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Heleää helmikuuta Palvelukeskuksessa
Palvelukeskuksessa riitti monenlaista
mukavaa toimintaa helmikuun aikana.
Tällaiset tapahtumat katkaisevat mukavasti
päivärutiineja ja tuovat iloa asukkaiden
kuin henkilökunnankin arkeen.

Börje tuli ja hurmasi.

Ystävänpäivä 14.2.2012

Ystävänpäivänä Palvelukeskukseen saatiin erikoinen vieras, kun
alpakka Börje tuli vierailulla emäntänsä Sirpa Ryyppö-Himasen
kanssa. Monelle lähikosketus alpakan kanssa oli ensimmäinen ja
hymyilevistä kasvoista päätellen myös iloinen asia. Tottuneesti
Börje otti vastaan ihailut ja rapsuttelut. Kiitos Sirpalle ja Börjelle!

jatkuu sivulla 5

Hevoskyydillä eteenpäin.

Parturi-kampaamo Outi Perho

Kiitämme

Katinhännäntie 298, 32140 Ypäjä as.
Puh. 050 372 1172
Avoinna: ma–pe 10–18 • Lauantai ja iltatyö sop. mukaan

Yhdessä eteenpäin

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys 30 v
sunnuntaina 25.3.2012

TSR-TEKNIIKKA OY

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

Tapani Sirén

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

Ypäjän kuntaa ja
palvelukeskuksen
henkilökuntaa
saamistamme
kukista ja lahjoista
jäädessämme eläkkeelle!
Tuula Eskola
Sinikka Kallioinen

Ypäjän kirkko / seurakuntakoti
Kello 10.00 Jumalanpalvelus, saarna rovasti Jussi Kataja
11.30 Onnittelujen vastaanotto ja kahvit; srk-koti
12.15 Ohjelmassa mm.
Juhlapuhe, EL:n puheenjohtaja Hannu Tenhiälä
Historiakatsaus, Mirjami Kaunela
Kunnan ja srk:n tervehdykset
Ansiomerkkien jako
Musiikkia esittävät:
Antti Riuttaskorpi säestäjänä Tapio Laurila
Kaiken kansan lauluryhmä
kanttori Kaija Saukkolan johdolla
Kauko Hyytiäinen, harmonikka
Kaija Saukkola, huilu
Kahvitarjoilu / Maa- ja kotitalousnaiset
TERVETULOA
Eläkeliiton Ypäjän yhdistys

VERENLUOVUTUS

Ypäjällä
torstaina 22.3. klo 15–18,
yläaste, Varsaojantie.
Tervetuloa!
OJENNA KÄTESI. Jokainen verenluovutuksesi on tärkeä. Toivomme, että luovuttaisit verta säännöllisesti 2-3 kertaa vuodessa. Maksuton luovuttajainfo 0800 0 5801. Ota virallinen henkilötodistus mukaan.
www.veripalvelu.fi • www.sovinkoluovuttajaksi.fi
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Ypäjäläinen
Ypäjän kunnan ja Ypäjän seurakunnan julkaisema tiedotuslehti Ypäjän kunnan asukkaille.
40. vuosikerta.
Lehden suurin vastuu ilmoituksen julkaisemisessa sattuneesta virheestä on ilmoituksen
hinta.
Päätoimittaja:
Tapani Rasila
Sivunvalmistus:
Pirkanmaan Lehtipaino Oy
Toimituksen osoite:
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5214
fax. (02) 767 7214
email: ypajalainen@ypaja.fi
ILMOITUSHINNAT
Etusivun alaosa
0,75 €/ pmm + alv
Takasivu
0,75 €/ pmm + alv
Muu osa lehteä
0,50 €/ pmm + alv
Etusivun yläosan
suuri ilmoitustila
(6 palstaa x 170 pmm)
500 € + alv
Määräpaikkakorotus
0,10 e / pmm + alv
Yhdistysten ilmoitukset
Maksutta
TILAUSHINNAT
Ypäjän kunnan alueen
osoitteisiin veloituksetta
Tilaukset kotimaahan ja
ulkomaille
30 e / vuosikerta + alv 9 %
TILAUSOSOITE
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 762 6500
fax. (02) 767 7214
ISSN 1237-2528
Ypäjän kunta
Toimistot avoinna
ma–ke 9.00–15.00
to
9.00–17.00
pe
9.00–14.30
puh. vaihde (02) 762 6500
fax. (02) 767 7214
Ypäjän seurakunta
Perttulantie 10
32100 Ypäjä
puh. (02) 767 3108
fax. (02) 767 3081
Kirkkoherranvirasto avoinna
ma, ke, to klo 9.00–12.00
ti ja pe suljettu
Diakoniatoimisto avoinna
ke klo 10–11.30, to klo 15–16
puh. 040 553 6362
PAINOPAIKKA
Pirkanmaan Lehtipaino Oy
Huhtikuun Ypäjäläinen
ilmestyy torstaina 5.4.2012
Lehteen tarkoitettu aineisto on
toimitettava kunnantalolle
28.3.2012 klo 15 mennessä.
Toukokuun Ypäjäläinen ilmestyy
3.5.2012.

Seurakunnan asiat
kirkkoherra
Risto Ahti

Maaliskuun 2012
jumalanpalveluselämä
Parhaillaan eletään paastonaikaa. Paasto tekee hyvää nykyihmisellekin, sillä ruokatottumusten ja muiden elämäntapojen yksinkertaistaminen aika ajoin on jopa terveellistä ja
on avuksi paastoon liittyvässä hengellisessä
kilvoituksessa. Ilmankos ortodokseilla pääsiäinen on suuri juhla myös siksi, että paastonaika on päättynyt.
Sunnuntai 4.3. klo 10 on sanankirkko.
Toinen paaston ajan pyhä ja aiheena on Rukous ja usko. Ja virret ovat: 477, … , päävirtenä 440, 318, 361: 1-, 397.
Sunnuntaina 11.3. kello 10 myös jumalanpalvelusta, jossa Risto nousee nyt viimeisen kerran saarnatuoliin. Eräänlainen
Suomen ennätys on tehty Ypäjällä, sillä runsaan viiden Salon vuoden jälkeen on noin
40 vuotta kulunut nopeasti. Päivän aiheena
on Jeesus, pahan vallan voittaja. Tosin saarnassa muistellaan paljon menneitä, ja virret
ovat Riston lempivirsiä. Päivän päävirtenä on
Auta oi Jeesus, kun eksytys suuri. Mahtava
sävel, mutta nyt se jää pois. Samoin jää pois
paastonajan kiitosvirsi. Jollakin tavalla haikealta tuntuu, kun ei enää tämän jälkeen saarnatuoli avautune omasta tahdosta. Virret:
560, 273, 343, 525: 1-. Noustaan laulamaan
ylistysvirtenä 344.
Sunnuntaina 18.3. klo 10 messu. Pappina on Jussi Kataja Hämeenlinnasta. Hän on
Jokioisten emerituskirkkoherra. Häneltä voi
tulla omat virret, mutta päivän aiheeseen liittyvät ainakin seuraavat: 205: 1-5, … , 451,
59 (saarnavirsi), 224: 1-, 225, 228, Hpe-virsiä 475: 3-4.
Paastonaikaan liittyy Ilmestyskirjan toteamus: ”Kunpa olisitkin kylmä tai kuuma.” Parannuksen neuvo annetaan itseriittoiselle ihmiselle. Välinpitämätön on paljon huonompi
vaihtoehto kuin kylmä ja kielteisen kantansa
antava. Joskus on otettava kantaa, kyllä tai ei,
mutta sellainen mitään sanomaton on huonoin vaihtoehto. Ajatus tulee Ilmestyskirjan
luvusta 3, jossa nykyisessä Turkin alueella
olleesta Laodikean seurakunnasta sanottiin

näin: ”Tiedän sinun tekosi, sinä et ole kuuma
etkä kylmä. Mutta kun olet haalea etkä siis
kuuma etkä kylmä niin minä oksennan sinut
ulos.” Kaikki ruoka ei ravitse, tarvitaan rukihista. Jeesus on todellinen elämän leipä.
Jeesukseen on otettava kanta, välinpitämättömyys ei kelpaa. Laodikean kaupunki sijaitsi
alueella, jossa lähellä olivat Hierapoliksen
kuumat lähteet. Lähteistä valuu vesi alas, ja
Laodikean kohdalle tultuaan vesi oli haalentunut. Eikä sellaista haaleaa vettä kukaan voi
juoda. Olen sen itse joskus tarkistanut ja olen
uinut noissa lähteissä. Raamattu ottaa kielikuvat luonnosta, vaikka lukija ei ehkä sellaista tule ajatelleeksi.
Marianpäivä 25.3. kello 10. Messu, ehtoollinen. Jussi Kataja on pappina. Päivä on
sävyltään iloinen keskellä paastoa, ja jopa
kiitosvirsi lauletaan. Perinteisesti on Marianpäivänä ollut yhteisvastuumyyjäiset seurakuntakodilla kirkon jälkeen mutta nyt siellä
ovat Eläkeliiton 30-vuotiskahvit kirkon jälkeen. Keijo Leppänen toivoo seurakunnan
tervehdystä tilaisuuteen. Tänä aikana Risto
on sitten tunturipappina Ylläksellä joten hän
ei ole maaliskuun jälkipuoliskolla tavattavissa ollenkaan. Virret: 256: 1-4, 50, 51, 53, 52:
1-, 225, 475, 340. Marian rukouksessa sanotaan: ”Tee meidät niin pieniksi, ettei meidän
koskaan tarvitse kääntyä siltä ahtaalta portilta, joka vie valoon ja vapauteen.” Ypäjällä
luetaan evankeliumi lukupulpetista ja saarnavirtenä siis 53.
Uusi kirkkoherra Vesa Rasta aloittaa
palmusunnuntaina 1.4. eli aprillipäivänä klo
10 kirkossa. Keskiviikkona 4.4. klo 19 iltakirkko, jossa rippikoululaisilla on tehtäviä.
Kiirastorstai 5.4. klo 19. Pitkäperjantaina
6.4. klo 10 ja illalla ristin juhla klo 19, jossa
Erkki Tuomonen on aina ollut mukana. Pääsiäiskirkko 8.4. klo 10 ja toisena pääsiäispäivänä 9.4. klo 10 Ypäjänkylän rukoushuone.
Virret tulevat sitten aikanaan kanttorille ja
suntiolle.
Risto Ahti

Aamenet eivät meiltä lopu
Tulevatko ne aamenet nyt oikeaan kohtaan sanottuna tai
laulettuna. Monesti ovat papit
ja kanttorit aamenia pohtineet
messuja valmistellessa. Joskus tuuratessani olen aamenen
sanonut, ja kanttori vielä perään laulaa sen. Tapio Laurilan kanssa aloitin urani kauan
sitten Ypäjällä. Alkuvaiheessa
taisin odottaa turhaan jonkun
aamenen soittoa, vaikka se
olisi pitänyt vain sanoa. Erään
kerran kanttorin ääni kuului
parvelta: ”Minulta eivät aamenet lopu”, kun ehkä olin odottanut sen tuloa.
Eräällä usein kirkossa käyvällä isällä oli myös pikkupoika mukana. Erään kerran keskellä saarnaani pienen tauon
aikana kuului kirkas pojan ääni: ”Aamen.” Se herätti hilpeyttä, ja tartuinkin siihen pojan
aamen-sanaan ja selitin sanan
merkitystä. Kuulijoissa heräsi
selvästi mielenkiinto. Viikkoa myöhemmin eräs mies,
sattumalta poikennut vieraaseen kirkkoon, huusi ”aamen”,
vaikka saarna oli vasta alkutekijöissään. Se herätti suurtakin
hymyä ja monet muistivat tuon
pikkupojan käytöksen edellispyhänä. ”Kyllästyikö vieras
heti alkuunsa saarnaan?” Messun kuluessa moni ymmär-

si, että aamen kuului miehen
käyttäytymiseen siinä kohdassa, kun Jumalan sana puhutteli.
Myöhemmin moni kyseli minulta, että tunsinko miehen. En
tuntenut, eikä häntä sen koommin ole näkynyt.
Vuosia sitten siunaustilaisuus kauniissa säässä pidettiin haudalla. Hiekkalapio oli
tanakasti pystyssä vieressäni.
Oikeassa kohdassa oli mullanheitto, siunaus. Rukoukseni
aikaan alkoi siunauslapio hiljalleen kallistua kohti hautaa.
Huomasin saattoväen ilmeistä,
että jotakin mielenkiintoa lienee tapahtumassa ympärilläni.
Ja vihdoin lapio keikahti ja
putosi hautaan. Ja yleisön joukosta kuului iloinen huuto: Aamen. En ollut päässyt rukoustani vielä loppuun. Vasta myöhemmin minulle selvisi koko
pienen tapahtuman kulku.

Ja näitten aamenien jatkoksi Ypäjän evankeliumijuhlilla
Sami Paajanen aloitti puheensa
kaskulla. Mies oli ollut turistina Egyptissä kamelimarkkinoilla. Kamelikauppias osasi
hommansa ja sanoi kamelinsa
olevan kristitty ja ymmärtävän
aamenen. Kun sanot huh, niin
se lähtee ja kaksi kertaa huh,
niin se laukkaa ja pysähtyy,
kun sanot aamen. Mies lähti
ratsastamaan ja sitä huhhutusta
riitti ja pian jo suuri rotko odotti edessä ja pelkäävä mies ei
muistanutkaan miten eläimen
saa pysähtymään. Peloissaan
hän rupesi Isän meidän rukousta lukemaan ja aivan rotkon
reunalla tuli huomaamatta aamen. Kameli pysähtyi ja mies
oli kiitollinen rippikoulussa
oppimastaan rukouksesta.
Risto Ahti

YHTEISVASTUUN
MYYJÄISET JA LOUNAS
Seurakuntakodilla la 17.3.2012 klo 11 alkaen.
Lounaalla tarjolla hernekeitto + pannukakku sekä
kahvi + pulla yhteisvastuun hyväksi. Arpajaiset ja
myynnissä mm. käsitöitä, leivonnaisia, hernekeittoa
kotiin (omaan astiaan)…

TERVETULOA!!!!

Ypäjän seurakunnan
diakoniatyö
Maaliskuu 2012
Diakoniatoimistossa päivystys
ke klo 10–11.30 ja to klo 15–16.
Diakoni Hanna Hakala yhteystiedot puh. 040 553 6362,
s-posti: etunimi.sukunimi@evl.fi.
Diakonia voit tulla tapaamaan sopimuksen mukaan muulloinkin tai pyytää kotikäynnille, soitathan niin tiedän tulla luoksesi. Diakonin kanssa voit keskustella luottamuksellisesti
mieltäsi painavista asioista, suruista ja murheista. Tai voit tulla ihan vain tervehtimään tai kysymään, jos sinulla on asiaa
diakoniatyöstä.

DIAKONIATYÖSSÄ TAPAHTUU
Vähävaraisille tarkoitettuja EU-elintarvikkeita on jäljellä kaikkia tuotteita. Niitä voi tulla hakemaan päivystysaikoina tai voi
soittaa ja sovitaan aika. Muista ottaa oma kassi mukaan!
Kultaisen iän kerho klo 11–13 sk-kodissa. Mahdollisuus ruokailla 5 € hintaan.
to 15.3. Vieraana kuntohoitaja Mari Krapi.
to 22.3. Vieraana kunnanjohtaja Vesa Ketola.
Hartaudet Palvelukeskuksessa keskiviikkona 7.3. ja 21.3.
klo 13.00 Hoivalla ja klo 13.30 Ruustinnassa sekä Keva-kerho
Lukkarissa klo 14.10.
Yhteisvastuumyyjäiset ja -lounas srk-kodilla lauantaina17.3. klo 11 alkaen. Myynnissä hernekeittoa, myös mukaan
(omiin astioihin). Varattavissa kirpputoripöytiä hintaan 5 €/
pöytä, varaukset Hannalta puh. 040 553 6362. Arpajaispalkintoja ja myyjäisiin esim. leivonnaisia vastaanotetaan kiitollisuudella.
Diakoniapiiri Ypäjänkylän kirjastossa tiistaina 27.3. klo 12.
Keskiviikkoruokailu keskiviikkoisin klo 11.30. Ruokailu on
tarkoitettu vähävaraisille, työttömille ja yksinäisille.
Yhteisvastuukeräys on käynnissä. Jos ovellasi ei ole käynyt
lipaskerääjää, voit osallistua keräykseen myös kirjastoissa
tai lahjoittamalla tilille: FI95 5539 3320 0111 85, viitetieto:
lahjoitukseni Yhteisvastuulle.
Diakoni-Hanna

Kirkkoherra, rovasti Risto Ahti
jää eläkepäiville
Ypäjän seurakunnan kirkkoherrana 40 vuotta
ansiokkaasti palvellut rovasti Risto Ahti
toimittaa jumalanpalveluksen ja
pitää viimeisen saarnan
Ypäjän kirkkoherrana

sunnuntaina 11.3.2012 klo 10
Jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit seurakuntakodilla.
Tervetuloa.

