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Vasara ja nauloja

Hevosten pidolle asetettujen
eläinsuojeluvaatimusten täyttäminen 1.1.2014
Aiheeni ei välttämättä ole nyt
vuoden alun ajankohtaan liittyvä,
mutta ennakoivassa mielessä on
kyllä. Yleiset hevostenpidolle asetetut eläinsuojeluvaatimukset tulevat 1.1.2014 alkaen koskemaan
kaikkia hevostalleja. Asia ei ole
uusi, koska 15 vuoden määräaika
on kohta umpeutumassa. Tästä
asiasta kerrottiin myös Forssan Lehdessä 22.11.2011, jossa
peräänkuulutettiin myös viranomaisten tiedottamista.
Muistuttaakseni asiasta kirjoittelin Ypäjäläiseen jo muutama vuosi sitten. Ypäjäläisten
pitäisi siis olla tietoisia. Tuolloin
kirjoitukseni kyseenalaistettiin
yllättäen myös hevosalalla toimivan yhdistyksen suunnasta, jossa
asiaa pidettiin (tai jotkut pitivät)
jopa vääränä tietona ja odotettavana, että määräykset ehtivät vielä
muuttumaan. MUTTA asiat pitävät yhä paikkaansa. Asiaan ei ole
muutoksia tullut eikä ole tiedossa
että tuleekaan. Ainoastaan velvoitteen määräaika on koko ajan
lähestynyt ja lähestyy loppuaan,
joten muistuttelen asiasta vielä
kerran. Velvoite on vain hevosten
hyvinvoinnin hyväksi ja miksei
myös tallien omistajien hyväksi.

Hevosten ympärille on perustettu erinäisiä seuroja, yhdistyksiä,
liittoja jne., jotka kaikki kehuvat
ajavansa hevosalan edistämistä ja
osaamista. Näilläkin toimijoilla
on nyt viimeiset hetket toimia ja
tiedottaa harrastajia, jäsenistöään
jne. näistä lainsäädännöllisistä
muutoksista. Odottelun ja kritisoinnin aika on ohi, nyt tarvitaan
itse toimia.
Lyhyesti sanottuna kaikkien,
myös vanhojen, hevostallien ja
hevosten sijoituspaikkojen on
täytettävä hevostenpidolle asetetut eläinsuojeluvaatimukset (14/
EEO/1998) 1.1.2014 lähtien.
Yhden hevosten talleja ei pitäisi
rakentaa, mutta kyseiset vaatimukset koskevat myös niitäkin.
Käytännössä valvontaa suorittaa
läänin- tai kunnan eläinlääkärit,
mutta osaltaan rakennuslupamenettelyn kautta rakennusvalvonta.
Päävalvontavastuu on Eviralla,
joka suorittaa mitä ilmeisimmin
määräajan päätyttyä 2014 tehostettua valvontaa. Osalle hevostalleista/ hevosten pitopaikoista vaatimukset merkitsevät toiminnan
lopettamista, koska asetettuja vaatimuksia ei pystytä tai ei ryhdytä
toteuttamaan.

Parturi-kampaamo Outi Perho

Katinhännäntie 298, 32140 Ypäjä as.
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Kiitos Asiakkailleni kuluneesta vuodesta ja
Y Onnellista Uutta Vuotta 2012 kaikille Y
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Olen koonnut lyhyen tiivistelmän merkittävimmistä ja vaikuttavimmista minimivaatimuksista.
Parempaakin saa tehdä.
Sisäkorkeus
Vanhoissa hevostalleissa ja
hevosten pitopaikoissa vaatimukset saattaa aiheuttaa rakennukseen merkittäviäkin muutoksia.
Merkittävin vaatimus lienee siis
sisäkorkeus. Hevosten pidolle
asetetuissa eläinsuojeluvaatimuksissa sisäkorkeuden tulee olla
vähintään hevosen säkäkorkeus
kerrottuna 1,5, kuitenkin aina vähintään 2,2 m. Tarkoittaa että yli
1,5 m säkäkorkeuden omaavalla
hevosella sisäkorkeuden tulee olla
esitettyä minimiä korkeampi. Kun
suunnittelussa ja rakentamisessa
ajatellaan tulevaisuutta. Hevoset
kasvavat, hevoset vaihtuvat ja
myös omistajat vaihtuvat, josta
syystä on varauduttava isompaan
tilantarpeeseen. Tällöin kannattaa
saman tien varautua n. 2,5 – 3,0
metrin sisäkeskikorkeuteen.
Karsinakoko
Tilavaatimuksien osalta karsinakoko on myös saatettava vaatimusten tasolle.
Yksittäiskarsina on myös määritetty säkäkorkeuksien suhteessa.

YPÄJÄN
TAKSI
Puh. (02) 727 1180

Täysikasvuisen hevosen kohdalla tulee varautua vähintään 9 m2
karsinakokoon, kun säkäkorkeus
on alle 170 cm. Tämä pinta-ala ei
kuitenkaan riitä tätä korkeammille
hevosille eikä varsomiskarsinaksi.
Ilmanvaihto
Ilmanvaihdon tulee olla säädettävissä tarpeen mukaan vähintään 30 m3/h ja maksimissaan 350
m3/h hevosta kohden. Toteutuakseen, vuodenajasta riippumatta, se
vaatii pääsääntöisesti koneellista
ilmanvaihtoa/ tehostamista. Ilmanvirtaus eläinten oleskelualueella talviaikaan saa olla enintään
0,25 m/s. Ilmanvaihtoa suunniteltaessa on varauduttava laitehäiriöihin ja sähkökatkoksiin.
Ikkunapinta-ala, valaistus
Ikkunoiden pinta-alan tulee
olla vähintään 1/20 eläinsuojan
pinta-alasta. Usein tähän vaatimukseen päästäänkin, kun sijoitetaan jokaiseen karsinaan ikkuna ja
siihen kalterit suojaksi. Valaistuksella pyritään saamaan tasainen
valaistus. Valaistuksen tulee olla
60 – 100 lx, joka vastaa noin 3,6
– 6,0 W/m2.
Eläinsuojan ja karsinan oviaukko, väliseinät
Yksi merkittävä turvallisuus
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Inge Kankare
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–

tilaus- ja sopimusajot
pyörätuolikuljetukset
paarikuljetukset
DVD, karaoke

Puh. 040 844 1144
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100% aito hiuspidennys/
tuuhennus/raidat sinettija kampakiinnityksellä

tekijä on myös ovileveys. Eläinsuojan oviaukon leveys on oltava
vähintään 1,5 metriä ja korkeus
vähintään 2,2 metriä. Karsinan
osalta oviaukon leveysvaatimukset ovat vähintään 1,2 metriä ja
korkeus saman 2,2 metriä. Hevosen säkäkorkeuden yläpuolella
väliseinän on koostuttava putkiritilästä tmv. Rakoleveydeksi suositellaan 60 mm:ä. Jos väliseinä
ei mene kattoon asti, etäisyyden
aidan päältä kattoon tulee olla vähintään 500 mm.
Käytäväleveys
Hevosten pidolle asetuissa
eläinsuojeluvaatimuksissa annetaan myös suosituksia käytäväleveydeksi. Kaksiriviseen, karsinarivien välisen käytävän leveys on
vähintään 2,5 metriä. Jos edellä
mainittuun liitetään myös pilttuita, käytäväleveys on vähintään
3,0 metriä.
Ruokinta, juotto
Hevosten ruokintaan ja juottoon tarkoitettujen astioiden ja
telineiden on sijoitettava pitopaikkaan siten, että hevonen voi syödä ja juoda luonnollisella tavalla.
Luonnollisin asento onkin siis
maasta. Luonnolliseen asentoon
päästään, kun syönti- ja juontikorkeus on enintään 1/3 säkäkorkeudesta.
Muita huomioitavia
Lisäksi löytyy myös vaatimuksia lannankäsittelystä, makuualueiden kuivittamisesta, lattian liukkaudesta, sairaskarsinasta
(ryhmäkarsina), palovaroittimista
ja sähköistyksestä.
Hevosten pidolle asetettavat
eläinsuojeluvaatimuksista on
päättänyt maa- ja metsätalousministeriö. Sama ministeriö on
laatinut myös rakentamismääräykset ja -ohjeet (MMM-RMO)

hevostalleille. Se on ainoa paikka,
josta löytyy konkreettista määräyksellistä tietoa suunnitteluun ja
rakentamiseen niin lämpöhuollosta, ilmanvaihdosta, valaistuksesta, ympäristöhuollosta, paloturvallisuudesta kuin rakenteiden
lämpöeristys paksuuksista. Kun
halutaan rakentaa hevostalli, joka
täyttää hevostenpidolle asetetut
eläinsuojeluvaatimukset, se onnistuu noudattamalla em. rakentamismääräyksiä ja ohjeita.
Kun ajatellaan edellä mainittuja, asetettuja minimivaatimuksia ja määräyksiä kaupattaviin
markkinanimiltään siirtotalleihin,
jalastalleihin, niin ne eivät täytä
edes minkäänlaisia perusvaatimuksia. Näin ajatellen tulisi näitä
puutteellisia virityksiä hevostalleina kauppaavat asettaa edesvastuuseen.
Kannattaa muistaa että suurin
osa edellä esitetyistä vaatimuksista, yksistäänkin niistä aiheutuvat
muutostyöt, laukaisevat lupakynnyksen. Näissä asioissa kannattaa ottaa yhteyttä rakennusvalvontaan. Asianmukaiset luvat on
siis syytä hoitaa kuntoon ennen
toimenpiteisiin ryhtymistä. Tässä
kohtaa on myös hyvä muistuttaa,
että hevostallin rakentaminen,
hevosten sijoittaminen vanhaan
eläintilaan jne. tarvitsee aina jonkinlaisen rakennusluvan. Luvan
tarve ja lupatyyppi on myös hyvä
varmistaa rakennusvalvonnasta.
Asian kanssa ei kannata jäädä
odottelemaan, vaan on aika käynnistää suunnittelu ja hoitaa lupaasiat kuntoon jo talven aikana.
Kevään koittaessa, kun saadaan
hevoset ulkoilemaan, päästään rakentamaan tarvittavat muutostyöt.
Rakentavaa Uutta Vuotta 2012,
Jukka Laaksonen

Ypäjänkylän seuraintalon
60-vuotisjuhla

AVOINNA ma–pe klo 10–18 tai sopimuksen mukaan,
lauantaisin sopimuksen mukaan.

Sunnuntaina 15.1.2012 klo 14
Tervehdysten vastaanotto ja kahvitarjoilu klo 13

Juhlaohjelma

AUTOKOULU YPÄJÄLLÄ
Aloitus ti 31.1.2012 klo 19.00, Potku
On hyvä aloittaa 4 kuukautta ennen
syntymäpäivää (18 v.) tai aiottua kortin saantia.
Varsanojantie 83, YHO:n ruokalan alakerta.
Katso: www.forssanautokoulu.fi

Hyvää Uutta Vuotta 2012

KIITÄN kaikkia ystäviäni
syntymäpäiväni huomioimisesta
ja toivotan kaikille
menestyksekästä Uutta Vuotta 2012
Pekka Moisander

Forssan Autokoulu Oy
03-422 2222 (toimisto)

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

Kiitos

Kiitos, Teitte juhlastani juhlan. Kiitos Teille
jotka monin eri tavoin huomioitte vanhenemiseni.
Jossakin kortissa luki että, ensimmäinen viisikymmentä
vuotta menee harjoitellessa, seuraava jo rutiinilla, rutiini
siis alkaa tästä. Oikein hyvää alkanutta vuotta 2012.
Jopa 50 v

Harmonikkamusiikkia Tytti Pelkonen
muusikko

Tervehdyssanat

Pirkko Lipponen

Ypäjänkylän kyläyhdistyksen puheenjohtaja

Musiikkia

Tapio Laurila ja Erkki Liikanen

Juhlapuhe

Antti Poso

Musiikkia

Tapio Laurila ja Erkki Liikanen

Pakina

Hilkka Mäkilä

kanttori

muusikko

	lääkeainesuunnittelun professori,
Farmasian laitos, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio
kanttori

muusikko

emäntä

Harmonikkamusiikkia Tytti Pelkonen
muusikko

Mahdolliset muistamiset tilille 553902-411519
Tervetuloa
Juhlan järjestää Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry
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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
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
Helmikuun Ypäjäläinen
ilmestyy torstaina 2.2.2012
Lehteen tarkoitettu aineisto
on toimitettava kunnantalolle
25.1.2012 klo 15 mennessä.
Maaliskuun Ypäjäläinen ilmestyy
4.3.2012.

Tammikuun 2011
kirkot

Uuden vuoden päivänä 1.1. ollaan kirkossa päivällä kello 12.00 Ja 1auluina käytetään
kauneimpia joululauluvihkoja.
Loppiaisena perjantaina 6.1. klo 10 messu. Katso joulukuun listaa.
Sunnuntaina 8.1. klo 10 sanankirkko.
Tämä on samalla Ypäjän leijonien eli Lionsklubien kirkkopyhä. Kirkon jälkeen on seppeleen lasku sankaripatsaalle. Päivän teemana on kasteen lahja. Virret: 215: 1-4, 475: 4,
214, 495, 205: 1-. Kirjoittamani esirukouksen lukevat kolme henkilöä Lions-klubeista
eli tämän kauden toimihenkilöitä. Puhutteleva virsi 516 lauletaan tuon lukemisen aikana.
Kun A on lukenut, niin 516: 1-3 ja kun B on
lukenut, 4-6, ja kun C on lukenut, niin virsi loppuun. Päätösvirtenä on 524: 7-8. Virsi
puhuu palvelemisesta, kuten leijonatkin palvelevat.
Sunnuntai toinen loppiaisesta 15.1. klo
10. Vietetään messua eli ehtoolliskirkkoa
Vastahan joulusta on hengissä selvitty ja
nyt ollaan jo selvästi valoisammalla paikalla. Päivän aiheena on Jeesus, joka ilmaisee
jumalallisen voimansa. Virret: 340, 131: 4,
345, 404, 178: 1-, Hpe-virtenä 223 ja 230.
Päätösvirsi 368. Tänään Suomen Lähetysseura täyttää 153 vuotta ja on siten Suomen vanhimpia yhdistyksiä. Ensimmäiset lähetit lähtivät Lounais-Afrikkaan eli Namibiaan Ambomaalle. Ensin kuukausikaupalla laivalla ja
sitten satoja kilometrejä kuumaa autiomaata
härkävankkureilla perille. Tasan 3 vuotta sitten Lähetysseuran 150 v. -kirkossa Helsingin

