen lukevat kolme henkilöä Lions-klubeista 
eli niiden tämän kauden toimihenkilöistä. Pu-
hutteleva virsi 516 lauletaan tuon lukemisen 
aikana. Kun A on lukenut, niin lauletaan 516: 
1-3, ja kun B on lukenut, säkeistöt 4-6, ja kun 
C on lukenut, virsi loppuun. Päätösvirtenä on 
524: 7-8. Virsi puhuu palvelemisesta, kuten 
leijonatkin palvelevat.

Ilmarin päivän messu toinen sunnuntai 
loppiaisesta 16.1. klo 10. Vietetään messua 
eli ehtoolliskirkkoa Vastahan joulusta on hen-
gissä selvitty ja nyt ollaan jo selvästi valoi-
sammalla paikalla. Päivän aiheena on Jeesus, 
joka ilmaisee jumalallisen voimansa. Virret: 
340, 728, 345, 176, 576: 1,  Hpe-virtenä 229. 
Päätösvirsi on 368.

Ennin ja Einin päivän messu sunnuntai-
na 23.1. klo 10. Kolmas sunnuntai loppiaises-
ta ja aiheena on Jeesus herättää uskon. Virret: 
184: 1-6, 729, 389: 1-3, 371: 1-4, 202: 1-, 
Hpe-virtenä 425. Päätösvirsi 397.

Sunnuntaina 30.1. Irjan päivänä jumalan-
palvelus klo 10. Päivä muistuttaa siitä, että 
Jumalan armoa ei ansaita ja Jeesus auttaa 
hädässä. Hänen armonsa on sama kaikkia 
kohtaan. Tämä on rippikoulupyhä, ja oppi-
laat tulevat jo klo 9.30 kirkkoon ja tenttiin: 
Käskyt, Isä meidän, Herran siunaus, Uskon-
tunnustus, pienoisevankeliumi ja lähetyskäs-
ky. Psalmi: ”Mahtava on meren aallokko, 
mahtavampi vaahtopäinen myrsky, mahtavin 
on korkeuden Herra.” Päivä kehottaa jättäy-
tymään Jeesuksen varaan. Virsissä esiintyy 
meri-sana. Jos ei esiinny, niin tule Ristolta 
pyytämään kirja. Nyt tehdään merimatkoja 
laulujen muodossa. Virret: 307, 128: 2, 482 
(mahtava virolainen virsi), 560: 1-4, 594: 1-, 
esirukouksen aikana vuorovirtenä 333, kolme 
värssyä kerrallaan. Päätösvirsi on 593: 4-6.

Lähetyskynttelikkö on kirkon takaosassa. 
Kun tulet kirkkoon niin voit sytyttää kyntti-
län ja miksei useampiakin jonkin asian takia 
jonka itse tiedät. Vapaaehtoisen maksun voit 
antaa nimikkokohteillemme kynttilöiden vie-
ressä olevaan lukittuun laatikkoon. Kynttilän 
sytyttäminen on rukousta.

Terveisin
Risto Ahti

Tammikuun 2011
kirkon tapahtumat

Ypäjän seurakunnan
diakoniatyö 

Tammikuu 2011
Diakoni Hanna Hakalan vastaanotto
tammikuussa keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 9–11. 
Huom! Poikkeuksena viikko 1, jolloin vastaanotto on tiis-
taina 4.1. ja perjantaina 7.1. klo 9–11.

Diakonin yhteystiedot Hanna Hakala, puh. 040 553 6362, 
s-posti: etunimi.sukunimi@evl.fi. Diakonia voit tulla ta-
paamaan sopimuksen mukaan muulloinkin tai pyytää ko-
tikäynnille, soita niin sovitaan aika. Diakonin kanssa voit 
keskustella luottamuksellisesti mieltäsi painavista asiois-
ta, suruista ja murheista. Tai voit tulla ihan vain tervehti-
mään tai kysymään, jos sinulla on asiaa diakoniatyöstä.
EU-elintarvikkeita on vielä jäljellä. Niitä voi hakea vas-
taanottoaikoina, ja niitä voidaan kuljettaa kotikäynneillä 
myös kotiin. Muistakaa ottaa omat kassit mukaan! 

Diakoniatyössä tapahtuu
Hartaudet Palvelukeskuksessa pidetään tammikuussa 
keskiviikkona 5.1. ja 19.1. klo 13.00 Hoivalla ja klo 
13.30 Ruustinnassa. Lukkarin KeVa-hartaudet pidetään 
keskiviikkona 5.1. ja 19.1. klo 14.10.
Työttömien ruokailut keskiviikkoisin klo 11.30, alkaen 
keskiviikosta 12.1.2011. Ruokailun hinta on edelleen 
3 euroa, mutta työnhakukorttia näyttämällä maksaa 
ruoka vain 2 euroa.
suurta onnittelujuhlaa vietetään torstaina 13.1. klo 11 
alkaen.
kultaisen iän kerho kokoontuu torstaina 20.1. klo 
11.00–13.00. Maksu ruoasta on edelleen 4 euroa, mutta 
vapaaehtoinen kahviraha kerätään kahvituksen aikana 
retkikassaa varten. 
Siunattua vuoden 2011 alkua jokaiselle toivotellen 

diakoni-Hanna

Kaikkia halukkaita kutsutaan 
mukaan Nuutin päivänä niin 
kutsutuille talvikinkereille, 
joiden yhteydessa onnitellaan 
vuonna 2011 pyöreitä täyttä-
viä. Siispä 1941 syntyneet ja 
1936 syntyneet ja tietysti myös 
1931 ja 1926 syntyneet ja totta 
kai 1921 syntyneet (ja kaikki 
sitä aikaisemmat) olette ter-
vetulleita juhlahetkeen seura-
kuntakodille. Ja mukaan myös 
kaikki muut halukkaat juttele-
maan ja laulamaan ja seuruste-
lemaan, sillä tilaisuus on avoin 
kaikille. Pidetään samalla ”mu-
kavia kinkereitä”.

Juhla on torstaina 
tammikuun 13. 
päivänä kello 11.00 
seurakuntakodilla

Juhla alkaa klo 11 ohjelmal-
la, jossa myös lauletaan ja ju-
tellaan ja puhutaan tämän vuo-
den kinkeriaiheista. Sitten seu-
raa vaihe, jossa kaikki vuonna 
2011 pyöreitä täyttävät 70, 75, 
80, 85 ja 90 vuotta täyttävät 
saavat itse valita kirjansa. On 
miehille miehekästä luettavaa, 
on runokirjaa ja kaunokirjalli-
suutta, on Päivän sanaa ja Suo-
ria sanoja ja jännitystä ja huu-
moriakin löytyy. Valikoima on 
todella suuri. Jokainen saa itse 
valita kirjansa, jonka jälkeen 
ilmoittaudutaan ”rovastille”, 
joka kruksaa kirjan saaduksi 
ja samalla kiinnitetään tarra. 

Myös ystävä, naapuri tai kuka 
tahansa voi hakea kirjan vaik-
ka onniteltava ei olekaan itse 
paikalla. Joku voi hakea kirjan 
useammallekin täyttävälle sa-
malla kertaa.

Paijan Maatilamajoitus 
kahvittaa

Tällä kertaa kaakkukahvit 
tarjoaa Paijan maatilamajoitus 
Köllistä. Päivi ja Hannu Paija 
ovat jo vuosikaudet järjestä-
neet Areenallaan kaikenlaisia 
juhlia. Perinteiseen tapaan joku 
tulee Paijalta tapaamaan juh-
laväkeä. Tämä juttutuokio ta-
pahtuu noin klo 12.30 tienoilla 
ja tilaisuus päättyy kaakkukah-
veisiin. Pöydän antimet kattaa 
Liisa Hietamäki kaakuista ja 
muista tarvikkeista, joita keit-
tiöön ilmaantuu. Viime vuonna 
oli paikalla yli 80 henkeä, ja 
kaikilla oli hauskaa. Pannaan 
nyt paremmaksi ja lähdetään. 
Joskus klo 13 jälkeen pääsevät 
ensimmäiset lähtemään tilai-
suudesta.

Mitä jos ei pystykään 
tulemaan mukaan?

Se tarkoittaa sitä että al-
lekirjoittanut Risto tuo onnit-
telukirjan kotiin joskus kulu-
van vuoden aikana. Usein se 
käynti tapahtuu ihan yllättäen 
ja joskus soitellaankin vaikka 
nykyään ei tuosta puhelinluet-

telosta ole juurikaan apua. Se 
ei suinkaan tapahdu oikeana 
syntymäpäivänä, jolloin mo-
nesti päivänsankari on piilossa, 
vaan ihan koska tahansa. Pappi 
tulee kuin salama kirkkaalta 
taivaalta, jota ei edes aavista.

Tarjotkaa kyytiä ja 
tulkaa itsekin

Keskitalven aikaan on kin-
kereitä ja nämä onnittelujuh-
lat ovat yksi sellainen. Siellä 
saadaan tavata tuttuja, jutella, 
kahvitella ja saadaan Sanan ja 
Virren viisautta ja lohdutusta 
mukaan. Tämä käytäntö on jat-
kunut noin 15 vuotta Ypäjällä, 
kun suurta onnittelujuhlaa ja 
kaikkien ypäjäläisten kinkeri-
hetkeä vietetään. Ja vielä vihje: 
kun kirjan haettuasi ilmoittau-
dut Ristolle, niin nimeä ei tar-
vitse sanoa vaan vuosimäärä 
ja kuukausi, niin eiköhän ala 
papereista löytyä. Nimet eivät 
ole aakkosjärjestyksessä. Esi-
merkiksi: 75 vuotta ja kesäkuu, 
niin sieltä ruvetaan etsimään 
sen Maija Meikäläisen nimeä. 
Ja jos ei kehtaa sanoa ääneen, 
niin kirjoittakaan lapulle: 75 
vuotta ja helmikuu. Tai pyytää 
naapurin emäntää hakemaan 
kirjaa, niin ei tule selville edes 
tuo tuleva täyttäminen. Joka 
tapauksessa odottelen mukavia 
juhlia. Tervetuloa mukaan.

Risto Ahti

Suuri onnittelujuhla
tammikuun 13. päivänä

Talvikauden juhlahetket eli kin-
kerit kyläkunnissa lähestyvät. 
Tänäkin vuonna niihin osallis-
tuu rippikoululaisia, jotka voi-
vat itse valita, mihin kahteen 
kinkeritapahtumaan osallistuvat. 
Nimenomaan rippikoululaisia 
luetetaan. Kinkereiden aiheena 
on: Seurakunnan juhla - messu. 
Tosin alkuhartaudessa tulee esil-
le myös kirkkovuosi, sillä entis-
ajan ihmiselle kirkkovuosi oli 
suuri ”kuvakirja”, joka antoi elä-
mälle sisältöä alkaen adventista 
ja sitten jokaisena vuodeaikana 
sunnuntait ja juhlapyhät antoi-
vat hengen ravintoa tapoineen 
ja perinteineen. Kinkereillä lue-
tettavat kohdat tuodaan muka-
na ja annetaan rippikoululaisten 
lukea. Ennen kaikkea tilaisuus 
on leppoisa, välillä pientä jutus-
telua ja sitten taas laulua. Uuden 
kanttorimme Jari Jankaman piti 
olla mukana, kun laululla on 
keskeinen osa kinkereillä. Nyt 
on mukana Tapio Laurila tai jo-
ku muu sijainen. Virsi annetaan 
kinkeripiirille uudeksi alkavaksi 
vuodeksi. Luettelen viime tal-
vena annetut kyläkuntien vir-
ret, jotka Tapio Laurila valitsi: 
Manninen 576, kaikkien ypäjä-
läisten kinkerit ja onnittelujuhla 
srk-kodilla 327, Palikkala 508, 
Levä-Saarikko 561, Varsanoja-
Kartanonkylä 473, Ypäjänkylä 
196, Hyrsy- Vähäsuo 46, Perttu-
la 505 ja Kuusjoki 455.

Vuoden 2011 kinkereillä jä-
tetään taloon erityinen kinkeri-
taulu, jonka voi sitten kehystää 
ja laittaa seinälle. Viime vuo-
sina on tällaisia kunniakirjoja 
tehty ja olen huomannut että 
monessa talossa sellainen riip-
puu seinällä kehystettynä.

Myös ajankohtaisista 
asioista voi kysellä ja 
niistä voidaan keskustella

Kinkerit alkavat klo 18.30, ja 
ohjelmaa on tunnin-puolentoista 
verran ja päätteeksi vasta kahvit, 

mutta vain yksinkertainen tar-
joilu. Pidetään mukava talvieh-
too, johon ei talonväen tarvitse 
sen tarjoilun takia niin kauheasti 
nähdä vaivaa. Huom. Hyrsy-Vä-
häsuolla on poikkeus: päivällä 
klo 12. Seuraavat kinkerit eli 
lukuset 2011.

HYRSY-VÄHÄSUO: sunnun-
taina tammikuun 9. päivä päivällä 
kello 12.00 Pirjo ja Ismo Laurila 
ja osoite on Laurilantie 52.

MANNINEN: keskiviikko-
na 12.1. klo 18.30 Sillapäässä, 
Mannistentie 48.

KAIKKIEN KINKERIT ja 
onnittelujuhla torstaina 13.1. 
päivällä klo 11 srk-kodilla. Lue 
erillistä juttua Ypäjäläisestä tästä 
perinteisestä suurjuhlasta, joka 
täyttää salin ja Paijan Areena eli 
Maatilamatkailu tarjoaa kahvit.

PALIKKALA: tiistaina 18.1. 
klo 18.30 Liisa ja Matti Sippo-
nen, Peto-ojantie 191.

LEVÄ-SAARIKKO keski-
viikkona 19.1. klo 18.30 Taina 
ja Heikki Kuivamäki Perttulassa 
Suomi-Designin tiloissa taideku-
tomossa.

VARSANOJA-KARTANON-
KYLÄ: tiistaina 25.1. klo 18.30 
Mika Paija, Hanttulantie 46.

YPÄJÄNKYLÄ: keskiviikko 
26.1. klo 18.30 Maarit ja Risto 
Rantanen, Onkijoenperäntie 46.