TERVETULOA
PÄÄSIÄISAJAN LASTEN KIRKKOHETKEEN
SEURAKUNTAKODILLE!

TIISTAINA 3.4.2012 KLO 9.30 (kesto n. 30 min)
Ohjelma on suunnattu erityisesti alle
kouluikäisille lapsille
(esikoulu, päivähoito, päiväkerho + huoltajat ja ohjaajat)
TILAISUUDESSA MUKANA
UUSI KIRKKOHERRA VESA RASTA.

Kesäretki Viroon 11.–13.6.
Kesäkuun retki tarjoaa aivan
uutta ja mielenkiintoista. Bussi maanantaina 11.6. klo 6.30
Loimaan tori – Ypäjä – Forssa
– Somero. Viking XPRS-laivalla
mennen tullen on buffet-ruokailu. Võrussa Kaakkois-Virossa
hyvä hotelli nimeltä Kubija,
2 hengen huoneet ja kylpylän
käyttö, aamiaiset ja illalliset.
Tiistaina 12.6. kokopäivän
opastettu retki, jossa on aivan
uutta ohjelmistoa, mm. setukaisten alueella. Moosten kartano,
Värskan alue ja myös lounas ohjelmassa. Piusan virtuaalikeskus,
jossa voi vierailla virtuaalisesti
Piusan kvartsihiekkaluolissa ja

AHHAA-tiedekeskus. Paikallinen opas on koko ajan mukana.
Keskiviikkona 13.6. illalla
klo 18 laiva lähtee, ja päästään
hyvään seisovaan pöytään. Helsingissä ollaan klo 20.30. Matkan hinta kaikkineen 369 euroa.
Risto on matkanjohtajana ja
kuljetaan Vainion bussilla. Kesä
on Virossa kauneimmillaan ja
sireenit kukkaloistossa. Ilmoittautumiset ja samalla esitteen
tilaukset Matkapojat, Kristiinankatu 10, 20100 Turku ja puhelin
010 232 3103 pelkästään tuohon
toimistoon. Tervetuloa kaikkialta mukaan.

Risto Ahti
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Ypäjän pitkäaikainen sosiaalisihteeri

HELVI VESANEN

Perjantaina 25.11. valmistauduttiin ensimmäiseen adventtiin. Sää oli pimeä, pilvinen ja
kaikkea muuta kuin lähestyvää
joulua muistuttava. Ennätyslämpöjä oli rikottu ja pikkuteillä kura lensi. Klo 15.30 alkoivat kirkon kellot soida. Helvi
Vesanen saatettiin odottamaan
siunausta kirkossa 10.12., ja
muutama auto saatteli hautaustoimiston autoa. Helvin
pitkä elämä oli saanut maallisen vaelluksensa päätöksen.
Hiljakkoin oli vietetty Helvin
90-vuotisjuhlia 2.10. siellä
Myllymäentiellä Mannisissa,
ja pikkuinen, kotoisa Helvin
koti oli täyttynyt vieraista. Aikanaan Helvi oli syntynyt 1921
Arvid Vihtori ja Mariana Vesasen kahdeksantena lapsena.
Helvi oli kuulemma ollut nuorin. Hänen veljensä Pentti Elias
oli hieman vanhempi, ja usein
näin Helvin pysähtyvän sankarihaudoilla. Usein kirkkoon
mennessä Helvi seisoi Pentin
haudan äärellä ja hän kertoi että veli oli kaatunut toukokuussa 1942. Myöhemmin selvisi,
että paikka oli Lempaala, ja
siellä usein käyneenä kerroin
Helville tuosta alueesta Toksovan ja Valkeasaaren välissä.
Helvin muut sisarukset olivat Aili, Kaisa, Vieno, Paavo,
Mauno ja Lauri.
Heti tultuani Ypäjälle syksyllä 1972 tarvittiin piispan
vierailua varten kokkia. Meille
esitettiin Kaisa Lamminen niminen ihminen, ja siitä seurasi
ensimmäinen käynti Vesasella,
jolloin opin tuntemaan Helvin
ja hänen sisarensa Kaisan. He
olivat asuneet yhdessä jo 30
vuotta ennen kuin Kaisa kuoli vuoden 1981 lopussa. Se oli
Helville raskas isku. Muistan
sen hyvin kun Kaisan siunasin ja kävin hänen sairasvuoteensa äärelläkin. Toki monet

kerrat pidettiin Vesasella niitä
Mannisten evankelisen osaston tilaisuuksia ja jopa raamattupäiviä, joissa kävin ja
samalla tutustuin vieraileviin
Evankeliumiyhdistyksen puhujiin. Viime vuosikymmeninä
Mannisten evankelisen osaston
vuosikokous pidettiin aina Vesasella. Yleensä aika oli helmikuun alkupuoli ja ehdottomasti
päivällä, jotta väki näkee tulla
paikalle. Juuri Helviltä sain
tietoja kirjoituksiini Mannisten
osastosta ja Matti Laaksosta, joka ennen sotia oli puhuja
naapurissa ja yhden puhuttelevan Siionin kanteleen laulun
tekijä. Kirkkoon Helvi tuli kesäkautena pikkuisella henkilöautollaan, joka aina pantiin
talviseisontaan marraskuun
alkaessa. ”Tulen mielelläni
talvellakin kirkkoon, jos saan
kyytiä tai Talosen Tauno lähtee
kuskaamaan”, sanoi Helvi, joka oli joskus 1960 hommannut
ajokortin ja heti perään auton.
Hänen syntymäpäiviensä jälkeen kävin Vesasella, jolloin
huomasin, että pirteän ja energisen ihmisen kunto oli selvästi
laskenut. Ja marraskuussa kävi
niin, että olen ollut viimeisimpiä hänen vuoteensa äärellä
Hämeenlinnan keskussairaalassa. Luin Herran siunauksen.
Ehkäpä Helvi tajusi seisovani
hänen vuoteensa äärellä. Armon varassa Kristuksen ansioon turvaten Helvi halusi taivaan kotiin.

Helvi oli Ypäjän kunnan
sosiaalisihteeri

Koulunsa Helvi aloitti 1929
ja ripille pääsy oli 6.6.1937
Ypäjän kirkossa. Helvi meni Loimaan kansanopistoon
syksyllä 1939, mutta talvisota
keskeytti opiston toiminnan
ja Helvi palasi kotiin. Mutta
vuotta myöhemmin opiston

toiminta jatkui, ja vuonna 1941
Helvi pääsi kansanopistosta.
Kuulin Somerolta jutun, että
joku hänen kurssilaisensa oli
hiljentynyt kuullessaan Helvin
poismenosta. Nyt kurssilaisia
on enää, oliko yksi vai kaksi
jäljellä. Jatkosodan aikana Helvi oli kansanhuollossa hommissa ja siinä ohessa teki kauppaliikkeitten tilityksiä. Vuonna
1944 hän meni töihin Ypäjän
kunnantoimistoon. Ja olympiavuonna 1952 hän valmistui
sosionomiksi käytyään työnsä
ohella mm. yhteiskunnallista
korkeakoulua. Opiskelu ja työ
johtivat siihen, että Helvistä tuli sosiaalisihteeri kuntaan aina
vuoteen 1984 asti, jolloin hän
kunnan ansiomerkeillä palkittuna siirtyi eläkkeelle. Tiedän
että Helvi oli pidetty työntekijä
sosiaalitoimistossa, jollaista ei
sen jälkeen kuulemani mukaan
ole sinne saatu, ainakaan yhtä
pidettyä. Muita harrastuksia
olivat toiminta Ypäjän sotainvalideissa ja tietysti Mannisten
kylätoimikunnassa.
Helvi oli usein myös Lapin
ruskamatkoilla ja muillakin retkillä, ja kavereina olivat Laila
Vesanen ja Vilma Hirsikangas
ja joskus myös Katri Mikkola.
Olen ollut peräti 40 vuotta puhujana Jokioisten seurakunnan
Kiipun kesäkodilla juhannusaattona, ja siksi myös Helvin
kesämökki Kiipunjärvellä tuli
minullekin tutuksi. Helvi kävi
siellä saunomassa ihan syksyyn 2011 asti Tauno Talosen
kyydissä. Tauno oli Helvin sisaren Ailin poika. Tottahan toki Ailin tunsin, joka aikanaan
oli 1970-luvulla oppaanakin
Ypäjän kirkossa kun kirkkoa
pidettiin avoimena. Hyvin kauniisti läheiset ihmiset, sukulaiset Sirkku Väyrynen, Leena
Salminen ja Tuomo Vesanen
kertoivat kauniisti Helvistä:

”Meillä on vain mukavia muistoja, lämpimiä sellaisia Helvistä. Hän ei koskaan halunnut
sanoa kenestäkään pahaa ja toivotti ihmisille enkeleiden suojelusta. Helvi oli suvun koossa
pitävä voima, vanhin sellainen.
Joka vuosi noin 60 vuoden ajan
vietettiin Tapaninpäivää Helvin
luona Mannisissa hyvien tarjoiluiden kera.”
Helvin toinen nimi on Eufrosyne. Hänen isänsä äiti oli
samanniminen, ja isä halusi,
että tyttölapselle on se nimi annettava. Ja mielestäni isä oli oikeassa. Nimi on kreikan kieltä
ja merkitsee iloisuutta. Esimerkiksi virkistävällä ruualla voi
tuottaa toiselle iloa. Apostolien
teot 14: 17, ”Hän on ravinnut
teidät ja täyttänyt teidät ilolla.”
Siinä kohtaa alkukielessä esiintyy tuo sana eufrosyne. ja varmasti Helvi täytti ilolla ihmiset,
jotka hän kodissaan ravitsi.
Kreikan kielessä on valtavasti sanoja, jotka alkavat tavulla
eu, ja se tietää sitä, että sanoilla on hyväntahtoinen ja iloinen
merkitys. Ortodoksit puhuvat
ehtoollisesta nimellä eukaristia
eli kiitosateria. Helvi oli hyväntahtoinen ihminen, nimensä
mukainen Eufrosyne. Tietysti
voi sanailla, että ainakaan Euroopan unioni eli EU ei ole nyt
hyväntahtoinen Kreikalle, jonka kielessä eu-tavu tarkoittaa
aina hyvää, kuten eunuus eli
hyväntahtoinen. Saapas nähdä,
millainen on euron kohtalo kun
Ypäjäläisen lukija lukee tätä
Helviä koskevaa kirjoitusta.
Mutta Helvin kohdalla voidaan
sanoa, että ikäsi kypsyydessä
sinä menet lepoon niin kuin
kypsä viljalyhde korjataan ajallansa. Me saamme jättää Helvin hyvän Jumalan huostaan
Kristuksen antaman armon turvissa.
Risto Ahti

Ypäjän seurakunta
tiedottaa

Ypäjän seurakunnan uusi kirkkoherra

Vesa Rasta aloittaa 1.4.2012
Palmusunnuntaina klo 10
Jumalanpalvelus kirkossa

MAALISKUUN PÄIVÄKERHOTIEDOTE
☺ Kerhot toimivat normaalisti.
☺ Maaliskuun aikana perehdymme

käsitöihin ja vanhoihin perinneleikkeihin.
☺ Valmistaudumme pääsiäisen aikaan.

RIPARILAISTEN LEIRIT JA AJANKOHDAT 2012
Uusi kirkkoherra Vesa Rasta aloittaa työt Ypäjän seurakunnassa 1.4.2012 ja on täten mukana molemmilla leireillä.

4.-6.5.2012 on Siikjärvellä ns. harjoitusrippileiri.
Perjantaina 4.5. lähtö on kouluruokailun jälkeen eli klo 12

(tarkempaa infoa leiristä lähempänä ajankohtaa).
Eli rippileiri pidetään tänä vuonna Kuhmoisissa, Velisjärven
leirikeskuksessa. Ajankohta leirille on 13.–19.6.2012.

Konfirmaatiopäivä on sunnuntaina 8.7.2012.
Rippileiristä ja konfirmaatiosta tulen lähettämään lähempänä ajankohtaa lisää infoa (tästä on myös jokaisen
riparilaisen kotiin lähetetty kirje).

Muistathan, että leirit kuuluvat pakolliseen
rippikouluun ja ripille pääsyyn!
Terveisin
Nuorisotyönohjaaja Reija Laine
puh. 040 148 4108
reija.laine@evl.fi

Pesäpalloilija ja innokas automies

EINO SAKARI KULMALA
Pyhäinpäivänä siunattiin haudan lepoon Sakari Kulmala
85 vuoden iässä, sillä hän oli
syntynyt juhannuksen aikaan
26.6.1926. Oikeastaan juhannus oli justiinsa juhlittu, koska siihen aikaan juhannus oli
aina 24.6. Sakari syntyi Maija
ja Juho Kulmalan neljäntenä
lapsena. Kaikkiaan perheessä
oli viisi lasta. Vuosi 2011 oli
erikoinen Sakarin molemmille
pojille Matti Sakarille ja Heikki Olaville, sillä saman vuoden
aikana he menettivät molemmat vanhempansa. Toukokuussa pidettiin Pirkko Helena os.
Mutkalan, rakkaan vaimon,
siunaustilaisuus ja samaan nimiluetteloon pääsi myös Sakari, mikä luettiin kirkossa pyhäinpäivän jumalanpalveluksessa. Yhteinen elämäntaival
oli alkanut 7.11.1948, jolloin
häitä pidettiin. Taisi olla lunta
maassa, näin muistaakseni Pirkon sisar Hilkka Mäkilä muisteli.
Nuoruudessa pesäpallo oli
myös Sakarille läheinen asia,

sillä Yllätyksen paidassa sitä
harrastettiin oikein varsin korkealla tasolla yhdessä veljiensä
Pekan ja Paavon kanssa. Kun
itse innokkaasti kävin katsomassa Loimaan pesäpalloa
varsinkin 1990-luvulla, niin
aina nähdessäni Sakarin puhe
kääntyi pesäpalloon. Yllätys
taisi olla ihan mestaruussarjassakin, ainakin hyvin lähellä.
Joskus taisi Yllätyksen paita
olla jollekin väärää kokoa ja
katsojia nauratti, kun paidan
takana luki Ypäjän lätys. Tavu
Yl jäi kainaloon. Näin joskus
Sakari muisteli. Joskus kauan sitten vastasin kirkkoherranviraston puhelimeen, ja
jotakin todistusta pyydettiin
Sakari Kulmalasta. Sellaista
en löytänyt. Soittaja intti vastaan ja sanoi, että kyseessä on
vanha ypäjäläinen, vaikka onkin asunut Jokioisilla pitkään.
Asiahan selvisi. Ensimmäinen
nimi Eino oli niin outo, että
puhekielessä sitä ei käytetty
eikä tunnettu vaan Sakari tunnettiin.

Perhe kasvoi nopeasti, sillä pojat syntyivät peräkanaa
1949 ja 1950. Toimeentuloa
hankittiin isän kuorma-autolla
ja sitten tietysti omalla. Muuttoa tehtiin Ypäjänkylän ja
kirkonkylän välillä, riippuen
tietysti työpaikasta. Loimaalla Sakari kävi K. Vihannon
autokorjaamolla ja erikoistui
diesel-laitteiden korjauksiin.
Sitten tuli vuosi 1960 ja perhe muutti Jokioisiin ja Sakari
Kartanon korjaamolle autoja traktoriasentajaksi, ja sitä
hommaa kesti noin 30 vuotta.
Kirkonkirjat siirtyivät Ypäjälle
1.8.1991, joten tätä Ypäjän aikaakin kertyi Pirkon kanssa 20
vuotta. Vaimoni Liisa muisti
usein minulle kertoa, että Kulmalat pitivät häntä ihan sukulaisena, kun professori Jouko
Sippola oli MTT:llä hommissa
ja Kulmalat tunsivat hänet hyvin. Kyseessä oli siis meidän
tyttären appi. Olihan koko Sippolan perhe Kulmaloille tuttua.
Eläkevuosina Kulmalat olivat
tuttu näky myös seurakunnan

tilaisuuksissa. Matti-poika kertoo hauskasti, että Sakari-isä
kulki kiltisti Pirkon perässä,
tuskin osasi olla eri mieltä. Sakari oli aina valmis auttamaan,
kun joku tarvitsi apua esimerkiksi autoon liittyvissä ongelmissa. Tuo avuliaisuus ja huolehtivaisuus säilyivät hänessä
loppuun saakka. Voisi sanoa,
että Sakari Kulmala oli aina
valmis ”partiopoika” menossa johonkin päin. Ypäjän katukuvaan kiinteästi kuuluneet
Kulmalat ovat siirtyneet historiaan, mutta muistot säilyvät,
samoin rakkaus, jota he omalla
persoonallaan kumpikin tarjosivat, ja kristillisessä mielessä
myös jälleennäkemisen toivo.
Ypäjäläiset talvi- ja jatkosodassa kirjassa mainitaan myös
Sakari, ehkäpä kirjan nuorimpana. Lyhenteet psmies ja nostom.palvelus, 6/Jv KoulK 27.
Veteraanien asioita tietävä ymmärtää nämä lyhenteet. Joten
nuoruudessaan Sakari koki siis
sota-ajankin tapahtumat.
Risto Ahti

YPÄJÄN SEURAKUNNAN NUORISOTYÖ
MAALISKUU 2012

2.3.12
pe NUORTENILTA klo 17.00–19.00.