Ypäjän seurakunnan
diakoniatyö
Tammikuu 2012

tuomiokirkossa luettiin mustan piispan suulla
puoli tusinaa kastettua lasta, ja ensimmäisenä
oli meidän Hilma-tyttönen.
Sunnuntai 22.1. klo 10. Kolmas pyhä
loppiaisesta. Jeesus herättää uskon. Virret:
184: 1-6, 729, 389: 1-3, 371: 1-4, 202: 1-,
425 Hpe-virtenä. Päätösvirsi 397.
Valtterin päivän jumalanpalvelus sunnuntaina 29.1. klo 10. Jeesus auttaa hädässä.
Päivän psalmi: ”Mahtava on meren aallokko,
mahtavampi vaahtopäinen myrsky, mahtavin
on korkeuden Herra.” Päivä kehottaa jättäytymään Jeesuksen varaan. Päivän virsissä
esiintyy meri-sana. Jos ei esiinny, niin tule
Ristolta pyytämään kirja. Nyt tehdään merimatkoja laulujen muodossa. Virret: 307,
128: 2, 482 (mahtava virolainen virsi), 560:
1-4, 594: 1-, 333 esirukouksen aikana vuorovirtenä, kolme värssyä kerrallaan. Päätösvirsi
593: 4-6. Tämä on se päivä, jolloin rippikoululaiset tulevat kirjallisesti tenttaamaan klo
9.30 käskyt, Isä meidän -rukouksen, Herran
siunauksen, uskontunnustuksen, kaste- eli lähetyskäskyn ja pienoisevankeliumin. Ja Reija
tai Hanna tarkistaa tentin kirkon aikana sakastissa.
Lähetyskynttelikkö on kirkon takaosassa. Kun tulet kirkkoon, niin voit sytyttää
kynttilän ja miksei useampiakin jonkin asian
takia, jonka itse tiedät. Vapaaehtoisen maksun voit antaa nimikkokohteillemme kynttilöiden vieressä olevaan lukittuun laatikkoon.
Kynttilän sytyttäminen on rukousta.
Risto Ahti

Ypäjän vanhimmat 2012
Marraskuun alkaessa ja talven
jo hätyytellessä tarkastelin perinteisesti Ypäjän vanhimpia
ihmisiä. Tammikuun Ypäjäläistä luettaessa on voinut tapahtua muutoksia. Ja tämä luettelo
on niin sanotusti tarkistamaton
vaikka onkin tarkistettu moneen
kertaan. Sanon siksi että puutteita voi olla. Viime vuosina
vanhimman titteli on pysynyt
Laura Heikkilällä, joka on nyt
ylhäisessä yksinäisyydessä sillä
seuraavan kakkostilaan on pitkä
matka.
Ypäjän vanhin on siis Laura
Susanna Heikkilä, joka on syntynyt 17.1.1912 ja täyttää siis
100 vuotta. Ja päivä on ihan
kohta, se on tiistai ja silloin klo
13 aion pitää juhlahartauden
hoivakodin päiväsalissa vai onko se sittenkin Valkovuokossa.
Toinen tila tulee aina pirteälle Irja Tellervo Karille 29.10.
ja vuosia 97 tulee täyteen. Irja
asuu kotonaan Kallenpolulla ja
jos Taivaan isä suo, niin Irja on
tätä menoa tulevia satavuotiaita. Syyskesällä sain häissä syödä hänen tekemäänsä maukasta
porkkanalaatikkoa.
Tilalla 3 on Anna Hartikainen, joka aikanaan kotiutui Inkerinmaalta tänne koto-Suomeen,
ja 7.1. tulee täyteen 96 vuotta, ja
samaan yltää Jenny Aleksandra
Tuura 27.4. Perttulassa Leppäkorventiellä numero 92 ja siellä
hän asuu poikansa kanssa.
Tilalla viisi on Meeri Amanda Suominen täyttää maaliskuun

22. päivänä 95 vuotta. Ja samaan
yltää myös Mirjam Maria Ainonen 27.4. Ja Palosen Saara on
tilalla 7 ja vuosia menee 95 umpeen joulukuun neljäntenä.
Sitten tulevat yhdeksänkymmentäneljä täyttävät ihmiset
vuonna 2012. Ja tilaa 8 pitää
hallussaan Ypäjän vanhin mies
Tauno Suominen 24.1. sekä häntä seuraavat naishenkilöt: Saima
Alina Muhonen 21.4. ja vielä
4.12. Elma Aino Lehtinen.
Ja tulevana vuonna 2012 täyttää 93 vuotta seuraavat henkilöt:
tilalla 11 on Toini Maria Moisander 8.2. ja Annikki Airo 20.2.
ja heinäkuun 8. päivä on vuorossa Alisa Johanna Äijälä. Ja
15.10. Ilona Aleksandra Holsti
Rajatiellä ja Saarikontiellä sodat
käynyt Väinö Oskari Lindfors
(Ypäjän toiseksi vanhin mies)
10.11. ja vielä Lilli Elsa Karppelin 19.11. Lehtimäenkulmantiellä sekä tilalla 17 on Hilja Annikki Heinävirta Lepolantiellä uudenvuoden aatonaattona 2012.
Ja tilaluvusta 18 ylöspäin
seuraavasti: Alli Esteri Saarinen
3.1.2012 peräti 92 vuotta Sahantiellä. Menkääpäs onnittelemaan
ja katsomaan Ailia. Sitten tulee
Osmo Airo 28.3. ja heti Vapun
päivän jälkeen Vappu Mirjam
Uusitalo. Ja viikkoa jälkeen vapun Åke Verner Jankola, ja pappilan lähimpiä naapureita Alma
Helena Tuura täyttää 92 vuotta
kesällä 18.6. Aino Elviira Lammela Pelkoperäntiellä täyttää
juhannuksen aikaan 26.6. ja Ilta

Orvokki Pihlava 11.11., ja vielä
tulee mies Perttulasta eli Viljo
Johannes Peltola 12.12.2012.
Olisikohan Viljo viidenneksi
vanhin mies. Ja uudet 91 vuotta
täyttävät ovat seuraavat. Lempi
Kantee Vähäsuolla 24.6., ja tilalla 27 on Heikki Mikael Heikinaho 10.8.2012. Helvi Eufrosyyne Vesanen Mannisista,
s. 2.10.1921, siunattiin haudan
lepoon 10.12.2011. Hän oli aktiivinen seurakuntalainen, ja joskus keväällä julkaisen hänestä
kirjoituksen. Ja vielä on Rauha
Kaarina Tuura, joka täyttää 91
vuotta 29.12. Hän on tilalla 29.
vanhimmasta päästä.
Ja sitten tulee iso joukko uusia 90-vuotiaita, ja totean, että
en koskaan aikaisemmin ole
vanhimpien listaan kirjoitellut
näin paljon nimiä. Lempi Katariina Paloposki 8.1.2012 Rauhalantiellä, ja Signe Anna-Liisa
Järvinen 17.1. Suomelantiellä,
ja sitten Eino Paloposki Rauhalantiellä 23.2., kuudenneksi
vanhin mies. Aune Kuosa 1.3.,
ja Sahantieltä löytyy myös Aune Ulriika Kankaanoja 4.8. ja
Liisa Suosaari 19.8 myös tuolta
Rauhalantien suunnalta ja Helmi Niinimaa Papalintieltä 29.8.
ja Hilja Jokela Pertuntieltä 8.10.
Taisin löytää peräti 37 kappaletta kunnioitettavaa ikää olevia ihmisiä Lukumäärä nousi kovasti
viime vuodesta. Toivotan kaikille Jumalan runsasta siunausta.
Risto Ahti

Laivalla ilman viisumia Pietariin

Seurakunnan asiat
kirkkoherra
Risto Ahti

Kaikille avoin retki Pietariin keväällä 14–16.4. (viikonloppuna)
laivalla ja ilman viisumia Helsingistä. Risto on mukana. Perillä kiertoajelussa Pietarissa on
koko ajan suomenkielinen opas.
Myös Pyhän Marian suomalainen kirkko ohjelmassa sekä lou-

nas, ja tottahan toki seitsemään
tuntiin mahtuu paljon muutakin.
Laivalla (Princess Maria) 2 hengen hytit: A 340 € tai B 290 € ja
buffet-aamiaiset. Ilmoittautumiset ja esitetilaukset (ota passisi
myös esille, sitä tarvitaan) Forssan Matkatoimisto, Marja Kuu-

sisto puh. 020 775 7724 ja arkisin klo 9–17 tai myös sähköposti
marja.kuusisto@fmtours.fi. Bussi kulkee reittiä Loimaa – Ypäjänkylä – Ypäjän srk-koti – Jokioinen – Forssan tilausajolaituri.
Terveisin Risto

Diakoniatoimistossa päivystys
ke klo 10–11.30 ja to klo 15–16. alkaen 4.1.2012.
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 runsaasti.
Niitä voi tulla hakemaan päivystysaikoina tai voi soittaa ja sovitaan aika. Muista ottaa oma kassi mukaan!
Kultaisen iän kerho klo 11–13 sk-kodissa torstaina 19.1. ja
2.2. Mahdollisuus ruokailla 5 € hintaan. Tervetuloa mukaan
uudet ja vanhat ”kerholaiset”!
Hartaudet Palvelukeskuksessa keskiviikkona 11.1. ja 25.1.
klo 13.00 Hoivalla ja klo 13.30 Ruustinnassa sekä Keva-kerho
Lukkarissa klo 14.10.
Diakoniapiiri Ypäjänkylän kirjastossa tiistaina 17.1. klo 12.
Keskiviikkoruokailu jatkuu keskiviikkona 11.1. klo 11.30,
ruuan hinta 3 €.
Diakoni-Hanna

Tammikuun päiväkerhotiedote
Kerhot jatkuvat normaalisti
maanantaina 9.1.2012.

Keskiviikkoruokailijat
kiittävät kaikkia
tukijoitaan ja toivottavat
hyvää alkanutta
uutta vuotta!
Ypäjän seurakunnan nuorisotyö
Tammikuu 2012

☺ 21.1.2012 ISOSSEIKKAILU isoskoulutuksen aloittaneille Janakkalassa (reissusta on tulossa lähipäivinä lisätietoa)

☺ 27.1.2012 klo 17.00–19.00 NUORTENILTA
Sumpussa/srk-kodilla
(rippikoululaiset saavat illasta merkinnän)

☺ 29.1.2012 Riparilaisten tentti
kirkossa (kirkossa oltava klo 9.30)
Nuorisotyönohjaaja Reija Laine

040 148 4108
reija.laine@evl.fi
facebook : Reija Nuorisotyönohjaaja Ypäjän Seurakunta

Synttärijuhlat ja
kaikkien halukkaiden
aamupäivä 12.1. srk-kodilla

Seurakuntakodilla pidetään se
perinteinen juhla torstaina tammikuun 12. päivä alkaen klo
11. Ennen kaikkea pyöreitä
täyttäviä kutsutaan mukaan ja
kaikkia muitakin päivähetkeen,
talvikinkereille. Mutta nyt ainakin mukaan he, jotka alkavana
vuonna täyttävät pyöreitä eli
nollaan ja vitoseen päättyviä.
Taas on varattuna mukavia kirjoja, joista voi valita mieleisenä.
Eli nyt 70 ja 75 ja 80 ja 85 ja 90
ja siitä ylöspäin täyttäviä mukaan. Voi tietysti lähettää myös
edustajansa hakemaan kirjaa.
Pankaa päivä nyt mieleenne eli
12.1.2012 klo 11 seurakuntako-

dilla. Tällä kertaa saa seurakunta
tarjota maistuvat kaakkukahvit,
ja kahvit keittää Liisa Hietamäki
ohjelman päätteeksi klo 12.30.
Mistä suussa sulavat kaakut
tilataan, ne saa Liisa päättää.
Yleensä on ollut jokin firma ne
tarjoamassa, viime vuonna oli
Paijan Areena asialla ja sitä ennen taisi olla apteekki ja myös
osuuspankki ja hevosopisto ovat
ne tarjonneet. Toki kaupatkin
vuorollaan kahvittivat. Kanttori
laulattaa, Risto puhuu ja kutsun
myös Hanna Hakalan sanomaan
sanasen.
Iloisin vuodenvaihdeterveisin
Risto Ahti
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Kirkon kymmenen teesiä urheilusta ja liikunnasta
Syksyllä eräässä tilaisuudessa seurakuntakodilla puhuin
vuonna 2011 hyväksytyistä periaatteista liikunnassa. Kirkkohallituksen työryhmä on niitä
tiivistä nyt ja pohtinut. Ennen
vanhaan pidettiin jopa syntinä
liikkuvaa lihaa. Itse olen täysin
toista mieltä. Seisova liha se
syntiä onkin, tai jos syntyy käsitteestä väärinymmärrys, niin
sanottakoon sitten paikallaan
oleva veltto liha. Se vasta syntiä
onkin. Siispä kaikki lähteköön
liikkeelle kykyjensä mukaan. Ei
tarvitse kilpailla toisten kanssa,
vaan jokainen liikkuu niin että
siitä syntyy mielihyvää.

Mutta millaiset ovat teesit.

1. Olet ihminen – olet arvokas.
Jumalan edessä olemme kaikki
samanarvoisia. Me emme pelastu
tekojemme, suoritustemme emmekä voittojemme tähden, vaan
yksin armosta. Ketään ei saa mitata hänen ominaisuuksiensa tai
taitojensa mukaan.
2. Huolehdi liikunnasta ja terveydestä – hoidat Jumalan hyviä
luomislahjoja. Ihmisen hyvinvointiin vaikuttavat henkinen,
hengellinen, fyysinen ja sosiaalinen tasapaino. Jos terveyden
hoitaminen laiminlyödään, niin
se heijastuu kaikilla elämämme
osa-alueilla.