PERTTULA: tiistaina 1.2. klo 
18.30 Liisa ja Erkki Rautiainen, 
Ypäjänkyläntie 282.

KUUSJOKI: keskiviikko 2.2. 
klo 18. 30 Anne ja Matti Alanko, 
Kuusjoentie 90.

Huom. Kyläkuntien rajoista 
ei tarvitse välittää, vaan terve-
tuloa kauempaakin. Kinkereillä 
on kanttori mukana ja paljon 
myös lauletaan. Kanttori tuo 
mukanaan soittopelin, mutta 
jos jossakin on oma piano, niin 
voitte soitella, että ei tarvitse 
tuoda mukanaan säestyslaitetta. 
Siunausrikasta uutta vuotta 2011 
toivottaen.

Risto Ahti

KinKeriT 2011 
Ypäjällä
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Koulujen päätöspäivänä on 
harvoin hautajaisia, mutta nyt 
viimeksi sellaiset nähtiin 5.6. 
Kustaan päivän aattona. Lähellä 
Someron rajaa Sorvarin perhe 
on asunut: isä Viljo Johannes, 
syntynyt Muolaassa 11.7.1927, 
ja hänen vaimonsa, Ypäjällä syn-
tynyt Elvi Anneli Ruoho. Aika-
naan heidät vihittiin 1.11.1959, 
ja avioliitosta syntyi Vesa Juha-
ni, talon nykyinen isäntä.

Tiedän melko tarkasti Viljon 
syntymäpaikan Muolaassa Kirk-
kojärven rannalla, sillä läheisillä 
kirkon raunioilla ja hautausmaal-
la olen usein käynyt. Joskus tein 
juoksulenkinkin sinne järven 
rantamille sillä aikaa kun väki 
tarkasteli kirkon aluetta. Siel-
lä mahtavan maiseman keskellä 
Viljo vietti lapsuutensa ja kävi 
koulua. Pojan ollessa 12-vuotias 
syttyi talvisota ja siihen loppui 
koulutyö ja lähdettiin evakkoon 
Loimaan Niinijoelle. Loimaan 
aluehan oli silloin muolaalaisten 
asuinpaikkaa, nykyisin siellä on 
paljon kurkijokelaisia.

Jatkosodan alettua ja suoma-
laisten vallattua takaisin Muo-
laan alueen lähtivät myös Sor-
varit takaisin Karjalaan, ja uusi 

tupa pystytettiin poltetun tilalle. 
Siellä elämä alkoi sujua, mutta 
uutta kirkkoa ei ruvettu lähistölle 
rakentamaan vaan uutta seura-
kuntataloa. Se oli tarkoitus vih-
kiä käyttöön, mutta juuri ennen 
alkoi suurhyökkäys, ja karjalai-
set lähtivät uudestaan evakko-
matkalle ennen juhannusta 1944. 
Määränpäänä oli tällä kertaa Mä-
kelän kartano Urjalassa.

Elämä alkoi asettua pai-
koilleen ja perhe sai asutusti-
lan Somerolta Lahden kylästä 
nykyisen Muolaantien varrelta. 
Siitä joskus allekirjoittanutkin 
on ajanut Somerolle, jos olen 
ensin poikennut jossakin Hyr-
sy-Vähäsuon alueella. Noihin 
aikoihin rakennustöitten olles-
sa vilkkaimmillaan Sorvarilla 
Viljo oli armeijan palveluksessa 
”harmaissa” kuten sanottiin. Ar-
meijan jälkeen nuori mies sai 
hommia Someron Sähkö ja Kone 
-liikkeestä. Itsekin tunnen tuon 
kaupan joka edelleen toimii So-
meron keskustassa. Sanottiinkin 
että jos jotakin tavaraa tai apua 
tarvittiin, niin hyvä oli kääntyä 
tuon liikkeen puoleen. Jos sieltä 
ei apua löytynyt, niin ei löydy 
sitten muualtakaan.

Viljo teki putkihommia ja 
sähkötöitä pitkin Someroa: ra-
kennettiin uutta sähkölinjaa, 
talot saivat sähköt, vesipump-
puja asennettiin ja lypsykoneita 
myytiin ja vietiin taloihin. Hän 
joutui opettamaan jopa lehmiä 
uuteen koneeseen ja samalla 
opettamaan talonväkeä lypsimi-
en käytössä. Joskus 1950-luvun 
jälkipuoliskolla myös kotiini 
Rauhalinnan tilalle Lautelaan tu-
li lypsykone, ja saattaa olla, että 
juuri Viljo Sorvari on ollut asen-
tamassa ja opastamassa. Kaikki 
tavarat muistaakseni ostettiin 
Someron Sähkö ja Koneesta. 
Muihin kauppoihin ei luotettu.

Maanviljelyshommia hoi-
dettiin muitten töitten ohessa ja 
vuonna 1959 alkoi sitten Elvin 
kanssa avioliitto, joka kesti yli 
puolen vuosisadan. 1960-luvun 
alussa Viljo osti veljensä Veikon 
kanssa traktorin, jolla tehtiin ky-
lällä urakointia. Tuohon aikaan 
Suomi alkoi koneistua ja trakto-
reita ilmaantui taloihin. Muistan 
meilläkin käyneen traktorikaup-
piaan joskus 1961 ja naapuri-
huoneesta kuului selvästi isän 
ääni: ei osteta, sillä pojalla on 
mielessä aivan muut harrastuk-

set kuin maanviljelys. Ja niinpä 
en ole koskaan ajanut traktoria.

Melko pian ilmaantui myös 
puimuri Viljon työkaluksi ja het-
ken päästä niitä traktoreita ja 
puimureita oli kaksin kappalein. 
Kaikenlainen urakointi jatkui 
Viljo Sorvarilla 1970-luvun puo-
liväliin asti, kunnes Viljo siirtyi 
Ypäjälle isännöimään vaimonsa 
Elvin kotitilaa.

Elämä jatkui, ja 1988 tila siir-
tyi jatkajalle ja koitti varhais-
eläkeaika. Virkanimitys muut-
tui pehtoriksi, koska työnteko 
ei hidastunut. Ja Viljo kuului 
siihen ikäryhmään suomalaisia 
viljelijöitä, jonka edustajat osal-
listuivat vointiensa mukaan tilan 
töihin. Toki sairaudet hidastivat 
kulkua, mutta ohjeita ja kom-
mentteja nuori isäntä sai Viljol-
ta. Eihän kukaan pysty koskaan 
irrottautumaan elämän töistään. 
Kerrotaan että vielä viimeisinä 
päivinä keväällä 2010 Viljolla 
oli huoli kylvöistä, koska kevät 
tuntui kulkevan välillä hitaasti 
eteenpäin. Kesäruusujen kou-
lunloppumispäivänä Viljo sai 
kauniin hautakummun Ypäjän 
hautausmaalle.

Risto Ahti

Maanviljelijä Kärppäsaarentiellä:

Viljo Sorvari

Sanomalehdestä saivat lukijat 
tietää, että 86-vuotiaana on Erik 
Mattsson saanut kutsun siirtyä 
yli ajan rajan. Siinä kuolinilmoi-
tuksessa ikävöiden muistelivat 
tuttujen ja ystävien ohessa pois-
lähtenyttä Kirsti ja Kalevi sekä 
Markus, Johanna, Aimi ja Pipsa. 
Ja värssynä ovat sanat: ”Niin 
väsyneenä loppumatkan kuljit, 
uneen rauhaisaan silmäsi suljit. 
On hiljaisuus ja suru sanaton, 
mutta tiedämme, sinun hyvä olla 
on.”

Muistotilaisuutta vietet-
tiin Palvelukeskuksessa, koska 
Erik asui Valkovuokossa varsin 
pitkän aikaa, peräti 15 vuotta 
huoneessa joka oli ruokasalin ja 
olosalin vieressä käytävän alku-
päässä.

Oikeastaan koskaan en op-
pinut häntä tuntemaan, sillä ti-
laisuuksiin hän ei osallistunut. 
Ymmärsin että hän halusi olla 
rauhassa huoneessaan ja äkkiä 
ne ajat kuluvat sillä tosiaan 15 
vuotta hän asui Valkovuokossa ja 
sitä ennen Ypäjänkylässä junara-
dan varressa. Muutama vuosi sit-
ten olin palvelutalon kuntosalilla 
yhdessä Jan-Peter Sandbackan 
kanssa. Siinä tietysti juteltiin 
maratoneista ja tietysti säästä 
ja muustakin. Sitten Sandbacka 
lähti ja sanoi menevänsä katso-
maan hyvää ystäväänsä Erikiä. 
Silloin kysyin että missä se hyvä 
ystävä täällä on ja sain kuul-
la että Mattsson. ”Jaa, tosiaan 
vuosikaudet on Valkovuokossa 
sellainen nimi ollut oven päällä”, 
ja nyt vasta minulle selvisi että 
kyseessä on hevosten kanssa te-
kemisissä ollut eläkkeellä oleva 
poliisi.

Ratsupoliisina 
Helsingin Ruskeasuolla

Tytär Kirsti Siekkinen antoi 
minulle tietoja Erikistä. Matts-

sonin työ uraan kuului sähkö-
miehen hommia ja vuonna 1947 
hän pääsi poliisikoulusta ja toi-
mi Helsingin Ruskeasuolla 25 
vuotta ratsupoliisina. Ja kerro-
taan että Helsingissä joulukadun 
avaaminen Aleksilla oli Erikille 
juhlaa. Hän oli yhtenä ratsastaja-
na avaamassa joulukatua. Itsekin 
muistan lehdistä valokuvia, ja 
lapsena ajattelin, että olisinpas 
halunnut päästä joulukadun ava-
jaisiin. Myös käden taitoja hä-
nellä oli, koska hän korjasi ja 
teki valjaita ja korjasi satuloita 
ja varmasti kaikkea muutakin. 
Hän osallistui ratsastuskilpailui-
hin pitkin Eurooppaa ja voitti 
poliisiratsastajien palkintoja. Ne 
palkinnot hän antoi hevosopis-
tolle, missä niitä voidaan ihailla 
tulevinakin vuosina.

Tytär kertoi minulle, että hä-
nen isänsä ehkä tärkein ja rak-
kain ja pitkäaikainen työkaveri 
oli hevonen nimeltä Humu-Pek-
ka. Juuri tuolla hevosella niitä 
palkintoja saatiin ja kaikki lah-
joitettiin hevosopistolle. Humu-
Pekkaan liittyen voitaisiin sanoa, 
että tuskin kukaan ihminen oli 
siihen aikaan yhtä tärkeä kuin 
tuo rakas hevonen.

Eläkkeelle päästyään hän 
erakoitui melkoisesti ja yhtenä 
syynä lienee ollut se että selkä ei 
kestänyt ratsupoliisin hommaa.. 
Mutta ei se ratsastus kokonaan 
jäänyt unhoon, vaan eläkkeellä 
ollessaan hän oli opettamassa 
ratsastusta Kesälahdella ja ehkä 
myös Kirkkonummella ja eri-
tyisesti viimeksi Ypäjällä hevo-
sopistossa. Ja nyt tietysti ym-
märrän että hän oli Sandbackan 
tuttuja. Erik Mattsson oli myös 
kilpailujen tuomarina.

Sitten tulivat sairaudet ja sitä 
myöten asunnon saaminen Val-
kovuokossa. Kerrotaan hänen 
olleen hyvin itsenäinen oma 
persoonansa ja vieläpä ihmisten 

mukaan myös itsepäinen. Vii-
meisinä vuosina yhteydet myös 
omaisiin uudistuivat ja varsinkin 
syntymäpäivänä 13.4. lähiomai-
set tapailivat toisiaan. Vieläpä 
kuluneena kuumana kesänä Erik 
oli kysynyt tyttäreltään, että tu-
letko käymään vielä kesällä. Sit-
ten tuli 19.8. päivä ja tieto siitä, 
että Erik Mattsson on rauhalli-
sesti nukkunut ikiuneen. Pitkä 
hevosmiehen ura on päättynyt ja 
omaiset muistelevat tietysti sitä 
elämänsä loppuun saakka. Tytär 
mukavasti siteeraa Juice Leski-
sen laulua: ”Tämä on elämää ja 
elämästä ei selvitä hengissä, ei 
ainakaan tässä jengissä.” Ja mi-
nulle tuli mieleen vuodelta 1994 
Helsingissä kirjailijailta, jossa 
olin itsekin Kirjayhtymän vie-
raana. Juttelin tunnin pari Juicen 
kanssa ja muistan hänet terävänä 
sanailijana. Silloin tuli Juicelle 
selväksi myös Suomen hevospi-
täjä Ypäjä.

Tytär halusi isälleen 
hyvät hautajaiset

Hyvin kauniisti tytär Kirsti 
kertoo suhteestaan isään, joka 
lämpeni ajan myötä. Hän kertoi 
miten nuorempana Erik-isä tutki 
Raamattuakin oikein kunnolla. 
Mutta täydellistä syytä hän ei 
koskaan saanut tietää isänsä kir-
kosta eroamiselle. Kerrotaan tyt-
tären muistuttaneen hyvin paljon 
isäänsä jopa käsiä myöten. Hy-
my tyttärellä on kuin isällä. Ja 
loppujen lopuksi tytär Kirsti kai-
pasi isänsä luokse, ja elämä meni 
sillä tavalla kuin se sitten meni. 
Uskon että loppujen lopuksi isä 
ja tytär löysivät toisensa ja hala-
uksia vaihdettiin puolin ja toisin. 
Kaikki alkoi siitä kun Erik sai 
kuulla, että hänen tyttärenpojal-
laan on kaunis vaimo ja kak-
si kaunista tytärtä. Ja yhteyden 
syntyminen on aina hieno asia.