Seurakuntakodilla/Sumpussa
(Riparilaiset saavat illasta merkinnän)
6.3.12
ti ISOSKOULUTUS klo 18.00–19.30.

Seurakuntakodilla/Sumpussa
16.3.12
pe PAKOLLINEN NUORTENILTA

klo 17.00–19.00. Seurakuntakodilla.
20.3.12
ti ISOSKOULUTUS klo 18.00–19.30.

Seurakuntakodilla/Sumpussa.
30.3.12
pe NUORTENILTA klo 17.00–19.00.

Seurakuntakodilla/Sumpussa.
(Riparilaiset saavat illasta merkinnän)
4.4.12
ke PAKOLLINEN RIPPIKOULUKIRKKO

klo 19.00. Rippikoululaiset kirkkoon klo 18.00
Ennen messua Kaija-kanttori
pitää tuokion kirkkomusiikista.
Nuorisotyönohjaaja Reija Laine
puh. 040 148 4108
reija.laine@evl.fi
facebook : Reija Nuorisotyönohjaaja Ypäjän Seurakunta
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TOTO palasi jälleen Ypäjälle!

Ypäjän vuoden 2011 parhaat urheilijat

Mira Saarikoski palauttamassa omaa kuponkiaan.

Enää ei tarvitse lähteä merta edemmäksi kalaan, koska
TOTO-peli on palannut jälleen
Ypäjälle. Vuoden alusta raveja on voinut seurata ja pelata
Ypäjän Wanhassa Mestarissa.
Avaamme lauantaina jo kello
14.00, joten TOTO 75-kuponkeja ei tarvitse lähteä palauttamaan naapuripaikkakunnille.
Meillä näkyy myös TOTOtv, josta voit seurata suosikkisi
juoksua reaaliajassa!
Erittäin hyvin on lähtenyt
pelaaminen käyntiin ja asiakkaat ovat löytäneet uuden pelipaikan hyvin. Tällä hetkellä
näyttää siltä, että Lauantain
aukiolon aikaistaminen on

kannattanut ja asiakkaat ovat
mielissään. Toistaiseksi arkipäivisin lounasraveja ei vielä
voi seurata ravintolassamme,
mutta päiväravien kupongin
voi tuoda jo edellisenä päivänä
meille. Jos ihmisiä riittää jatkossakin, niin ehkä lounasravit
on mahdollista pelata tulevaisuudessa reaaliajassa myös
meillä Ypäjän Wanhassa Mestarissa.
TULE JA TUO KAVERISIKIN VIIHTYMÄÄN!
Wanhan Mestarin aukioloajat: ma-ti suljettu, ke-to
18.00–24.00, pe 18.00–03.00,
la 14.00–03.00 ja su 18.00–
23.00.

Vapaa-aikalautakunta palkitsi
vuoden 2011 parhaat urheilijat
valtuustosalissa 13.2. järjestetyssä tilaisuudessa. Vapaaaikalautakunnan puheenjohtaja Keijo Leppänen onnitteli
urheilijoita saavutetusta menestyksestä. Menestystä ypäjäläisille urheilijoille on vuoden
aikana kertynyt eri lajeista.
Vuoden 2011 palkitut urheilijat ovat: Eero Fält Pm M65
3. sija, pyöräily tempo; Ikämiesten SM 2. sija, pyöräily
tempo; Ikämiesten SM 3. sija,
pyöräily maantie; Mastercup 1.
sija, pyöräily. Reijo Heinonen
SM M70 3. sija, riistamaaliam-

munta 10 m liikkuva kuvio;
SM M70 2. sija, riistamaaliammunta hirvi 40 laukausta;
SM M70 2. sija, riistamaaliammunta hirven parilaukaukset; PM M75 1. sija neljä
kertaa, riistamaaliammunta.
Kari Hieta SM C-pojat 4. sija,
lentopallo; Am B-pojat 2. sija,
lentopallo. Tapio Hieta Alue
SM B-pojat 1. sija, lentopallo;
Am A-pojat 1. sija, lentopallo;
KLL Varsinais-Suomen piirin
mestaruus A-pojat 1. sija, lentopallo; SM lukiolaisten 2. sija,
lentopallo. Matias Kekki Pm
13 v. 1. sija, moukari. Tuomas
Kekki Pm 2. sija, kolmiloikka.

Miksi Ypäjä ei kasva?
Ypäjä on ollut toistasataa vuotta itsenäinen kunta Hämeen
lounaisnurkassa. Kuntaa on
rakennettu monen sukupolven
voimin. Nykyisin varsinkin
palvelut ovat hyvällä tasolla.
Löytyy jopa valinnan varaa.
Perhepäivähoitajat huolehtivat lapsista omissa kodeissaan.
Kunnassa on varsin toimiva ja
nykyaikainen päiväkoti ja samasta pihapiiristä löytyy vielä
”eskarikin”. Joku aika sitten
avoimien ovien päivän yhteydessä kävin henkilökohtaisesti
tutustumassa miten lapsenlapseni pärjäilevät. Olen näkemääni ja kuulemaani erittäin
tyytyväinen. Ypäjällä on myös
3 ala-astetta noin 150 koululaista varten. Yläasteen jälkeen
nuoret jatkavat opiskelujaan
kunnan ulkopuolella ja jäävätkin monasti sille tielle ansiotyöhön. Valitettavasti jo tässä
vaiheessa kunta menettää potentiaalisia veronmaksajia.
Vanhuksistaan Ypäjä on aina pitänyt hyvää huolta. Meillä
on erinomainen vanhainkoti ja
useita vanhustentaloja. Ypäjällä on niin ikään ollut vuosikymmenet terveyskeskus, joka
lienee yksi maakunnan tehokkaimmista ja parhaiten organisoiduista. Kun tilaa ajan, niin
monesti jo seuraavana päivänä
voi mennä vastaanotolle. Suomalaisista n. 80 % joutuu odottamaan reilut 2 viikkoa pääsyä
omaan terveyskeskukseen.
Naapurikunnassa lehtitiedon

(16.2.2012) mukaan odotusaika on ollut jopa 4 viikkoa.
Tunnen henkilökohtaisesti varsin hyvin erään pikkukunnan
Lapista ja keskisuuren Varsinais-Suomesta. Ypäjän palvelutaso näiden kahden rinnalla
on aivan ylivoimainen.
Valitettavasti mikään ei ole
ikuista, se tiedetään. Ypäjänkin taivaalle on jo pidemmän
aikaa kasaantunut tummia pilviä. Nyt en alkuunkaan ajattele
mahdollisesti tulevia kuntauudistuksia. Olen ajatuksieni
kera aivan tässä hetkessä. Palvelutason ylläpito on taloudellisesti raskasta. Baumolin tauti
laukkaa täyttä vauhtia edellä.
Tämä tarkoittanee lyhykäisyydessään seuraavaa: kustannukset menevät hissillä edellä
ja rahoitus tulee kierreportaita
perässä. Rahaa tarvitaan enemmän ja enemmän. Rahoitus ei
riitä. Pitää ottaa velkaa. Ypäjä
on tähän asti kohtuullisen hyvin pärjännyt. Kiitos hyvien
taloudenpitäjien ja päättäjien.
Kunnalla on rajalliset tulonhankintamahdollisuudet.
Tärkein ja keskeisin lienee veronkanto omilta kuntalaisilta.
Tämä on se osio, jossa kunta
voi olla aktiivinen niin halutessaan ja kyetessään. Toinen osio
on valtionavut, jotka yleensä
päätetään Helsingissä kuntaa
kuulematta. Kolmas osio on
toimintatuotot, jotka kunta kerää erilaisista palveluksistaan
kuntalaisilta. Nämä ovat kui-

tenkin niin hinnoiteltu ja tariffoitu, että hyvä on, jos edes
peittävät kulut.

Kuntavero

Ypäjän talousarvio on noin
18 milj. €, josta kolmannes
kerätään kuntaveroina. Veroa
korotettiin tämän vuoden alusta lähes neljä prosenttia. Vero-% on nyt 20,25 eli selvästi
yli maan keskiarvon. On vaara,
että jälleen käy samoin kuin
pari vuotta sitten, jolloin korotus oli viiden ja puolen prosentin luokkaa - kunnan kassaan
tulevat eurot vähenevät, vaikka
tarkoitus oli päinvastainen.
Lienee paikallaan kerrata
verotuksen perusasioita. Verotusprosentista – on se mikä
hyvänsä – noin neljännes häviää ”taivaan tuuliin” eli lähinnä
valtiovallan asettamiin erilaisiin verohelpotuksiin. Ypäjällä
todellinen ”nettoveroprosentti”
on 15 %:n tasoa. Huoltajuussuhde eli nuoret (0–15 vuotta)
ja eläkeläiset (65-) yhteenlaskettu lukumäärä verrattuna työikäisiin (16–64) lienee
noin 1,5. Tämä taas tarkoittaa
sitä, että jokaista huollettavaa
kohden on 1,5 huoltajaa. Virallisesti asia on näin, mutta
totuus on toinen. Jakoperusteita olisi päivitettävä siten, että
ansiotyössä käyvien alaraja
ei ole suinkaan 16 v, vaan se
on tuntuvasti lähempänä 20 v.
Vastaavasti yläraja ei ole 65 v,
vaan lähempänä 60 v. Huolta-

juussuhde lähestyy uhkaavasti
1:tä, eli jokaisella huoltajalla
(kuntaveroa maksavalla) on
yksi huollettava. Tämän mukaan Ypäjällä on noin 1250
kuntaveroa maksavaa kuntalaista, jotka maksavat suuruudeltaan 15 %:n nettomääräistä
kuntaveroa. Korotuksien tie
lienee loppuun kuljettu, koska
väki vähenee koko ajan ja kuntaveroakin maksetaan vasta
vajaan kymppitonnin tienestistä. Joitain muita ratkaisuja on
löydyttävä. Veropohjaa on laajennettava, jos haluamme, että
kuntamme jatkossakin pärjää
taloudellisesti.
Veroa maksetaan kuntaan,
missä asutaan – ei valitettavasti sinne, missä se tienataan. Lähes kaikkien Ypäjällä
toimivien isoimpien yritysten,
laitosten ja virastojen ylimmät
toimihenkilöt asuvat muualla kuin kunnassamme – näin
ollen eivät maksa kuntaveroa
Ypäjälle. Kaikilla on toki vapaus tehdä niin kuin parhaaksi
näkevät ja kokevat. Kuitenkin
vähän mietityttää, että varsinkin kuntaorganisaatiossa on
näitä ”veropakolaisia” useita.
Olisiko tämä nyt eettinen ongelma? Varmaan uusi kunnanjohtajamme pohtii tätä ongelmaa. Joka tapauksessa tusinan
verran korkeampipaikkaista
uutta kuntalaista toisi veroina
kassaan rapiat 200 000 € eli
saman verran rahaa kuin 0,75
prosenttiyksikön veronkorotus.

Salla Koskela SM D20 1. sija,
hiihtosuunnistus erikoispitkä;
SM D20 2. sija, hiihtosuunnistus pitkä; SM D20, 3. sija,
hiihtosuunnistus sprintti; Pm
N20 1. sija, hiihto 5 km perinteinen. Matti Palonen SM
1. sija, jousiammunta 20 y, 60
n; SM 1. sija, jousiammunta
20 y, 120 n. Hannele Uusitalo MM N50 5. sija, hiihto 30
km vapaa; MM N50 6. sija,
hiihto 15 km vapaa; MM N50
10. sija, hiihto 10 km vapaa;
SM N50 1. sija, hiihto 10 km
perinteinen; SM N50 4. sija,
hiihto 5 km vapaa. Husqvarna
Racing Finland: Timo Salmi,

Heikki Santakangas, Tuomas
Sirén SM Leikkurien Le Mans
1. sija, päältäajettavien puutarhatraktorien kestävyysajo (viisi osakilpailua: 1. sija, kolme
2. sijaa ja 3. sija).
Tilaisuudessa palkittiin
myös vapaa-aikalautakunnan
valitsema Kunnon Kuntalainen 2011. Hämeen Liikunta
ja Urheilu ry palkitsee Kunnon
Kuntalaisena henkilön tai yhteisön, joka esimerkillään on
edistänyt liikunnan harrastusta
ja terveitä elämäntapoja.
Vuoden 2011 Kunnon Kuntalainen on Ypäjän Naisvoimistelijat ry.

Kiinteistövero

jän kunta kuuluu. Rakentamattomia kiinteistöjä verotetaan
keskimäärin 2 – 3 kertaa yleinen kiinteistövero-%. Paljonko
Ypäjällä on ylipäänsä rakentamattomia tontteja?

Kiinteistövero on kokonaan
kunnille menevä vero eli ns.
paikallisvero, jota kunta voi
vuosittain säädellä tarpeidensa mukaan. Kiinteistöverossa
toteutuu erinomaisesti hyötyjä-maksaja -periaate. Kunnan
liikenneinfran, kunnallistekniikan ja palveluiden taso pääomittuu kiinteistön arvoihin ja
nostaa kiinteistön hintaa, jota
kunta sitten voi verottaa.
Valitettavasti maan hallitus on suuressa viisaudessaan
tehnyt päätöksen, että kiinteistöverot otetaan pois verontasauksen piiristä. Tämä tarkoittaa
sitä, että noin 200 kuntaa menettää verokompensaationsa.
Veron menetys voi olla pahimmillaan jopa 100 €/asukas.
Näin paljon Ypäjä ei voi menettää, koska veron tuottokin
on vain noin 88 €/asukas eli
noin 220 000 €.
Yleensä kunnat, joissa on
yksi hallitseva laitos tai toimiala, keräävät suhteellisesti
suurimmat kiinteistöverotuotot. Keskimäärin kiinteistövero
kuntien kokonaisverokertymästä ovat noin 7 %. Ypäjällä
vastaava luku on vain 3,5 %
luokkaa. Meillä pitäisi kiinteistöveron tuotto tuplata, jotta
olisimme vasta tasavallan keskiarvossa. Hyvänä alkuna varmaankin olisi se, että Ypäjän
kaikki kiinteistöt saatettaisiin
kiinteistöveron piiriin ja verotusarvot päivitettäisiin ajan
tasalle. Puolet Suomen kunnista verottaa julkishyödyllisten
osakeyhtiöiden kiinteistöjä,
toinen puoli ei. Sitä en tiedä
kumpaanko puoliskoon Ypä-

Yhteisövero

Yhteisövero on yritysten ja
yhteisöjen tulovero. Ne maksavat yhteisöveroa voitostaan.
Ypäjällä on hyvin niukalti yrityksiä ja eritoten veroa maksavia. Ypäjän yritykset ovat
suurelta osin ns. harrastepohjaisia yrityksiä, joissa usein
harrastus menee tuloksellisen
yritystoiminnan edelle eikä
verotettavaa pääomaa synny.
Yhteisöveron tuotto on tasan
yhtä surkea kuin kiinteistöveronkin huolimatta siitä, että
vuoden 2009 alusta valtiovalta
nosti kuntien jako-osuutta lähes 50 %:lla, joka valitettavasti
tämän vuoden alusta kokonaan
tai ainakin osin poistui. Tasavallan kuntien keskiarvo yhteisöveron tuotossa on noin 8 %,
meillä vajaat 4 %.
Tuskin yhteisöveron, positiiviseen kehitykseen löytyy
muuta ratkaisua kuin tulosta
(voittoa) tekevät yritykset. Tällaisia ei ole juurikaan viime
aikoina tullut Ypäjälle. Myötämielinen ajattelutapa on perinteisesti ollut Ypäjällä lievässä
vastatuulessa.
Ex-kunnanjohtaja aikoinaan
julisti yleisradiota myöten,
että meidän tulee olla iloisia, kun meillä ei ole haisevia
teollisuuslaitoksia. Ei ole, ei
ole myöskään työpaikkoja eikä verotuloja. Vielä reilut 25
vuotta sitten Kurjenmäen teollisuusalueella oli parisensataa
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…heleää helmikuuta
Palvelukeskuksessa
Lämpöä talveen
16.2.2012

Jokiläänin kansalaisopiston
lankatyökurssi kävi vetäjänsä
Tiina Salmen kanssa lahjoittamassa kurssilla tehdyt peitot
palvelukeskuksen asukkaiden
iloksi. Palvelukeskuksen puolesta peitot vastaanotti vanhusja vammaistyön johtaja Taina
Haavisto ja vastaava hoitaja
Sari Stenholm. Kiitos taitaville
tekijöille!