3. Tue lapsen ja nuoren kasvua
henkisesti, hengellisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti. Lapsilla ja
nuorilla on tarve liikkua, ja tätä
olisi tuettava. Liikunta ja urheilu
ovat oivallisia kasvun välineitä.
4. Olet mallina lapsille ja nuorille – kanna kasvatusvastuusi. Urheilijat ja valmentajat ovat nuorten esikuvia. Heidän tekemisiään
seurataan, samoin vanhempien
tekemisiä. Monella aikuisella
on näissä asioissa parantamisen
varaa. Aikuisten kielenkäyttö ja
elämäntapa luovat mallin tytöille
ja pojille.
5. Tunnista oikea ja väärä. Liikunta ei ole muusta elämästä irrallaan oleva asia. Urheilussakin
joudutaan kohtaan oikea ja väärä. Yhteiset säännöt määrittelevät
toimintaa, jonka tulee olla reilua
kaikissa tilanteissa ja ottaa huomioon toiset ihmiset. Rikkomuksiin on puututtava, mutta anteeksianto kuuluu myös urheiluun.
6. Hyväksy epäonnistuminen ja
osoita arvostusta myös katsomossa. Tappiot kuuluvat urheiluun ja kaikenmoiset epäonnistumiset. Ne on hyväksyttävä myös
katsomossa. Urheilu on ihmisten
välistä kanssakäymistä. Moni on
saanut paljon tuttuja urheilujutuissa ympäri Suomen. Vastustajaa tulee arvostaa ja kunnioittaa
kaikissa tilanteissa. Urheilussa

koetut pettymykset valmistavat
kohtaamaan myös elämän muita
epäonnistumisia.
7. Tavoittele voittoa – iloitse
menestyksestä. Menestymisensä
tavoitteet jokainen asettaa henkilökohtaisesti kuntonsa mukaan.
Menestyminen ei saa tapahtua
muiden kustannuksella tai kielletyillä menetelmillä. Menestymisestä saa iloita ja kiittää. Olen
aina iloinnut autossa paluumatkalla jostakin hiihdosta tai maratonilta, kun bussissa istuvat tuntevat olevansa kaikki voittajia.
8. Opi toisen ihmisen kunnioittamista liikunnan ja urheilun
kautta. Urheilu auttaa meitä ymmärtämään toisiamme ja erilaiset
kulttuurit voivat kohdata toisensa. Liikunta vähentää ennakkoluuloja, torjuu rasismia, tukee
maahanmuuttajan kotoutumista
ja edistää suvaitsevaisuutta. Jossakin Aasiassa tai Afrikassa olen
seurannut televisiosta ja myös
kentällä jotakin jalkapallo-ottelua, jossa entiset vihollismaat
ovat kamppailleet voitosta. Jalkapallo on maailman suurin yhdistäjä ja rauhantekijä ainakin
Riston mielestä.
9. Iloitse liikunnasta ja nauti
yhdessäolosta. Jumalan luova
ihminen on leikkivä ihminen,
joka tarvitsee yhteyttä toiseen ihmiseen. Parhaimmillaan liikunta

tuo iloa ja yhteenkuuluvuutta
elämään.
10. Liikunta on jokaisen oikeus.
Jokaisella on ja tulee olla oikeus
liikuntaan. Sosiaaliset ja taloudelliset sekä terveydelliset ja
ikään liittyvät tai muut syyt eivät
saa estää liikunnan oikeutta. Yhteiskunnan tulee huolehtia siitä,
että erityisesti kaikkein heikoimmassa taloudellisessa asemassa
olevat lapset, nuoret ja aikuiset
sekä liikuntarajoitteiset pääsevät
harrastamaan liikuntaa.
Olen näitä teesejä miettinyt
ja pohtinut ja tehnyt niistä koosteen. Jumalakin oli liikkuva.
Raamatun alussa illan viileydessä Jumala liikkui jossakin puutarhassa. Jeesus oli kova urheilumies: porukan kanssa hän vaelsi
kylästä kylään. Ja Paavali se
vasta oli ultrajuoksija, kun vaelsi
niin Aasiassa kuin Euroopassa.
Jalkaisin kulkijaa sanotaan tänäkin päivänä apostolin kyydillä
menijäksi. Nykyisin on olemassa hyviä apuvälineitä, joita voi
vanhempikin ihminen hyödyntää
ulkona liikuttaessa. Toista se oli
Ypäjälläkin 1970-luvulla, kun
eläkeläinen rupesi kiikkustuoliihmiseksi. Nyt se aika on ohi ja
kaikki liikkeelle Luojan komean
luonnon keskellä.
Risto Ahti

Ypäjän kinkerit 2012
Kinkerit ovat jälkeen ajankohtainen asia. Olet tervetullut kinkereille. Valitse sopiva kohde
tuosta luettelosta ja tule paikalle. Tervetullut olet myös Ypäjän
ulkopuolelta. Rippikoululainen
saa merkinnän kinkereiltä. Joka paikassa on ohjelma hieman
erilainen, joten voit tulla useampiinkin tilaisuuksiin. Ohjelma
on sellainen että aluksi on itse
ohjelma, tunnin verran ja ehkä
enemmänkin ja, sitten kahvitellaan ja seurustellaan. Uskon
että jokainen ypäjäläinen löytää
omansa alla olevista paikoista,
jotka on sovittu joskus marraskuun aikana. Mukaan voit ottaa
virsikirjan ja iloisen mielen. Pidetään mukava talviehtoo. Vuosikymmenien aikana on Risto
pitänyt noin 360 kinkeritilaisuutta Ypäjällä, joten tiet ja talot ovat
tulleet tutuiksi. Monissa taloissa
on ollut minun aikanani kinkerit
useamman kerran, mutta tänäkin
talvena on löytynyt jälleen ihan
uusia paikkoja.
Tervetuloa seuraaviin
paikkoihin mukaan:
1. Hyrsy-Vähäsuo: Tamara
Laurila sunnuntaina 8.1.2012
päivällä kello 12. Osoite on Laurilantie 74. Aluksi siis ohjelmaa
ja sitten kahvitus. Mukana on
kanttorina Tapio Laurila. Vielä

kerran Risto ja Tapio ovat yhdessä. Kaikissa muissa kinkereissä
toivottavasti Kaija Saukkola on
mukana. Virsi 43.
2. Päiväkinkerit srk-kodilla
torstaina 12.1. klo 11. Tällöin
myös on suuri kirjojen jakojuhla
pyöreitä täyttäville, ja päätteeksi seurakunta tarjoaa makoisat
kunnon kaakkukahvit. Virsi 256.
3. Kuusjoki, Kymppitien varsi:
Irja ja Pekka Laakso, Isoniityntie 802 tiistaina 17.1. klo 18.30.
Aluksi ohjelmaa ja kahvitus lopussa. Virsi 48.
4. Varsanoja: Taina Hokka, Uitontie 222 sunnuntaina 22.1. Itse
ohjelma alkaa tasan klo 18 ja lopuksi kahvitellaan. Virsi 578.
5. Palikkala, Raiskionkulma:
Liisa ja Matti Sipponen, Petoojantie 191 keskiviikkona 25.1.
klo 18.30, ja virtenä Tapio antoi
viime vuonna virren 565.
6. Ypäjänkylä: Seuraintalo keskiviikkona 1.2. klo 18.30 ja siellä ohjelman jälkeen kahvittaa
Ypäjänkylän Maa- ja kotitalousnaiset. Virsi 482.
Jokaisessa paikassa annetan
uusi virsi ikään kuin osviitaksi
alkaneelle vuodelle. Toivotan
siunausta kaikille alkavaan vuoteen.
Risto Ahti

Ypäjän seurakunnan lähetystyö
Lähetystyö vuonna 2010 ja erityisesti myös kuluneena vuonna 2011 on ollut vilkasta ja toiminta on noudatellut totuttuja
työmuotoja. Kannatustiedot
tulevat kevään 2012 aikana valtakunnalliseen lähetystilastoon
seurakunnittain. Kannatus henkeä kohti nousi lähelle 8 euroa
vuonna 2009, Vuoden 2010 tilasto tuli viime keväällä. Vuonna 2008 kannatus oli henkeä
kohden 6,64 ja vapaaehtoinen
5,17 euroa. Ja mukana on myös
Kirkon ulkomaanapu. Kokonaiskannatukseen lasketaan talousarviomääräraha, jotka meillä
keskimääräistä pienempi. Lahjoitettaessa rahaa lähetysseurojen
ja ulkomaanavun tileille on syytä käyttääviitenumeroita. Tosin
viestikin kelpaa ja raha menee
perille, mutta kirjautuuko se lähetyskannatukseen, sitä en osaa
sanoa tarkalleen. Ja vuoden 2010
tilasto Ypäjän kohdalta: Lähetysseura 9501 euroa, Evankeliumiyhdistys 3 482 €, Pipliaseura
580 €, Kansanlähetys 1 345 €,
Kylväjä 147 €, Sanansaattajat
84 € ja Kirkon ulkomaanapu 3
646 €. Yhteensä 18 788 euroa
ja 78 senttiä meni tähän työhön
Ypäjältä vuonna 2010 ja viime
vuonna 2011 pysyttäneen samoissa summissa. Erinomainen
on tulos. Kiitos. Henkeä kohti
vuoden 2010 väkiluvun (2311)
mukaan 8,12 euroa, josta vapaaehtoinen osuus eli vähennettynä
seurakunnan budjetista 4 270
euroa annettavat summat (erilaiset kolehdit eri puolilla Ypäjää,
tempaukset ja myyjäiset) on lähes 6,30 euroa. Rovastikunnan
kärkipäätä. Tuleekohan koskaan
enää rikkoutumaan?
Nimikkokohteet sijaitsevat
Tansaniassa, Keniassa ja Venäjän
Toksovassa. Keniassa on Evankeliumiyhdistyksen Kisumun
kehitysvammakoulu kohteemme.
Yhdyshenkilönä on ollut Tuula
Leppänen P. O. Box 1203, Kisumu, Kenya. Tuula on pitänyt
yhteyksiä Ypäjälle lähettämiensä
kiertokirjeiden avulla. Tällä hetkellä Tuula ei ole enää Keniassa.
Nykyisin kirjeet kulkevat sähköpostitse nopeasti molempiin

suuntiin. Nyt viime vuonna sieltä
tuli tiedotteita, joissa allekirjoittajana oli eri henkilö.
Suomen Lähetysseuran Tansanian työ jatkuu edelleen ja
meillä on ollut Sirkka Peltolan
lisäksi nimikkolähettinä raumalainen rovasti Maija Rostedt.
Hänen tukikohtansa oli Moshin
alue pohjoisessa Tansaniassa
Kilimanjaron alueella. Kolme
vuotta sitten Maija muutti Tansaniasta Suomeen, ja jäi eläkkeelle. Ja uudeksi nimikkolähetiksi
tuli kolmisen vuotta sitten perhe: Sari ja Raimo Haapakorpi ja
lapset Joonatan ja Aaron. Kirkkoneuvosto hyväksyi heidät kokouksessaan 14.4.2008 meidän
uusiksi läheteiksemme. Sari on
erikoisnuorisonohjaaja ja Raimo
on toiminut atk-alalla ja hallinnossa. Heidän ohjelmansa tulee
olemaan Tansaniassa yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus ja
myös diakonian periaatteet. Haapakorpien ystävyysseurakunnat
ovat Tuusula, Vuosaari, Kuhmoinen, Hämeenkoski ja Ypäjä. Syksyllä 2008 odoteltiin Haapakorvilta jotakin tietoa siitä, että onko
sitä sitten menty Tansaniaan, vai
siirtyykö lähtö vuodelle 2009.
Ja eräistä jutuista johtuen meno
Tansaniaan on viivästynyt, mutta Lähetysseuran palveluksessa
he ovat. Ja joulukuussa 2010 tuli
tieto että Raimo Haapakorpi menee tietyksi aikaa Tansaniaan.
Kolmas kohde on tuo Toksovan seurakunta Pietarin lähellä.
Vuonna 1990 Toksova otettiin
Tammelan rovastikunnan kohteeksi, ja siitä lähtien vuosittain
on sinne tehty retkiä. Sitten vuosina 2005 ja 2006 ei tehty retkiä
mutta 2007 kylläkin ja vuosi
2008 ja 2009 ja 2010 jäivät väliin. Viime vuonna ei Toksovasta
käyty edes Forssassa eikä edellisenäkään vuonna. Kirkon ulkomaanapu ja Inkerin kirkko etsii
uutta seurakuntaa Siperiasta kohteeksemme. Ja nyt tämä etsintä
on käynnissä. Toksova jäänee
historiaan meidän osaltamme.
Lähetysvastuuryhmään
ovat kuuluneet Tuula Jussila,
Liisa Rautiainen, Arja Vuorentausta, Leena Lintukangas, Pirkko

Lipponen, Ritva Paloposki. Erkki Tuomonen on ollut puheenjohtajana. Emäntinä ovat olleet
Eeva Lehtinen ja Aino Tuura ja
Marjatta Pääjärvi, Marja-Leena
Heikkilä ja Mannisten osaston
edustaja Helvi Vesanen. Toki
apuna on ollut myös Liisa Hietamäki virkansa puolesta. Risto
Ahti on kokouksessa mukana
lähetysteologina laatien esityslistat. Ja syksyn kokouksessa 2008
Lintukankaalla Pirkko Lipponen
valittiin lähetyksen yhdyshenkilöksi Ypäjän ja hiippakunnan
lähetystoimiston välille. Lähetysmyyjäisissä on ollut apuna
mm Paula ja Rauno Martikainen.
Varsinaista palkallista lähetyssihteeriä meillä ei ole, joten talkoomielessä sihteerin hommat
tulevat tehdyksi, ja siksi talkoolaiseksi on osoittautunut Pirkko
Lipponen. Kokouksia oli 3-4
kertaa vuodessa. Viimeisen kerran käytettiin johtokunta -sanaa
vuonna 2006, sillä vuoden 2007
alusta alkaen on puhuttu vastuuryhmästä. Olemme kokoontuneet innolla, ja kaikenlainen
byrokratia on ollut kaukana, kun
lähetysasiaa on eteenpäin viety.
Risto Ahdille lähetystyö on ollut läheinen asia, johtuen myös
lapsuudesta asti vallinneesta lähetysinnosta, ja hän on käynyt
monissa kehitysmaissa Aasiassa
ja Afrikassa.
Lähetystoiminta on monipuolista Ypäjällä. Niinpä vapaaehtoinen lähetyskannatus on selvästi runsaan kahdeksan euron
paikkeilla henkeä kohti. Viime
vuoden tilastoa ei vielä ole, sillä
valtakunnallinen tulee keväällä.
Mutta näyttää siltä että vapaaehtoinen kannatus pysyy siellä
12 500 euron tietämillä. Talousarviosta annettiin Evankeliumiyhdistykselle ja Lähetysseuralle
kummallekin 1 500 euroa ja Pipliaseuralle ja Kansanlähetykselle
kummallekin 300 euroa. Toukokuulla oli lähetystori äitienpäivän alla, lokakuulla suurmyyjäiset huutokauppoineen ja valkosipulikilpailuineen. Plastisetin
lipputanko nosti mukavasti tuloja toissa syksynä. Joulumyyjäiset
seurakuntakodilla (evankeliset

osastot mukana). Meillä toimii
neljä evankelista osastoa tiiviisti
seurakunnan toiminnassa mukana: Kartanonkylä-Varsanoja,
sekä Perttula ja Manninen sekä
Ypäjänkylä.
Ypäjänkylän rukoushuone
on ollut useana vuotena remontin kohteena. Talo näkyy kauas
ehostettuna ulkopäin peltomaiseman keskellä. ja komea risti seinällä kertoo talon tarkoituksen.
Rukoushuoneella on vuodessa
vakiomäärä tilaisuuksia: pääsiäiskirkko, kesäjuhla, lähetys- ja
kansanopisto ilta sekä iloisten
uutisten ilta. Kylvöjen siunaus
on ollut jo vuosia seurojentalolla,
jossa maatalousnaiset kahvittavat väen.
Pihakirkkotapahtumat
ovat samalla lähetyshenkisiä tilaisuuksia. Vuosien aikana on
vakiintunut se, että tietyissä paikoissa on näitä tapahtumia ja uusia paikkoja kirkkoherra yrittää
löytää. Vanhin niistä on Tuottajain tuvalla pidetty heinäkuinen
mansikkajubileum, jossa ei enää
ole kahvittanut Kuusjoen martat
(lopetettu pienuuden takia vuosia sitten) vaan pirteä kyläyhdistys. Samoin kuutamo aikaan on
talvella Huldan mökillä pidetty
tilaisuus. Myös Hyrsyn sinisellä
lavalla käydään ja Paijan maatilamatkailussa, Murskan uimalassa (jossa aktiivinen seurakuntalainen Keijo Leppänen piti
aikanaan kesäkahvilaa), Mäenpään Metsolassa, Tolmin laavulla, Kankarinmäen museotalolla.
Uutuutena on ollut jo kuutena
vuonna Alli Toivosen Nostalgiavintti Raiskionkulmalla Palikkalassa. Myös Caissaniemessä on
ollut pihakirkko parikin kertaa
vuodessa. Paikkoja löytyy paljon muitakin. Lintukankaan talo
on usein ollut kokoontumispaikkana ja Elli Lankisen jälkeen on
elokuinen lähetyskokous pidetty
Lintukankaan savusaunan kuistilla jo useampana elokuisena
päivänä ja savusauna on ollut
lämpimänä ja niin kauan perinne jatkuu kun Risto on mukana
lähetystoiminnassa. Ja nuoren
isännän aikana perinne on jatkunut. Joululahja lähetystyölle