Lähiomaiset halusivat pitää 
hyvät hautajaiset Erikille. Ja var-
sin hyvä luonteen analyysi tu-
lee mielestäni tyttäreltä: ”Erikiä 
toiset ihmiset muistavat hyvällä 
ja toiset taas olivat työssään hä-
nelle kateellisia ja jotkut eivät 
pitäneen ollenkaan.” Näinhän 
se tahtoo olla jokaisen ihmisen 
kohdalla loppujen lopuksi. Olipa 
vielä tyttärellä toivomus hauta-
jaispäivään: Pyydämme Taivaan 
Isältä hyvää ilmaa, ettei aina-
kaan vettä sataisi. Ja mitenkähän 
siinä sitten kävi. Ihan hyvä ilma, 
poutaisen sellainen saatiin. Oli-
han syyskuun alku ollut kostea ja 
viimainen mutta sateeton. Niin 
myös neljäs päivä syyskuuta, 
hautajaispäivänä.

Mattsson oli myös 
sotaveteraani

Erik Mattssonin ikä edellytti 
myös sitä, että hän olisi ollut 
nuorena miehenä sodassa. Vete-
raanilippuja ja Suomen lippua ei 
ollut siunauksessa mukana, sillä 
hän ei ilmeisesti kuulunut mi-
hinkään järjestöön. Ihan hieman 
ennen hautajaisia tulin katso-
neeksi kirjaa ”Ypäjäläiset talvi- 
ja jatkosodassa”. Ja kas, sieltä 
löytyivät tiedot Mattssonista. 
Mies on syntynyt Helsingissä ja 
taistelupaikkoina mainitaan Kar-
humäki, Suojärvi ja Tolvajärvi. 
Hän haavoittui 3.12.1942 Suo-
järvellä, eli hän oli 18-vuotias 
nuorukainen, kun vastapuolelta 
tuli kuulaa ja kranaattia ja sen 
seurauksena haavoja kehoon. 
Oman osuutensa hän siis antoi 
suuressa talkootyössä, jotta Suo-
mi säilyisi itsenäisenä.

Risto Ahti

Hän lahjoitti kilpailupalkintonsa Hevosopistolle

Tor erik Valdemar Mattsson

Yllättäen Isänpäivänä 14.11. aa-
musella klo 8 sain puhelinsoiton: 
kanttori Jari Jankama on me-
nehtynyt aamusella saamaansa 
sairauskohtaukseen. Jo toinen 
kanttori runsaan vuoden sisäl-
lä: tieto mykisti seurakuntalai-
sia. Sain nopeasti parin tunnin 
päästä alkavaan messuun Inkeri 
Suonpään. Tapsa oli lähdössä 
Punkalaitumelle. Sanna taisi olla 
Kanta-Loimaan kirkossa. Mutta 
isänpäivän kirkossa mukana oli-
jat saivat tiedon. Sanoin alkajai-
siksi että tänään on liputuspäivä 
isien kunniaksi. Mutta srk-kodin 
lippu onkin puolitangossa mene-
tyksen takia. Tuomiokapitulista 
hiippakunnan kanttori Aija-Lee-
na Ranta ensimmäisenä ehätti 
jo pyhän aikaan minulle vastata: 
syvä osanottoni seurakunnalle ja 
Jarin omaisille. Heti tuli perään 
notaari Hannu Laukkosen säh-
köpostina vastaus: ei voi olla  
totta, jo toinen tapaus lyhyen 
ajan sisällä. Varmasti tämä vai-
kuttaa niin työntekijöissä kuin 
seurakuntalaisissa. Myöhemmin 
tulivat piispan ja muitten osan-
otot. Ja piispa Matti Repo muis-
teli Someron toukokuista piis-
pantarkastusta, jossa hän sai Jari 
Jankaman ja Juhana Kuusnie-
men tekemän levyn ”Lauluja Ju-
malan maailmasta”. Tätä levyä 
myydään Someron lähetystyön 
hyväksi. Mutta elämä jatkuu.

Jari siunattiin haudan lepoon 
lauantaina 4.12. Somerolla. Siu-
nauksen toimitti Tauno Matias 
Roto. Sain kuulla herkässä tilai-
suudessa, että Jari oli toiminut 
myös sotilasmuusikkona. Jota-
kin upseeria oli hänen olemuk-
sessaan. Myös Someron Laulu-
miesten johtajana hän toimi ja 
Someron kansalaisopistossa pia-
nonsoiton opettajana. Alla ole-
van kirjoituksen tein valmiiksi 
tammikuun Ypäjäläiseen päivää 
ennen Jankaman poismenoa. Jul-
kaisen sen nyt sellaisenaan.

Uusi kanttori Ypäjälle
Ypäjän seurakunnan uutena 

kanttorina on toiminut elokuun 
alusta alkaen Jari Jankama, joka 
tuli varsin läheltä eli Kosken 
seurakunnasta. Hän asuu Some-
rolla Akustintiellä yhdessä mie-
litiettynsä Tiina Hännisen kans-
sa. Nyt voidaan sanoa lyhyesti 
ja ytimekkäästi että kyseessä ei 
ole mikään avopari eikä avonai-
nenkaan pari, sillä heidät vihit-
tiin Someron kirkossa lauantai-
na 23.10. kello 16. Häät olivat 
kodikkaat ja intiimit pienessä 
joukossa. Hääkahvit juotiin So-
meron seurakuntakeskuksessa. 
Hyvin kauniisti sain kuulla häi-
den aikaan sanat: ”Kun sydän 
kohtaa sydämen ja käsi käden 
löytää. Se on onni kahden ihmi-
sen. Ei enempää voi pyytää.”

Heti alusta alkaen Jari osoit-
tautui toimen mieheksi. Kirkko-
kuoro aloitti harjoituksensa heti 
syyskauden alettua torstaisin 

srk-kodilla. Asfaltti oli juuri saa-
tu ajettua kodin edustalle, kun 
poikkesin harjoituksiin ja jutel-
tiin 26.9. pidettävästä virkaan-
siunaamistilaisuudesa kirkossa 
ja srk- kodilla olevista juhlakah-
veista. Jopa nuorten kuoro on 
aloittanut heti syksyllä. Ensin oli 
mukana kaksi nuorta, sitten viisi 
ja lisääntyminen tapahtui kun 
sana kiersi.

Jarin harrastuksia on tietys-
ti musiikki laajassa skaalassa, 
mutta myös sotahistoria ja ti-
kanheitto. Enpä taida uskaltaa 
ottaa rippiksellä matsia, kuten 
olen usein tehnyt nuorten kanssa 
tikanheitossa.

Nyt taidettiin saada tikkames-
tari joukkoon. Ja voimaa hän 
ammentaa musiikista ja elämän-
kumppanista. Sitä vaimon löytöä 
hän pitää elämänsä iloisimpana 
yllätyksenä.

Jari tuli mielellään 
töihin Ypäjälle

”On kuin paratiisiin olisi las-
keutunut”, sanoi Jari kun saapui 
Ypäjälle Kurjenmäkeä. ”Kiva 
pieni paikkakunta ja mukavat 
työtoverit”, sanoi Jari. No, jaa, 
sanoin minä. Ja varmaa on että 
pienuudessa on omat voimava-
ransa.

Jari lukee mielellään toisen 
maailmansodan historiaa ja tyk-
kää kovin kissoista. Hän on siis 
kissaihminen. Ruusu on mieli-
kukkana ja ruokana olisi mielel-
lään chateaubriand. Hän toivoo 
kunnalta ja seurakunnalta ajan 
haasteissa pysymistä. Ja silloin 
Jaria suututtaa, kun asiat eivät 
suju, eli asioitten sujumatto-
muus.

Jari Jankama (syntynyt 1968) 
aloitti kanttoriksi kouluttautumi-
sen vuonna 2000 Tapio Lauri-
lan johdolla Loimaalla. Kantto-
rin työssä Jankama on toiminut 
muuan muassa Loimaan kau-
punkiseurakunnassa, Humppi-
lassa (olin kerran pari tuuraajana 
Humppilassa ja Jari oli kantto-
rina), Oripäässä ja Somerolla. 
Kosken Tl seurakunnassa Jan-
kama toimi kanttorina vuodesta 
2007 alkaen ja sieltä hän tuli tän-
ne Ypäjälle 1.8.2010. Jankama 
aloitti opiskelun Turun konser-
vatorion kirkkomusiikkilinjalla 
vuonna 2003 ja valmistui kant-
toriksi keväällä 2006. Pianon 
soittoa Jankama on opiskellut 
Turun konservatoriossa lisäai-
neena. Hän johtaa myös Forssan 
kaupungin mieskuoroa.

Ahkerasti hän on ajellut So-
merolta erilaisiin tilaisuuksiin 
ja ottanut tehtäviä vastaan pur-
naamatta. Olemme saaneet to-
si hyvän kanttorin ja sen olen 
huomannut että koskelaisia on 
ruvennut käymään Ypäjän kir-
kossa. Tervetuloa vastedeskin 
tänne tähtitaivaan alle laulamaan 
kirkkoon.

Risto Ahti

Harrasti musiikkia ja tikanheittoa:

jari jankama

Vuoden 2011 alusta lähtien 
Ypäjäläinen painatetaan Pir-
kanmaan Lehtipaino Oy:ssä 
Tampereella. Jatkossa lehti on 
nelivärinen. 

Ypäjäläisen tilaus- ja ilmoi-
tushinnat muuttuvat 1.2.2011 
alkaen. Uudet hinnat on jul-
kaistu sivulla 2.

Ypäjäläisen
painopaikka muuttui
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itsenäisyyspäivän juhlassa Ypäjällä 6.12.2010 oli juhlapuhujana rehtori Matti Tuura 

Kunnioitetut sotiemme veteraanit ja 
lotat, hyvät naiset ja herrat!

Aluksi voinen tuoda tervei-
siä Kainuusta, jossa olemme 
perheeni kanssa viettäneet 36 
vuotta elämästämme tehden 
työmme Suomussalmen kun-
nan palveluksessa. Viimeiset 
kuusi vuotta olemme eläneet 
Kainuun maakunta -kuntayh-
tymän aikaa, joka sai edus-
kunnalta vakinaistamisen si-
jaan neljän vuoden jatkoajan 
kokeilulle 2013 lähtien. En-
simmäisen valtuustokauden 
2005–2008 tuloksena Tam-
pereen yliopiston tekemäs-
sä tutkimuksessa kokeilu on 
säästänyt kuntien menoja yli 
70 M € eritoten sosiaali- ja 
terveyssektoreilla ja pelastanut 
siten kunnat talousongelmista 
ja kuntaliitospaineista.

Onnittelen myös Ypäjän 
kuntaa eriomaisesta brändis-
tään. Kaikkialla Suomessa 
kulkiessani syntymäpitäjääni 
kysyttäessä kaikki jatkoivat 
vastaukseeni Ypäjä jälkeen, ai 
se hevospitäjä. Mistä ne he-
vostallit löytyvät, kaivannee 
lisäinformaatiota kuntakeskuk-
seen vieraspaikkakuntalaisille 
ohikulkijoille opasteeksi. Näin 
ovat jotkut kertoneet, että he 
eivät hevostalleja löytäneet 
Ypäjällä käydessään. 

Minulle on suuri kunnia 
viettää Teidän kanssanne itse-
näisen Isänmaan, meille kai-
kille niin rakkaan Suomen 93. 
itsenäisyyspäivää. 4. joulukuu-
ta 1917 Keisarillinen Suomen 
Senaatti antoi esityksensä Suo-
men julistautumisesta itsenäi-
seksi Venäjästä. Kaksi päivää 
sen jälkeen, 6. joulukuuta, 
Suomen eduskunta hyväk-
syi esityksen. Tätä päivää me 
suomalaiset vietämme Isän-
maamme itsenäisyyspäivänä. 
Valtioneuvosto päätti kansal-
lispäivästä asetuksella 20. mar-
raskuuta 1919. Joulukuun 6. 
päivän vakiintuminen itsenäi-
syyspäiväksi ei kuitenkaan ol-
lut yksiselitteistä. Vielä 1920–
30 -luvuilla valkoisen armeijan 
ja vapaussodan juhlapäivää 16. 
toukokuuta vietettiin joissakin 
piireissä kansallisena merkki-
päivänä.

Pieni välähdys 50 vuoden 
takaa Satakunnan Kansan ker-
tomana: 

”Tiistai valkeni kirkkaana 
ja kuulaana suurelta osalta lu-
mettomassa maassamme, joka 
valmistautui viettämään itse-
näisyytensä 43. muistopäivää 
perinteellisin juhlallisuuksin. 
Suomen kansa osoitti kiitolli-
suuttaan Korkeimmalle kaik-
kialla maassa järjestetyissä 
itsenäisyyspäivän jumalanpal-
veluksissa ja hiljentyi seppe-
lein koristetuilla sankarihau-
doilla kunnioittamaan niiden 
muistoa, jotka olivat antaneet 
kaikkensa isänmaan hyväksi. 
Vapauden symbolit, sadattu-
hannet kynttilät syttyivät jäl-
leen ikkunoihin niin korkeis-
sa kivitaloissa kuin matalissa 
majoissakin. Tasavallan 43. 
itsenäisyyspäivä päättyi ilta-
vastaanottoon linnassa, jossa 
tasavallan presidentti ja rouva 
Kekkonen toivotti 2 300 vie-
rasta ystävällisin kädenpuris-
tuksin tervetulleiksi.”

Itsenäistyessään Suomi oli 
köyhä maatalousvaltio. Tuo-

hon aikaan keskiverto suoma-
laisen odotettavissa oleva elin-
ikä oli alle 50 vuotta. Nykyisin 
vastaava ikä on naisilla yli 80 
ja miehillä yli 75 vuotta. Me 
suomalaiset olemme kulke-
neet itsenäisyytemme aikana 
pitkän taipaleen. Tuohon tai-
paleeseen on kuulunut hetkiä, 
jolloin Isänmaamme kohtalo 
on ollut vaakalaudalla. Maam-
me nousu yhdeksi maailman 
kilpailukykyisimmäksi maaksi 
ei ole ollut sattumaa. Se on 
seurasta suomalaisesta työstä, 
useiden sukupolvien uutterasta 
ja periksi antamattomasta pon-
nistelusta perheen, läheisten ja 
Isänmaan puolesta.