Loimaan lukion
wanhat 17.2.2012
Seitsemän kaunista nuorta
tanssiparia esitti salonkitansseja hoivakodin päiväsalissa. Nuorten tanssi kiinnostaa
asukkaita aina ja väkeä oli
runsaasti paikalla. Kiitämme
hulmuavahelmaisia neitoja sekä charmantteja herrasmiehiä.

Tanssin hurmaa….

Peitot ja peittojen tekijöitä!

Laskiaisajelu
21.2.2012
Tänä vuonna saimme
viettää laskiaista pienessä
pakkassäässä ja palvelukeskuksen väki sai nauttia
hevoskyydistä läpi talvisen maiseman. Jo monta
vuotta Hevosopiston väki
on käynyt meitä ajeluttamassa. Kiitos komealle
hevoselle, kuskille ja aputytölle! Tavataan taas ensi
vuonna.

Kyyditettävien vaihto.

työpaikkaa. Nyt niitä on vajaat
parikymmentä. On syytä todeta, että ensin lähtevät teolliset
ja tuotannolliset työpaikat ja
sitten perässä palveluelinkeinot. Yhtälö toimii varmasti
myös päinvastoin. Pitäisi vaan
jostain löytää ne sadasta pariinsataan uutta työpaikkaa.
Ypäjän kunta tosin työllistää
nykyisin lähes 250 työntekijää,
kun niitä neljännesvuosisata sitten oli vajaat 100. Tämä
työpaikkakehitys on pelannut
erinomaisesti. Siinä on vain se
hankala tosiasia, että palkanmaksajana on yhteiskunta eli
veronmaksajat.

Valtionavut

Lehtitietojen mukaan valtion lähivuosien merkittävin
yksittäinen säästö kohdistuu
kuntien valtionosuuksiin. Tämä lienee täyttä totta, kun seuraa hallituksen jahkailua tasavallan ”raha- asioiden” hoidossa. Viimeisten kolmen vuoden
aikana valtio on lisävelkaan-

tunut vajaan kymmenen miljardin vuosivauhdilla. Onko se
paljon vai vähän? Sama asia
voidaan kertoa myös siten, että
valtio velkaantuu reilut miljoona € joka tunti ja vielä parisataatuhatta korkoja päälle. Se
on kyllä paljon se. Siltä suunnalta ei ole ylimääräistä apua
odotettavissa. Mitä paremmin
pärjäämme omillamme, sitä
parempi Ypäjän tulevaisuudelle. Mutta miten ihmeessä me
sitten pärjäämme? Mistä löytyy se viisastenkivi?
Ei tarvitse olla edes ennustaja, jos päättelee, että Ypäjän
verokertymät ja valtionavut
kehittyvät negatiivisesti. Miten kunnan menot saadaan
katettua lähivuosina? Kustannukset nousevat yleensä noin
5 % vuosivauhdilla. Jatkuvasti
alaspäin kehittyvä väkimäärä
vielä omalta osaltaan nakertaa
valtionapuja. Tuleva valtuusto
on tosipaikan edessä.

Kunnan tulevaisuus

… ja helmojen heilahtelua!

On hyvä pitää mielessä se,
että meitä ypäjäläisiä on vain
noin 2500. Kaikista suomalaisista se on puoli promillea (0,5
%). Se on niin mitätön luku,
ettei sillä ole pienintäkään painoarvoa siellä, missä päätökset tehdään. Tuskin kukaan on
kiinnostunut hoitamaan meidän asioitamme. Ypäjäläisten
on itse parhaalla mahdollisella
tavalla vastattava kuntamme
tulevaisuudesta. Tässä on nyt
pelipaikka todelliselle ykkösketjun taitajalle. Kakkos- ja
kolmosketjun taiturit eivät
meitä kiinnosta, sillä heiltä
puuttuu kokemus ja näkemys
siitä, miten kuntaa on kehitettävä. Tehtävä ei ole helppo. Se
on hyvinkin haastava, kuten
nykyään sanotaan.
Kerron heti aluksi, että en
ymmärrä politiikasta juuri mitään. Tekisi mieli kysyä, kuinka paljon poliitikot puolestaan
ymmärtävät johtamisesta ja
vastuun kantamisesta. Tässä ja
nyt Ypäjällä tarvitaan todellista

Vastine J. Sirenin kirjoitukseen
Kysymys ”Miksi Ypäjä ei kasva?” on syytä nykyhetken suuressa kuntamyllerryksessä päivittää muotoon ”Miksi Forssan
seutu ei kasva?”
Koko Forssan seutu, likimain 35 000 asukkaan alue, on
kärsinyt (ajoittain ehkä Humppilaa lukuun ottamatta) jo pitkään jatkuneesta väestökadosta. Samalla seudun työttömyys
on ollut korkea. Mistä tämä
kaikki johtuu? Olemme ruuhka-Suomen kolmion (TurkuTampere-Helsinki) keskiössä-

menettävänä osapuolena. Onko FOSTRASTA (lue: Forssan
seudun strategisesta rakennemallista) apua toimintojen vilkastumiseen, työllisyyden parantamiseen, uusien yritysten
ja työpaikkojen luomiseen ja
väestökadon pysäyttämiseen?
Voidaanko alueiden ja maankäytön suunnittelulla (kaavoituksella) vaikuttaa uusien työpaikkojen syntyyn ja tilanteen
parantamiseen. Mitkä ovat ns.
Palikkalan oikaisun mahdollisesti positiiviset vaikutukset

kunnan kehittämiseen Ypäjän
näkökulmasta? Mitä merkitsee
barrikadeille nousu, kuntakapina ja mihin niillä pyritään?
Tässä vaiheessa vain tiedoksi
se, että niissäkin on yksinkertaisesti ottaen kyse tavallisen
kunnan asukkaan arjen asioiden sujumisen puolustamisesta, siitä saadaanko palvelut turvattua ja pieni kunta säilymään
(maaseutu turvattua) vai onko
siirtyminen suurempiin kaupunkeihin tapahtuva jo kuluvalla vuosikymmenellä. Kyse

johtamistaitoa ja vastuun kantamista.
Kunnassa on ns. matriisiorganisaatio, josta ei vastuunkantajaa löydy johtamisesta
puhumattakaan. Siinä johdetaan alhaalta ylös ja ylhäältä
alas ja todellisia vastuunkantajia on vaikea löytää. Organisaation läpinäkyvyyden peittää
ns. kaksoismiehitys: poliittisesti valitut luottamushenkilöt
ja varsinaiset viran- ja toimenhaltijat. Päätökset ovat useimmiten poliittisia eli poliittisesti
mahdollisia ja näin ollen erittäin harvoin kunnan ja kuntalaisten kannalta parhaita mahdollisia.
Nyt ei olisi pahitteeksi taitava ja karismaattinen johtaja,
joka näkisi kauas sekä osaisi ja
uskaltaisi tehdä oikeat ja hyvät
ratkaisut.
Suomen kunnat ovat hyvin
erilaisia. Todella paljon on
kiinni siitä henkilöstä, joka
kuntaa johtaa. Mitä paremmin
hän tuntee kunnan ja kuntalai-

sensa sitä motivoivampaa ja
tuloksellisempaa työskentely
on.
Johtamisessa on tärkeätä,
että pystyy erottaman oleellisen epäoleellisesta. Siitä ei
hyödy kukaan, että juoksee
kaikissa ”kissanristiäisissä” –
tärveltyy vain työaikaa.
Kyllä sen toimenkuvan fokus on siinä ja vain siinä, että
saa rahat riittämään ja keskeiset palvelut säilymään. Useasti
olen lukenut lehdistä, että kunnalla on vahva tase, josta voi
ottaa, kun tilinpäätös jää negatiiviseksi. Tässä ajattelutavassa on kyse täydellisestä alijohtamisesta. Sellainen ei meitä
kiinnosta. Ypäjän lähes ainoa
”pelastusrengas” on vahva tase
ja omillaan toimeentulo eli ylijäämäiset tilinpäätökset. Juuri
tähän tehtävään kuntalaiset
ovat palkanneet kallispaikkaisen kunnanjohtajan.
Toimia heti alkajaisiksi kapinapomona ja nousta barrikadeille ei tunnu laisinkaan jär-

kevältä teolta. Syntyy väkisinkin epäilys, että on kysymys
muustakin kuin kuntalaisten
edusta. Kapinoinnissa kuuluu
voimakkaasti virkamiesten ääni – ikään kuin kunnat olisivat
kunnanjohtajia eikä asukkaita
varten.
Päivän muotisana viime aikoina on ollut Kreikka. Maamme hallitus keskittyy monen
ministerin voimin sikäläisiin
taloussotkuihin. Näin paikallisestikin kreikkalaisuus on
ajoittain tullut mieleeni lähinnä mielikuvina Zorbaksesta.
Herra Zorbas oli tämä hyväsydäminen herra, jolla oli sydän
täynnä viisautta ja pää täynnä
hassutuksia.
Viidellä eri vuosikymmenellä Ypäjällä asuneena ja
kaikki veroni tänne maksaneena sekä kymmenien ypäjäläisten työnantajana toimineena
sanojeni katetta voi vapaasti
puntaroida.
Jarmo Siren
yli-insinööri

on kunnallisen itsehallinnon
turvaamisesta myös pienkuntia
koskien. Koko asia ei kosketa
yksistään kuntaa, mukaan joutuu tulemaan myös seurakunta.
Tämäkin on tärkeä tiedostaa.
Kaupunkiyhteisöissä palvelut
keskittyvät suuriin yksiköihin.
Kyse on lyhyesti ilmaistuna
suomalaisen maaseudun tulevaisuudesta. On toki paljon
muutakin murroksessa, mm.
verotusta koskeva lainsäädäntö on jo viritelty. Kysymyksiä
riittää rajaton määrä.
Kaikki edellä todetut antavat aiheen pohdintoihin. Tarkoitukseni ei ole jatkossa olla

aktiivinen vastaaja lehden välityksellä lukuisiin kysymyksiin. Aika ei siihen yksinkertaisesti riitä. Tämän vastauksen
tein kovin mielelläni, koska
puhuttiin olennaisista asioista.
Lisäksi on meneillään kunnallisvaalivuosi (vaalit lokakuussa 2012) ja monet kysymykset
askarruttavat ja kiinnostavat
ihmisiä. Hyvä näin.
Olen jo pidempään miettinyt yhtä asiaa, joka on syytä
pian toteuttaa. Suunnittelen
kaikelle yleisölle avoimen tilaisuuden järjestämistä Ypäjällä hyvissä ajoin ennen kunnallisvaaleja. Tapahtuma sopii

koskettamaan suomalaisen
pienkunnan ja samalla maaseudun tulevaisuutta, jossa
kuullaan alustuksia erilaisista
ajankohtaisista kysymyksistä.
Saadaan varmaan vastauksiakin kysymyksiin. Asiantuntijoita löytyy monelta osaalueelta, ja yleisölle tarjoutuu
hyvä tilaisuus kysymysten tekoon ja omien ajatusten esille
tuomiseen. Eli aiheeseen siis
palataan!
Niinpä, positiivisin ajatuksin kohti parempaa huomista!
Vesa Ketola
kunnanjohtaja, Ypäjä
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Kanta-Hämeen
pelastuslaitos

Tullaan tutuiksi: Lom

Turvallisuusnurkka
Lumenpudotusta ja liikennettä
Talvi on taas tullut riemuksemme jos joiltakin osin myös harmiksemme. Jouluun asti näytti
siltä, että ei taida tulla lunta eikä
pakkasta ollenkaan vaan kyllä
talvi pitää omistaan huolen. Ihan
niin lämmennyt tämä yhteinen
pallomme ei vielä sentään ole,
että jokin vuosi menisi pelkillä
kurakeleillä.
Kun sitä lunta on tullut, niin
monelle tulee pakonomainen
tarve mennä katolle pudottamaan sitä lunta pois. Toki taas
on tapahtunut ikävä tapaus pääkaupunkiseudulla, missä katolta
putoavaa lunta ja jäätä päälleen
saanut henkilö menehtyi. Tuollaiseen tapahtumaan tarvitaan
kuitenkin paljon korkeampi talo
kuin omakotitalo. Toki sellaisenkin katolta tulevan lumen alle
voi jäädä, mutta erittäin harvoin
siinä henki kuitenkaan menee.
Toisaalta kannattaa muistaa, että
Suomessa ei ole sortunut yhtään
omakotitaloa lumen painosta.
Varsinaiset harmit asiassa keskittyvät tyypillisesti isoihin halleihin ja isoille tasakatoille. Sellaisia toki kannattaa tarkkailla
ja pitää silmällä kattorakenteita
myös sisäpuolelta. Jos jonkinlainen halkeama tai repeämä ilmenee, kannattaa paikalle kutsua
rakennusalan ammattilainen arvioimaan tilanteen vakavuus. Ja
toki tällaisessa tapauksessa sitä
luntakin kannattaa sieltä katolta vähentää. Vaan se homma on
sitten taas ammattilaisten työtä!
Valjaat eivät jossakin ”harakiriliikkeessä” paljon maksa ja puolimätiä köysiä löytyy jokaiselta
kotoa, mutta kun se juttu ei olekaan niissä varusteissa vaan siinä, että osaa niitä käyttää. Seurailen tässä työpaikallani kuinka
palomiehet opettelevat tuollaisten välineiden käyttöä ja kuinka
monenlaista huomioitavaa asiaa
siinä on. Väittäisin, että tavallinen Matti tai Maija ei ihan
samaan osaamistasoon pääse

millään. Ja jos sieltä katolta sitten putoaa, vahinko voi olla lopun ikää elämään vaikuttava jos
vaikkapa lonkka murtuu tai tulee
jotakin muuta vakavaa vammaa.
Tämäkin homma on taas siitä
kuuluisasta sarjasta ”kyllä isä
osaa” . Eli vanhoilla ohjeilla: isä
niillä ostamillaan valjailla kiinni keittiön pöytään ja ammattilainen kunnon välineillä pudottamaan lumet jos sellaiseen
ihan oikeasti on tarvetta. Näin
vältytään rikkoutuneelta katolta, murtuneilta luilta ja monelta
muulta kivulta ja säryltä. Kyllä
isi hiukan kiukuttelee asiasta,
mutta mielestäni vakuutusten
venyvyyttä ei kannata turhaan
testailla.
Sitten otetaan vielä sellainen
mitä-sitä -leikki. Seuratkaapas
piruuttanne noita ammattiautoilijoita, jotka aina kehuvat osaamisellaan ja taidoillaan. Mielestäni heidän jos kenen pitäisi
näyttää mallia kaikella tavalla
liikenteessä ja ymmärtää erilaisiin asioihin liittyvät riskit. Vaan
mitä suurempi rekka, mitä huonompi keli, mitä ahtaampi paikka, mitä tiukempi tilanne, mitä
nuorempi kuski, sitä varmemmin kuski puhuu kännykkään
ja taatusti ilman minkäänlaista
handsfree-laitetta. Mielenkiintoista mutta totta!
Vaikka tuossa alussa ihastelin
talven tuloa ja sen mukavuutta, on taas varmasti vähintään
yhtä mukava odotella kevättä!
Nyt jo huomaa valon määrän
lisääntymisen kun aamulla töihin mennessä ei enää olekaan
sysipimeätä. Nautitaan siis vielä
talven riemuista, hiihtämisestä ja
lumiukon teosta ja mäenlaskusta
ja vaikka mistä! Ja sitten pikkuhiljaa aletaan jännittää, minkälainen tulva kevääksi tulee…
Omaa talvilomaa
aloittelevin terveisin
Mikko Malin
palomestari

Jiihaa! Meil oli lanit!