näkyy loppuvuonna kun marrasjoulukuulla kierretään erilaisia
työpaikkoja. Uusia keräyskoteloita ei enää ole jaettu vuosiin
(johtuu uudesta keräyslaista),
mutta joitakin vanhoja on ehkä vielä kodeissa. Silti jokainen
halukas voi kotonaan pitää lähetyslipasta. Kauneimmat joululaulutilaisuudet lisäsivät melkoisesti
lähetyskannatusta. Metsäkirkolla
on museoalueella yli 19 vuoden
perinne yhdessä Riistamiesten
kanssa. Nyt taisi vuonna 2010
tulla ennätys Kauneimpien joululaulujen tuotossa, kun Kartanon
koulun yökirkkokin pidettiin.
Raamattupiiri on kokoontunut keväisin ja syksyisin joka
toinen maanantai. Toissa syksynä oli Raamattupiirin 25-vuotisjuhla seurakuntakodilla ja samalla se oli Sirkka Peltolan lähettinä
olon 30-vuotisjuhla. Vieraita oli
Humppilasta ja tietysti Sirkka oli
mukana.
Siionin kanteleen lauluiltoja
on pidetty seurakuntakodilla ja
tilaisuuden päätteeksi Liisa Hietamäen keittämät kahvit. Rovastikunnalliseen lähetystoimintaan
on osallistuttu, ja Erkki Tuomonen on käynyt kokouksissa. Kalevi Tanskanen oli pappina kesän
evankeliumijuhlilla heinäkuussa
jo neljännen kerran.
Retkillä on aina myös lähetysasia esillä hartauksissa ja
muissakin muodoissa. Lähetystietoutta jaetaan tilaisuuksissa ja
jopa Ypäjäläisessä. Rippikoulussa lähetys saa oman osuutensa
tunneilla. Lähetyssanomia jaetaan tilaisuuksissa ja jopa rippikoulun ryhmätyöskentelyyn käy
Lähetyssanomat erinomaisesti.
Viime vuonna jaettiin useaan
kertaan erilaisia lehtiä kirkossa
jumalanpalveluksen päätyttyä,
ja samalla kirkkoherra kätteli
kirkossakävijöitä. Lähetystyöstä
kertovat videokasetit ja musiikkilevyt ovat käytössä myös retkillä, sillä bussissa on helppoa
esittää niitä kaikkien kuultavaksi
ja nähtäväksi.
Evankelisilla osastoilla yhdessä seurakunnan kanssa on paljon yhteisiä perinteisiä tilaisuuksia. Varsin aktiivinen on nuorin

osasto, Varsanojan osasto. Heillä
on jopa oma kesäretkensäkin ja
joulumyyjäisissä he ovat kantava voima. Muuten: joulumyyjäiset ovat jo 54 vuotta täyttäneet.
Mannisissa ollaan aina oltu Johanssonin saunalla kevätjuhlassa,
ja perinne on joulujuhla Johanna
ja Mauri Pietilässä. Perttulan toiminta keskittyy seurakuntakodille, ja kaikkihan osallistuvat
yhteiseen noin 129 vuoden perinteen omaavaan heinäkuiseen
evankeliumijuhlaan. Syksyllä on
ollut tuo iloisten uutisten viikko.
Ypäjänkylässä toiminta menee
rukoushuoneen lisäksi myös moniin koteihin. Monesti on esitetty neljän osaston yhdistämistä,
mutta eiköhän toiminta jatkune
näinkin. Sami Paajasen kanssa
on kirkkoherra osallistunut osastojen vuosikokouksiin.
Lähetystyö on julistusta ja
opetusta ja palvelua, mutta se
on myös rauhantyötä ja kansainvälistä molemminpuolista
vuorovaikutusta. Me emme ole
viemässä erinomaisuuttamme
Afrikkaan tai Aasiaan. Namibian
itsenäistymisen 20-vuotisjuhliin
vuonna 2010 Espoossa osallistuivat Erkki Tuomonen ja Risto Ahti. Siellä tapasimme rouva Ahtisaaren, jonka kanssa Risto jonkin
aikaa keskusteli. Iloitsin hänelle
että nobelisti Matti Ahtisaari on
nimittänyt lähetystyöntekijöitä
suuriksi rauhan edistäjiksi.
Vuonna 2006 tuli esille myös
seikka, että Forssan seudun terveydenhuollon ky:lle oli tehtävä
ilmoitus elintarvikkeiden tilapäisestä myynnistä ja tarjoilusta.
Kirkkoherra teki sellaiset ilmoitukset viime vuonnakin. Nyt kun
tällaisiin ilmoituksiin on totuttu,
niin tuli ilmoitus lokakuulla, että enää ei sellaisia tarvitse tehdä.
Varsin monipuolinen lähetystoiminta on hengellisesti antoisaa
niille, jotka viitsivät vaivautua
sellaiseen. Kiitän kaikki osallistujia lähetystyön puolesta.
Risto Ahti
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Kanta-Hämeen
pelastuslaitos

Turvallisuusnurkka

Voi myrsky ja mylväys!
Nyt on pakko myöntää, että on
ihan ollut työn tuntu reilu pari vuorokautta! Tapaninpäivän
aamuna aloin pyörittää myrskyn jälkiä raivaavia yksiköitä
Lounais-Hämeessä. Sen jälkeen
alueella on ajettu lähes 500 tehtävää. Pahimmin myrsky on kohdellut tällä näkymällä Jokioista
ja Tammelaa. Tätä kirjoitettaessa
Jokioisilla on 942 ja Tammelassa
3019 asiakasta ilman sähköä –
Ypäjällä ei yhtään. Toki kaikenlaista muutakin harmia on syntynyt joka puolella aluetta. Yhden
palomestarinkin telttatalli päätti
muuttaa yli tien naapurin pellolle
Tapaninpäivänä…
Tällaisten erikoisten tilanteiden aikana tulee vastaan jos vaikka minkälaista uuttakin tehtävää
ja mietittävää. Sähkön ja veden
puuttuminen on todella iso puute nykyaikaisessa huushollissa.
Nurkat alkavat kylmetä, mitään
ei näe, pakastimet sulavat ja kaffeeta ei saa keitettyä. Ensimmäinen asia on tietenkin liikkumisen
varmistaminen, jotta ei synny
uusia vahinkoja. Laitetaan kynttilöihin tulet ja otetaan kaikki
käsivalaisimet käyttöön. Kylmien eli jääkaappien ja pakastimien ovia ei avata turhasti jne jne.
Nämähän nyt ovat periaatteessa
ihan perusasioita tai ainakin niiden luulisi olevan. Kun katseli
televisiosta ihmisiä hakemassa
vettä, tuntui hiukan avuttomalta,
kun vettä haettiin ilman kantta
olevaan kolmen litran kattilaan…
Ehkä me olemme tulleet niin
kauan niin hyvin toimeen valmiilla palveluilla, että ns. omaa
apua ei enää oikein ole edes olemassa. Pakko toki myöntää, että
kyllä ns. maaseudulla asiat vielä
toimivat sillä ”vanhalla reseptillä”. Naapurit auttavat toisiaan
ja puita siivotaan porukalla pois
tieltä ja pihoilta ja rakennusten päältä. Aina pitää kuitenkin

muistaa myös se työturvallisuus.
Myrskyn osittain kaatama puu on
usein erittäin kovalla jännityksellä ja se saattaa kimmota lähes mihin suuntaan tahansa kun sen kylkeen tarjoaa sahaa. Varovaisuutta
siis ihan nurkissakin tapahtuviin
metsätöihin! Aivan oma lukunsa
ovat sähkölinjojen päälle kaatuneet puut. Normaalin siviiliihmisen tietämys ei riitä tunnistamaan, onko kyseessä suurjännitelinja vai puhelinkaapeli. Noiden
linjojen raivaaminen tulee jättää
ammatti-ihmisten tehtäväksi.
Tällaisten laajojen häiriöiden
sattuessa sen kellon kulku vain
tahtoo tuntua tosi hitaalta ja tulee itse lähdettyä kuitenkin vähän
yrittämään. Palokuntakin auttaa
tällaisissa hankalissa tehtävissä
ja sitä tässä nyt on tehty useampi
päivä. Oikea osoite puheluille on
hätänumero 112. Sieltä jollakin
aikataululla tulee varmasti jokin
yksikkö auttamaan. Ihan kaikille
puille ei palokuntakaan mitään
mahda. Jos tarvitaan konevoimaa
nostamaan esimerkiksi suuri puu
rakennuksen päältä pois, palokunnalla ei tällaista erikoiskalustoa ole käytettävissä. Pohditaan
jookos kaikki, mitä nyt tarvittiin
ja viritellään mahdollisia vastaavia hässäköitä varten kaikki palikat paikalleen.
Tämänkin myrskyn jälkeen
tulee taas ihan tyventä ja on mukava vielä fiilistellä mennyttä
vuotta. Toivottavasti uudenvuodenjuhlintakin on tätä luettaessa
sujunut rauhallisesti ja otetaan
uutta vauhtia kohti todennäköisesti tulevaa talvea, kevättä ja
kesää. Muistetaan olla samalla
mallilla turvallisia alkavanakin
vuonna niin hyvin pärjäillään!
Oikein hyvää ja turvallista alkavaa vuotta 2012 toivottelee
myrskyisin terveisin
Mikko Malin
palomestari

Erkki Rautiainen palkittiin ansioistaan
raviurheilussa ja hevoskasvatuksessa
Muolaassa syntynyt, Karjalasta Ypäjälle perheensä mukana 1940-luvulla muuttanut
Erkki Rautiainen on toiminut lähes kuusikymmentä
vuotta maanviljelijänä ja
hevoskasvattajana. Hänelle
on myönnetty Suomen Hippoksen hopeinen ansiomerkki raviurheilussa ja hevoskasvatuksessa tekemästään
työstä.
Erkki Rautiainen on kasvattanut laadukkaita suomenhevosjuoksijoita yli viidenkymmenen vuoden ajan. Yhteensä
hän on kasvattanut 28 hevosta,
joista neljä on tähtijuoksijoita (Ruukeri, Aro-Jere, Lilla ja
Liina-Loru) ja yksi yltänyt valiojuoksijaksi ja jalostusoriiksi
(Aro-Valo). Viisi Rautiaisen
kasvateista on kantakirjattu I
palkinnolla. Aro-Valo oli myös
menestyksekäs kilpahevonen,
joka osallistui mm. kuninkuuskilpailuun sijoittuen kokonaiskilpailun viidenneksi vuonna
1983.
Rautiaisen ensimmäinen
oma kasvatti oli vuonna 1960
syntynyt tamma Aro-Lahja,
joka teki kaikkiaan 13 varsaa,
yksi niistä juuri edellä mainittu Aro-Valo. Aro-Lahjan
emä Silja oli Ypäjän Valtion
hevossiittolan kasvatti, jonka
isä oli työhevosori Nerokas ja
emänisä juoksijaori VesselinRaiku. Silja oli alun perin
myyty Siittolasta loimaalaiselle Matti Rakkolaiselle. Tamma
osoittautui melkoiseksi ”ryöstäjäksi”, minkä vuoksi Rakkolainen myi sen Frans Saloselle

Erkki Rautiainen ja Aro-Valo Porin loppusuoralla v. 1978.

Ypäjän asemalle. Salonenkaan
ei mieltynyt tammaan, vaan
myi sen Rautiaiselle. Niin
Rautiaisen taloon tuli rivakkaluontoinen kantatamma, jonka
ainoaksi, mutta sitäkin arvokkaammaksi varsaksi Aro-Lahja
jäi.
Rautiainen liittyi Ypäjän
Hevosystäväinseuraan v. 1954
ja on siitä asti ollut aktiivisesti mukana seuran toiminnassa.
1990-luvun alussa tekemänsä
maatilan sukupolvenvaihdok-

sen jälkeenkin Rautiainen harrastaa eläkepäivillään edelleen
raviurheilua ja hevoskasvatusta. Hänellä on talon oman
emälinjan jatkajana tammavarsa, jonka emä on Liina-Loru
(ennätys 1.26,0) ja isä viisinkertainen ravikuningas Viesker.
Rautiainen täytti viime kesänä 80 vuotta. Ikä ei ole estänyt häntä jatkamasta edelleen
raviurheilua ja hevoskasvatusta harrastuksenaan. Usein Rau-

tiainen nähdään myös Forssan
raveissa kannustamassa omia
tai lastensa kasvattamia hevosia. Ohjastajan yläikärajan
saavuttaneena hänellä itsellään
ei ole ollut ajolupaa enää yli
kymmeneen vuoteen.
Rautiaiselle luovutettiin
Suomen Hippoksen hopeinen
ansiomerkki Hämeen hevosjalostusliiton syyskokouksessa
Hämeenkyrössä marraskuun
lopulla.
PL

Itsetuntemuksesta voimaa elämään

Tuosta kiinnostavasta aiheesta
oli Hevikit-kerhossa kertomassa Päivikki Halla-aho. Hän on
kognitiivista lyhytpsykoterapiaa
tekevä terapeutti. Hänen yrityksenä nimi on TerveMinä. Sain
häneltä luentorungon, jonka laitan muillekin opittavaksi tähän
lehteemme.
Alkulämmittely: Halaa toista
ihmistä ainakin neljästi päivässä.
Lämmin kosketus tuottaa positiivia fysikaalisia vaikutuksia sekä
saajassa että antajassa. Kiitä jopa
ihan pikkuasioita. Se todistettavasti avaa uusia hermoratoja aivoissasi ja parantaa keskittymiskykyäsi. Pidä tiiviisti yhteyttä
ystäviisi. Se vähentää sydänkohtausten uusiutumisriskiä 40 %.
Nuku 6-8 tuntia/yö. Uni tasapainottaa aivojen hermosoluja.