Viimeisen kymmenen vuo-
den aikana maamme on useissa 
kansainvälisissä kilpailukyky-
tutkimuksissa sijoitettu maa-
ilman terävimpään kärkeen. 
Kärkisijoja on tullut monelle 
muullekin yhteiskunnan osa-
alueelle. Tämänkaltaisissa tut-
kimuksissa tarkastelunäkökul-
ma on yleensä maan talouden 
tila ja sen kehittyminen. Tär-
keinä pidetään talouden ja tuot-
tavuuden kasvua, työllisyyttä, 
koulutusta, investointeja ja ta-
louden vakautta.

Kuten hyvin tiedämme, 
vuonna 2008 maailmantalous 
kääntyi laskusuhdanteeseen, 
jonka vaikutukset näkyi-
vät myös meillä. Tämä asia 
ei kuitenkaan ole heikentänyt 
suhteellista asemaamme yh-
tenä maailman parhaiten me-
nestyneistä maista. Mutta sen 
taloudellista laskua saamme 
maksaa tulevina vuosina ja 
siitä on seurauksena haasteita 
meille kaikille. Suomi on ny-
kyisin erottamaton osa läntistä 
Eurooppaa ja meidän etumme 
kulkee monessa asiassa käsi 
kädessä muiden EU-maiden ja 
läntisen yhteisön kanssa.

Meidän suomalaisten vah-
vuutena maailmalla tunnetaan 
perusopetuksen ykköstila use-
ammassa mittauksessa ja toi-
saalta korkea koulutustaso, 
investointisatsaukset tutkimuk-
seen sekä hyvin hoidettu val-
tiontalous. Aivan keskeisessä 
roolissa tässä kokonaisuudessa 
on korkean koulutustason mu-
kanaan tuoma osaamispääoma. 

Perinteiset tuotannontekijät, 
kuten energia ja taloudellinen 
pääoma, eivät enää ole niin 
ratkaisevassa roolissa kuin ai-
emmin. Tämän päivän yrityk-
set ja kansakunnat menestyvät 
osaamispääomansa turvin. Ky-
ky luoda ja soveltaa uutta vies-
tintä- ja tietoteknologiaa on 
yksi tärkeimmistä osaamisalu-
eistamme. Kansainvälisen mit-
tapuun mukaan meidän suo-
malaisten elintaso on kylmillä 
tunnusluvuilla tarkasteltuna 
korkea. Bruttokansantuotteem-
me on tosin vain jonkin verran 
OECD-maiden keskiarvon ylä-
puolella, mutta tämä ei kerro 
elintasostamme kaikkea. Usein 
nimittäin unohdamme, että 
maamme on yksi tasaisimpien 
tulojakojen maista, työaikam-
me on huomattavan lyhyt ja 
vapaa-aikaa meillä on enem-
män kuin bruttokansantuotteen 
kärkimaissa. Suhteutettuna 
vuotuiseen työaikaan meillä 
menee siis erittäin hyvin. 

Yliopistoilla ja korkeakou-
luilla on tärkeä tehtävä yllä-
pitää ja kehittää kansakunnan 
osaamistasoa. Suomi on tasa-
arvoinen maa, jossa nuoren 
ihmisen kouluttautuminen 
ei ole perheen tai suvun va-
rallisuudesta kiinni. Tämä on 
yksi menestystekijöistämme, 
joista tulevaisuuden Suomes-
sa kannattaa pitää kiinni. Vain 
tällä tavalla pystymme var-
mistamaan, että ikäluokkansa 
lahjakkaimmat yksilöt voivat 
kantaa kortensa kekoon koko 
kansakunnan hyväksi.

Toisaalta en tahdo sanoa, 
että meillä olisi täällä Suomes-
sa kaikki hyvin. Ei suinkaan. 
Ihmisen elämä on täynnä haas-
teita. Osa niistä on henkilö-
kohtaisia, osa taas koskettaa 
koko yhteiskuntaa. Köyhien 
linnanjuhlat, jotka Hursti orga-
nisoi, kerää toista tuhatta osan-
ottajaa ja on viesti todellisesta 
köyhyydestä kansalaistemme 
keskuudessa. Meillä ihmisillä 
on myös niin kovin inhimil-
linen piirre löytää aina uusia 
ongelmia viimeistään silloin, 
kun pääsemme vanhoista on-
gelmistamme eroon.

Joskus myös unohdamme, 
että kaikki on suhteellista. Aina 
välillä on hyvä istua TV-uutis-
ten ääreen ja miettiä, minkälai-
sia ongelmia monessa muussa 
maassa joudutaan ratkomaan; 
sodat, terroriteot, etniset puh-
distukset, ympäristökatastrofit 
ja tappavat epidemiat ovat asi-
oita, joiden keskellä kukaan 
meistä ei varmastikaan haluaisi 
elää.

Arvoisat kuulijat
Me suomalaiset olemme ol-

leet tavattoman hyvässä ase-
massa jo kymmeniä vuosia. 
Rohkenen sanoa, että sotien 
jälkeiset vuosikymmenet ovat 
olleet meille kasvun ja kehi-
tyksen aikaa ja olemme saa-
neet rauhassa rakentaa hyvin-

vointiamme. Tästä kaikesta on 
syytä olla kiitollinen niille su-
kupolville, jotka uhrauksillaan 
ovat tämän Isänmaan meille 
lunastaneet. Isänmaamme Suo-
mi on paljon muutakin kuin 
kilpailukykyinen kansantalous 
maailman kartalla. Se on koti, 
johon kuuluu oma kieli ja oma 
kulttuuri. Kenraali Ehrnroothin 
sanoja lainatakseni Suomi on 
paras paikka meille suomalai-
sille.

Isänmaan turvallisuudesta 
meidän on kannettava huolta 
myös näin syvän rauhan aika-
na. Me suomalaiset olemme 
pieni kansakunta. Säilyttääk-
semme vapautemme meidän 
on oltava ystävällisiä ja yhteis-
työhakuisia, sekä kunnioitet-
tava muiden oikeuksia. Erilai-
suuden sietokyky ei ole parhai-
ta puoliamme ja siinä on syytä 
harjaantua, jotta pärjäämme tu-
levaisuudessa. Lisäksi meidän 
tulee liittoutua niiden tahojen 
kanssa, joiden arvot ovat lä-
himpänä omia arvojamme.

Isänmaan turvallisuudesta 
huolehtiminen tarkoittaa myös 
varautumista pahimman varal-
le. Me suomalaiset emme uh-
kaa ketään ja toimimme aktii-
visesti hyvinvoinnin ja rauhan 
asialla. Samaan aikaan on kui-
tenkin huolehdittava siitä, että 
meillä on uskottava kyky puo-
lustaa Isänmaatamme tarpeen 
vaatiessa myös sotilaallisesti.

Yleinen ja yhtäläinen ase-
velvollisuus on Suomen puo-
lustuskyvyn kulmakivi. Yksit-
täisten poliitikkojen avaukset 
ammattiarmeijasta tai vali-
koivasta asevelvollisuudesta 
eivät onneksi ole saaneet laajaa 
kannatusta. Yleinen asevelvol-
lisuus on omiaan ylläpitämään 
tasa-arvoa ja yhteistä tunnetta 
siitä, että tätä maata voi ja 
kannattaa puolustaa. Yleisellä 
asevelvollisuudella myös on 
monia tärkeitä yhteiskunnal-
lisia vaikutuksia, joita emme 
aina tule ajatelleeksi.

Suomessa suurin osa mies-
puolisista kansalaisista suorit-
taa varusmiespalveluksen. Ny-
kyisin myös moni nuori nainen 
on halunnut itselleen tuon opet-
tavan ja tärkeitä valmiuksia 
antavan kokemuksen. Toisin 
kuin monessa muussa maassa, 
meillä kaikki asepalvelustaan 
suorittavat varusmiehet aloitta-
vat alokkaina samassa tuvassa. 
Kuten kenraali Gustav Hägg-
lund on kirjoittanut, armeija 
on ollut Suomessa sulatusuuni, 
jossa vuorineuvoksen vesa ja 
torpan poika ovat kohdanneet 
toisensa kumpikin samalla 
viivalla. Jokaisella on tuossa 
tilanteessa samat mahdollisuu-
det ja jokaista kohdellaan sa-
malla tavalla lähtökohdistaan 
riippumatta. Tämä lisää sosi-
aalista yhdenvertaisuutta ja yh-
teenkuuluvuutta myös muualla 
yhteiskunnassamme.

Alokasajan jälkeen osa 
varusmiehistä valitaan johta-
jakoulutukseen. Tästä seuraa, 
että suomalaisessa yhteiskun-
nassa johtajat tuntevat alaisen-
sa ja alaiset tuntevat johtajan-
sa. Tämä ei päde pelkästään 
Puolustusvoimiin, vaan koko 
yhteiskuntaan. Yleinen asevel-
vollisuus ja sen yhdenvertai-
suutta ylläpitävä voima tuot-
tavat sellaista aineetonta pää-
omaa, josta Suomen kaltaisen 
osaavan, mutta pienen maan 
ei kannata tulevaisuudessakaan 
luopua.

Puolustusvoimain komenta-
ja, amiraali Kaskeala on toden-
nut julkisesti lehtihaastattelus-
sa, että Suomalaiset reservi-
läiset ovat maailman parhaita 
sotilaita. Yleisellä asevelvolli-
suudella on siis paitsi tärkeitä 
yhteiskunnallisia vaikutuksia, 
niin ennen kaikkea se tuottaa 
hyviä sotilaita. Ammattiarmei-
jaan perustuvaa puolustusrat-
kaisua on usein perusteltu sillä, 
että reserviläisarmeija ei hallit-
sisi entistä monimutkaisempia 
teknisiä puolustusjärjestelmiä. 

Kuitenkin suomalainen 
reserviläinen on paitsi hyvin 
koulutettu sotilas, niin myös 
jonkin alueen ammattimies- tai 
nainen.  On myös hyvä muis-
taa, että kenttäarmeijamme up-
seeristosta noin 4/5 osaa on 
meitä reservin upseereja, jotka 
näin rauhan aikana toimimme 
esimiehinä ja johtajina omissa 
siviilitehtävissämme. Yleinen 
asevelvollisuutemme ja reser-
viläisiin perustuva puolustus-
ratkaisumme takaa sen, että 
tarpeen niin vaatiessa meillä on 
Isänmaatamme puolustamassa 
todellinen ammattilaisarmeija.

Meillä suomalaisilla on 
nykyisin ehkä parhaat mah-
dollisuudet vapaaehtoiseen 
maanpuolustustyöhön sitten 
1940-luvun. Vuonna 2008 
astui voimaan laki vapaaeh-
toisesta maanpuolustuksesta. 
Nimestään huolimatta tuo laki 
koskee pääasiassa vapaaehtois-
ta maanpuolustuskoulutusta, 
eikä niinkään vapaaehtoista 
maanpuolustustyötä, joka on 
edellistä paljon laajempi käsi-
te. Uuden lain turvin toimin-
tansa aloitti Maanpuolustus-
koulutusyhdistys, joka julkis-
oikeudellisena yhdistyksenä 
on valmis ottamaan vastaan 

aiempaa vaativampia tehtäviä 
maanpuolustuksemme järjeste-
lyissä. Vapaaehtoisessa maan-
puolustustyössä perinteisillä 
maanpuolustusjärjestöillä on 
tärkeä tehtävä toimia maan-
puolustustahdon ylläpitäjinä ja 
toimintamahdollisuuksien var-
mistajina. 

Nykyisin ne reserviläiset, 
jotka kenttäkelpoisuutensa ja 
muiden henkilökohtaisten omi-
naisuuksiensa puolesta ovat 
sijoituskelpoisia sodan ajan 
joukkoihimme, voivat myös 
hakeutua Puolustusvoimien 
maakuntajoukkoihin. Nämä 
joukot ovat kotiseudun puo-
lustajia, jotka harjoittelevat 
toimintaansa sodan ajan ko-
koonpanossa lukuisia kertoja 
vuodessa. Jokaiselle Suomen 
kansalaiselle löytyy nykyisin 
mahdollisuus osallistua va-
paaehtoiseen maanpuolustus-
työhön iästä, sukupuolesta tai 
sotilasarvosta riippumatta.

Hyvä juhlayleisö
Isänmaamme, jonka 93. 

itsenäisyyspäivää tänään vie-
tämme, on hyvä paikka asua 
ja elää. Me suomalaiset olem-
me osaava ja poikkeuksellisen 
maanpuolustustahtoinen kan-
sakunta. Vaikka gallup-kyselyt 
viestittävät kannatusten lasku-
suuntauksia viime aikoina, niin 
rohkenen edelleen sanoa, että 
meillä maanpuolustus on koko 
kansan asia. Pitäkäämme tästä 
huoli myös tulevaisuudessa.

Suomen sodissa vuosina 
1939–1945 taistelleita ve-
teraaneja on elossa yhä yli 
50 000 ja heistä 9 000 on 
vammautuneita sotainvalide-
ja. Veteraanien kesi-ikä on 88 
vuotta. 80 % asuu yhä omassa 
kodissaan. Iän tuomista vai-
keuksista huolimatta tämä on 
useiden oma tahto, josta pi-
detään kiinni viimeisiin voi-
miin asti. Sotiin osallistuneista 
700 000 miehestä ja 100 000 
naisesta joka kahdeksas kaa-
tui ja joka neljäs haavoittui. 
Sodan päättyessä elämä oli 
muuttunut myös kotirintamal-
la. 30 000 ihmistä jäi leskeksi, 
50 000 lasta orvoksi. Kotirinta-
man vankkumattomalla tuella 
rintamamme sodissamme kes-
tivät. Uhraukset eivät loppu-
neet sodan päättymiseen, vaan 
sotavuodet kokenut sukupolvi 
kantaa sodan tuomia vammo-
ja ja muistoja edelleen. Siksi 
he tarvitsevat kansalaiskeräys-
ten tuloja edelleen elämisen 
ehtoon varmistamiseksi. Jot-
ta veteraanien tiedot ja taustat 
säilyvät tulevien sukupolvien 
muistissa, niin lukioissamme 
on vaihtunut 2000 luvulta läh-
tien vuosittain itsenäisyysjuh-
lassa veteraanien viestikapula 
ikäluokalta toiselle.