Nuorisotoimessa pyritään
siihen, että nuorten toiveita
kuunnellaan ja toteutetaan. Siitä se ajatus sitten lähti, myös
lanien muodossa..
No niin.. mitkäs ne LANIT
sitten on? Noh, miepä kerron.
Laneissa pelataan videopelejä lähiverkossa, lataillaan
pelejä ja ollaan vaan netissä
kavereiden kanssa… Kaikenmaailman örkkejä koetetaan
lopettaa päiviltä ja pisteitä kerätään… ja KOKO pitkä yö.
Siinähän se, pähkinän kuoressa. :)
Hiihtolomalla on hyvä valvoa joten lanien ajankohdaksi
valittiin 23–24.2. Ilta alkoi klo
19 aikaan koneitten roudaamisella nuorisotila Haaviin ja
koneitten asentamisella. Kohta
jo, noin klo 20 olikin jo gamet

käynnissä. Puolilta öin napa
paukkuen söimme pizzaa, jonka jälkeen pelit jatkui, tietenkin.
Aamuun asti suurin osa
nuorista valvoi ja klo 7 aikaan
aamupala ei kovin monelle
maittanutkaan.. Liekkö väsymystä ollut ilmassa? Kaikki
kiva loppuu aikanaan ja niin
myös meidän laniyömme ja
klo 8 aikaan alkoikin kyydit
saapua ja aika väsynyttä porukkaa lähti kotia kohden. Kaiken kaikkiaan... meil oli hitsin
kivaa ja me niiiin tehdään tää
toistekkin!
Joten nuori, kerro toiveesi.
Mitä tahdot tehdä? Toteutetaan
se yhdessä!
Terkuin,
Nuoriso-ohjaaja
Kati Saukkonen

Kävin TET-viikollani tiistaina 8.11.2011 katsomassa lomatoimiston uusia tiloja entisen Spar-kaupan rakennuksessa ja haastattelemassa työntekijöitä. Lomatoimiston aukioloaikoihin ei
ole tullut muutoksia. Tilat olivat valoisat ja siellä olevat huonekasvit toivat sinne mukavaa pirteyttä, ja tilojen sisustukseen tulee vielä runsaasti muutoksia. Lomatoimistossa toimii yhteensä kahdeksan työntekijää ja heistä määräaikaisia ovat Tuomas
Rautio ja Anna-Maria Poutala. Tapasin työntekijöistä kuusi.
Ypäjällä toimii kaksi maaseutuasiamiestä, Jouni Mäkelä ja
Eeva Sirkkilä. Heistä jommankumman tavoittaa aina tiistaisin
Ypäjän lomatoimistosta. Tällä kertaa paikalla oli Jouni Mäkelä.

Karita Järvelä

Mitä teet työksesi?
Olen lomituspalvelupäällikkö.
Mitä teit aiemmin työksesi?
Olin lomitusvastaava Huittisissa.
Miksi innostuit ammatista?
Maatalousaihe ja eläimet ovat
aina olleet tärkeitä.
Mitä odotat tulevaisuudessa
ammatiltasi?
Että lomituspalvelut kehittyvät
ja hoituvat hyvin ja saadaan
vastattua maatalousyrittäjien
lomitustarpeisiin.
Mitä mieltä olet työympäristöstäsi?
Uusi toimisto, tulee varmaan
ihan miellyttävä. Olemme vielä muuton keskellä.
Mistä olet alun perin kotoisin?
Helsingistä.
Millainen perhe sinulla on?
Mies sekä kolme lasta.

Anu Lehtinen

Mikä olet ammatiltasi?
Olen lomituspalveluohjaaja.
Mikä oli aiempi työsi?
Olen ollut lomituspalveluohjaaja vuodesta 1996 Tammelassa ja aloitin 2006 Ypäjällä.
Tätä ennen olin maatalouslomittaja.
Mistä pidät eniten nykyisessä
työssäsi?
Vaihteleva työ.
Mitä odotat tulevaisuudessa
työltäsi?
Että töitä riittäisi.
Mistä olet alun perin kotoisin?
Forssan Koijärveltä.
Missä asut nykyään?
Forssassa.
Millainen perhe sinulla on?
Tytär 3 v.

Kuvassa vasemmalta Jouni Mäkelä, Anu Lehtinen, Tuula Nurmisto, Ka

Ypäjänkylän Seuraintalon 60-vuotisjuhlat
Ypäjänkylällä juhlittiin sunnuntaina 15.1. seuraintalon
60-vuotista taivalta.
Oman kylämme laulava ja
soittava maatalouslomittaja
muusikko Tytti Pelkonen aloitti ja päätti juhlamme haitarimusiikilla.
Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Pirkko Lipponen toivotti vieraat tervetulleeksi juhlaan kiittäen 50-luvun isäntiä
ja emäntiä upeasta ja toimivasta seuraintalostamme.
Kanttori Tapio Laurila säesti muusikko Erkki Liikasta.
Esityksessä kuultiin useita toinen toistaan upeampia kappaleita, jotka Liikanen oli valinnut seuraintalomme kunniaksi.

Ypäjän lähipoliisi Markku
Leppälahti on jäämässä
eläkkeelle, ja samalla
päättyy myös pitkään
jatkunut ja tarpeelliseksi
koettu lähipoliisin vastaanotto kunnantalolla
joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina.
Markku juhlisti viimeistä
vastaanottokertaa tarjoamalla täytekakkukahvit.
Kunnallisissa luottamustehtävissään hän jatkaa
entiseen tapaan.

Hän myös kertoi olleensa useasti esiintymässä seuraintalolla
pidetyissä tansseissa.
Pakinoitsija Hilkka Mäkilä
kertoili talon vihkiäisistä, jotka
olivat 13.1.1952, talo oli kylläkin otettu jo käyttöön ennen
vihkiäisiä, siellä oli juhlittu
häät. Lisäksi saimme kuulla
talon muistakin vaiheista vuosien varrelta. Pakinassaan hän
tarinoi myös kylän tapahtumista. Saimme huumorilla höystettyä historiatietoa.
Juhlapuhujaksi olimme saaneet Ypäjänkylällä lapsuutensa
viettäneen ja Ypäjänkylän alaasteella koulunkäyntinsä aloittaneen Antti Poson. Puheessaan hän muisteli lapsuuttaan

ja nuoruuttaan sekä seuraintalolla silloin olleita juhlia. Antti
Poso myös vertaili Ypäjänkylää Düsseldorfiin, missä hän
on asunut. Vertailussa tulokseksi tuli, ettei pieni kylämme
ole yhtään vähäpätöisempi,
päinvastoin täällä on jopa vehnämylly, jota sieltä ei löydy.
Lisäksi Poson mielestä puheen
pitäminen entisessä kotikylässä sai hänet jännittämään,
vaikka hän on pitänyt puheita
ympäri maailmaa suurillekin
yleisöille.
Juhla oli todella onnistunut ja lämminhenkinen. Kiitos
vielä kerran kaikille mukana
olleille.

Erkki Liikanen säestäjänsä
Tapio Laurilan kanssa.
Kuva Inga Huikari
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matoimiston henkilöstö
Tuula Nurmisto

Mitä teet työksesi?
Olen lomasihteeri.
Mikä on parasta työssäsi?
Siisti sisätyö.
Mitä hyviä/huonoja puolia on
työssäsi?
Hyviä puolia on inhimilliset
työajat ja huonoja puolia on,
ettei ole niin paljon asiakaspalvelua.
Mitä teit aiemmin työksesi?
Olin Somerolla lomasihteerinä
ja sitä ennen toimin johtavana
lomittajana Salossa.
Missä asut nykyään?
Somerolla.
Mistä olet alun perin kotoisin?
Piikkiöstä.
Onko sinulla lemmikkejä?
Koiria, kissoja, hevosia, kalkkunoita, ankkoja ja viiriäisiä.

Tuomas Rautio

arita Järvelä, ja Tuomas Rautio ja Markku Lintula. Kuva Siiri Rantanen

Mikä olet ammatiltasi?
Lomituspalveluohjaaja.
Mitä teit ennen työksesi?
Tallilla hevostöitä.
Mistä olet alun perin kotoisin?
Lappeenrannasta.
Missä asut nykyään?
Ypäjällä.
Onko sinulla harrastuksia?
Ratsastus.

Wäärin käsityksiä
Muistojeni Levänraitti
70-luvulla lanstuttelin Retuissani Malhosen ohi kohti
Markkulaa. Tilaa pitivät Heikki ja Ilmi. Heillä oli neljä lasta. Kirsti, Ulla, Päivi ja Jussi.
Joose-pappa istui ladon rapulla
piippua poltellen.
Markkulaa vastapäätä oli
Haikosen talo, jonka Loimijoen puoleisesta hurjasta mäestä
me koltiaiset Lampisen-Porvoon puusuksilla laskimme lähes jokeen saakka. Markkulan
jälkeen oli Hossin mahtitalo.
Isäntä Heikki korjaili hankmoa. Pojat Jussi, Martti ja tytär Eeva seurasivat katseella.
Martti veti kättä lippaan. Mikähän sotaherra siitäkin tulee?
Hossista heti etuvasemmalla oli Tuomolan talo. Se oli
vanha Kylä-Tuomola ja Levän
vanhimpia rakennuksia. Talo
oli nyt jälkeläisten Erlandin
eli Ellun ja Hildan hellässä
hoidossa. Lapset Eero ja Olavi olivat jo muuttaneet Helsinkiin. Tuomolaa vastapäätä asui
Lankisen perhe. Isäntänä Ruokolahden Vennojoelta sodan
jaloista lähtenyt Salomon eli
Sale korjaili pihalla katiskaa ja
hänen vaimonsa kulturelli kirjastonhoitaja Elli ripusti Salen
raappahousuja narulle. Lapset
Marjatta, Pirjo, Markku, Pertti ja Elma kirmasivat pihalla.
Paitsi Markku, joka alituiseen
oli nenä kirjassa. Lankisen talon takana oli Aaljoen jo vähän
huonossa hapessa oleva torppa.

Sitä asustivat reumatisminen
äiti Siiri ja hänen miehensä,
Clark Gablen näköinen Jalo.
Heillä oli poika Kari, joka vietti suuren osan ajastaan tehden
kemiallis-tieteellisiä kokeita.
Mikä lie kemisti siitäkin tulee?
Tulin kotinurkille. Aioin
ohittaa, mutta jäinkin vielä istumaan itkukivelleni maitokopin viereen. Katselin kuinka
Aukusti, Kalajoelta tukkiuiton
mukana Levälle reittä pitkin
jäänyt, teroitti viikatetta. Oli
lähdössä alopekuruksen niittoon luhdille. Mari-mamma
kantoi vettä kaivosta kantturoille. Talossa asuivat vielä
myös pojat Heimo ja Tuomo.
Muut oli maailma jo vienyt paremmille ansioille.
Päätin jatkaa matkaa. Seuraava talo oli Mäenpää. Siinä
pitivät majaansa Lauri ja hänen
äitinsä. Lauri meni joka aamu
jonnekin ja tuli joka ilta jostakin. En tiedä mistä. Äitiään ei
juuri raitilla näy.
Heti vasemmalla oli Virtasen talo. Perhe oli hiljainen,
itseensä sulkeutunut. Ei kenenkään ristinä. Elivät omaa
elämäänsä. Isä-Virtanen oli kai
timpurin hommissa jossakin.
Ei ollut tullut kysyttyä.
Viilolan mökki Virtasen jälkeen oli pieni. Viiloloitakaan
ei ollut viime aikoina näkynyt.
Edes nimiään en tiennyt.
Viilolaa vastapäätä tien
toisella puolella oli Petrellin

parikymmenneliöinen vanha
hirsirakennus. Siitä huolimatta Petrelleillä asui onnellinen
perhe. Isä Alarik kulki nenä
maata viistäen huonon selkänsä kanssa. Äiti Hellin höpötti
iloisesti, niin ettei toinen juurikaan puheenvuoroa saanut.
Lapsia oli muistaakseni kuusi. Oli Tuomo, Torsti, Heikki, Pertti, Kaarina ja Helena.
Ihmettelin kuinka tuollainen
joukko yleensä pärjää. Mutta
aina heillä oli jotakin tarjottavaa vieraille. Vaikka sitten munakokkelia.
Seuraava talo mahtavan
kasvillisuuden keskellä oli Virtasten. Isä-Väinö oli Siittolas-

Vasara ja nauloja

Markku Lintula

Mikä olet ammatiltasi?
Olen lomituspalveluohjaaja.
Mitä teit aiemmin työksesi?
Olen toiminut lomituspalveluohjaajana vuodesta 1993 ja
sitä ennen olin lomittaja.
Miksi innostuit tästä työstä?
Asiakaspalvelun takia. Saa olla
ihmisten kanssa paljon tekemisissä.
Missä asut tällä hetkellä?
Forssassa.
Onko sinulla harrastuksia?
Ulkoilu.

Jouni Mäkelä

Mitä teet työksesi?
Olen maataloussihteeri.
Mistä tykkäät eniten työssäsi?
Asiakaspalvelusta.
Mikä oli aiempi ammattisi?
En ole tehnyt oikeastaan muuta. Maataloussihteerin työn
ohella olen maanviljelijä.
Mikä sai sinut innostumaan
ammatistasi?
Se on lähellä maataloutta ja
olen itse syntyjäni maatilalta.
Keitä kuuluu perheeseesi?
Vaimo ja kaksi lasta.
Siiri Rantanen
sa työssä. Vaimo Aino paistoi
maailman parhaat lihapullat.
Pojat Tarmo, Esko ja Paavo
olivat ilkikurisia ja aina kepposiin valmiina. Virtasen jälkeen
oli suuri Kukkosen talo. Karjalan evakkoja. Isäntä Reino
oli ostanut kylän ensimmäisen traktorin, Zetorin. Pörpötti tyhjänä pitkin kylän raittia.
Kuului vaan ”minnes mennään
minnes mennään, tonnekko,
tonnekko”, kun Zetori lähestyi.
Reino veti Hankkijan lippistä
syvemmälle ja huusi, että pois
alta. Reinon vaimo oli vetäytyväinen ja hiljainen myötäeläjä.
Lapset Tuula ja Ahti älykköjä kumpikin. Tien päässä oli
evakko Tauno Rämön talo.
Hän eleli hiljaista vanhanpojan
elämää, kunnes tapasi elämänsä naisen, jolla ennestään oli
lapsi ja se lapsi olin sattumalta minä. En ollut kelvollinen
joukkoon.
Keijo Wääri

Ypäjänkylän talviriehan
25.2.2012 tuloksia
Saappaan heitto
Miehet: 1. Janne Suonpää
25,29 m, 2. Jouni Mäkilä
24,80 m, 3. Jari Paloposki
22,82 m, 4. Hannu Heiskanen 21,18 m, 5. Timo Mäkinen 19,83 m.
Naiset: 1. Mari Lintunen
15,59 m, 2. Sirkka Rinne
15,00 m.
Lapset: 1. Emma Aaltonen
11,50 m, 2. Sami Kolinkanta
11,19 m, 3. Camilla Suonpää
10,40 m, 4. Markus Korkki

9,73 m, 5. Janette Kolinkanta
8,50 m, 6. Susanna Suonpää
5,02 m, 7. Sebastian Faltin
3,61 m.
Lasten hiihtokilpailu
3-vuotiaat: 1. Karoliina Mäkinen, 8.50,4
5-vuotiaat: 1. Vilhelmiina
Mäkinen, 2.52,3, 2. Joonas
Suonpää, 3.08,7.
6-vuotiaat: 1. Antti Paloposki, 3.03,0.
8-vuotiaat: 1. Susanna
Suonpää, 1.29,3.

Korjaus- ja energia-avustukset
ARA on jälleen julkaissut korjausavustusten haku- ja myöntämisperusteet. Hakuaika on siis alkanut ja päättyy 11.4.2012. Perinteiseen
tapaan käyn avustusmuodot tiivistetysti lävitse. Tarkemmat ja yksityiskohtaisemmat tiedot löytyvät Aran nettisivuilta www.ara.fi. Lisätietoa ja hakemuslomakkeita saa rakennustarkastajalta.