Kognitiivisessa psykoterapiassa (KPT) tunteet ovat yksi keskeinen työskentelyn elementti

Voiko itsetuntemuksen lisääntyminen oikeasti lisätä elämään
voimavaroja? Miten voimme
opetella tuntemaan itseämme
enemmän? Lähestymme näitä
kysymyksiä tässä kognitiivisen
lyhytpsykoterapian näkökulmasta. Koska kognitiivisen lyhytpsykoterapian jakso soveltuu hyvin
myös itsetuntemuksen lisäämiseen, Päivikki kertoi meille siitä
ja sen kulusta joitakin osioita.
Hänen toiveenaan on, että voit
ottaa siitä käyttöösi, mitä katsot
hyödylliseksi itsellesi tai vaikka
ystävällesi. Soveltaminen uusin

oivalluksin on myös sallittua.
Teimme harjoituksen: hengittäminen, rentoutuminen (kesto
noin 1 1/2 min.). Tavoitteena on
keskittyä seuraamaan hengitystään, ilman kulkua sisään ja
ulos, sekä oppia rentouttamaan
ja rauhoittamaan itseään nopeasti. Tämän jälkeen kuuntele hetki
tunteitasi. Mitä tunteita itsessäsi tunnet juuri nyt? Minkälaisia
tunteita sinulla on tällä hetkellä? Tunnistatko sinä tunteitasi
vai onko niitä vaikea tunnistaa?
Katsoimme kortteja, joissa oli eri
ilmeitä ja valitsimme tunteittemme mukaan niistä omamme.
Saisitko mieleesi tältä päivältä tai viikolta jonkin tilanteen,
joka ei ehkä mennyt tai päättynyt
hyvin tai jäi selvittämättä, sopimatta? Mietitkö mitä siinä oikein
tapahtui? Itsetutkiskelu voi avata
asiaa. KPT opettaa asiakasta tutkimaan ja tarkkailemaan itseään,
paljolti tekemällä erilaisia tehtäviä itsensä kanssa. Se on tärkeä
osa terapiaa. Me voimme tässä
läpikäydä yhden harjoitustehtävän.
Saimme Itsehavainnointilomakkeen, joka on mielestäni
hyvin toimiva opetellessa lisää
itsetuntemusta ja halutessa oppia tuntemaan enemmän myös
toinen toistamme. Viimeksi mainitussa tilanteessa molempien
on oltava halukkaita täyttämään
lomaketta samoista tapahtumista.

Vanhan, väärän, tutun ansa

Ihmisellä on suuri taipumus

palata vanhaan, totuttuun ja tuttuun. Se pätee niin ajatuksissa,
tunteissa kuin toiminnoissakin.
Tuttu tuntuu turvalliselta. Saatamme olla kuin vankilassa omien ajatustemme, tunteidemme,
tapojemme, tottumustemme tai
uskomustemme kahlitsemina.
Syytökset lentelevät sinne ja tänne, ”vankilaan, kaltereihin, vartijoihin” (paikkaan, välineisiin,
toisiin ihmisiin, itseen), kunnes
hiukan vaivaa nähtyämme saatamme eräänä päivänä oivaltaa,
kuka meidät on sinne vankilaan
teljennyt. Yllätys ja/tai helpotus
voi olla suuri, jos toteamme syylliseksi itsemme: ehkäpä omat
tunnelukkomme, väärät uskomuksemme, oppimme ja ajatuksemme, jotka toteammekin valheellisiksi tai toimimattomiksi
nykyelämässämme.
Mielikuvissa voit miettiä,
minkälaisissa rooleissa olet ollut kuluneella viikolla, kotona,
töissä, opiskelussa, vapaa-ajalla.
Minkälaisia ovat olleet asenteesi eri tilanteissa ja paikoissa?
Oletko ollut hoitajana vai hoidettavana, auttajana vai autettavana, syyttäjänä vai puolustajana,
lapsena, aikuisena, nuorena tai
vanhuksena, opettajana vai oppilaana, myyjänä vai ostajana…
Tunnelukkomme löytäminen
ja sen näyttäytymisen tiedostaminen arjen tilanteissa opettaa
ymmärtämään itseämme ja käytöstämme. Missä tilanteissa on
vaaranani olla aggressiivinen
sanoin tai teoin, olla vastuuton,

hyväksymistä hakeva, alistuva,
tuomitseva? Mikä siihen johti?
Mistä se sai alkunsa? Missä on
se kohta jatkumossa, jossa voin
pysäyttää negatiivisena toistuvan
kehän? Tämäntyyppisiin kysymyksiin voimme hakea vastauksia. Voimme miettiä erilaisia
rooleja, ainakin mielikuvaharjoitteissa / mielenharjoitteissa.
Erilaiset minä-tilat (moodit)
samantyyppisissäkin tilanteissa saavat meidät käyttäytymään
erilaisilla tavoilla. Terapiassa
pyrimme vahvistamaan terveitä
minä-tiloja sekä ymmärtämään
ja poistamaan tunnelukon tuomaa (elämää häiritsevää) haittaa
tai vähentämään sitä. ”Toimiva,
vastuullinen aikuinen” ja ”Tyytyväinen lapsi” ovat terveitä minätiloja. On kuitenkin normaalia,
että jokainen poikkeamme aika
ajoin näistä, koska emme kukaan
ole täydellisiä emmekä tule täydellisiksi.
Onko tuttuun helpompi suhtautua avoimesti, ystävällisesti
ja luottavaisesti kuin tuntemattomaan? Onko tutun ideoihin myös
helpompi suhtautua varauksettomasti ja innostuneesti kuin oudon ideoihin? Eikö vain olekin,
toteaa Päivikki. Kun opimme
tuntemaan itseämme paremmin,
se helpottaa suhdetta itsemme
lisäksi muihin ja ympäristöön.
Voimme katsoa kaikkea vähän
turvallisemmin, rakkaudellisemmin, varauksettomammin ja
avoimin silmin, rohkeasti ja uteliaasti kuin lapsi.

Kognitiivinen lyhytpsykoterapia sopii hyvin myös itsensä
tutkiskeluun; terapian tarvetta ei tarvitse tuntea eikä olla

Päivikki totesi, että ajatuksilla on suuri voima, ja siksi on
niin tärkeää, minkä ajatuksen
milloinkin annamme vallata
mielemme. Aivot ovat kuin tietokone: mitä tietoa sinne syöttää, sitä ne alkavat todentaa, ja
myös ihminen itse alkaa uskoa
sen todeksi. Jos on pitkään ottanut vastaan vääriä tottumuksia,
uskomuksia, opetuksia ja toimintatapoja, ihmisen positiivinen palaute ei toimi eli kognitio (ajattelu, päättely, oppiminen, kokeminen, tarkkaaminen, yleistäminen,
murehtiminen, ennakoiminen; ts.
kaikki tiedon käsittelyyn liittyvä)
on vääristynyt. Tässä tapauksessa ihminen todennäköisesti erityisesti hyötyy itsetutkiskelusta
tai terapiasta.
Haitallisia toimintatapoja
ovat: vältteleminen (pakenee),
täydellisyyteen pyrkiminen (hyvä ei riitä), huomion hakeminen
(entä minä!), toisten miellyttäminen (aina kaikki sopii), avuttomaksi heittäytyminen (”sossu”
tms. hoitaa, en osaa), määräileminen, liiallinen vastuullisuus
(hartiat painavat, yliherkkä omatunto, uupumisvaara), vieraantuminen itsestä (kuka minä olen,
mistä minä pidän?), dramatisointi (ylireagointi), satuilu, valehtelu (valheen vanki), riippuminen
(vanhassa kiinni), takertuminen
(yksin en pärjää, älä mene).

Kuka päättää, mikä sinulle
on tärkeää? Mikä olisi sinun
onnellisuusmittarisi arvo tänään
asteikolla 0-100 %? Olisiko sinulla mahdollista lisätä onnellisuutta jossakin kohden itsellesi,
toisille, ympäristölle? Voisiko
ympäristössäsi joku tai jokin lisätä sinun onnellisuuttasi? Kuka
ensimmäisenä huomaisi, että olet
onnellisempi kuin ennen? Missä
se näkyisi? Kun opimme ottamaan levollisesti ja ystävällismielisesti vastuuta itsestämme,
ajatuksistamme, tunteistamme
ja toiminnastamme, löytänemme
aina enemmän oikeaa itseämme,
totuutta ja aitoutta itsestämme.
Päivikki ajattelee, että se on sitä
ihmistä, joksi Luoja on meidät
luonut. Me voimme oppia lohduttamaan, tukemaan ja ymmärtämään itseämme nykyisen ja
menneen elämämme vaiheissa.
Matka vaatii vähän työtä ja voimia, joskus vähemmän joskus
enemmän. Kun luuloja sitten karisee, se helpottaa ja selkeyttää
elämää sekä vapauttaa voimavaroja. Minä olen ainutlaatuinen
ihminen. Minulla on oikeus olla
juuri tällainen. Minä ymmärrän
ja tunnen itseäni, vahvuuksiani ja
heikkouksiani. On helpottavaa,
kun minun ei enää tarvitse esittää
mitään muuta. Totuus tekee vapaaksi Mitä onkaan vapaus verrattuna vankina oloon!
Aihe herätti keskustelua, joten kiitos, Päivikki, että kävit
meitä sivistämässä.
Ulla Salmi
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Eläkeliiton Etelä-Hämeen piiri ry:n
syyskokouksen kannanotto

Vanhuspalvelulailla on kiire
Opetushallituksen avustaman
hankkeen nimi Ypäjällä on
VAUHTIA ELÄMÄÄN -liikuntahanke. Hankkeen toteuttaminen
tapahtuu 1.9.2011–31.12.2012.
VAUHTIA ELÄMÄÄN- liikuntahankkeen tavoitteena on
nuorison liikuntaharrastuksen
kehittäminen, nuorten terveyden,
reippauden ja hyvinvoinnin lisääminen liikkumista lisäämällä.
Ypäjän kunta otti ”pallon” vastaan ja nyt olemme innolla toteuttaneet erilaisia liikunta mahdollisuuksia koululaisille.
Kuluneen syksyn aikana 10
viikon ajan pyörivät Sporttis ja
Air Soft -kerho. Kerhojen tavoitteena oli liikunta mahdollisuuksien tarjoamisen lisäksi tutustuminen uusiin lajeihin. Tanssikerho
tarjosi mahdollisuuden harrastaa
zumbaa ja uimassakin ehdittiin
käydä. Luistelukerho pyörii Loimaan Jäähallilla sunnuntaisin ja
on saavuttanut suuren suosion.
Tulevalle vuodelle suunnitelmissa kerhotoiminnan lisäksi
on järjestää perheliikuntapäivä 4.2.2012 yhteistyössä Liiku
ry:n kanssa. Vauhtia Elämään
-liikuntahankkeen myötä kouluille lähtee kiertämään liikuntaväline kassi joka toivottavasti
tuo mukavaa vaihtelua väli- tai
liikuntatunneille. Optimistisesti
odotamme Ypäjälle myös lunta ja
hankimme lumikenkiä sekä pari
isoa liukuria mäenlaskuun.
Hankkeenpainopistealueena
on myös kodin ja koulun yhteistyö sekä arkiliikunnan lisääminen. Koululaisia kannustetaan

Ikäihmisten palvelujen turvaamisella on kiire. Vanhuspalvelulaki on saatava voimaan – kuten on suunniteltu – viimeistään
vuoden 2013 alusta, totesi Eläkeliiton Etelä-Hämeen piirin
syyskokous 26.11.2011.
Lailla on turvattava ikäihmisten oikeudet palveluihin ja
hoivaan. Sillä on mahdollistettava myös asiakaslähtöinen
kehittämistyö ja lähipalvelujen
säilyttäminen. Ikäihmisten tulee
voida osallistua kaikissa elämäntilanteissa päätöksentekoon,
jossa käsitellään heitä koskevia
asioita. Tarkkoja ikärajoja tärkeämpää on huolehtia lailla, että
jokainen ikäihminen saa tarvitsemiaan palveluja.
Lakiluonnoksessa on vielä
heikkouksia, jotka on ratkaistava lakiesityksessä. Korjattavaa
on muun muassa palvelujen

Liikunnanohjaaja Merja Kivimäki kävi palkitsemassa Ypäjänkylän koulun kolmannen luokan
oppilaat Liikkuvin luokka -palkinnolla. Kuvassa vasemmalta Milla Niemi, Niko Heikkilä, Saara
Suonpää, Emma Aaltonen ja Riikka Vuorentausta. Kuva: Ville Rämö

liikkumaan mm. luokkien välisellä kisalla. Oppilaat osallistuvat
luokittain liikuntapisteiden kerryttämiseen ja aktiivisin luokka
palkitaan kausittain syksyllä sekä
keväällä. Vanhemmilla on myös
mahdollisuus osallistua ja kerryttää luokkien liikuntapisteitä.
Päivän aikana vähintään 30 minuuttia kestäneestä liikuntasuorituksesta saa liikuntapäiväkirjaan

merkitä yhden pisteen. Helppoa
kuin heinän teko!
Palkintojen jako suoritettiin
syyslukukauden päättyessä. Liikkuvin luokka löytyi Ypäjänkylän
koulusta. Kolmannen luokan
osallistuminen oli sata prosenttista. Lisäksi luokan oppilaat sekä
huoltajat olivat osallistuneet aktiivisesti hankkeen järjestämiin
aktiviteetteihin. Ypäjänkylän