Olkaamme kiitollisia Isän-
maastamme menneille suku-
polville. Ilman heidän uhrauk-
siaan meillä ei olisi vapaata 
Suomea, jossa elää ja lapsem-
me kasvattaa. Toimikaamme 
siten, että tämä maa on myös 
tulevaisuudessa paras paikka 
meille suomalaisille!

Näillä sanoilla haluan toi-
vottaa Teille kaikille hyvää it-
senäisyyspäivää!

Juhlapuhuja Matti Tuura.
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PERINTEINEN
LAIVAMATKA

m/s Viking Isabellalla 20.–21.1.2011

Vastuullinen matkanjärjestäjä Matka-Merilä Oy.
Tervetuloa myös ei-jäsenet.

Lähtö 20.1.2011 Forssa tori klo 17.30, 
Jokioinen 17.45, Ypäjän matkahuolto klo 18.00.

Ota mukaan passi tai kuvallinen henkilökortti.

Risteilyterveisin Ypäjän Karjalaisseura

Maalaislääkäri 
Tapani Kiminkisen
yleisöluento 
Forssassa Feeniksissä 
torstaina 20.1.2011 
klo 18
Vapaa pääsy.  Tervetuloa!

Järj. Forssan Seudun   
 Mielenterveysseura

Taasen on Joulusta selvitty ja 
joululaulutkin ovat enää hiljai-
nen kaiku jossain mielen sopu-
koissa. Joulun aika kaikkineen 
sujui varsin mallikkaasti koko 
seutukunnalla vaikka pakkasta 
oli paljon ja liikennekelitkin 
olivat todella hankalat. Tästä 
taas iso kiitos kaikille teille!

Tässä loppuvuoden aikana 
ovat useat ypäjäläiset joutuneet 
epärehellisen markkinoinnin 
kohteeksi. ”Kaupparatsu Huik-
kanen” on puhelimitse kaupi-
tellut häkävaroittimia sanomal-
la, että sellainen on pakollinen. 
Näin EI kuitenkaan ole. Hä-
kävaroitin on ihan suositelta-
va väline, jos kiinteistössä on 
puulämmitys ja vähänkin on 
epävarma omasta osaamises-
taan peltien sulkemisen suh-
teen. Häkä on kuitenkin hyvin 
salakavala näkymätön, hajuton 
ja mauton ja hyvin nopeas-
ti tajuttomuuteenkin johtava 
kaasumainen aine. Kauppa-
mies on sinällään ihan koh-
tuullisen järjellisellä hinnalla 
luvannut toimittaa varoittimen 
kotiin asti. Jos jollakulla sat-
tuisi olemaan tämän kauppi-
aan yhteystiedot tallessa, olisin 
niistä kovin kiitollinen. Saat-
taisin hiukan keskustella hänen 
kanssaan kaupantekotavoista 
ja etiikasta liittyen viranomais-
määräysten omatoimiseen tul-
kitsemiseen… Lopputulemana 
voisi kai todeta, että sinällään 
häkävaroitin on ihan hyvä ja 
asiallinen väline. Ainoastaan 
toimitustapa on hyvin kyseen-
alainen. Edelleen kuitenkin 
PALOvaroitin on pakollinen 
jokaisessa asunnossa. Sen 
hankkiminen ja ylläpitäminen 
on kiinteistön haltijan eli esi-
merkiksi vuokra-asunnossa 
vuokralaisen vastuulla.

Toinen viime aikoina esiin 
noussut ongelma ovat huoneis-
tojen turvalukot. Nehän ovat 
niitä erikseen asennettuja to-
della rajuja lukkoja, joiden tar-
koitus on pitää varkaat loitolla. 
Jälleen kerran varsin hyvä ja 
toimiva ratkaisu. Vaan nyt on 
tullut muotiin tapa, että luk-
ko on lukossa vaikka ollaan 
itse asunnossa sisällä. Tällai-
seen hetkeen kun sattuu sen 
kaltainen sairaskohtaus tai 
kaatuminen, että apua pystyy 
soittamaan, mutta ei avaamaan 
ovea, joutuu palokunta aina 
rikkomaan vähintään saranat 

ovesta, usein jopa koko oven 
ennen kuin auttajat pääsevät 
sisälle asuntoon. Turvalukko 
siis muuttuukin merkittäväk-
si hidasteeksi avun saamisen 
kannalta. Jos asunnossa pelot-
taa niin paljon, että täytyy pitää 
jotakin lisälukkoa päällä, on 
turvaketju selvästi helpompi ja 
edelleen hyvin toimiva ratkai-
su. Ja onnettomuustilanteessa 
sen katkaiseminen aiheuttaa 
merkittävästi vähemmän va-
hinkoja kuin oven tai saranoi-
den rikkominen. 

Näin kovilla pakkasilla on 
vielä pakko muistuttaa lisäläm-
mittimien käytöstä ja putki-
en sulattamisesta. Kun kaik-
ki paikat alkavat jäätyä, tulee 
houkutus käyttää eri tilojen 
lämmittämiseen sellaisiakin 
lämmittimiä, jotka eivät siihen 
tilaan sovellu. Varsinkin kaik-
ki säteilylämmittimet, joissa 
vastuslangat ovat näkyvillä, 
ovat erittäin vaarallisia eivät-
kä sovellu pölyisten tilojen 
lämmittämiseen. Vesijohdot-
kin ovat varsinkin viimeisen 
viikon aikana olleet todella 
kovilla. Niitä on jäätynyt ja 
myös haljennut monessa koh-
teessa. Niiden sulattaminen 
ns. kotikonstein on usein hy-
vin vaarallista. Kaikenlaisten 
kuumailmapuhaltimien käyttä-
minen nestekaasutohoista pu-
humattakaan on melkein kuin 
sytyttäisi tahallaan tulipalon. 
Kuumuuden johtuminen me-
talliputkia pitkin saattaa viedä 
lämmön esimerkiksi lattian al-
la pitkällekin ja sytyttää ala-
pohjan eristeet tuleen hiljalleen 
kytemällä. Jos vesijohdot siis 
jäätyvät, turvautukaa ammat-
titaitoisen putkimiehen apuun, 
jotta vahingosta ei tule vieläkin 
suurempi.

Kulunut vuosi on Ypäjällä 
mennyt palokunnan tehtävien 
kannalta varsin kohtuullisissa 
merkeissä. Kaikkiaan tehtäviä 
on kunnan alueella ollut 59, 
joista ensivastetehtäviä on ol-
lut 25, liikenneonnettomuuk-
sia 7 ja rakennuspaloja kaksi. 
Esimerkiksi erittäin kuuma ja 
kuiva kesä ei lisännyt maasto-
palojen määrää. 

Kiitos kaikille turvallisesta 
tavasta elää ja hyvää alkavaa 
vuotta 2011!

Mikko Malin
palomestari

Kanta-Hämeen
pelastuslaitos

Turvallisuusnurkka
Häkävaroittimista, turvalukoista ja vähän muustakin

Palvelukeskuksen asukkaat saivat nauttia taas kerran
loistavista ja ihanista lasten esityksistä.

Lämpimät kiitokset 
Perttulan koulun oppilaille ja opettajille  

pienoisnäytelmästä Jukolan veljekset Lukkarin koulussa  
sekä Kartanon koulun Lucia-kulkueelle ja opettajille.

Palvelukeskuksen asukkaat & henkilökunta

Tapahtumia Ypäjän 
palvelukeskuksessa 2010

Perttulan koulun oppilaat esittivät pienoisnäytelmän Jukolan 
veljekset lukkarin koulussa.

Kartanon koulun Lucia-kulkue.

Joukkoliikennelain muutoksen 
vuoksi Forssan seudun seutuli-
put on vuodenvaihteen jälkeen 
ladattava ensimmäisen kerran 
matkahuollon toimipaikassa 
Forssassa, ei linja-autoissa eikä 
R-kioskeissa. Nykyisiä tuotteita 
voi ladata vuoden 2010 loppuun 
sekä käyttää niiden normaalin 
voimassaoloajan puitteissa.

Käyttämättömät jo ladatut 
matkapäivät tulisi käyttää lop-
puun ennen latausta. Mikäli voi-
massa olevia, käyttämättömiä 
päiviä ja matkoja ei ole pystytty 
käyttämään loppuun, niiden arvo 
hyvitetään latauksen yhteydessä.

Matkahuollon toimipaikassa 
tehdyn latauksen jälkeen seutu-
liput voi taas ladata Matkahuol-
lon toimipaikkojen lisäksi myös 

R-kioskeissa ja busseissa. Kelan 
koulumatkatukikortille ladatta-
via opiskelijalippuja ei tarvitse 
käydä päivittämässä Matkahuol-
lossa.

Lisätiedot: matkahuolto.fi ja 
puh. 0200 4000 ma–pe klo 8–19. 
Puhelun hinta on 1,70 €/min + 
pvm.

Tiedote seutulippua käyttäville

JOkiLÄÄNiN 
kANsALAisOPisTO
tiedottaa:

340101 TiETOkONEEN OHJELMisTOJA
Humppilan yläaste, Eedenintie 1, Humppila, ti 18.00–
20.30. 11.1.–8.3.2011, 24 t. Lea Jaakkola. Kurssimak-
su 41,00 €. Enintään 16 opiskelijaa.
Kurssilla opiskellaan Word-tekstinkäsittely-ohjelman, 
Excel-taulukkolaskentaohjelman, PowerPoint-julkai-
suohjelman sekä kuvankäsittelyn perusteita, digi-
kameran kuvien käsittelyä ym. oppilaiden tarpeiden 
mukaisella painotuksella. ilm. 20.8.2010–4.1.2011.
110304 kUVATAiDE 
Kirkonkulman koulu, Koivistontie 22, Humppila, ti 18.00– 
20.30. Alkanut syksyllä, jatkuu 11.1.–21.3.2011, 30 t. 
Tuija Pietilä-Estrada Kurssimaksu kevätlukukausi vain 
26,00 €.
Nyt nautitaan luovuudesta. Tule mukaan maalaustun-
neille, kokeile perinteisiä ja uusia maalaustekniikoita. 
Maalata voit monia eri aiheita oivalluksen ja teke-
misen ilon kautta. Tervetuloa vasta-alkajat ja jatko-
opiskelijat! 
340107 kUVANkÄsiTTELY
Kartanon koulu, atk-luokka, Varsanojantie 97, Ypäjä, 
 ma 18.00–20.15, ke 18.00–20.15. 24.1.–2.2.2011,12 t. 
Heikki Helminen. Kurssimaksu 29,00 €. Enintään 11 
opiskelijaa.
Digitaaliset kuvat ja kuvien siirtäminen tietokoneelle. 
Kuvankäsittelyn perusteet (rajaus, resoluutio) ja kuvi-
en muokkaaminen (värit, tekstin lisääminen). Skanne-
rin käyttö. ilm. 20.8.2010–17.1.2011. 
110457 sisUsTA OMiLLA PAiNOkANkAiLLA
Joki-Tammi, Keskuskatu 15, Jokioinen, ke 18.00–
21.00. 16.2.–23.3.2011, 20 t. Sari Wenning. Kurssi-
maksu 29,00 €. Enintään 8 opiskelijaa.
Uniikki painokuvio tyynyyn tai vaikkapa kaitaliinaan – 
voit tehdä sen itse! Opit valmistamaan painoseulan ja 
siihen valotuskaavion, jolla saat tarkkojakin kuvioita. 
Aiheen voit ottaa vaikka luonnosta. Ensimmäisellä ker-
ralla tehdään tarviketilaus. ilm. 20.8.2010–9.2.2011.

Jokiläänin kansalaisopisto
Ilmoittautumiset suoraan Internetissä: 
http://www.hellewi.fi/jokioinen
tai soittamalla opiston toimistoon: (03) 418 2402

Pienituloisten asema heikkenee 
suunnitelluilla verolinjauksilla, 
toteaa Eläkeliiton Etelä-Hämeen 
piirin syyskokous 27.11. Hattu-
lassa. Maassamme on tällä het-
kellä noin 700 000 pienituloista. 
Heistä peräti 200 000 eli 28 pro-
senttia on eläkeläisiä, joista pää-
osa on naisia. Kulutusverotuksen 
kiristäminen rankaisisi suhteet-
toman paljon pienituloisia.

Heidän tuloistaan pääosa 
menee asumiseen, ravintoon ja 
terveydenhoitoon. Pienituloisten 
eläkeläisten toimeentulon kan-
nalta kansaneläke on keskeises-
sä asemassa. Kansaneläkkeitä 
ollaan korottomassa 0,4 pro-
sentilla. 120 000 henkilöä on 
oikeutettu anomaan 685 euron 
takuueläkettä, joka astuu voi-
maan 1. maaliskuuta 2011. Nä-
mä korotukset on käytännössä 
jo ennakkoon syöty erilaisilla 

maksujen korotuksilla.
Vuoden alussa ollaan korotta-

massa energiaverotusta. Peller-
von taloustutkimus arvioi ruuan 
hinnan nousevan noin 3,7 pro-
senttia vuodenvaihteessa. Tv-lu-
pamaksujen korotuksista vuoden 
2011 alussa on päätetty ja moni-
en palvelumaksujen korotuksia 
suunnitellaan.

Maamme kilpailukyvyn säi-
lyttäminen on yhteinen asiam-
me. Se on kuitenkin toteutettava 
kestävällä ja oikeudenmukaisel-
la tavalla. Arvonlisäverotuksen 
ja muiden välillisten verotusten 
mahdollisia korotuksia ei voida 
toteuttaa mekaanisesti huomioi-
matta niiden vaikutuksia ihmis-
ten toimeentuloon. Verotuksen 
mahdolliset korotukset on kor-
vattava pienituloisille täysimää-
räisesti, edellyttää Eläkeliiton 
Etelä-Hämeen piirin syyskokous.

Kulutusverot kurittavat
pienituloisia eläkeläisiä
eläkeliiton etelä-Hämeen piirin
syyskokouksen julkilausuma

Sunnuntaina 16.1. starttaa 
kirjallisuuspiiri pääkirjas-
tossa klo 17–19. Kirjalli-
suuspiiri kokoontuu kerran 
kuukaudessa samaan ai-
kaan, ja vetäjänä toimii Satu 
Leppälahti. Ensimmäisessä 
kokoontumisessa esitellään 
teos ”Lukupiiri”. 