KORJAUSAVUSTUSMUODOT

Vanhusväestön ja vammaisten asuntojen avustus
Avustettavan tulee asua vakituisesti avustettavassa asunnossa. Avustus on tarkoitettu ensisijaisesti toimenpiteeseen, joka on tarpeen vanhuksen tai vammaisen selviytymiseksi kotioloissa. Toimenpiteitä voi
olla rakennuksen lämmöneristyksen ja tiiveyden parantaminen, peseytymistilojen rakentaminen, lvis-järjestelmien parantaminen. Korjauksessa tulee pyrkiä liikuntaesteettömyyteen. Asunnossa asuvan
ruokakunnan bruttokuukausitulojen enimmäismäärät ovat; 1 henkilö
1355 €, 2 henkilöä 2260 €, 3 henkilöä 3020 €, 4 henkilöä 3845 €.
Toimenpide perustuu varallisuus- ja omaisuusharkintaan. Ruokakunnan on esitettävä verotettavan, realisoitavissa olevan varallisuuden
arvo eli siitä saatava mahdollinen myyntitulo. Hakijaruokakunnan on
selvitettävä myös muu omaisuus esim. pankkitalletukset. Vähäisenä
varallisuutena pidetään n. 10 000 €/henkilö.
Avustusta haetaan kunnalta hakemuslomakkeella ARA 35.
Avustusta myönnetään enintään 40 % hyväksytystä kustannuksista.
Avustus hissin rakentamiseen ja liikuntaesteen poistamiseen
Avustus koskee asunto-osakeyhtiöitä ja pääasiassa rakennustyypiltään asuinkerrostaloja.
Avustusta haetaan ARA:lta hakemuslomakkeella ARA 36 c.
Avustusta myönnetään enintään 50 % hyväksytystä kustannuksista.
Avustus terveyshaitan poistamiseen
Terveyshaitan arvioinnin suorittaa terveydensuojeluviranomainen.
Arvioinnin jälkeen selvitetään vauriot, haitat ja niiden syyt. Terveyshaittana voi olla home, kosteusvaurio, radonkaasu tai jonkin muu
vastaava. Asuinrakennus tai asunto tulee olla hakijaruokakunnan
ympärivuotisessa asuinkäytössä. Toimenpide perustuu varallisuusharkintaan ja hakijaruokakunta on joutunut taloudellisiin vaikeuksiin.
Avustusta haetaan ARA:lta hakemuslomakkeella ARA 35/11.
Avustusta myönnetään enintään 70 % hyväksytystä kustannuksista.
Avustus suunnitelmallisen korjaustoiminnan edistämiseen Avustuksia myönnetään asuinrakennusten kuntoarvion laadintaan, kuntotutkimukseen ja huoltokirjan laadintaan. Avustusta haetaan kunnalta
hakemuslomakkeella ARA 36a.
Avustusta myönnetään enintään 50 % hyväksytystä kustannuksista.

ENERGIA-AVUSTUSMUODOT

Avustus uusiutuvan energian käyttöön ottoon
Avustuksella tarkoitetaan kaikkia ympärivuotisessa asuinkäytössä
olevia asuinrakennus, pien-, rivi-, tai kerrostaloa. Tuettavia kohteita
ovat öljyllä, suoralla tai varaavalla sähkölämmityksellä pääasiallisesti
lämmitetyt asuinrakennukset. Avustettavia toimenpiteitä voivat olla
maalämpöpumppujärjestelmän, ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän,
pelletti- tai muun puulämmitysjärjestelmän, tai yhdistelmälämmitysjärjestelmän rakentaminen. Enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittäviin kohteisiin, työn osuus ei ole avustettava.
Avustusta haetaan kunnalta lomakkeella 37 a. Avustusta myönnetään
enintään 20 % hyväksytystä kustannuksista.
Pientalojen tarveharkintaiset energia-avustukset
Pientalolla tarkoitetaan enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävää
ympärivuotisessa asuinkäytössä olevaa asuinrakennusta. Työkustannusten osuuteen avustusta ei myönnetä. Toimenpide perustuu
ruokakunnan tuloharkintaan. Asunnossa asuvan ruokakunnan bruttokuukausitulojen enimmäismäärät ovat vastaavat kuin vanhusväestön avustuksessa. Ei siis varallisuusharkintaa tässä avustusmuodossa.
Avustettavia toimenpiteitä ovat energiatalouden parantaminen tai otetaan käyttöön uusiutuvaa energiaa (kuten edellä).
Avustusta haetaan kunnalta lomakkeella 36 d. Avustusta myönnetään
enintään 25 % hyväksytystä kustannuksista.
Muut energia-avustukset
Avustusta myönnetään pääsääntöisesti vähintään kolmiasuntoisten
asuinrakennusten korjaamiseen. Avustettavia toimenpiteitä ovat ikkunoiden parantaminen kunnostamalla, ikkunoiden uusiminen enintään U-arvotasoon 1W/m2K, edellisten yhteydessä parvekeovien
uusiminen enintään U-arvotasoon 0,7W/m2K, ulkoseinän lisäeristäminen vähintään 100 mm mineraalivillalla tai muulla vastaavalla tasolla, yläpohjan lisäeristäminen vähintään 150 mm mineraalivillalla
tai muulla vastaavalla tasolla, edellisten yhteydessä ilmanvaihto- ja
lämmitysjärjestelmien perussäätö sekä ilmanvaihtoventtiilien ja myös
ilmanvaihdon lämmöntalteenoton rakentaminen. Myös liittyminen
kauko- ja aluelämmitykseen on tuettavaa.
Avustusta haetaan kunnalta lomakkeella 36 b. Avustusta myönnetään
enintään 15 % hyväksytystä kustannuksista.

----Edellä kirjoitetusta ilmenee, että jätevesien puhdistamisen tehostamiseksi ei avustuksia enää myönnetä. Aralta korostetaan vielä että
nyt jaettava avustusmäärien kokonaispotti on merkittävästi pienempi.
On siis selvää jo nyt, että syksyn hakukierrosta ei järjestetä. Hakemusmäärien ollessa valtakunnan tasolla runsasta saattaa lopullinen
avustusprosentti olla esitettyä alhaisempi.
Rakentavin terveisin,
Jukka Laaksonen
rakennustarkastaja
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”Lahjoituksilla
suuri merkitys”
Palvelukeskuksessa iloitaan keräyksestä
LC Ypäjä/Kate järjestää parhaillaan julkisen keräyksen
Ypäjän Palvelukeskuksen vanhusten hyväksi. Ypäjän vanhusja vammaistyönjohtaja Taina
Haavisto on iloinen käynnissä
olevasta keräyksestä.
– Palvelukeskukseen annetuilla lahjoituksilla on suuri
merkitys. Ne ovat viihtyvyyden ja mukavuuden kannalta
tärkeitä. Hankintamäärärahat
ovat niukat ja niillä hankintaan
tietenkin välttämätöntä. Muihin hankintoihin varat eivät
tahdo riittää, Haavisto kertoo.
Keräyksen tavoitteena on
hankkia geriatrinen tuoli ja
mahdollisesti uusia televisioita
kertyneiden varojen mukaan.
Tällä hetkellä palvelukeskus
on noin 70 asukkaan koti.
– Geriatrinen tuoli on erinomainen, sillä siinä on todella
hyvä istua, ja sitä on helppo
liikutella. Tavoitteena on, että
vanhuksia ei makuuteta sängyissä, joten näille tuoleille on
kyllä tarvetta. Moneen huoneeseen kaivataan myös uutta televisiota, hän lisää.
Keräystili on avattu Ypäjän
Osuuspankissa. Keräys jatkuu
aina huhtikuun loppuun asti.

– Palvelukeskuksen tarvitsemat laitteet ovat kalliita,
joten toivomme mahdollisimman monen osallistuvan keräykseen. Esimerkiksi yhden erikoistuolin hinta liikkuu parissa
tuhannessa eurossa, klubin
presidentti Eeva Kari kertoo.
Katen naiset haastavat
mukaan yksittäiset kuntalaiset
mutta myös yritykset ja järjestöt. Lahjoitus tehdään heti toukokuussa.
– Toivottavasti ypäjäläiset
innostuvat antamaan. Pienetkin summat ovat tärkeitä, sillä
niistä voi kasvaa tuntuva summa. Vielä on aikaa maalis-huhtikuu eli otetaan kunnon kiri,
Kari kannustaa.
Jokainen sentti ja euro,
jonka klubi kerää, käytetään
lyhentämättömänä palvelukeskuksen vanhusten hyväksi. Jos
lahjoittaja ei halua nimeään
julkisuuteen, se pitää mainita
tilillepanon tiedoissa. Summat
jäävät salaisuuksiksi.
Keräystilin numero on FI90
5539 0220 0320 22 ja keräysluvan numero 8090/204/2011.
Saajaksi LC Ypäjä Kate/keräystili. Voit lahjoittaa aina huhtikuun loppuun asti.

TETissäääää
Ypäjän nuorisotoimessa ei oo
Katin aikana ennen ollu ketään
TETissä mut ny mää olin . Oikeestaa menin nuorisotoimelle
ku en keksiny oikee muutakaan ja sit piti se TET- sopimuski jo palauttaa. Tet-viikko
6.2.–10.2. meni aika nopeesti
ja oli tosi mukava viikko. Sain
kaikkii kivoja hommia ja olin
välillä myös yksin töissä. Työajat me sovittin Katin kaa yhes
ja oli vähän eri työaikoja. Pääasiassa olin Katin kaa ja kuljin
sen mukana joka paikkaan.

Välillä olin kunnantalolla, välillä Haavissa ja käytiin myös
Loimaalla. Viikon aikana sai
myös tutustuu hyvin nuorisoohjaajan työhön. Suosittelen
menemään nuorisotoimelle
TETtiin, jos on kiinnostunu
siitä työstä ja muutenki jos on
TETpaikkaa vailla ja ei vaikka
keksi muutakaan. Kati kyllä
varmaa ottaa mielellään töihin eikä kannata pelätä, kysyy
vaan rohkeesti.
Veera Sulantola

Ypäjäläisen ilmestyminen v. 2012
Aineisto
Lehden
jätettävä
ilmestymisviim.
pvm.
Tammikuu		 5.1.
Helmikuu		 2.2.
Maaliskuu		 4.3.
Huhtikuu	 28.3.	 5.4.
Toukokuu	 25.4.	 3.5.
Kesäkuu–heinäkuu	 28.5.	 3.6.
Elokuu	 25.7.	 2.8.
Syyskuu	 27.8.	 2.9.
Lokakuu	 26.9.
4.10.
Marraskuu
29.10.
4.11.
Joulukuu
26.11.
2.12.

Sähläämistä
NUTO-cup oli seutukunnan nuorisotoimien järjestämä
sählyturnaus lisenssittömille
13–17 -vuotiaille pelaajille.
NUTO on lyhenne nuorisotoimesta. Ideana oli saada nuoret
hyvässä hengessä pelaamaan.
Seutukunnan nuorisotoimiin
kuuluvat Tammela, Humppila, Forssa, Jokioinen ja Ypäjä.
Turnaus käytiin kolmen kunnan välillä: Ypäjän, Forssan ja
Jokioinen. Tammela ja Humppila eivät saaneet kokoon joukkuetta. Plussaa siis Ypäjälle, että näinkin pieni kunta sai sählyjoukkueen kokoon! Ypäjän
joukkueessa oli mukana Roosa
Toivola, Oona Turkki, Miikka
Reiman, Teemu Suonpää, Ville
Mäkilä, Jasse Virtanen, Mikko
Hovilainen, Rasmus Myllymäki, Patrick Klint, Antti Kallio,
Valtteri Levomäki, Antti Alanko ja kapteenina toimi Jesse
Vaittinen. Ensimmäinen sählypeli pelattiin 16.11. Jokioisilla. Toinen peli pelattiin 14.12
(Suur kiitos Kalle Kourille
tuomaroinnista!). Ypäjällä ja

Ypäjän joukkue areenalla.

finaalipeli 8.2.2012 Forssassa.
Nuoriso-ohjaaja Kati kertoi,
että oli hieno huomata miten
joukkuehenki kasvoi pelatessa.
Forssa oli peleissä ylivoimainen ja forssalaiset sähläsivät
itsensä voittoon. Kiertopalkin-

to meni siis Forssaan. Hopea
ei ole häpeä, eihän? Ypäjä nimittäin tuli NUTO-cupissa toiseksi! Jokioinen jäi pronssille.
Ensi kerralla voitto tulee sitten
Ypäjälle, eikö? Koska joukkueita oli vain kolme, kaikki

saivat mitalit. Kiitos Mikkolalle, joka kuljetti ypäjäläiset
peleihin ja ennen kaikkea kiitos kaikille innokkaille peleihin osallistuneille ypäjäläisille
sählärinuorille!
Veera Sulantola

YPÄJÄN KIRJASTO UUTUUSLUETTELO
1 Filosofia. Psykologia. Rajatieto
Miksi muisti pätkii?
Pursiainen, Terho: Mielekäs elämä, mielekäs
yhteiskunta

2 Uskonto
Matikainen, Tuula: Paavali: pakanain apostoli
Raamattu ristiin rastiin
3 Yhteiskunta
Lapsilähtöinen esiopetus

5 Luonnontieteet. Matematiikka.
Lääketiede
Rissanen, Minna: Sieluani et saa: narsistin
uhrista selviytyjäksi

6 Tekniikka. Talous. Käsityö. Maa- ja
metsätalous. Kotitalous. Liiketalous
Pesu, Raija: Tekstiilituunaus
Terho, Juha: Uuden asunnon käsikirja
Perho, Anna: ABC: kysy mitä vain hevosista
Björklund, Michael: Lähiruokaa
Hiltunen, Arto: Johtamisen taito: elämänmittainen matka

7 Taiteet. Liikunta
Flyktman, Reima: Suuri digikuvauksen käsikirja
Ratsastuspohjaopas

Hassu
ja
Hoplaa
by : Zennifer Hernandez

86–89 Kirjallisuustiede. Kielitiede. Kielet
Tietoa kaikille: helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti: eurooppalainen selkokielistandardi

9 Historia, elämäkerrat
Ruotsalainen, Heidi: Kylmän sodan agentti:
kaukopartiojohtaja Lauri Solehmaisen elämäntarina
Aikuisten kaunokirjallisuus (D=dekkari,
SF=fantasia/scifi, R=rakkaus, S=sota)
84 Kertomakirjallisuus
Cleeves, Ann: Punaista tomua (D)
Jääskeläinen, Tuula: Minä vain
Korhonen, Vexi: Kujanjuoksu Keniassa: escape from Hemingway’s way (D)
Lehes, Pertti: Syvärin enkeli (S)
Tikkanen, Pietari: Toivo elää (SF)
Lasten ja nuorten tietokirjallisuus
Parhaat naamiaisasut
Vauvaperheen laulukirja
Lasten ja nuorten kaunokirjallisuus
Jansson, Tove: Muumien kiehtova maailma
Jokinen, Eija: Variksenpoikia naurattaa
Kontio, Tomi: Lyyran harhautukset
84 Lasten ja nuorten kertomakirjallisuus (SF=scifi/fantasia, H=hevos,
NA=aikuistuville nuorille, K=kauhu)
Jalo, Merja: Jesse, fanikoira

Leivo, Seija: Aliisa ja helmisormuksen salaisuus
85 Sadut. Kuvakirjat. Sarjakuvat
Hirsikangas, Pirkko: Tonttujen touhut Myllypirtillä
Kenen koti tämä on?
McPhillips, Robert: Kalle Kippiauto
Nörttiopus
Pere, Tuula: Parantajakissa
Pikku automies
Pikku erämies
Pikku lääkäri
Pikku remontoija
Prinsessaopus
Rakas emoni!
Rontit: presidentin tapaus eli Mustan Kouran salaseura
Watterson, Bill: Outoja otuksia toiselta planeetalta: Lassi ja Leevi-kokoelma
Äänikirjat
Brown, Dan: Enkelit ja demonit
Larsson, Stieg: Miehet jotka vihaavat naisia
Larsson, Stieg: Pilvilinna joka romahti
Larsson, Stieg: Tyttö joka leikki tulella
Rowling, J.K.: Harry Potter ja kuoleman
varjelukset
www.lounakirjastot.fi
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Ypäjän peruskoulun
ja päiväkodin ruokalistat
viikoilla 10–12

Viikko 10
Maanantai: napolinkeitto, pehmeä leipä, juusto,
kasvispala/hedelmä
Tiistai: makkaravuoka, perunat, tuoresalaatti
Keskiviikko: kirjolohikiusaus, hedelmäinen salaatti
Torstai: pinaattiohukaiset, salaatti, hillo
Perjantai: jauhelihapihvit, perunat, salaatti
Viikko 11
Maanantai: perunasoselaatikko, tuoresalaatti
Tiistai: lasagne, tuoresalaatti / kasvispala
Keskiviikko: lindströminpihvit, perunat /
perunasose, tuoresalaatti
Torstai: kalakeitto, ruisleipä
Perjantai: palapaisti, perunat, tuoresalaatti
Viikko 12
Maanantai: kinkkukiusaus, salaatti
Tiistai: puuro, mehukeitto / marjasose
Keskiviikko: jauhelihakeitto, sämpylä, juusto
Torstai: broileririsotto, tuoresalaatti
Perjantai: kalapihvit, perunat, salaatti

Ruokaan sisältyy päivittäin leipä, leipärasva, ruokajuoma
sekä tuore- tai muu lisäke.
Ruokalistassa ovat muutokset mahdollisia.