Wäärin käsityksiä
Poukkasiltaa pitkin kouluun

Netistä löytyy tieto, että valtaosa
levistä on maailman keuhkot ja
ne tuottavat 90 % ilmakehän hapesta. Huonona aasinsiltana tästä: Levä on Ypäjän keuhkot. Levästä olen ylpeä. Vaikkakin Levän asukas saattaa olla epäilevä,
piilevä, hämyilevä, lymyilevä,
hämmästelevä mutta kuitenkin
useimmiten hymyilevä.
Levältä hevossiittolaan johtaa Poukkasilta. Silta on vanhaa
rakennusperintöä. Nykyään se
on saneerattu uuteen uskoon oltuaan vuosikaudet huonossa hapessa.
Poukkasilta oli meille nuorukaisille kohtauspaikka. Lankut
narisivat ja paukkuivat, mutta
se ei meitä pelottanut. Rohkeimmat sukelsivat kesäaikana sillan
kaiteelta mutaisena virtaavaan
Loimijokeen. Torstikin kerran
lievässä laitaisessa näytti Hyrsynkulman Lyylille Tarzanin
mallia. Riisui vaatteensa jättä-

en vain raappahousut jalkaan.
Otti posankin pois taskusta, ettei muka kympit kastu. Räkäisi
käsiinsä, kipusi kaiteelle, päästi
Tarzanhuudon ja antoi mennä.
Uppotukki oli lähellä, mutta ei
osunut. Torsti nousi pitkän ajan
päästä pintaan pää savivellissä.
Oli painunut pää edellä pohjaan.
Räpiköi rantaan ja syljeksi pitkään kuraa suustaan.
Poukkasillan meinasi viedä
tulva eikä sillan kanneksi jäänyt kuin muutama lankonki. Se
ei estänyt meikäläistä koulupoikaa kulkemasta koulumatkaansa
Ypäjän Yhteiskouluun. Sillan
jälkeen avautui pitkä koivukuja.
Siittolan rakennukset tulivat näkyviin. Oli kengitysseppäkoulua
ym. Valtavan hevostallin viereen
oli kasattu suuri hevosenpaskakasa. En tiennyt minkä takia,
mutta siinä se oli ja kasvoi päivä
päivältä. Tallin jälkeen piti ohittaa marsalkka Mannerheimin

hevosen muistopatsas ja niin
olinkin jo koulun ovella. Tavakseni tuli myöhästyä lähes päivittäin kymmenen minuuttia. Myöhemmässä elämässäni olen ollut
kymmenen minuuttia etuajassa.
Näistä myöhästymisistä johtuen
jouduin istumaan monta kertaa
jälki-istuntoa. Ja myös näistä
johtuen päästötodistuksessa käytösnumeroni oli kahdeksan. Olin
siis saanut ehdot käytöksestä.
Rehtori Kuivamäki ei tiennyt,
miten tämänlaisia ehtoja suoritetaan. Sainkin päästötodistuksen
vasta parin vuoden kuluttua kun
palasin Ruotsista.
Musiikkia ja laulua opetti
Ypäjän kanttori Pärttyli Pennanen. Sattui niinkin ikävästi, että
aina kun oli laulukokeiden aika,
meillä pojilla iski kaamea kurkkukipu. Numerona Pärttyli antoi
viivan.
Veistonopettaja oli puuseppä
Lauri Mäkitalo. Teimme linnun-

koulu oli myös Ypäjän kunnan
liikkuvin koulu. Onnittelut!
Tiukassa Liikkuvin luokka
2011 kamppailussa hienosti pärjäsivät myös Perttulan koulun 5
luokka ja Ypäjänkylän koulun 2
luokka. Liikkuvin luokka 2012
käynnistyy viikolla kaksi. Koululaiset ja huoltajat ahkerasti liikkumaan!
Merja Kivimäki
pöntön. Kun arvostelun aika tuli,
pyysin Taimilan Ristolta lainaksi
hänen tekeleensä. Sain kympin.
Risto sai samasta pöntöstä kasin.
Voimistelua ja urheilua opetti
vääpeli Haimi. Vääpelin käskytys oli tiukkaa. Enimmäkseen
hypimme haara-perus-haara-perus-hyppyjä ja venyttelyjä. Pesäpalloa lyötiin raviradan maastossa, tai taisi olla neljää maalia,
koska pesäpallon sääntöjä emme
osanneet niin me kuin ei Haimikaan.
Uskontoa opetti Ypäjän kirkkoherra Roivas. Eipä meitä pojankoltiaisia juurikaan epistolat
kiinnostaneet. Useampaan kertaan sai Roivas korottaa bassonsa meitä kurittaakseen. Pappi luki pöytänsä takaa jumalan sanaa
ja mulkoili lasiensa takaa. Taisi
antaa numerotkin aakkosjärjestyksessä, koska minulle pamahti
kymppi.
Enää ei monikaan askel riennä
Levältä Poukkasiltaa pitkin koulua kohti. Levä uinuu maalaiskylän untaan kiireettömästi haikaillen menneisyyttään. Samalla
tavalla haikailen minäkin Levän
elämää. Ehkäpä vielä joskus.
Keijo Wääri

Haloilmiöt johtuvat jääkiteistä
Toimittaja Timo Leponiemi
YLE Hämeestä kommentoi marraskuun Ypäjäläisessä sivulla 4
julkaistuja valokuvia erikoisista, sateenkaarta muistuttavista
valoilmiöistä: ”Kuvissa on haloilmiö nimeltään zeniitinympäristönkaari (ZYK). Lisätietoa
haloista löytyy Ursan sivuilta
http://www.ursa.fi/ursa/jaostot/
halot/halot/index.html.”
Tähtitieteellinen yhdistys
Ursan nettisivuilta löytyy yleis-

määritelmä haloilmiöistä: ”Haloilmiöt eli halot ovat taivaalla
näkyviä valorenkaita, -kaaria
tai -läiskiä ja syntyvät Auringon
tai Kuun valon taittuessa tai
heijastuessa ilmassa leijuvista
pienistä jääkiteistä.”
Haloilmiöt siis syntyvät jääkiteissä, jotka leijuvat keskenään
symmetrisissä asennoissa joko
usean kilometrin korkeudella
valkeissa yläpilvissä tai talvella kylminä pakkaspäivinä myös

aivan havaitsijan silmien edessä.
Yleensä halot sijaitsevat kirkkaan auringon suunnassa, jonne
ei juuri tule vahingossa vilkaisseeksi. Muutaman kerran vuodessa, lähinnä huhtikuussa, halot
saattavat kuitenkin levittäytyä
koko taivaalle.
Eri halojen erilaiset ulkoasut
johtuvat jääkiteen muodosta
(lähes aina jää omaa ns. kuusisivuisen kidejärjestelmän), sen
asennosta ilmassa ja valon kul-

kemasta reitistä jääkiteen läpi.
Luonnossa on valokuvin dokumentoitu esiintyvän noin viisikymmentä erilaista halomuotoa,
joista suurin osa on erittäin harvinaisia esiintyen harvemmin
kuin kerran vuodessa. Ursan
mukaan aktiivinen taivaan tarkkailija pystyy kuitenkin vuoden
aikana näkemään jopa kaksikymmentä eri halomuotoa.

järjestämisessä, valvonnassa ja
voimavaroissa. Lakiin on kirjattava selkeästi laiminlyönteihin
liittyvät sanktiot.
Eläke- ja vanhusjärjestöjen
tavoitteena on vanhusneuvostojen lakisääteistäminen. Tämä
on huomioitu lakiluonnoksessa.
Eläkeliiton Etelä-Hämeen piiri
korostaa, että vanhusneuvostojen kokoonpanoon on kiinnitettävä huomiota. Neuvosto saa
parhaiten tuloksia aikaan, jos
siinä ovat edustettuina sen toimialaan kuuluvat järjestöt. Järjestöedustajat tuovat mukanaan
omaa asiantuntemustaan, kokemustietoaan sekä suoran yhteyden ikäihmisiin.
Vanhuspalvelulaki ei yksin
riitä kohentamaan vanhuspalveluja. Kysymys on myös asenteistamme ja arvoistamme, toteaa
Eläkeliiton Etelä-Hämeen piiri.

Lämmin kiitos
joululahjakeräykseen
osallistuneille ypäjäläisille
Ensimmäistä kertaa järjestetty
joululahjakeräys ypäjäläisten
lapsiperheiden hyväksi onnistui
hienosti. Ypäjäläiset osoittivat
jälleen kerran olevansa inhimillistä ja yhteisöllistä väkeä. Puikot viuhuivat ahkerasti ja hyväsydämiset ypäjäläiset lahjoittivat
kymmeniä pareja kauniita ja
lämpimiä villasukkia jaettavaksi niin pieniin kuin vähän isompiinkin jalkoihin. Taidokkaasti
tehdyt lapaset ja kaulahuivit löysivät myös uudet omistajansa.
Keräykseen lahjoitettiin mm.
leluja, pelejä, vaatteita, kirjoja ja
hygieniatuotteita. Teidän avustuksellanne kymmenet lapset ja
nuoret saivat toivottua lisäiloa
jouluunsa ja lahjoittajat saivat
varmasti hyvän joulumielen.
Kiitos kuuluu myös lahjojen
vastaanottajille diakoniatoimis-

tossa, kunnan pääkirjastossa,
Ypäjänkylän lainausasemalla ja
kunnantalon palvelupisteessä.
Lahjojen jakaminen oli mieltä
lämmittävää ja monet vanhemmat liikuttuivat lapsilleen lahjoitetuista joululahjoista ja lahjoittajien ystävällisyydestä. Me
kaikki toimijat ja ennen kaikkea lahjoittajat teimme yhdessä
todella hienon ja paljon hyvää
mieltä tuottaneen talkootyön.
Ensi joulun alla on tarkoitus järjestää jälleen joululahjakeräys,
sillä ypäjäläisiä, lahjoja tarvitsevia lapsia löytyy varmasti myös
ensi vuonna.
Teitä jokaista lahjoittajaa
yhdessä ja erikseen kiittäen sekä onnellista uutta vuotta 2012
toivottaen
Ypäjän kunta ja Ypäjän
seurakunta

Haastattelussa
Kati Saukkonen

Nimi?
Kati Saukkonen
Mitä teet työksesi?
Olen Ypäjän kunnan nuorisoohjaaja. Suunnittelen ja toteutan
nuorisotyötä.
Mikä sai sinut innostumaan
tästä työstä?
Kun olin 9-luokkalainen, opo
suositteli kouluttautumaan nuorisotyöntekijäksi. Hän ehkä
suositteli, koska olin koko ajan
äänessä (hih hih, vitsi). Nuorten
kanssa on kiva tehdä työtä.
Mitä teit ennen tätä työtä?
Olin hevosopistolla tallimestarina ja hevosenhoitajana. Sitä
ennen olin Helsingissä nuorisoasiainkeskuksessa nuoriso-ohjaajana.
Mitä odotat työltäsi tulevaisuudessa?
Paljon kaikkea. Odotan, että
nuorille saisi järjestettyä laadukkaita vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Toivon, että ypäjäläisistä nuorista kasvaa aktiivisia
ja että he oppivat vaikuttamaan
omiin asioihinsa. Toivon, että
kasvaa hyvä yhteishenki, jossa
ketään ei syrjitä ja tehdään porukalla asioita.
Mitä haluaisit muuttaa nuorisotyössä?
Toivon, että yhdistykset myös

järjestävät nuorille ohjelmaa.
Ajatuksella ”koko kylä kasvattaa”
Missä asut tällä hetkellä?
Palikkalassa Ypäjällä.
Mistä olet alun perin kotoisin?
Synnyin Joensuussa, sieltä muutin teininä Helsinkiin.
Mitä mieltä olet Ypäjästä?
Kaunis, pieni kunta hyvine ja
huonoine puolineen. Kauneinta
Ypäjässä on Ypäjän jouluvalot.
Onko sinulla lemmikkejä?
Kaksi rottweiler-narttua, Iita ja
Arvi.
Siiri Rantanen
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Tervetuloa Hevosopiston Liikunnan riemua
avoimiin oviin!
Jumppacocktailissa!
Hevosopiston perinteiset avoimet ovet järjestetään lauantaina
4. helmikuuta. Ohjelmassa on
mm. opiskelijoiden ja henkilökunnan järjestämä upea hevosnäytös klo 11 Ypäjä-hallissa.
Hevosopiston tallit, valjas- ja
puuverstas, kengitys- ja takopaja avoinna yleisölle näytöksen
jälkeen. Ovensa avaavat myös
Suomen Hevosurheilumuseo ja
Ypäjän hevossairaala. Tarjolla on myös hevostarvikkeiden

kirppis, talutusratsastusta, ajelua
ja mahdollisuus seurata SRL:n
valmennuksia. Ruokailumahdollisuus on Oppilasruokalassa ja
Ratsumestarissa, kahvio palvelee myös Ypäjä-hallissa. Tietoa
opiskelusta saa mm. opintoinfopisteestä ja tietoiskuista. Muut
Hevosopiston kevätkauden tapahtumat julkaistaan helmikuun
Ypäjäläisessä.
Avoimiin oviin on vapaa pääsy, tervetuloa!

Lauantaina 26.11. Ypäjän Naisvoimistelijoiden ja Satun Liikuntapalveluiden järjestämä
Jumppacocktail-liikuntatapahtuma keräsi Kartanon koululle
lähes 60 innokasta jumppaajaa
nuorista ikääntyneisiin. Muokkaus-tunnilla jumpattiin ryhtiä
ruotuun mm. voimatangon avulla. Zumba in the Circuitissa yhdistyi monipuolisesti perinteinen
kuntopiiriharjoittelu sekä mukaansatempaava zumba. Rauhallisemmalla kolmannella tunnilla
haastettiin keho mm. tasapainoharjoituksiin, vahvistettiin keskivartaloa sekä venyteltiin ja lopuksi rentouduttiin. Ilahduttavan
suuri osa jumppaajista oli päättänyt haastaa itsensä koko kolmetuntiseen urakkaan, ja upeasti
siitä selvittiinkin! Sali oli täynnä

Kiitokset joulumyyjäistemme asiakkaille!
Onnellista uutta vuotta 2012!
Lions Club Ypäjä/Kate
￼

Alkeis-lavatanssikurssi
energistä asennetta ja liikunnan
riemu oli käsinkosketeltavaa!
Suuret kiitokset osallistuneille ja
toivottavasti nähdään myös uusia jumppaajia tammikuussa!
Satu Mononen
Satun Liikuntapalvelut

Ypäjänkylän Seuraintalolla
alkaen 21.1.2012 klo 11.30–13.30.
Hinta 6 €/hlö/kerta. Ennakkoilmoittautumisia EI tarvita.
Aloitetaan valssilla, tulossa mm. fox, tango, fusku, bugg,
humppa ja jenkka.
Vetäjänä: PETTERI BJÖRKBOM. Kurssi sopii yli 15-vuotiaille.
Lisätietoja: Mari 044 300 0166.
Järj. Ypäjän nuorisoseura

Ypäjänkylän koulun oppilailta ISO KIITOS
Lounais-Hämeen Urheiluautoilijoille
luokkaretken tukemisesta!