Tervetuloa keskustelemaan 
kirjoista – mukaan voit ottaa 
myös kauneimman kesken-
eräisen käsityösi!

Kirjallisuuspiiri Ypäjän kirjastossa

Myytävänä
Tukikelpoista peltoa

7,33 ha kahdessa 
lohkossa maantien 

varrella Ypäjän 
Kuusjoenkulmalla.

Tied. p. 0400 015 589
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Antinojan tiehoitokunnan 

KOKOUS
maanantaina 17.1.2011 klo 19.00

kunnantalon kahviossa.
Käsiteltävät asiat:

– tiekokousasiat
– yksikkömaksut

Tiehoitokunta 

Työttömät
kiittävät tukijoitaan ja toivottavat

Hyvää Uutta Vuotta!

kOULUJEN TYö- JA LOMA-AJAT
LUkUVUONNA 2011–2012 

sYYsLUkUkAUsi to 11.8. – to 22.12.2011
syysloma  vko 42 ma 17.10. – su 23.10.2011
lauantaityöpäivä la 17.9.2011

kEVÄTLUkUkAUsi ma 9.1. – la 2.6.2012  
talviloma vko 8 ma 20.2. – su 26.2.2012
pääsiäisloma pe 6.4. – ma 9.4.2012
lomapäivä ma 30.4.2012 

Juoksukoulu starttaa
ke 12.1.2011 klo 18.30 Perttulan koulun salissa 
infolla. Varustaudu myös reippaaseen kävelylenkkiin.  
Starttaa Sinäkin!
Tavoitteena taittaa yhdessä juoksutapahtuma keväällä.
Juoksukoulun hinta 80 e/hlö (sisältää mm. ohjauksen, 
tavoitteellisen ohjelman ja vakuutuksen). Vielä ehtii mu-
kaan. Ilmoittaudu heti: merja.kivimaki@ypaja.fi tai p. 
050 433 9002.

Järjestää Ypäjän Kunta ja
Ypäjän Naisvoimistelijat ry.

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

Avoin päiväkoti
Toimintakeskuksessa (Perttulantie 24)

perjantaisin klo 9.30 – 11.30. 
Asiakasmaksu 2 € / kerta / perhe (laskutetaan puoli-
vuosittain). 
Lisätietoja: Anja Perälä puh. 7626 5224 tai 7626 5230.
14.1. Temppurata
21.1. Ulkoilua päiväkodin pihassa (säävaraus)
28.1. Kerhokassin koristelua

TERVETULOA MUKAAN.

Perusturvalautakunta

Ypäjän Eteläiset Maa- ja  
kotitalousnaiset
tUPAILtA

keskiviikkona 12.1. klo 18.30 Eeva Mikkolalla.
TERVETULOA

Sydämellinen kiitos
joulumyyjäisten asiakkaillemme.

Onnellista Uutta Vuotta!

LC Kate Ypäjä

Ypäjän sotainvalidit, Naisjaosto
ja tukijäsenet
tUPAILtA

Veteraanituvalla keskiviikkona 26.1.2011 klo 14.00.
TERVETULOA KAIKKI MUKAAN!

3.–6. -luokkalaisille
tiistaisin klo 15.15–16.45 Kartanon koululla

Tutustutaan erilaisiin urheilulajeihin sekä pidetään hauskaa liik-
kuen. Kerhossa tehdään myös erilaisia reissuja esim. uimaan, 
keilaamaan yms.

Kerhon hinta on 20 €/lukukausi. Kerho alkaa 25.1.2011, jolloin 
olemme sisällä, joten varaathan sisäliikuntavaatteet mukaasi. 

Huom! Uudet ja vanhat superliikkisläiset: ilmoittaudu 18.1.2011 
mennessä merja.kivimaki@ypaja.fi.

 Superliikkis

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry
TAMMIKUUN TOIMINTAA

Naistenpiiri kokoontuu Veteraanituvalla
(huom.) maanantaina 10.1. klo 14.

Yhdistyksen hallituksen kokous Veteraanituvalla 
maanantaina 10.1. klo 16.

kirjoittajapiiri kokoontuu Aili Seppäsellä 
perjantaina 14.1. klo 14.

Tarinatupa kokoontuu Veteraanituvalla 
keskiviikkona 19.1. klo 13.

Vuoden 2010 vapaaehtoistyönkortit sekä kuntokortit 
pyydetään palauttamaan 10.1. mennessä Mirjamille.

Hyvää uutta vuotta kaikille jäsenillemme.

Elatusapuja ja -tukea
korotetaan 1.1.2011 lukien
Elatusapuihin ja elatustukeen tehdään indeksitarkis-
tus vuoden 2011 alusta, koska niiden tarkistuksen 
perusteena käytetyn elinkustannusindeksin muutos 
lokakuusta 2009 lokakuuhun 2010 oli 2,38 prosenttia 
(Laki eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustan-
nusindeksiin (583/2008) 2 §). 
Ne sopimukset ja tuomiot, jotka ovat lapsen huol-
tajan hallussa, voidaan toimittaa sosiaalitoimistoon 
lastenvalvoja Maarit Ketolalle korotusmerkintöjä var-
ten. Ulosottoviranomaiset tekevät hallussaan oleviin 
elatusapua koskeviin sopimuksiin ja tuomioihin ko-
rotusmerkinnät viran puolesta ja Kansaneläkelaitos 
elatustukien osalta. Pääsääntöisesti huoltajan tulee 
itse ilmoittaa korotuksen määrä elatusvelvolliselle, 
mutta mikäli huoltaja haluaa, voi ilmoituksen tehdä 
myös lastenvalvoja.
Lisätietoja antaa lastenvalvoja  
Maarit Ketola, puh. (02) 7626 5221.

Perusturvalautakunta

Ypäjänkylän
Maa- ja kotitalousnaiset
TAMMIKUUN TOIMINTAA

kEPPiJUMPPA jatkuu maanantaina 10.1. klo 19.00 
Ypäjänkylän koululla. 
HiLJENTYMisEN PÄiVÄ Lammilla keskiviikkona 
26.1. Ilmoittautumiset kuljetuksen ja ruokailun jär-
jestämisen vuoksi viimeistään 13.1. Hannele Karolle 
puh. 040 833 3631. Yhdistys maksaa matkan, ruoka-
maksu n. 10 €.

Jumpat jatkuvat
maanantaina 10.1. klo 19.15
Kartanon koululla.
Huom.  Torstain Pumppitreeni

jatkuu 3.2. klo 17.30.

Järj. Ypäjän Naisvoimistelijat

   

Ypäjän sotaveteraanit, 
naisjaosto ja kannattajajäsenet
Aloitamme vuoden 2011 toiminnan

ILtAPäIvätILAISUUDELLA
Seurakuntakodilla keskiviikkona 19. päivänä
tammikuuta 2011 klo 14.00. 
Keskustelun ja kahvin lomassa laulamme virsiä. 
Säestäjäkin on luvassa.

Tervetuloa mukaan!

Ypäjän kunta järjestää

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
torstaina 21.1.2011 

Lähtö Ypäjän torilta klo 10.00 ja  
paluu Forssasta noin 12.30.

Matkan hinta on 11 euroa/henkilö.  
Forssassa taksi ajaa kauppakeskuksiin 

(Prisma, Citymarket) ja  
tarpeen mukaan Forssan keskustaan. 

Tiedustelut asiointimatkasta  
Taksi Tuomas Sirén puh. 040 757 5833.
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KIRJAStO 
YPÄJÄN PÄÄkiRJAsTO
Perttulantie 59, 32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5269
puh. (02) 7626 5268, 050-5626 301 
       (kirjastonjohtaja, kulttuuriasiat)
ypajan.kirjasto@ypaja.fi
www.ypaja.fi/fi/kunta/kuntalaiselle/asuminen/kirjasto
www.lounakirjastot.fi
TALViAUkiOLOAJAT 1.9. ALkAEN
ma  klo 13–19
ti  klo 13–19
ke klo 13–19
to klo 10–16
pe klo 10–16
sekä kuukauden 2. ja 4. lauantai klo 11–15 (kevät-
kauden lauantait: 8.1., 22.1., 12.2., 26.2., 12.3., 26.3., 
9.4., 14.5., 28.5.)
aattopäivinä klo 10–15
Loppiaisaattona 5.1. kirjasto on avoinna klo 10–15 
Loppiaisena 6.1. kirjasto on suljettu

• • • • •
YPÄJÄNkYLÄN LAiNAUsAsEMA 
Ypäjänkyläntie 951, 32140 Ypäjä as
puh. 050 363 0508
AUkiOLOAJAT 
ti klo 17–19 
ke  klo 10–12 
sekä kerran kuussa lauantaina klo 10–13 
(kevätkauden lauantait: 8.1., 5.2., 5.3., 2.4., 7.5.)

• • • • •
kiRJAsTON sATUTUNNiT kEVÄTkAUDELLA:
Kevään ensimmäinen satutunti on maanantaina 10.1. klo 10.
Seuraavat satutunnit: 24.1., 7.2., 21.2., 7.3., 21.3., 
4.4., 18.4., 2.5. ja 16.5.

• • • • •
TAMMikUUN NÄYTTELY:
Leena Parviaisen maalauksia

• • • • •
POisTOkiRJAMYYNTi:
Kirjaston eteisaulassa jatkuva poistettujen kirjojen, 
lehtien ja levyjen myynti. 
Hinnat: kirjat ja levyt 0,50 €, lehdet 0,10 € TAI 3 € / 
KASSI! Tervetuloa tekemään löytöjä!

• • • • •
FACEBOOk
Ypäjän kirjasto on nyt myös Facebookissa, ja löytyy 
haulla ”ypäjän kirjasto”. Tervetuloa faniksi, jolloin saat 
ajankohtaiset kirjastoa ja kulttuuritointa koskevat tie-
dot kaikkein nopeimmin! Myös kirjaston kuvagalleria 
löytyy Facebook-sivultamme.

• • • • •
TAMMikUUssA TAPAHTUU
Kirjallisuuspiiri starttaa kirjaston näyttelytilassa sun-
nuntaina 16.1.2011 klo 17–19. Kirjallisuuspiiriä vetää 
Satu Leppälahti. Ensimmäisellä kerralla esitellään te-
os ”Lukupiiri”.  Jatkossa kokoonnutaan kerran kuussa. 
Mukaan voi ottaa myös keskeneräisen käsityön. 

Liikkumaan Ypäjällä!
Maanantai 
13.00–14.00 Ypäjäläisten yli 60-vuotiaiden kuntosali-

vuoro. Alkeisryhmä II. Palvelukeskus.
14.00–15.00 Ypäjäläisten yli 60-vuotiaiden kuntosali-

vuoro. Jatkoryhmä I. Palvelukeskus.
16.30–18.00 Lasten salibandy. Pertunkaari. 

Ypäjän Yllätys.
17.30–19.00  Lavatanssikurssi. Kartanon koulu. 

Ypäjän Yllätys.
18.00–19.00 Lasten kerho. Ypäjänkylän koulu. 

Ypäjän Nuorisoseura ry. Tiedustelut 
Hannalta p. 0400 783 9925.

18.00–19.30 Nuorten salibandy. Pertunkaari.  
Ypäjän Yllätys.

18.00–19.30 Tenavien lentopallo. Perttulan koulu. 
Ypäjän Yllätys.

19.15–20.15 Jumppa. Kartanon koulu. 
Ohjaaja Meri Niemi. Naisvoimistelijat. 
Tiedustelut Ritvalta, 050 545 5474. 

19.00–20.00 Keppijumppa. Ypäjänkylän koulu. 
Ypäjän Et. Maa- ja kotitalousnaiset.

Tiistai
10.00–12.00 Aikuisten ja Seniorien lentopallo.  

Pertunkaari. Ypäjän Yllätys.
14.00–15.00 Ypäjäläisten yli 60-vuotiaiden kuntosali-

vuoro. Jatkoryhmä II. Palvelukeskus. 
15.15–16.45 Superliikkis 3-6 -luokkalaisille jatkuu vii-

kolla 4. Kartanon koulu. Ypäjän kunta. 
18.00–19.30 Ohjattu kuntosali. Jatkuu 11.1. Ilmoit-

taudu 5.1. mennessä merja.kivimaki@
ypaja.fi. Pertunkaari. Ypäjän kunta. 

18.00–19.30 Aikuisten lentopallo. Pertunkaari.  
Ypäjän Yllätys.

19.30–21.00 Aikuisten salibandy. Pertunkaari. 
Ypäjän Yllätys.

keskiviikko
13.00–14.00 Ypäjäläisten yli 60-vuotiaiden kuntosali-

vuoro. Alkeisryhmä I. Palvelukeskus. 
14.00–15.00 Ypäjäläisten yli 60-vuotiaiden kuntosali-

vuoro Jatkoryhmä I. Palvelukeskus. 
16.00–18.00 Lasten salibandy. Pertunkaari.  

Ypäjän Yllätys.
17.00–18.00  Kevyt jumppa. Kartanon koulu. Jokilää-

nin kansalaisopisto.
18.00–19.00 Tehojumppa. Kartanon koulu. Jokiläänin 

kansalaisopisto.
18.00–21.00 Avantouinti. Piilikangas. Piilikankaan Ping-

viinit ja Kuusjoenkulman kyläyhdistys.
18.00–19.30 Tenavien salibandy. Pertunkaari.  

Ypäjän Yllätys.
18.30–20.00 Juoksukoulu. Alkaa 12.1.2011, 

ilmoittaudu merja.kivimaki@ypaja.fi. 
Perttulan koululla + lenkki. Ypäjän kunta/ 
Ypäjän Naisvoimistelijat ry.

Torstai
14.00–15.00 Ypäjäläisten yli 60-vuotiaiden kuntosali-

vuoro. Jatkoryhmä II. Palvelukeskus. 
18.00–18.45 Lasten kansantanssikerho. 

Perttulan koulu.
18.00–19.30 Sulkapallo. Pertunkaari. Ypäjän Yllätys.
19.30–21.00 Aikuisten salibandy. Pertunkaari. 

Ypäjän Yllätys.
17.30–18.30 Body Pumppi. Kartanon koulu.  