MTK Lounais-Häme tiedottaa
Tiedote maaliskuu 2012

Kiitos

Kiitämme kaikkia teitä,
jotka niin monin eri tavoin huomioitte
Ypäjänkylän seuraintalon 60-vuotisjuhlan.
Teitte juhlastamme todella
lämminhenkisen juhlan!
Ypäjänkylän Kyläyhdistys

Kuusjoenkulman kyläyhdistyksen
sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS

sunnuntaina 1.4.2012 klo 14 Tuottajain tuvalla.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu. TERVETULOA.
Johtokunta

Viikoittainen ruokalistamme on myös katsottavissa
Ypäjän kunnan nettisivuilta osoitteessa:
www.ypaja.fi/kuntalainen/kouluruoka

EU -viljelijätuki info-tilaisuudet: Ke 7.3.2012 MTT
Jokioinen, M-talon auditorio alkaen kello 11.00. Puolivälissä tilaisuutta kahvi ja sämpylä MTK Lounais-Hämeen ja MTK Tammelan jäsenille maksuttomana. Eijäseniltä 5 euroa per henkilö. Ti 20.3.2012 Valkeaniemen Pirtti, Tammela alkaen kello 11.00. Puolivälissä
tilaisuutta kahvi ja sämpylä MTK Lounais-Hämeen ja
MTK Tammelan jäsenille maksuttomana. Ei-jäseniltä
5 euroa per henkilö. To 29.3.2012 Jokioinen, Kunnantalo, valtuustosali alkaen kahvilla ja pullalla (MTK jäsenille maksuton, muilta 4 euroa) alkaen kello 17.45.
Itse tukikoulutus alkaa kello 18.00.
MTK Lounais-Hämeen ja MTK Tammelan jäsenet voivat osallistua mihin tahansa yllä olevista tilaisuuksista. Tervetuloa!
•••••
11. Peltotreffit pidetään maaliskuun lopulla. MTK jäsenet saavat kutsukortit tilaisuuteen viikolla 10.
•••••
Vesijumppaa Forssan Vesihelmessä on vielä muutama kerta jäljellä. Päivät ovat: 2.3., 9.3., 16.3., 23.3.,
30.3. ja 13.4. Perjantaisin kello 11.30 alkaen. MTK jäseniltä kertalippu vain 7 euroa. Tervetuloa!
•••••
MTK Lounais-Häme ja MTK Tammela yhteiskevätkokous ti 10.4 Forssan K-Maataloudessa alkaen kello
18.00. Tervetuloa!
MTK Lounais-Häme

Pieni ele -keräys kotimaan
vammais- ja kansanterveystyölle

MYYJÄISET
lauantaina 31.3. klo 10–13
Veteraanituvalla
Perttulan koulun 4-luokkalaisten leirikoulun hyväksi.
• Myynnissä makeita ja suolaisia leivonnaisia.
• Arpajaiset.
Tervetuloa!

Perinteinen

KUUTAMOHARTAUS

tiistaina 6.3.2012 klo 19 alkaen Huldan mökillä

Kuusjoen kyläyhdistys virittää jälleen ”rakovalkeat”
yhdistettynä tunnelmalliseen yhdessäoloon ja hartaushetkeen Huldan mökillä. Mukana vielä kerran
kirkkoherra Risto Ahti. Ohjelmassa kahvittelua. laulua, makkaran paistoa ulkotulilla ja arvontaa…
Tervetuloa mukaan ainutlaatuiseen
metsäpirtin tunnelmaan!
Kuusjoenkulman kyläyhdistys
P.S. Autot voi jättää Kaskihalmeen kuivurin luo. Perille
mennään jalan tai suksilla. Suorannantien alusta lähtien opastavat tulet perille saakka…

Paavo Väyrynen
on tavattavissa Ypäjällä kunnantalon valtuustosalissa
maanantaina 12.3.2012 klo 19.30–20.30.
Tervetuloa!
Keskustan Ypäjän kunnallisjärjestö ry
___________
Keskustan Ypäjän kunnallisjärjestön johtokunnan
kokous kunnantalolla 12.3.2012 klo 18.30.

Levän yksityistien osakkaiden kokous

pidetään 23.3.2012 klo 19.00
Ypäjän Osuuspankin kokoustilassa.
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Tieyksikköluettelo nähtävissä kokouksessa.
Osakkaat tervetuloa kokoukseen.
Tiehoitokunnan hallitus

Ypäjän Maamiesseura ry:n

Perinteinen vaalikeräys, nykyisin nimeltään Pieni ele
-keräys, tuotti presidentinvaalien 2012 yhteydessä Ypäjällä yhteensä 2099,95 euroa. Asetettujen säädösten
ja ohjeiden mukaan summasta puolet on tilitetty ensi
vaiheessa valtakunnalliselle keräystoimikunnalle jaettavaksi kotimaisten liittojen kesken. Toinen puoli jaettiin
Ypäjällä ja lähiseudulla toimiville keräykseen osallistuneille yhdistyksille tehdyn lipasvartijatyön mukaisesti,
jolloin tasasummina yhdistystä kohden kertyi 174,99
euroa. Keräykseen osallistuivat Ypäjällä seuraavat yhdistykset: Forssan Seudun Diabeetikot ry, Forssan Seudun Invalidit ry, Forssan Seudun Kehysvammaisten Tuki
ry, Loimaan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry, Lounais-Suomen MS-yhdistys ja Sotainvalidien Veljesliiton
Ypäjän osasto ry.

LÄMPIMÄT KIITOKSET
kaikille keräykseen osallistuneille ja lipaskerääjille sekä
Ypäjän Osuuspankille keräyslippaiden tuoton laskemisesta ja tilittämisestä.
Jarmo Sillsten
Pieni ele -keräyksen kuntavastaava

Taas saatavilla,
kotimaista tuotantoa

VUOSIKOKOUS

perjantaina 23.3.2012 klo 19.00 Ypäjänkylän Myllytuvalla.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa.				

Johtokunta

Ypäjän Sotainvalidit, puolisojäsenet,
tukijäsenet ja naisjaosto

TUPAILTAPÄIVÄ

Lapset tietävät mitä rauha on

Lions Club -järjestön kansainvälisen julistekilpailun
ypäjäläisnuorten työt ovat esillä
Ypäjän kirjastossa maaliskuun ajan.
Tervetuloa!
Perttulan, Ypäjänkylän ja
Levän koulujen 11–13-vuotiaat oppilaat
LC Ypäjä Kate

Veteraanituvalla perjantaina 30.3.2012 klo 14.
TERVETULOA.







Vellinkimäen yksityistien

VUOSIKOKOUS

pidetään perjantaina 30.3.2012 klo19.30
Seppo Suksella, osoite Vellinkimäentie 254.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Hoitokunta

Myynti: Perttulan kukka ja lahja
Lions Club Ypäjä
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KORKEASAARI

Ypäjänkylän Maa- ja kotitalousnaiset

VUOSIKOKOUS
Myllytuvalla perjantaina 23.3.2012 klo 19.00.
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa!				

Johtokunta

Lehtolantien vuosikokous

Lähde viettämään kevätpäivää eläintarhaan helatorstaina 17.5.2012.
Bussi lähtee Ypäjän keskustan pysäkiltä klo 9.00. Paluumatkalle lähdetään klo 15.30.

Kuljetuksen hinta 10 € MLL:n jäsenille ja 15 € muille. Sitovat ilmoittautumiset 30.4. mennessä 044 257
0509 / Mervi.
Järj. Lounais-Hämeen MLL-yhdistykset

VUOSIKOKOUS

Piirin talviliikuntapäivä pidetään Parolassa PsPr:n
alueella torstaina 8. päivänä maaliskuuta 2012. Lähtö Ypäjän seurakuntakodilta klo 8.00 ja paluu samaan
paikkaan iltapäivällä. Matkaan ei tarvitse ilmoittautua
etukäteen. Ulkoiluun sopiva vaatetus on tarpeen.

Maaliskuun iltapäivätilaisuus pidetään seurakuntakodilla keskiviikkona 14.3.2012 klo 14.00–16.00. Ohjelma on tavanmukainen.
Alustavasti on sovittu, että huhtikuun iltapäivätilaisuus
pidetään 18.4.2012.

Sääntömääräinen vuosikokous pidetään
tiistaina 13.3.2012 alkaen klo 18.30
Eija ja Jukka Suomisella, Lehtolantie 30.

Ypäjän Eteläinen Maamiesseura

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Hoitokunnan pj. Tuomo Mäkeläinen

SPR:n Ypäjän osaston

KEVÄTKOKOUS

Palvelukeskuksen kabinetissa torstaina 22.3.2012
kello 19.00 (hallitus kello 18.30).
Sääntömääräiset asiat, kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

Ypäjän Sotaveteraanit,
Naisjaosto ja kannattajajäsenet

Hallitus

Ypäjän Nuorisoseura ry:n

KEVÄTKOKOUS
torstaina 15.3.2012 klo 19.00 Rantasella, Onkijoenperäntie 46.
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa
Johtokunta

tarjoaa jäsenilleen seuraavia palveluja vuonna 2012
Kesantomurskain

14 €/ha	Simo Vali, 767 3149,
0400 459 081
Kultivaattori
12 €/ha	Simo Vali, 767 3149,
0400 459 081
Lautasmuokkain, Multiva 15 €/ ha	Samu Heikkilä, 045 633 9847
Lantakärry Junkkari 3,5 €/kuorma Samu Heikkilä, 045 633 9847
Lietekärry
4,0 €/kuorma	Matti Alanko, 767 3907,
050 347 9045
Lajittelu

15 €/tonni	Raimo Suonpää, 767 7120,
041 432 3954
Lajittelu, erikoiskasvit 18 €/tonni	Raimo Suonpää, 767 7120,
041 432 3954
Peittaus
42 €/tonni 	Raimo Suonpää, 767 7120,
041 432 3954
Maanäytekaira
maksuton
Ruuhkien välttämiseksi toivomme jäsenten varaavan lajittelunsa
hyvissä ajoin.
Kaikkiin yllä mainittuihin hintoihin lisätään ALV 22 %.
Klapikone, PilkeMaster 40 €/päivä 	Simo Vali, 767 3149,
0400 459 081
Klapikone, SuperPilke 35 €/päivä	Simo Vali, 767 3149,
0400 459 081
Klapikonehintoihin sisältyy alv 23 %

Ypäjän Keskustanaisten

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
KEVÄTKOKOUS
torstaina 15.3.2012 klo 19.00 Osuuspankin kerhohuoneella.

Käsitellään kevätkokoukselle määrätyt asiat ja keskustellaan kesän ja syksyn tapahtumista.
JOHTOKUNTA kokoontuu klo 18.00.
Tervetuloa mukaan!

Johtokunta

Ypäjän Riistamiehet ry:n

VUOSIKOKOUS

pidetään sunnuntaina 11.3.2012 klo 17.00
Ypäjänkylän Seuraintalossa.

Käsitellään sääntöjen määräämät ja muut esille tulevat
asiat sekä valitaan johtajat syksyn 2012 hirvieläinjahtiin.
Johtokunta

Ypäjän Reserviläisten

KEVÄTKOKOUS
Ypäjänkylän Maa- ja kotitalousnaiset

MAALISKUUN TOIMINTAA

KEPPIJUMPPA jatkuu maanantaisin klo
19.00 Ypäjänkylän koululla.

HEMMOTTELUILTA naistenpäivän aattona, keskiviikkona 7.3. klo 18.00.

Kivisellä, Katinhännäntie 62. Anu Vilander tekee kehonpuhdistuksia (n. 30 €) sekä esittelee Aloe Veratuotteita. Tervetuloa!
VUOSIKOKOUS Myllytuvalla perjantaina 23.3 klo
19.00.

Ypäjän Eteläiset
Maa- ja kotitalousnaiset

KEVÄINEN KONSERTTIRETKI

Helsingin uuteen Musiikkitaloon tiistaina 27.3.2012

Lähdemme nauttimaan Vantaan Viihdeorkesterin
kauneimmista musikaalisävelistä. Konsertti alkaa klo
19.00. Tarkempi aikataulu matkasta ilmoittautumisten
yhteydessä.
Ilmoittaudu 15.3. mennessä Saara Rantanen 044 355
2312 (iltaisin).

Matkan hinta 50,00 €/ jäsenet, muut 70,00 €, sisältää
konserttilipun ja matkat.
___
Helsingin konserttimatkan yhteydessä
järjestetään myös

Uimaan Vesihoviin Loimaalle!
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Ypäjän yhdistyksen jäsenet
saavat 2 ilmaista uintikertaa vuodessa Loimaan Vesihovissa.
Kirjoita kassalla nimi ja jäsennumero vihkoon. Etuus koskee
vain jäseniä.
MLL Ypäjän yhdistys

JHL-729

sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS

7.3.2012 klo 19.00 Veteraanituvalla.
Tervetuloa!

Hallitus

KEVÄTKOKOUS
Esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!

Johtokunta

Avantouimarit huomio!

Avantouinnit jatkuvat
vanhaan tapaan sunnuntaisin klo 15–18 ja
keskiviikkoisin klo 18–21.
Hinnat 4 €/aikuinen, 6 €/perhe, 2 €/lapsi. Kyläyhdistyksen
viimeinen saunanlämmitysvuoro on sunnuntaina 29.4.
Tervetuloa uudet ja vanhat uimarit!
Kuusjoenkulman kyläyhdistys ja Piilikankaan Pingviinit

Ypäjän Pienviljelijäyhdistys ry:n

VUOSIKOKOUS

pidetään tiistaina 13.3.2012 klo 19.00
Hannu Löfstedtillä.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Tulevia kyläyhdistyksen tapahtumia:
Huldan hartaus tiistaina 6.3. klo 19
Kyläyhdistyksen kesäretki lauantaina 14.7. (alustava tieto)
Johtokunta

Kuusjoenkulman kyläyhdistys

Veteraanituvalla keskiviikkona 14.3.2012 klo 19.00
alkaen.
Puheenjohtaja

Ypäjän Karjalaisseura ry

TUPAILTA

torstaina 15.3.2012 kello 18
Mirja ja Väinö Tuomistolla, Tolmintie 3, Ypäjä.
Tervetuloa haastelemaan!

Rajalahden yksityistien

VUOSIKOKOUS

tiistaina 20.3.2012 klo19.00. Kokouspaikka Ypäjän OP,
kerhohuone, Kurjenmäentie 2, 32100 YPÄJÄ.

Maksuunpanoluettelo nähtävillä Jouko Laaksolla, Rajalahdentie 93.
Hoitokunnan pj. Jouko Laakso

Auta meitä auttamaan
ypäjäläisvanhuksia!

LC Ypäjä Kate järjestää julkisen keräyksen Ypäjän Palvelukeskuksen vanhusten hyväksi. Keräyskohteiksi seuloutuvat
tarpeiden mukaan geriatriatuoli ja mahdollisesti televisoita
eri osastoille keräyksen tuoton mukaan.

Pienistä lahjoitukista voi kasvaa iso apu.