YPÄJÄN KIRJASTON UUTUUSLUETTELO
0 Yleisteokset. Kirja-ala. Kirjastotoimi.
Mäkelä, Marja-Leena: Vinkataan kirja
kaverille
1 Filosofia. Psykologia. Rajatieto
Parker, Jennifer: Unet. Painajaiset: opas
piilotajuntasi lähettämien viestien tulkitsemiseen
Salomaa, Paula: Narsismin tiedostaminen: toipumisopas narsistille ja uhrille
Wuori-Tabermann, Tuija: Meitä oli kaksi
Guggenheim, Bill: Koskettava kokemus:
lohdullinen yhteys läheisen kuolemanjälkeiseen elämään
Hellsten, Tommy: Ajan takaa: kauemmas
katsomisen taidosta
Salo, Markku: Narsisti: parisuhteessa,
työpaikalla, naapurina, oikeussalissa
2 Uskonto
Kristoduli: Sydämen kaipuu: hengellinen
kasvu ja kilvoitus

3 Yhteiskunta
Isyyden kielletyt tunteet
Järvensivu, Anu: Tapaus työelämä ja voiko sitä muuttaa?
Hakala, Juha T.: Onnellinen lapsi: vanhempien kasvatusoppi
5 Luonnontieteet. Matematiikka. Lääketiede
Kingsley, Noël: Vapaaksi selkäkivuista:
johdatus Alexander-tekniikkaan
Keto-Tokoi, Petri: Suomalainen aarniometsä
Koivisto, Ilkka: Elämänmittainen luontoretki: mitä luonto ja eläimet ovat minulle
opettaneet?
Granström, Veikko: Kipu ja mieli
Saarinen, Mikael: Psykoterapiaan?
Tamminen, Juhani: Takaisin peliin: näin
selvisin työuupumuksesta
Tavio, Hannu: Elämä kantaa: syöpäpotilaan ja lääkärin keskusteluja
6 Tekniikka. Talous. Käsityö. Maa- ja
metsätalous. Kotitalous. Liiketalous
Muir, Sally: Muotovaliot: neulo oma
koira
Nilsson, Ann-Mari: Neulo pipot, käsineet,
sukat!
Waille, Nancy: Virkkaa ihania koruja metallilangasta
Eränkävijä 2011–2012
Millan, Cesar: Koirakuiskaajan pentukoulu
Vogel, Colin: Hevosenhoitajan käsikirja

7 Taiteet. Liikunta
Dewey, John: Taide kokemuksena
Gullichsen, Maire: Sateenkaaren värejä, tummia sävyjä: muistoja vuosilta
1907–1928
Poijärvi, Sari: Kasari: kun pyörähdin pyörässä näin
Vuoden luontokuvat 2011: Suomen luonnon vuodenkierto
Huusko, Anna-Kaisa: Retroaarteet

Holmberg, Kalle: Viimeinen erä: kirjoituksia teatterista ja elämästä
Pennanen, Jotaarkka: Elämää pienempi
näytelmä
Jalkanen, Pekka: Kantele
Lindfors, Jukka: Dumari: kohdusta hautaan ja paratiisin puutarhaan
Saijonmaa, Arja: Nuori alaston nainen:
Mikis ja minä
Vainio, Ilkka: Siivet musteessa: runoja
vuosien varrelta
Leppälahti, Merja: Roolipelaaminen:
eläytymistä ja fantasiaharrastusverkostoja

86–89 Kirjallisuustiede. Kielitiede.
Kielet
Burroughs, Augusten: Kuivilla: muistelma
Helttunen, Anne: Juhani Aho: vastakohtien
tasapainoa
Hulmi, Heli: Saattaen vaihdettava: vapaudu kirjoittamalla
Keats, John: Yön kirkas tähti: 99 viimeistä kirjettä
Laajarinne, Jukka: Muumit ja olemisen
arvoitus
Neimala, Kaisa: Aloittamisen taito
Piippo, Esko: Keinu, keinu Eino Leino:
lapsuus- ja nuoruustarinat
9 Historia, elämäkerrat
Bryson, Bill: Sisään! : lyhyt historia lähes
kaikesta kotona
Fogg, Marnie: Vintage-hääpuvut: häämuodin vuosikymmenet
Pekkalainen, Tuulikki: Susinartut ja pikku immet: sisällissodan tuntemattomat
naiset
Andersson, Rani-Henrik: Intiaanit:
Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen
historia
Bin Laden, Najwa: Perheenisä Osama bin
Laden vaimon ja pojan silmin
Järnefelt, Eero: Eero ja Saimi Järnefeltin
kirjeenvaihtoa ja päiväkirjamerkintöjä
1889–1914
Sata sotakohtaloa
Talvitie, Eveliina: Matti Vanhanen: mies
joka halusi olla asia
Virtanen, Rauli: Saigonista Bagdadiin:
neljä vuosikymmentä ulkomaankirjeenvaihtajana
Aikuisten kaunokirjallisuus (D=dekkari,
SF=fantasia/scifi, R=rakkaus, S=sota)
80–83 Kaunokirjalliset sekasisältöiset
teokset.
Runot. Näytelmät
Aronpuro, Kari: Kihisevä tyhjä: merkitysainesta
Carpelan, Bo: Gramina: reunamerkintöjä
Horatiuksen, Vergiliuksen ja Danten runouteen
Hyvärinen, Olli: Vastavalkeat
Kallio, Helena: Kalarakastaja
Kaplinski, Jaan: Olen kevät Tartossa

Keats, John: Runoelmia
Kejonen, Pekka: Kädettömän taputukset
Kejonen, Pekka: Pohjoinen on kunniallinen juttu: kaukaiset valitut 1983–2000
Kiiskinen, Jyrki: Onnenpyörä: vuoden
2009 runot
Manninen, Satu: Sydänfilmi
Saaritsa, Pentti: Tatuointeja ja lävistyksiä:
runoja
Salmela, Aki: Yhtä ja samaa: proosaruno
Selja, Sirkka: Riikinkukon lapsi: valitut
runot 1942–2010
Sinervo, Helena: Väärän lajin laulut
Sumari, Anni: Valkoinen – arroganssi
Tontti, Jarkko: Jacasser: runoja
Vieno, Jukka: Stockan kulma: runoja

84 Kertomakirjallisuus
Adiga, Aravind: Valkoinen tiikeri
Andersson, Claes: Oton elämä: aikalaisromaani
Blomstedt, Jan: Unteni Afrikka: Akseli
G:n matka
Burroughs, William S.: Lännen maat
Carpelan, Bo: Kulkeva varjo: kertomus
pikkukaupungista (D)
Child, Lee: Linnoitus (D)
Chopin, Kate: Herääminen
Clancy, Tom: Elävänä tai kuolleena (D)
Coetzee, J.M.: Kesä: kohtauksia syrjäisestä elämästä
Colfer, Eoin: Hiuskarvan varassa (D)
Cookson, Catherine: Äidin silmäterä (R)
Cunningham, Michael: Illan tullen
Cussler, Clive: Puolikuu nousee (D)
Dahl, Arne: Jälkijäristys (D)
Ehrnrooth, Karin: Vinoon varttunut tyttö
Eronen, Uula: Boheemimatka: kirjailija
Kiannon kaipuu
Evanovich, Janet: Herttaseiska (D)
Ford, Jamie: Hotelli Panama
Gerritsen, Tess: Hiljainen tyttö (D)
Hauru, Hanna: Liian pienet sandaalit
Holopainen, Anu: Ilmeetön mies
Holt, Anne: Kuoleman tahdissa (D)
Hämäläinen, Simo: Kätkäläinen ja musta
koira
Issakainen, Sakari: Mitä pilvet puhuvat
Jaatinen, Heidi: Jono
James, Peter: Kuolema ei riitä (D)
Juslin, Emma: Yksin yhdessä
Karra, Petri: Kohtalonohjaaja (D)
Kazinski, A.J.: Viimeinen hyvä ihminen (D)
Kettu, Katja: Kätilö
King, Stephen: Kuvun alla (SF)
Konstig, Joonas: Kaikki on sanottu
Laajarinne, Jukka: Kehys
Lantz, Åsa: Kiinalainen tyttö (D)
Lindberg, Pirkko: Hotelli Kaipaus
Lindén, Zinaida: Nuorallatanssija
Malkamäki, Sari: Viisas vaimo : novelleja
Mankell, Henning: Likainen enkeli
Maupassant, Guy de: Kuka tietää
Nieminen, Kaiho: Hännikäisen tapaus
Niklander, Hannu: Anionsa mukaan :
novelleja

Nousiainen, Miika: Metsäjätti
Nykänen, Harri: Pyhä toimitus (D)
O’Hagan, Andrew: Maf-koira ja hänen
ystävänsä Marilyn Monroe
Oliver, Lauren: Delirium: rakkaus on
harhaa (SF)
Orringer, Julie: Näkymätön silta
Paavilainen, Ulla-Maija: Kummitäti
Palviainen, Jukka-Pekka: Mitä ikinä keksitkin pelätä
Parkkinen, Sami: Self help
Patrakova, Inna: Naapurit
Peetz, Monika: Tiistaisiskot
Peltomaa, Martti: Helmijänikset
Pimenoff, Veronica: Sankarin seisaus:
kertauksia ja vertauksia
Porma, Maija: Murhamuistio (D)
Raevaara, Tiina: En tunne sinua vierelläni
Raittila, Hannu: Marsalkka
Rankin, Ian: Henkiin herätettävät (D)
Rask, Regina: Jouluihminen
Ravilo, Hilkka: Muovikassimies (D)
Remes, Ilkka: Teräsleijona (D)
Romppainen, Katariina: Pitkät päiväunet
Roslund, Anders: Kolme sekuntia (D)
Roth, Philip: Nöyryytys
Saat, Mari: Lasnamäen lunastaja
Sahlberg, Asko: Häväistyt
Sarkola, Ritva:Suukkoja murhaajalle (D)
Schulze, Ingo: Adam ja Evelyn
Sebald, W.G.: Saturnuksen renkaat: pyhiinvaellus Englannissa
See, Lisa: Shanghain tytöt
Shamsie, Kamila: Kartanpiirtäjä
Shriver, Lionel: Jonnekin pois
Siirilä, Jussi: Historia on minut vapauttava
Siirilä Jussi: Juoksija
Sinivaara, Irja: Kevään hämärä
Sjögren, Annika: Mereltä käy myrsky (D)
Suomen parhaat vitsit 2012
Tapper, Harri: Keisari ja kääpiöt
Valhe ja viettelys: tarinoita pettämisestä
Van Lustbader, Eric: Robert Ludlumin
Medusan valhe (D)
Vargas Llosa, Mario: Keltin uni
Venho, Johanna: Syntysanat
Verronen, Maarit: Normaalia elämää
Wiazemsky, Anne: Nuori tyttö
Vimma, Tuomas: Raksa
85 Sarjakuvat
Juba: Viivin ja Wagnerin suhdekiemuroita: käytännöllinen opas parillisille ja
parittomille
Lasten ja nuorten tietokirjallisuus
Mitä missä milloin junior 2012
De Geus, Eelco: Välillä mä änkytän
Koski, Mervi: Joulupukin jalanjäljillä
Hammond, Richard: Richard Hammondin
huimat kokeet: kokeile ja hämmästy!
Tola, José: Astronomia
Lahtinen, Mysi: Joulu joutuu joutuisasti:
mukavaa tekemistä joulunodotuksen helpottamiseksi

Aika laulaa lapsen kanssa: polkuja lastenmusiikin historiassa
Perkiö, Soili: Urpon ja Turpon lauluja
Seikkailijan laulukirja
Kysymysten kirja… millainen?
Kysymysten kirja… missä?
Lasten ja nuorten kaunokirjallisuus
Itkonen, Jukka: Leikkihaitari: valitut lastenrunot 1986–2010
Itkonen, Jukka: Somat sormet: meidän
vauvan ensikirja
Niemelä, Reetta: Kakaduu!
Niemelä, Reetta: Sinisen kärpäsen sirkus
ja muita runoja naapurinötököistä
84 Lasten ja nuorten kertomakirjallisuus (SF=scifi/fantasia, H=hevos,
NA=aikuistuville nuorille, K=kauhu)
Aro, Tuuve: Korson purppuraruusu
Chbosky, Stephen: Elämäni seinäruusuna
(NA)
Delikouras, Aleksi: Soturikaste
Dieckmann, Maijaliisa: Kerjäläistyttö ja
sissipäällikkö
Dieckmann, Maijaliisa: Ville Romunen ja
mummo kohtaavat keisarin
Dieckmann, Maijaliisa: Väläys pimeässä:
Louis Braille ja pistekirjoituksen tarina
Enoranta, Siiri: Nukkuu lapsi viallinen
(NA)
Fombelle, Timothée de: Tobi Lolness:
Elishan silmät
Gratton, Tessa: Veritaika
Gutman, Dan: Liikaa liikkaa
Huovi, Hannele: Urpo ja Turpo avaruudessa
Jalo, Marvi: Hevoseni, rakkaani (H)
Jägerfeld, Jenny: Oli kerran äiti joka
katosi
Kaskinen, Anna-Mari: Tuulihattu ja mahdottomat mokat
Kontio, Tomi: Iskusanat
Korolainen, Tuula: Aapo ja rytmihäiriö
Köngäs, Heidi: Henkselirouva ja hänen
koiransa Korkki
Larmola, Maija: Tiikerihevonen ja muita
juttuja Kukkulan korttelista
Laulajainen, Leena: Maria ja taikalyhty
(NA)
Levola, Kari: Suorin mutka ikinä (NA)
Montgomery, L.M.: Sara: tarinatyttö
Mäkelä, Hannu: Herra Huu pitää ravintolaa
Nuotio, Eppu: Delfinan kellokesä
Rannela, Terhi: Scarlettin puvussa (NA)
Rennison, Louise: Sukkahousuja ja salarikkaita (NA)
Sinisalo, Johanna: Möbiuksen maa: lastenromaani
Vaijärvi, Kari: Käärmekiven arvoitus
Widmark, Martin: Sahramin arvoitus
Vuoristo, Sari: Kesä Rosvon kanssa
Älä lue pimeässä: 210 karmivaa tarinaa
Lisäksi paljon uusia lasten kuvakirjoja!
www.lounakirjastot.fi
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Ypäjän Sotaveteraanit,
Naisjaosto sekä kannattajajäsenet

Hevikit-kerho

jatkuu to 5.1. klo 13–15 Veteraanituvalla. 12.1. ja
19.1. kerho kokoontuu samaan kellonaikaan vetäjän
Ulla Salmin luona Kurjenmäessä. Sitten jatkamme viikoittain Veteraanituvalla toukokuun loppuun torstaisin
samaan kellonaikaan.
Tervetuloa!

Vuoden ensimmäinen

ILTAPÄIVÄTILAISUUS
Seurakuntakodilla keskiviikkona 18. päivänä tammikuuta
2012 klo 14.00.
Kahvit, keskustelua ja laulua kanttorin johdolla.

VAALIKAHVIT
VETERAANITUVALLA

Ypäjän Sotainvalidit, puolisojäsenet,
tukijäsenet sekä naisjaosto

TUPAILTAPÄIVÄ
Veteraanituvalla perjantaina 20.1.2012 klo 14.00.
TERVETULOA !

lauantaina 7.1.2012 klo 10.00–14.00
Tervetuloa!

Keskustan Ypäjän kunnallisjärjestö ry.

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

Tammikuun toimintaa

Kuukausikokoontuminen Veteraanituvalla tiistaina
17.1. klo 16. Myös uudet jäsenet tervetuloa mukaan.
Kirjoittajapiiri kokoontuu Sylvi Leinolla perjantaina
20.1. klo 14.

Vuoden 2011 vapaaehtoistyön kortit sekä kuntokortit pyydetään palauttamaan 15.1.2012 mennessä
sihteerille. Kortin palauttaneiden kesken kirja-arvonta.
Hyvää alkanutta vuotta kaikille jäsenillemme.
Eläkeliitto Ypäjän yhdistys

Ypäjänkylän Maa- ja kotitalousnaiset

TAMMIKUUN TOIMINTAA

KEPPIJUMPPA jatkuu 9.1.2012 alkaen
maanantaisin klo 19.00 Ypäjänkylän koululla.
TUPAILTA käsitöiden merkeissä torstaina 12.1.2012
klo 18.30 Kivisellä, Katinhännäntie 62. Emäntänä
Marja ja Hanna. Tervetuloa.

SPR:n Ypäjän osasto
kiittää kuluneesta vuodesta
ja toivottaa Hyvää Uutta Vuotta.

Auta meitä auttamaan
ypäjäläisvanhuksia!
LC Ypäjä Kate järjestää julkisen keräyksen Ypäjän Palvelukeskuksen vanhusten hyväksi. Keräyskohteiksi seuloutuivat tarpeiden mukaan geriatriatuoli ja mahdollisesti televisioita eri osastoille keräyksen tuoton mukaan.