Jatkuu 3.2. alkaen. Naisvoimistelijat. 
Ohj. Eeva Mikkola (3 e/krt).

Perjantai
10.00–12.00 Aikuisten ja Seniorien lentopallo. 

Pertunkaari. Ypäjän Yllätys.
sunnuntai 
15.00–18.00 Avantouinti. Piilikangas.  

Kuusjoenkulman kyläyhdistys. 
Lisäksi Ypäjällä järjestävät liikuntaa monet muut tahot. 
Seuraa myös heidän nettisivustojaan, esim. Loimijoki 
Golf, Ypäjän Ratsastajat jne. Huom. Liikuntakalenterin 
tilanne elää jatkuvasti, seuraa www.ypaja.fi -sivustoja 
ja ota tarvittaessa yhteyttä myös järjestävään tahoon.
Lisätietoja liikunnanohjaaja Merja Kivimäki, merja.
kivimaki@ypaja.fi tai puh. 050 433 9002. 

Tervetuloa
kasvinsuojeLu-
kouLutukseen!

ProAgria Häme järjestää seudullamme ympäristötu-
keen sitoutuneille viljelijöille pakollisia kasvinsuojelu-
kursseja mm. seuraavasti:

Ypäjällä torstaina 20.1.2011 
Loimijoki Golfin tiloissa

Humppilassa lauantaina 26.3.2011 Seurojentalolla 
Jokioisilla keskiviikkona 30.3.2011 MTT:n auditoriossa
Somerolla lauantaina 9.4.2011 Teeriharjulla.
Kurssit alkavat klo 9.45 ja päättyvät klo 15.00. Lounas-
tauko pidetään klo 12.00. Päivän hinta on 60 € (sis. 
alv:n, materiaalin, todistuksen ja aamukahvit), jonka 
voi maksaa käteisellä. Ilmoittautumiset viimeistään 
viikkoa ennen kurssia ProAgria Hämeen kotisivuilla 
www.proagria.fi/hame/tapahtumat tai sähköpostilla 
antti.lappalainen@proagria.fi.
Ilmoittautuessasi kerro nimesi, puhelinnumerosi, säh-
köpostiosoitteesi ja tilatunnuksesi sekä mille kurssille 
olet tulossa. Myös tieto siitä, aiotko ruokailla kurssi-
paikalla järjestetyssä ruokailussa tai jos Sinulla on 
erityisruokavalio, on hyvä ilmoittaa.

Verenpaineenmittaus
 ilman ajanvarausta

Ypäjänkylän lainausasemalla
ke 19.1.2011 klo 10.30–11.30

Tervetuloa!
Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

Verenpaineenmittaus
ilman ajanvarausta

Ypäjän Osuuspankin alakerrassa
ke 12.1.2011 klo 10.30–11.30

Tervetuloa!
Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

Yhteis-
palvelupiste

Ypäjän kunnan yhteispalvelupiste on avoinna ma-ke klo 
9–15, to klo 9–17 ja pe klo 9–14.30. Puh. (02) 762 6500, 
fax (02) 767 7214, sposti kunta@ypaja.fi. 

Lähipoliisin vastaanotto yhteispalvelupisteessä 
maanantaina 10.1. 

(muuten joka kuukauden 1. maanantai) klo 13–15. 

Yhteispalvelupiste on paikka, josta saat yleistä neuvontaa 
julkishallinnon palveluista, esitteitä, lomakkeita ja opastusta 
eteenpäin. Yhteispalvelupisteestä saat seuraavat palvelut: 
kunta: Kunnan esitteiden ja lomakkeiden jakelu sekä vas-

taanotto, Veteraanituvan avaimet, ilmoittautumisten 
vastaanotto, vesimittarilukemakorttien vastaanotto, 
kuntokorttien jakelu- ja palautuspiste, palkintojen 
lunastuspiste sekä muu asiakaspalvelu.

kela: Lomakkeet, Internet-palvelut www.kela.fi
(tiedotteet, esitteet, lomakkeet, laskelmaohjelmat).

Työvoimatoimisto: Internet-palvelut www.mol.fi 
(tiedotteet).

Verotoimisto: Internet-palvelut www.vero.fi 
(tiedotteet, lomakkeet). 

Maistraatti: Internet-palvelut www.maistraatti.fi 
(tiedotteet, lomakkeet). 

Poliisi: Lomakkeet, internet-palvelut www.poliisi.fi 
(tiedotteet, lomakkeet). 

Ohjattu kuntosali 
tiistaisin klo 18–19.30 Pertunkaaressa

Ohjattu kuntosali on Ypäjän kunnan järjestämä ja
ohjaajana toimii liikunnanohjaaja Merja Kivimäki.

Ryhmä aloittaa tiistaina 11.1. ja kokoontuu 12 kertaa.
Hinta 30 e (sisältää ohjauksen ja kuntosalimaksun).

Tiedustele vapaita paikkoja:
merja.kivimaki@ypaja.fi tai puh. 050 433 9002.

Ypäjän kulttuuritoimi järjestää TEATTERIMATKAN
perjantaina 18.3. klo 19 

Hämeenlinnan teatterin musiikkinäytelmään

 tÄtini on toista Maata
”Välillä ei tiedä pitäisikö itkeä vai nauraa, kun käsikir-
joittajat Leena Tamminen ja Kari Paukkunen tempai-
sevat katsojan mukaan karjalaiseen elämänmenoon 
hersyvällä ja puhuttelevalla tarinallaan. Mehevä karja-
lan murre soljuttaa tapahtumia eteenpäin näytelmäs-
sä, joka tapahtuu 1960-luvun Hämeessä. Tarkkasil-
mäinen Paavo-poika seuraa sivusta perheyhteisönsä 
– mummon, äidin, tätien ja enon – outoja edesotta-
muksia. Isätön poika esittää väliin teräviä kysymyksiä: 
”Saako lapsia tehdä, jos ei ole naimisissa?” Toisinaan 
Paavo kuulee salaa juorut navetan ylisillä, toisinaan 
hän joutuu todistamaan suorasukaista ja kovaa elä-
mänkoulua melskeen keskipisteessä. Aino-tädin il-
moittaessa suureen ääneen ”Mie oon tult uskoo!”, 
perheyhteisö alkaa revetä liitoksistaan pala palalta. 
Tarinaa ryydittävät ruisevat karjalanpiirakat, radio 
Luxembourg ja Kaj Chydeniuksen varta vasten näy-
telmää säveltämät laulut.”

ILMOITTAUTUMISET teatterimatkalle 31.1.2011 men-
nessä kirjastoon p. (02) 7626 5269. Lipun ja matkan 
hinta yhteensä 28 €. Matkalle lähdetään klo 17.15 
ent. Matkahuollon pihasta. Tarkemmat tiedot matkasta 
toimitetaan sähköpostilla tai kirjeellä.
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Ypäjän kunnassa on meneillään 
vanhustyön strategian päivitys, 
ja kunnanvaltuusto on hyväksy-
nyt vision ja strategian vuoteen 
2025. Toiminnan ja yksityiskoh-
tien suunnittelu jatkuu: tavoittei-
den saavuttamiseksi on tehtävä 
vielä paljon työtä. 

Visiona on, että ypäjäläisille 
ikäihmisille taataan se, mitä he 
ovat eri yhteyksissä kertoneet 
haluavansa, eli mahdollisuus 
hyvään ja turvalliseen elämään 
omassa kodissaan. Riittävät ja 
laadukkaat palvelut kulkevat 
asiakkaan rinnalla häntä tuki-
en. Strategian tavoitteena on 
taata ikäihmisille palvelut täällä 
Ypäjällä, vaikka palveluita toki 
kehitetään myös yhteistyössä lä-
hikuntien kanssa. Ajattelun läh-
tökohtana on antoisa ja mahdol-
lisimman terve vanhuus. Tähän 
pääseminen edellyttää mm. en-
naltaehkäiseviä palveluja, joiden 
avulla eri-ikäisten ypäjäläisten 
on mahdollista huolehtia kun-
nostaan ja muutenkin hyvinvoin-
nistaan. Hyvän elinympäristön ja 
palveluiden varmistamiseen ja 

kehittämiseen tarvitaan mukaan 
kaikki kunnan toimialat. Läh-
tökohtana on, että palvelut kes-
kittyvät ikäihmisten kotiin, joka 
joskus voi sijaita myös asumis- 
tai hoivayksikössä. Toiminta on 
asiakaslähtöistä ja tukee ikäih-
misen itsenäistä selviytymistä 
arjessa. Kuntouttava työote on 
tärkeä. 

Tämän kaiken varmistami-
seksi vanhustenhuollon nykyis-
tä palvelurakennetta muutetaan 
perustamalla kolme osaamis-
tiimiä (sujuva arki, kuntoutus, 
muistityö).  Turvallisuutta lisää 
yöpartiotoiminnan aloittaminen 
todennäköisesti jo toukokuussa 
2011. Yhteistyötä ns. kolman-
nen sektorin kanssa lisätään. 
Vapaaehtoiset ovat jo nyt tär-
keä voimavara, mutta tulevai-
suudessa vapaaehtoistoiminnan 
ja yhteisöllisyyden merkitys 
kasvaa edelleen. Tavoitteena ei 
ole korvata ammattilaisten te-
kemää hoitotyötä, vaan löytää 
uusia tapoja rikastaa ypäjäläisten 
ikäihmisten olemista ja elämistä 
palvelukeskuksen lisäksi koko 

kunnan alueella. Kotona on hel-
pompi olla pitkään, jos asunto 
on esteetön ja turvallinen. Tähän 
kukin voi vaikuttaa jo nuorem-
pana esim. oman asumisensa 
suunnittelussa tai asuntojen pe-
ruskorjauksissa. Kunnan inves-
tointisuunnitelmassa on myös 
palvelukeskuksen läheisyyteen 
rakennettava vuokrarivitalo, jon-
ka esteettömät yksiöt ja kaksiot 
sopivat myös jo paljon hoivaa 
tarvitseville ikäihmisille. Raken-
nuksen suunnittelu alkaa ensi 
vuonna.

Palvelukeskuksen henkilöstö 
on ollut tiiviisti mukana työn 
kehittämisessä. Henkilökunnan 
hyvinvoinnista ja osaamisesta 
pyritään pitämään huolta mm. 
koulutuksella. Samalla pidetään 
Ypäjän kunnan mainetta hyvänä 
työnantajana. Lähitulevaisuutta 
on resurssien eli käsiparien li-
sääminen yhden sairaanhoitajan 
työpanoksella.

VANTTU-ohjausryhmä
projektisihteeri 

Sirpa Aronen

Hyvinvointia ikäihmisille, vanhustyön strategia vuoteen 2025

”MISÄ NY MENNÄÄN?”

”Näin joulun alla on hyvä muis-
taa se, että kotimaisen tuotteen 
valinta ulkomaalaisen sijaan 
tuo työtä ja hyvinvointia suo-
malaisille maakunnissa ja koko 
maassa. Suomalaisen Työn liiton 
mukaan Suomeen saataisiin vuo-
sittain 20 000 uutta työpaikkaa, 
jos jokainen suomalainen käyt-
täisi 20 euroa enemmän kuukau-
dessa kotimaisten tuotteiden ja 
palveluiden hankintaan”, korosti 
maa- ja metsätalousministeri 
Sirkka-Liisa Anttila puhues-
saan Ypäjällä 3.12.2010. 

Kotimaisten elintarvikkeiden 
vahvuuksia ovat työllistävyyden 
lisäksi pellolta pöytään ulottuva 
laatuketju, tuotteiden ruokatur-
vallisuus, jäljitettävyys ja eläin-
ten hyvinvoinnista huolehtinen. 
Salmonellaa ei ole elintarvik-
keissamme. Jos sitä on tavattu, 
se on pystytty havaitsemaan val-
vonnoissa nopeasti. Eläintautiti-
lanne on määrätietoisen ja tehok-
kaan toiminnan ansiosta pysynyt 

kurissa, vaikka EU-jäsenyyden 
myötä rajat avautuivat tuonnille.

Anttila uskoo eläinten hyvin-
voinnin merkityksen lisäänty-
vän kuluttajien ostopäätöksissä.   
”Hinta tulee jatkossakin olemaan 
määräävin tekijä ostoskäyttäyty-
misessä osalle kuluttajista. Kui-
tenkin kasvava osa kuluttajista 
kuuluttaa entistä voimakkaam-
min tuotannon vastuullisuuden 
perään”, ministeri Anttila sanoi.

Koko tuotantoketjussa on 
työskennelty ahkerasti eläinten 
hyvinvoinnin lisäämiseksi. Hal-
litus on edistänyt hyvinvointia 
usein toimin. Eläinten hyvin-
vointituki on otettu käyttöön 
vuonna 2008. Tuen piiriin kuu-
luu noin 4800 nauta- ja sikatilaa. 
Myös eläinten hyvinvointikes-
kus on perustettu. Se toimin-
nan tarkoituksena on mm. lisätä 
tutkimuksen ja valvonnan yh-
teistyötä.  Parhaillaan maa- ja 
metsätalousministeriössä on val-
mistelussa eläinsuojelulain ko-

konaisuudistus.
Vuoden alusta lähtien ter-

veysluokitusrekisteriin kuuluvil-
la nauta- ja sikatiloilla tullaan 
erikseen kiinnittämään huomiota 
terveyden lisäksi myös muihin 
eläinten hyvinvoinnin osatekijöi-
hin, kuten ruokintaan, olosuhtei-
siin ja käyttäytymiseen.  Suo-
men Lihateollisuusyhdistyksen 
jäsenteurastamot ovat sopineet 
yhteisistä hälytysrajoista, joiden 
ylittäminen johtaa tilatason toi-
menpiteisiin. ”Arvostan suuresti 
tuottajien ja teollisuuden toteutta-
mia toimia eläinten hyvinvoinnin 
parantamiseksi”, ministeri kertoi.