Osallistu lahjoittamalla Ypäjän Osuuspankissa olevalle
keräystilille Sinulle sopiva summa. Merkitse tilillepanon
viestitetoihin, jos et halua nimeäsi julkisuuteen. Keräysaika
päättyy 30.4.2012 ja lahjoitus tehdään toukokuussa 2012.
Tilin numero on FI90 5539 0220 0320 22
Saajaksi LC Ypäjä Kate/keräys
Keräysluvan numero 8090 /204 /2011
KIITOS
LC Ypäjä Kate
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Liikuntatapahtumia

IA ELÄMÄÄN

HT
VAU
Vauhtia Elämään

Mannerheimin Lastensuojeluliiton
Ypäjän yhdistyksen sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS

-liikuntahankkeen lasten kerhot

pidetään Veteraanituvalla maanantaina 26.3.2012 kello 19.00.
Hallitus kokoontuu kello 18.30.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Hallitus

Ypäjän Hevosystäväinseuran
sääntömääräinen

VUOSIKOKOUS

maanantaina 26.3.2012 klo 19.00
Hevosopiston Kerho-rakennuksessa.
Asialistalla sääntömääräiset asiat sekä
– Vuoden 2011 Hevosen palkitseminen
– Seuran jäsenten v. 2011 syntyneiden varsojen huomioiminen (huom. kasvattajat, tulkaa noutamaan
palkintoa!)
– Huhtikuun paikallisravien sekä alkavan kesäkauden
toiminnan suunnittelua (vuosipaita 2012 yms.)
Tervetuloa, nykyiset ja tulevat jäsenet!
Johtokunta

Kartanon koululla tiistaina 6.3.2012
I-Ryhmä 3 -6 lk
klo 16 – 17
II-Ryhmä 1- 2 lk
klo 17 – 18
Kerhot ovat liikuntakerhoja ja maksuttomia!
Varustaudu sisäliikuntavaatteilla ja juomapullolla.
Ei ennakkoilmoittautumista.
Tervetuloa liikkumaan!

LIIKU LEIRILLÄ
12.6 – 15.6.2012

KESIKSELLÄ Sauvon Ahtelassa vietetään leirielämää
meren rannalla, mäntypuiden siimeksessä. Sinä 7 –
14 v. ilmoittaudu heti liiku.fi/lapset. Paikat täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarjolla on paljon erilaisia lajipaketteja.
Lisätietoja Liiku ry. 02 5151960.

Ypäjän kunnan liikuntapalvelut järjestää leirille linjaautokuljetuksen Ypäjältä.

Mannisten kyläkerho
kokoontuu tiistaina 13.3. klo 18.00
Lassi Vellingillä, Mannistentie 262.
TERVETULOA

REKRY-ILTA

Ypäjän Kotiseutuyhdistys ry:n

PERJANTAINA 9.3.2012
KLO 18 –>22.

KEVÄTKOKOUS

pidetään maanantaina 19.3.2012 klo 18.00 Veteraanituvalla.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu. TERVETULOA!

NYT ON TEKEMISEN
MEININKI!

Mahdollisuus tiedustella, kesätyöpaikoista,
työssäoppimispaikoista ja paikalla myös
oppisopimusinfo.

Johtokunta

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

Maaliskuun toimintaa

Naistenpiiri Veteraanituvalla tiistaina 13.3. klo 14.

Kirjoittajapiiri kokoontuu Hilkka Mäkilällä perjantaina
16.3. klo 14.
Tarinatupa Veteraanituvalla tiistaina 20.3. klo 13.
Lauri jatkaa alustustaan Ypäjän vanhoista ajoista.

Yhdistyksen 30-vuotista taivalta juhlistetaan Seurakuntakodilla 23.3.2012. Juhlailmoitus toisaalla tässä
lehdessä.
Eläkeliitto Ypäjän yhdistys

Ypäjän yrittäjät ja Ypäjän nuoret kasvokkain!
• YRITTÄJÄ:Tahdotko tiimiisi reippaan ja
aktiivisenypäjäläisen nuoren? Tule tarjoamaan
työpaikka omasta pitäjästä, oman kunnan nuorelle!
Paikalla on TE-keskuksen edustaja,
”Minne menet nuori”-projektin edustaja,
Ypäjän kunnan sosiaaliohjaaja ja nuoriso-ohjaaja.
•NUORI: Oletko alle 18 v? Haetko kesätyöpaikkaa,
oppisopimuspaikkaa tai oletko kiinnostunut tietystä
alasta ja haluaisit tutustua siihen paremmin?

•Oletko alle 25 v. nuori? Haetko työssä
oppimispaikkaa tai oppisopimuspaikkaa?
Kahvia ja pullaa!
Tule rohkeasti!

Paikalla olo ei velvoita vielä mihinkään!

Ja hei nuori: Only dead fish go with a flow…

Järjestää: Ypäjän kunnan nuorisotoimi,
Minne menet nuori? - projektityöntekijä

Ypäjän kunta järjestää

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
perjantaina 16.3.2012
Lähtö Ypäjän torilta 16.3.2012 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.

Sarjakuvakilpailu

Nuorisotoimen järjestämän sarjakuvakilpailun arvonnan voitti Aapo Saastamoinen.
Kiitos kaikille osallistujille! Kilpailun satoa julkaistaan
Ypäjäläisen palstoilla.
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Avoin päiväkoti
Toimintakeskuksessa (Perttulantie 24) perjantaisin klo
9.30–11.30 (leikkiä, laulua, urheilua). Lisätietoja: Tiina
Turkkila, puh. ma–to 7626 5255 (esikoulu), perjantaisin 7626 5230 (toimintakeskus),

Maaliskuun ohjelma:
pe 2.3. Pelaamme pelejä
pe 9.3. Leivomme
pe 16.3. Vesileikki
pe 23.3. L
 auluhetki päiväkodilla klo 9.30
pe 30.3. P
 ääsiäisaskartelu,
satuhetki
Tapaamisiin
Tiina & perusturvalautakunta

YPÄJÄN KUNNAN KESÄTYÖ 2012

Ypäjän kunta tarjoaa kesätyötä vuosina 1991−1996
syntyneille koululaisille, opiskelijoille ja muille työtä
vailla oleville nuorille kunnan teknisessä toimessa,
vanhus- ja vammaistyössä, lasten päivähoidossa,
puhtaus- ja ruokapalveluissa sekä vapaa-aikatoimessa. Kesätyöpaikkoja on 12.
Pestin pituus on yksi kuukausi ja palkka on työehtosopimuksen mukainen.

Työpaikan saamisen ehtona on,

• ettei nuori saa tai hänellä ei ole mahdollisuutta saada työvoimaministeriön työttömyyskorvausta tai
muuta avustusta,
• että nuori ei ole saanut kunnan tukemaa kesätyötä
yritykseltä, yhteisöltä tai yksityiseltä.

Valinnat suoritetaan arpomalla.

Hae hakulomake Ypäjän kunnan internet-sivulta
www.ypaja.fi tai kunnanvirastosta. Täytä AINA hakulomakkeeseen yksi toivomus työpaikasta.
• Vapaa-aikatoimen työpaikat ovat kesäleireillä, uimakoulussa ja liikuntakerhossa.
Palauta hakulomake kunnanvirastoon 13.4.2012 klo
14.30 mennessä. Osoite on Ypäjän kunta, Perttulantie 20, 32100 YPÄJÄ.

Lisätietoja antaa vs. hallintojohtaja Anne Järvinen,
p. 02 7626 5201 tai anne.jarvinen@ypaja.fi.
vs. Hallintojohtaja

YPÄJÄN KUNTA JULISTAA HAETTAVAKSI
7.3.2012 klo 15 mennessä

Varhaiskasvatukseen LASTENTARHANOPETTAJA
(esiopetuspätevyys)
Lastentarhanopettajan työsuhteeseen valittavalta
edellytämme sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuksista annetun lain (272/2005) 7 §:n ja
asetuksen (608/2005) siirtymäsäännöksen perustein
annettua pätevyyttä sekä oikeutta antaa esiopetusta.
Palkka määräytyy KVTES:in mukaan.
Palvelukeskukseen HOITAJA JA SAIRAANHOITAJA
Hoitajalta odotamme kiinnostusta vanhustyöhön, sitoutumista kuntouttavaan hoitotyöhön sekä halua suunnitella ja toteuttaa virike- ja liikuntatoimintaa. Hakijalta
edellytämme sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön
kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) 8 §:n mukaista tutkintoa, palkka on KVTES:in mukainen.
Sairaanhoitajalta odotamme hyviä tiiminvetäjän taitoja
sekä vastuunottoa ja itsenäistä päätöksentekotaitoa.
Hakijalta edellytämme terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukaista laillistusta,
palkka on KVTES:in mukainen.
Kaikilta valituilta edellytämme suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa. Valittujen on ennen tehtävän
vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Valittujen on pyydettäessä
esitettävä myös rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote. Valituilla on neljän (4) kuukauden koeaika.
Kirjalliset hakemukset opinto- ja työtodistuksineen,
joita ei palauteta, osoitetaan Ypäjän perusturvalautakunnalle, os. Perttulantie 20, 32100 YPÄJÄ. Sähköposti: kunta@ypaja.fi ja fax: 02 767 7214.
Lisätietoja antavat varhaiskasvatuksen johtaja Marketta Heikkilä, puh (02) 7626 5224, vanhus- ja vammaistyön johtaja Taina Haavisto, puh. (02) 7626 5231 sekä
sosiaalijohtaja Eila Puolamäki, puh. (02) 7626 5220.
Lisätietoja Ypäjän kunnasta löytyy osoitteesta:
www.ypaja.fi
Ypäjällä 14.2.2012

Ypäjän perusturvalautakunta

Päivähoito tiedottaa
LASTEN PÄIVÄHOITOPAIKAT

Vapautuvat päivähoitopaikat 1.8.2012 alkaen
ovat haettavina 9.3.2012 mennessä

1. Perhepäivähoidossa
2. Heporannan päiväkodissa

Päivähoitohakemuksia saa päivähoitotoimistosta (toimintakeskus, Perttulantie 24) ja Ypäjän kunnan internetsivuilta www.ypaja.fi. Hakemukset jätetään päivähoitotoimistoon päivähoidon johtajalle, osoite Perttulantie 24, puh 7626 5224 / 050 574 7744, tavattavissa
varmimmin klo 9–15 tai sopimuksen mukaan.
Lasten päivähoitopaikkoja voi hakea myös ympäri
vuoden ja hakemukset tulee jättää viimeistään neljä
kuukautta ennen kuin hoitopaikkaa tarvitaan. Mikäli
päivähoidon tarve ei ole ennakoitavissa ja tarve johtuu
työllistämisestä, opinnoista tai koulutuksesta, on hoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon tarvetta.
Päivähoitomaksun määräämistä varten tarvitaan selvitys perheen bruttokuukausituloista. Tulotiedot toimitetaan hoitosuhteen alkaessa.
TILAPÄINEN PÄIVÄHOITO
Päivähoitoa voidaan ostaa yksittäisiä päiviä tilapäiseen tarpeeseen perhepäivähoidosta tai päiväkodista
edellyttäen, että hoitopaikka on vapaana päivähoidossa. Tarvitessasi tilapäistä hoitoa lapsellesi ota yhteyttä
päivähoidon johtajaan.
ILMOITUSVELVOLLISUUS YKSITYISESTÄ
PÄIVÄHOITOTOIMINNASTA
Lasten päivähoitolain 28 §:n yksityinen henkilö tai
yhteisö, joka korvausta vastaan harjoittaa lasten päivähoitotoimintaa, on velvollinen ilmoittamaan siitä
perusturvalautakunnalle viimeistään kahden viikon
kuluessa toiminnan aloittamisesta. Ilmoituksia ottaa
vastaan päivähoidon johtaja.
Perusturvalautakunta

Ypäjä 22.2.2012 		

Esiopetuksen työ- ja loma-ajat
lukuvuonna 2012–2013
Syyslukukausi
syysloma
työpäivä
Kevätlukukausi
talviloma
vapaapäivä
työpäivä

14.8.–18.12.2012
15.–21.10.2012
pe 17.8.2012
3.1.–31.5.2013
18.–24.2.2013
to 28.3.2013
pe 4.1.2013
Perusturvalautakunta

KIRJASTO
YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO

Perttulantie 59, 32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5269
puh. (02) 7626 5268, 050 562 6301 (kirjastonjohtaja,
kulttuuriasiat)
sähköposti: ypajan.kirjasto@ypaja.fi
www.ypaja.fi
www.lounakirjastot.fi
Ypäjän kirjasto löytyy myös Facebookista haulla ”ypäjän kirjasto”.

AUKIOLOAJAT

ma klo 13–19
ti
klo 13–19
ke klo 13–16
to
klo 13–19
pe klo 13–16
joka kuukauden toinen lauantai klo 11–14 (maaliskuun lauantai 10.3.)

YPÄJÄNKYLÄN LAINAUSASEMA
Ypäjänkyläntie 951, 32140 Ypäjä as
puh. 050 363 0508

AUKIOLOAJAT

ti
klo 17–19
ke klo 10–12
Kerran kuukaudessa lauantaina kello 10–13 (maaliskuun lauantai 17.3.)

MAALISKUUN NÄYTTELY

Rauhanjulisteet (LC Kate/koululaiskilpailu)

LUKUPIIRI

Lukupiiri kokoontuu sunnuntaina 11.3. klo 17–19 pääkirjaston näyttelytilassa. Luetaan Anne Tylerin teoksia.

Pertun Päivät ja Ypäjän Yö 2012
– tule mukaan suunnittelemaan!

Kokoonnutaan kirjastoon
keskiviikkona 7.3. kello 18.30.
Tervetuloa!

Kulttuuritoimi

KUNNAN TUKI KESÄTYÖLLISTÄJILLE 2012

Ypäjän kunta tukee yrityksiä, yhteisöjä ja yksityisiä
nuorten työllistämisessä kesän 2012 aikana. Tukea
saa 25 ensimmäistä hakijaa hakemusten saapumisjärjestyksessä
• työnantaja, joka järjestää työpaikkoja vuosina
1991−1996 syntyneille ypäjäläisille koululaisille ja
opiskelijoille tai muille työtä vailla oleville nuorille.
• 50 % palkkakustannuksista, kuitenkin enintään
300 € työllistettyä nuorta kohden.
• touko-elokuun välisenä aikana.

Lisäksi työllistämisen tulee täyttää seuraavat ehdot:

• Nuoren kotipaikan tulee olla Ypäjän kunta.
• Tuki on vaihtoehtoinen kunnan järjestämille työpaikoille, eli jos nuori on saanut työtä jostain kunnan toimipisteestä, hänen työllistämisestään ei
makseta em. tukea.
• Avustusta ei makseta sellaisen nuoren työllistämisestä, jolla on mahdollisuus saada tai joka jo
saa työvoimaministeriön työttömyyskorvausta tai
muuta avustusta.
• Työssäolojakson tulee olla vähintään yhden kuukauden pituinen.
• Tarjotun työn ja työehtojen tulee olla nuorista
työntekijöistä annetun lain mukaisia.
• Työnantaja huolehtii omalla kustannuksellaan tarvittavista vakuutuksista.
• Tuki maksetaan työsuhteen päättymisen jälkeen
työnantajan pankkitilille hyväksyttäviä palkkakuitteja tai niiden kopioita vastaan.

Työnantajan tulee ilmoittaa kunnalle nuoren työllistämisestä internet-sivuilta www.ypaja.fi ja kunnanvirastosta saatavilla lomakkeilla jo ennen
työsuhteen alkamista viimeistään 30.6.2012 sekä
viivytyksittä työsuhteen päätyttyä. Ilmoituksen tekeminen on edellytyksenä avustuksen saamiselle.
Tarvittavat lomakkeet saa internet-sivuilta www.ypaja.fi
ja kunnanvirastosta.
Lisätietoja antaa vs. hallintojohtaja Anne Järvinen,
p. 02 7626 5201 tai anne.jarvinen@ypaja.fi.

vs. Hallintojohtaja

Naisten itsepuolustusseminaari

Ypäjän kunta tarjoaa ainutlaatuisen Naisten itsepuolustusseminaarin 18.3.2012 klo 14–17 Kartanon koululla.

Kouluttajana toimii kokenut itsepuolustus kurssien vetäjä Päivi Levonen. Päivi on myös menestynyt
kamppailu-urheilija. Päivän aikana opit mm. miten
puolustaudut erilaisissa väkivaltatilanteissa ja miten
voit välttyä ja selvitä uhkaavista tilanteista. Kurssilla
kohotetaan sekä fyysistä että henkistä kuntoa rennossa ja kannustavassa ilmapiirissä.
Alaikäraja on 15 vuotta. Mukaasi tarvitset vain sisäliikuntavaatteet.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen: forssankamppailijat@
gmail.com. Seminaarin hinta on 20 €.

Verenpaineenmittaus
ilman ajanvarausta

Ypäjän Osuuspankin alakerrassa
ke 14.3.2012 klo 10.30–11.30
ke 11.4.2012 klo 10.30–11.30
ke 16.5.2012 klo 10.30–11.30
Tervetuloa!
Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

Verenpaineenmittaus

ilman ajanvarausta
Ypäjänkylän lainausasemalla
keskiviikkona 21.3.2012 klo 10.30–11.30
Tervetuloa!
Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