Pienistä lahjoituksista voi kasvaa iso apu.
Osallistu lahjoittamalla Ypäjän Osuuspankissa olevalle keräystilille Sinulle sopiva summa. Merkitse tilillepanon viestitietoihin, jos et halua nimeäsi julkisuuteen. Keräysaika
päättyy 30.4.2012 ja lahjoitus tehdään toukokuussa 2012.
Tilin numero on FI90 553902 20032022
Keräysluvan numero 8090/204/2011
KIITOS!
LC Ypäjä Kate

Liikuntatapahtumia

tiistaisin klo 9.30–11.00. Ryhmä aloittaa ti 10.1.2012
liikunnalla Levän koululla. Kuntoryhmässä tutustutaan
erilaisiin lajeihin ja välillä vähän reissataankin.
Hinta 25 € (11 kertaa). Lisäksi jokainen maksaa itse
kulut, joita aiheutuu esim. keilaus-, uinti- tms. reissuista. Ryhmä on tarkoitettu sekä miehille että naisille. Ilmoittaudu heti merja.kivimaki@ypaja.fi tai puh.
050 433 9002.

Lihaskuntoa kohottamaan

Circuit Training & Gymstick jumppa
Ryhmä tarkoitettu sekä miehille että naisille! Kartanon koululla maanantaisin klo 18–19.15. Ryhmä
aloittaa maanantaina 9.1.2012. Hinta 25 € (11 kertaa).
Ilmoittaudu heti! Ohjaajana liikunnanohjaaja Merja
Kivimäki merja.kivimaki@ypaja.fi puh. 050 433 9002
tai kunnan palvelupiste puh. (02) 762 6500.

Kuntokausi päättyi 31.12.2011!
Muista palauttaa kuntokorttisi 9.1.2012 mennessä
kunnantalon palvelupisteeseen.
Samalla voit noutaa uuden kevään kuntokorttisi!
– kuntokorttien palauttaneiden kesken arvontaa
– oma arvonta myös kuntolaatikoilla käyneiden
kesken
– suoritukset 1/päivä merkitään kuntokortteihin
– suoritukseksi kelpaa vähintään 30 min. kestävä
päiväkohtainen liikunta (myös työmatka- ja
hyötyliikunta)
Talven 2012 kuntokauden avajaiset ovat Tammelassa
17.1.2012, seuraa Forssan Lehden ilmoittelua.

IA ELÄMÄÄN

HT
VAU

Perheliikuntapäivä

la 4.2.2012 klo 10–14 Kartanon koululla.
Liikuntapisteitä sisällä ja ulkona!
Vauvasta vaariin kaikki liikkumaan! Vapaa pääsy!
Olisiko teillä ideoita ja kiinnostusta lähteä mukaan tapahtuman järjestelyihin? Osallistumisenne voisi olla esim. onginnan järjestäminen lapsille, kahvio, lettujen paisto, kirppis jne.
Tuotot luonnollisesti saatte pitää itse.
Kiinnostaako? Nopeat syövät hitaat eli pikaisesti ottamaan
yhteyttä ja varaamaan oma paikka sekä toiminta.
Lisätietoja merja.kivimaki@ypaja.fi tai 050 433 9002.

Onko sinun vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn
heikkenemisen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla
olevaan liikuntaan?
Mikäli vastaus on kyllä… ilmoittaudu heti Ypäjän kunnan
järjestämään ohjattuun kuntosaliryhmään!
Ryhmä kokoontuu liikunnanohjaaja Merjan ohjauksessa
tiistaisin klo 12.15–13.00 Palvelukeskuksen kuntosalilla.
Ryhmä aloittaa 10.1.2012. Kevätkauden hinta 25 e.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Ypäjän kunnan palvelupisteeseen tai liikunnanohjaaja merja.kivimaki@ypaja.fi tai
puh. 050 433 9002.
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PACOCKTAIL
UMP14.1.
JLauantaina
Kartanon koululla Ypäjällä
15.00–16.00 PHA
16.15–17.15 Zumba® in the Circuit
17.30–18.30 Corepilates
Hiki pintaan ja hymy huulille ikään tai kuntoon katsomatta!
Tervetuloa mukaan kokeilemaan kiinnostavinta tuntia
tai haasta itsesi koko iltapäivään! Hinta 5 €/tunti.
Mukana menossa Urheilu-Kenni Forssa,
joka myy ja esittelee tuotteitaan klo 14
alkaen sekä väliajoilla (käteismaksu)!
Ilmoittautumiset 8.1. mennessä
satun.liikuntapalvelut@gmail.com
tai 040 534 5582 / Satu.
Järj. Ypäjän Naisvoimistelijat

IA ELÄMÄÄN
T
H
U
A
V
KOKO PERHEEN LUISTELUKERHO

Loimaan jäähallilla sunnuntaisin klo 10–11. Seuraavat kerrat:
8.1., 15.1., 22.1., 29.1. ja 5.2.2012.

HUOM! KYPÄRÄPAKKO!
Lisätietoja:
Riina Levander 050 380 3479 tai merja.kivimaki@ypaja.fi

KIRJASTO
YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO

Perttulantie 59, 32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5269
puh. (02) 7626 5268, 050-5626 301 (kirjastonjohtaja,
kulttuuriasiat)
sähköposti: ypajan.kirjasto@ypaja.fi
www.ypaja.fi
www.lounakirjastot.fi
Ypäjän kirjasto löytyy myös Facebookista haulla ”ypäjän kirjasto”.

AUKIOLOAJAT

ma klo 13–19
ti
klo 13–19
ke klo 13–16
to
klo 13–19
pe klo 13–16
Joka kuukauden toinen lauantai klo 11–14 (tammikuun lauantai 14.1.). Tammikuun poikkeavat aukioloajat: loppiaisaatto torstai 5.1. avoinna klo 11–14.

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 (tammikuun lauantai 21.1.).

TAMMIKUUN NÄYTTELY
Tarja Isomäen eläintauluja.

LUKUPIIRI

Lukupiiri kokoontuu sunnuntaina 8.1. klo 17–19 pääkirjaston näyttelytilassa.
Käsitellään Rosa Liksomin teoksia.

Verenpaineenmittaus
ilman ajanvarausta

Ypäjän Osuuspankin alakerrassa
ke 11.1.2012 klo 10.30–11.30
ke 15.2.2012 klo 10.30–11.30
Tervetuloa!

Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

Verenpaineenmittaus
ilman ajanvarausta

Ypäjänkylän lainausasemalla

keskiviikkona 25.1.2012 klo 10.30–11.30
Tervetuloa!

Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

KOTIHOIDON, VANHUS- JA VAMMAISTYÖN MAKSUT
Kunnanhallitus on kokouksessaan 20.12.2011 vahvistanut kotihoidon, vanhus- ja vammaistyön asiakasmaksut 1.2.2012 alkaen.
Lisätietoja maksuista ja maksujen määräytymisestä saa vanhusja vammaistyön johtajalta puh. 7626 5231

PRESIDENTINVAALIT 2012
Ypäjän kunnassa toimitetaan presidentinvaali
sunnuntaina 22. päivänä tammikuuta 2012,
mahdollinen toinen vaali 5. päivänä helmikuuta 2012.

1. TUKIPALVELUT
• Kylvetys-/saunapalvelu
5,00 €
• Kuljetus 3,50 €/suunta
• Turvapuhelin palvelu
25 €/kk
(vain Valkovuokko, Ruustinna-koti ja Vanhustentalo III)
• Vaatehuolto/kone
5€
Ruustinna-kodin ja palvelukoti Valkovuokon asiakkaiden
pyykistä huolehditaan vain äkillisessä tarpeessa. Muun
pyykin hoitamisesta sovitaan asiakkaan/omaisen kanssa.
• Kauppa- ja asiointi/saattopalvelu
6€
• Kontrollisoitto
1,50 €/soitto
• Kotiin kuljetettu lounas
7€
• Palvelukeskuksessa syöty lounas
5,80 €

Äänestysalueet ja äänestyspaikat

2. KOTIHOITO
• Tilapäinen kotipalvelu
3,50 €/ jok. alk.1/2 tunnilta
• Tilapäinen kotisairaanhoito 8,70 €/käynti
• Jatkuvan ja säännöllisen kotipalvelun kuukausimaksu
määräytyy hoito- ja palvelusuunnitelmassa määriteltyjen käyntikertojen ja asiakkaan bruttotulojen mukaan.

Ennakkoäänestyspaikka on auki seuraavasti:
keskiviikko
klo 9 – 15
torstai
klo 9 – 17
perjantai
klo 9 – 14.30
lauantai ja sunnuntai klo 10 – 15
maanantai
klo 9 – 15
tiistai
klo 9 – 18

3. PÄIVÄTOIMINTA
• Päivätoiminta Pappilan päivätuvassa 13,00 €
• Kuljetus 3,50 €/suunta
4. KUNTOSALI / yli 60 v. kuntosalivuorot
• Kausihinta (ohjattu vuoro)
25 €/kausi
• Käyntikohtainen hinta
3 €/ ohjattu vuoro
• Kausihinta (vapaavuoro)
10 €/kausi
Vapaavuorolla kävijöiden tulee ilmoittautua ensimmäisellä käyntikerralla ohjaaja Mari Krapille p. 050 349 4331
5. TILAPÄINEN HOITO
• Palveluasumisessa
30,00 €/vrk
(Ruustinna-koti, Palvelukoti Valkovuokko, Lukkarin ryhmäkoti)
• Hoivakodissa
32,60 €/vrk
Maksukaton (636 €/v) täyttymisen jälkeen 15,10 €/vrk
• Omaishoitajille myönnettyjen lakisääteisten
vapaapäivien aikainen hoito
10,60 €/vrk

Kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti äänestysalueet ja
äänestyspaikat ovat seuraavat:

Nro Äänestysalue Äänestyspaikka
1
Ypäjä
Kunnanvirasto, Perttulantie 20
Vaalitoimitus alkaa vaalipäivänä klo 9.00 ja päättyy klo 20.00.

Ennakkoäänestys
Presidentinvaalien ennakkoäänestys järjestetään 11.–
17.1.2012, mahdollisesti 25. – 31.1.2012.
Ennakkoäänestyspaikkana on Ypäjän kunnanvirasto, osoite
Perttulantie 20.

Keskusvaalilautakunnan osoite
Keskusvaalilautakunnan osoite on Perttulantie 20, 32100 YPÄJÄ.
Ypäjällä 4.10.2011
Ypäjän kunnan keskusvaalilautakunta

PRESIDENTINVAALIEN 2012 KOTIÄÄNESTYS
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä
määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää
ennakolta kotonaan. Kotiäänestys toimitetaan vain äänestäjän
kotikunnassa. Kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa
taloudessa asuva omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksen
yhteydessä.

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen

Ypäjän kunta järjestää

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
perjantaina 13.1.2012
Lähtö Ypäjän torilta 13.1.2012 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.

Avoin päiväkoti
Toimintakeskuksessa (Perttulantie 24)
perjantaisin klo 9.30–11.30.
Lisätietoja: Tiina Turkkila, puh. ma–to 7626 5255
(esikoulu), perjantaisin 7626 5230 (toimintakeskus),
Tammikuun ohjelma:
pe 13.1. ”Jumppa”
pe 20.1. Pöytäteatteri
pe 27.1. Lauluhetki päiväkodilla
Tapaamisiin.

Tiina & perusturvalautakunta

Elatusapuja ja -tukea korotetaan
1.1.2012 lukien
Elatusapuihin ja elatustukeen tehdään indeksitarkistus vuoden 2012 alusta, koska niiden tarkistuksen perusteena käytetyn elinkustannusindeksin muutos lokakuusta 2010 lokakuuhun 2011 oli 3,57 prosenttia (Laki eräiden elatusapujen
sitomisesta elinkustannusindeksiin (583/2008)).
Ne sopimukset ja tuomiot, jotka ovat lapsen huoltajan hallussa, voidaan toimittaa sosiaalitoimistoon korotusmerkintöjä varten. Ulosottoviranomaiset tekevät hallussaan oleviin
elatusapua koskeviin sopimuksiin ja tuomioihin korotusmerkinnät viran puolesta ja Kansaneläkelaitos elatustukien osalta. Pääsääntöisesti huoltajan tulee itse ilmoittaa korotuksen
määrä elatusvelvolliselle, mutta mikäli huoltaja haluaa, voi
ilmoituksen tehdä myös lastenvalvoja.
Lisätietoja antaa sosiaalijohtaja
Eila Puolamäki, puh. (02) 7626 5220.

Perusturvalautakunta

Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan Ypäjän kunnan keskusvaalilautakunnalle.
Ilmoittautuminen tehdään joko kirjallisesti kunnanvirastolta
saatavalla lomakkeella tai puhelimitse. Ilmoittautuminen voidaan myös tehdä telefaxin tai sähköpostin (kunta@ypaja.fi)
välityksellä.
Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä myös toinen henkilö.
Kotiäänestykseen ilmoittautumisen vaaliin on oltava perillä
keskusvaalilautakunnassa viimeistään tiistaina 10.1.2012 klo
16 ja toiseen vaaliin tiistaina 24.1.2012 klo 16 jollei ole ilmoittautunut jo ensimmäisen vaalin yhteydessä.

Kotiäänestyksen toimittaminen
Presidentinvaalin kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana 11.–17.1.2012 ja 25.–31.1.2012. Äänestäjälle ilmoitetaan etukäteen kirjeitse tai puhelimitse kahden tunnin tarkkuudella se ajankohta, jolloin vaalitoimitsija saapuu toimittamaan äänestyksen.
Kotiäänestys eroaa vain vähän tavallisesta ennakkoäänestyksestä. Tärkeä ero on siinä, että kotiäänestyksessä on vaalitoimitsijan ja äänestäjän lisäksi oltava läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä henkilö, joka on täyttänyt 18 vuotta.
Äänestäjällä on oikeus käyttää äänestystoimituksessa avustajaa, jona voi olla myös edellä mainittu hänen valitsemansa tai
hyväksymänsä henkilö.
Äänestäjä merkitsee ehdokkaan numeron äänestyslippuun siten, että vaalisalaisuus säilyy. Äänestyslippu suljetaan leimattuna vaalikuoreen, joka on väriltään ruskea. Äänestäjä täyttää
lähetekirjeen ja osoittaa sen Ypäjän kunnan keskusvaalilautakunnalle. Paikalle kutsuttu henkilö merkitsee nimikirjoituksensa lähetekirjeeseen. Vaalitoimitsija merkitsee lähetekirjeeseen todistuksen, että äänestys on tapahtunut laissa säädetyin tavoin. Lopuksi lähetekirje sekä siihen mahdollisesti
liitetty ilmoituskortti sekä vaalikuori suljetaan lähetekuoreen,
joka on väriltään keltainen ja jonka vaalitoimitsija toimittaa
keskusvaalilautakunnalle.
Ypäjän kunnan keskusvaalilautakunnan osoite on Perttulantie
20, 32100 YPÄJÄ ja puhelinnumero (02) 762 6500.
Ypäjällä 4.10.2011
Ypäjän kunnan keskusvaalilautakunta

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