Joutsenlippu-merkki kertoo 
kuluttajalle, että kyseessä on 
kotimaisesta raaka-aineesta val-
mistettu elintarvike. ”Toivoisin 
yritysten käyttävän merkkiä ny-
kyistä enemmän. Suomalaista 
tuotetta etsivän kuluttajan olisi 
silloin helpompi löytää etsimän-
sä”, Anttila totesi

Ministeri Anttila:

Kotimainen tuote ja palvelu 
tuovat työtä Suomeen

Tämä lista on kirjoitettu mar-
raskuulla talven jo hätyytellessä 
ihmisiä. Tammikuun Ypäjäläis-
tä luettaessa on voinut tapah-
tua muutoksia. Ja tämä luettelo 
on niin sanotusti tarkistamaton 
vaikka onkin tarkistettu moneen 
kertaan. Sanon siksi, että puut-
teita voi olla. Viime vuosina 
vanhimman titteli on pysynyt 
samalla ihmisellä.

Ypäjän vanhin on siis edelleen 
Laura Susanna Heikkilä, joka on 
syntynyt 17.1. ja täyttää siis 99 
vuotta. Ja jos Jumala suo, meillä 
on vuoden päästä satavuotisjuh-
lat. Anni (Anna Maria) Mäki 
oli pitkään toisella tilalla, mutta 
pyhäinpäivänä hänet siunasim-
me haudan lepoon. Anni teki 
ennätyksen Ypäjällä: hän asui 
yksin kotonaan Katajamäentiel-
lä 98-vuotiaaksi. Se on melko 
harvinainen ennätys, ja hän seu-
rasi maailman tapahtumia tar-
kasti jopa Chilen kaivosmiesten 
pelastumisia myöten. Omaisten 
lisäksi hänellä oli hyvät ystävät 
Salme Ylösmäki ja Terttu Rais-
kio jotka hänen luonaan kävivät, 
toki tietysti paljon muistakin. 
Mutta hänenkin elämänsä jat-
kuu, kun on 11 lastenlasta ja 
lastenlastenlasta. Nyt on toisel-
la tilalla tilastossa Lahja Maria 
Virtanen, joka täyttää 98 vuotta 
lokakuun neljäntenä.

Kolmanneksi tulee aina pir-
teä Irja Tellervo Kari 29.10., 
ja vuosia tulee täyteen 96. Irja 

asuu kotonaan Kallenpolulla, ja 
jos Taivaan isä suo, niin Irja on 
tätä menoa tulevia satavuotiaita. 
Tilalla 4 on Anna Hartikainen, 
ja 7.1. tulee täyteen 95 vuotta. 
Samaan yltää Jenny Aleksandra 
Tuura 27.4. Perttulassa Leppä-
korventie 92:ssa, ja siellä hän 
asuu poikansa kanssa. Tilalla 
kuusi on Meeri Amanda Suomi-
nen, joka täyttää maaliskuun 22. 
päivänä 94 vuotta. Ja samaan yl-
tää myös Mirjam Maria Ainonen 
27.4. Sitten tulee Ypäjän vanhin 
mies Erkki Mikael Uutela 12.5. 
Ja Palosen Saara on tilalla 9, ja 
vuosia menee 94 umpeen jou-
lukuun neljäntenä. Sitten tule-
vat 93 täyttävät ihmiset vuonna 
2011. Ja tilaa 10 pitää hallussaan 
Tauno Suominen 24.1. sekä hän-
tä seuraavat naishenkilöt: Saima 
Alina Muhonen 21.4. ja tilalla 11 
on Hanna Dagmar Tuomisto tou-
kokuun neljäntenä. Sitten vielä 
4.12. Elma Aino Lehtinen. Ja tu-
levana vuonna 2011 täyttävät 92 
vuotta seuraavat henkilöt: tilalla 
14 on Toini Maria Moisander 
8.2., sitten Annikki Airo 20.2. 
ja heinäkuun 8. päivä on vuo-
rossa Alisa Johanna Äijälä. Ja 
15.10.  Ilona Aleksandra Holsti 
Rajatiellä, ja 10.11. Saarikon-
tiellä sodat käynyt Väinö Oskari 
Lindfors (Ypäjän kolmanneksi 
vanhin mies), ja vielä Lilli Elsa 
Karppelin 19.11. Lehtimäenkul-
mantiellä. Tilalla 19 on Hilja An-
nikki Heinävirta Lepolantiellä 

uudenvuoden aatonaattona 2011.
Ja tilaluvusta 20 ylöspäin seu-

raavasti: Alli Esteri Saarinen 3.1. 
2010 peräti 91 vuotta Sahan-
tiellä. Menkääpäs onnittelemaan 
ja katsomaan Ailia. Sitten tulee 
Osmo Airo 28.3. ja heti Vapun 
päivän jälkeen Vappu Mirjam 
Uusitalo. Ja viikkoa jälkeen Va-
pun Åke Verner Jankola ja pap-
pilan lähimpiä naapureita Alma 
Helena Tuura täyttää 91 vuotta 
kesällä 18.6. Aino Elviira Lam-
mela Pelkoperäntiellä täyttää 
juhannuksen aikaan 26.6. ja Ilta 
Orvokki Pihlava 11.11. ja vielä 
tulee mies Perttulasta eli Viljo 
Johannes Peltola 12.12.2011.

Ja uudet 90 vuotta täyttä-
vät ovat seuraavat (nämä kaik-
ki muuten päivitetty 12.11. ja 
sen jälkeen voi olla muutoksia). 
Lempi Kantee Vähäsuolla 24.6. 
ja tilalla 30 on Heikki Mikael 
Heikinaho 10.8. ja lisäksi myös 
Helvi Eufrosyyne Vesanen 2.10. 
Mannisissa. Helvi on varsin 
pirteässä kunnossa ja hän on 
osallistunut lukemattomiin tilai-
suuksiin ja vuosikaudet hän on 
pitänyt Mannisten evankelisen 
osaston vuosikokouksen koto-
naan. Ja viimeisenä on Rauha 
Kaarina Tuura, joka täyttää 90 
vuotta 29.12. Hän on tilalla 32 
vanhimmasta päästä. Toivotan 
kaikille Taivaan isän runsasta 
siunausta.

Risto Ahti

Ypäjän vanhimmat

Kunnan lomitus palveluita 
voivat 2011 alusta ostaa 
myös YEL-vakuutetut 
hevosyrittäjät
Hevosistaan tunnettu Ypäjän 
kunta laajentaa ensimmäise-
nä kunnallisen lomituspalvelun 
maksullisena YEL- eli yrittäjien 
eläkevakuutuslain mukaan va-
kuutettujen hevosyrittäjien käyt-
töön. Ypäjän kunnan lomituspal-
velut käsittävät Forssan, Joki-
oisten, Humppilan, Tammelan, 
Ypäjän ja vuoden alusta myös 
Someron kunnan.

Uudistuksella halutaan kan-
nustaa hevosyrittäjiä vastuulli-
seen palvelun ostamiseen ja hyö-
dyntää jo olemassa olevaa järjes-
telmää. Tarkoituksena on tarjota 
vaihtoehto lyhytkestoiseen avun 
tarpeeseen. Palvelua voivat ostaa 
alueella toimivat YEL-yrittäjät 

hevosten hoitoon.
Ypäjän kunnanjohtaja Sinik-

ka Malin toteaa: ”Näiden uusien 
palveluiden tarjonta on aina tois-
sijaista maatalousyrittäjien laki-
sääteisiin lomiin. Ypäjä ei siis 
sitoudu siihen, että meiltä aina 
varmasti lomituspalvelun halua-
malleen ajanjaksolle saa. Tarkoi-
tus on kuitenkin kartoittaa seit-
semänkymmenen lomittajamme 
joukosta ne, jotka osaavat ja ovat 
valmiita tarvittaessa myös talli-
lomituksiin ja -sijaisuuksiin.”

Projektipäällikkö Anne Laiti-
nen Hippoliksen Hevosklusteri-
hankkeesta sanoo, että osaavan 
tallituuraajan löytäminen ei ole 
hevosyrittäjille useinkaan help-
poa. Hevosyrittämisenkin kas-
vun edellytyksiä kartoittavassa 
hankkeessa ollaan tietoisia on-
gelmista: ”Talliyrittäjät jättävät 
omat lomat pitämättä ja ovat 

usein jaksamisensa äärirajoilla”, 
Laitinen sanoo. ”Lomituspalve-
lun hankkiminen ostopalveluna 
on helppoa. Tuntihinta sisältää 
ammattitaitoisen henkilön, tapa-
turmavakuutuksen, sosiaalikulut, 
ja säästää välillisesti palkanmak-
suun ja sivukuluihin menevät 
kirjanpitotyöt”, Laitinen muis-
tuttaa.

Lomituksen kustannus on yrit-
täjälle ostopalveluna 23,93 €/h. 
Ypäjän kunnanjohtajan Sinikka 
Malinin mukaan maatalous-
lomittajat Ypäjällä ovat varsin 
usein olleet tekemisissä myös 
hevosten kanssa. Siksi lomitus-
ringistä löytynee hevostalleille 
apua. ”Voi myös olla, että uusi 
käytäntö poikii alalle yritystoi-
mintaa. Se olisi erittäin toivot-
tavaa” Malin arvioi. Hevostal-
lilomituksia tarjoavia yrittäjiä 
onkin jo muutamia.

Päivätoiminnan 10-vuotisjuhlat 
vietettiin marraskuun puolivälis-
sä Pappilan päivätuvalla. Vierai-
na olivat kunnanjohtaja Sinikka 
Malin, vanhus- ja vammaistyön-
johtaja Taina Haavisto, perustur-
valautakunnan jäsen Pauli Perho 
sekä toiminnan käynnistyessä 
vanhustyönjohtajana toiminut 
Seija Sjöblom. Mukaan juhli-
maan oli kutsuttu myös vuosien 
varrella päivätoiminnassa muka-
na olleet ohjaajat. Esiintymässä 
olivat Heporannan päiväkodin 
esikoululaiset jokavuotisen pe-
rinteen mukaan sekä Helena Jaa-
tinen.

Päivätoimintaa on kahtena 
päivänä viikossa. Päivätoimin-
ta on tarkoitettu kotona asuvin 
ikäihmisten tueksi ja virkistyk-
seksi. Toiminta on suunniteltua 
ja tavoitteena on asiakkaiden toi-
mintakyvyn tukeminen ja ylläpi-
täminen. Ohjelmassa on kunto-
saliharjoittelua, bingoa, leivon-
taa, askartelua, pelejä, vierailuja, 
retkiä ym.

Päivätoiminta jatkuu ma 
10.1.2011 ja ti 11.1.2011. Ter-
vetuloa mukaan! Tiedustelut ja 
uusien ilmoittautumiset ohjaa-
ja Mari Krapi 050 349 4331.

Ikäihmisten kohtaamispaikka

Pappilan päivätupa juhli
10-vuotista toimintaansa

Hevospitäjä Ypäjä laajentaa
maksulliset lomituspalvelut

YEL-hevosyrittäjien käyttöön

Valtuustokauden päätöstilaisuu-
dessa seurakuntakodilla maanan-
taina 13.12. jaettiin Kirkkopal-
veluiden myöntämät ansiomer-
kit pitkäaikaisesta palveluksesta 
Ypäjän seurakunnassa. Merkit 
jakoivat kiitossanojen kera val-
tuuston varapuheenjohtaja Jussi 
Rastas ja talouspäällikkö Katja 
Laine.

Luottamushenkilöistä ansio-
merkin saivat kirkkovaltuuston 
puheenjohtaja Sinikka Velling 
ja kirkkoneuvoston varapuheen-
johtaja Satu Leppälahti.

Pitkäaikaisille työntekijöille 
jaettiin ansiomerkit: Sari Leh-
tonen, Eeva Lehtinen, Maurits 
Hietamäki, Liisa Hietamäki, 
Laila Moisander ja Pirjo Kiven-
korva.

Luottamushenkilömerkki jaet-
tiin uudesta valtuustosta poisjää-
ville: Lenita Ansio, Marja-Leena 
Heikkilä, Seija Mustamo, Hilkka 
Vanne ja Heikki Levomäki.

Juhlassa kirkkokuoro lauloi 
Tapio Laurilan johdolla.

Ansiomerkit 
Ypäjän 
seura-

kunnassa

Mitä erityisliikunta on ja ke-
nelle tarkoitettu? Erityisliikun-
nalla tarkoitetaan sellaisten 
henkilöiden liikuntaa, joilla on 
vamman, sairauden tai muun 
toimintakyvyn heikentymisen 
tai sosiaalisen tilanteen vuoksi 
vaikea osallistua yleisesti tarjol-
la olevaan liikuntaan ja joiden 
liikunta vaatii soveltamista ja 
erityisosaamista. Erityisryhmien 
liikuntaa järjestävät erityisryh-
mien liikuntajärjestöt, kunnat, 
sosiaali- ja terveydenhuollon lai-
tokset ja koulut.

Ypäjän kunta on edelleen 

vuonna 2011 mukana Forssan, 
Jokioisten ja Tammelan kanssa 
yhteistyössä erityisliikunnan sa-
ralla. Käytännössä tämä tarkoit-
taa ypäjäläisille erityisliikunnan 
piiriin kuuluville oikeutta osal-
listua Forssan Vesihelmessä jär-
jestettäviin muutamiin erityislii-
kunnan ryhmiin. Tiedot ryhmistä 
löydät myös Ypäjän kunnan net-
tisivuilta sekä Ypäjäläisestä. 

Hei kaikki erityisliikunnan 
palveluja tarvitsevat ja niiden 
parissa työskentelevät sekä eri-
tyisliikunnan asiakkaiden lähei-
set! Ypäjän kunta tekee erityis-

liikunnan tarvekartoitusta jatkoa 
ja kehittämistä koskien. Ottakaa 
yhteyttä merja.kivimaki@ypaja.
fi ja kertokaa toiveenne ja tar-
peenne, niin tiedämme Ypäjän 
erityisliikunnan tarpeet.

Erityisliikunnasta ja ryhmistä 
saat tietoa Forssan kaupungin 
nettisivuilta, Ypäjän kunnan si-
vuilta (www.ypaja.fi) sekä lii-
kunnanohjaajalta (puh. 050 433 
9002 ) ja palvelukeskuksen oh-
jaajalta (puh. 050 349 4331).

Terveisin 
Merja Kivimäki

Erityisliikunta Ypäjällä 2011


