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Parturi-kampaamo Outi Perho

Itsenäisyyspäivä Ypäjällä
6.12.2016

Katinhännäntie 298, 32140 Ypäjä as.
Puh. 050 372 1172

www.parturikampaamooutiperho.ﬁ

klo 10.00 Jumalanpalvelus Ypäjän kirkossa
Saarna ja alttaripalvelus Vesa Parikka
Musiikki Kaija Saukkola
Seppeleiden lasku Sankarihaudalle ja Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkille
Puhe, Vesa Parikka

Virsi 581

Kahvitarjoilu Seurakuntakodissa

7657(.1,,..$2<

0\\QWL±$VHQQXV±+XROWR±9DUDRVDW 7DSDQL6LUpQ
0LWVXELVKL6DQ\R)XMLWVX3DQDVRQLF 3XK
LOPDOlPS|SXPSXW
*60
0DDOlPS|SXPSXW
WVUWHNQLLNND¿
.\OPlNRQHHW±NRGLQNRQHHW
.RVNHQWLH
6$779DQWHQQLW
<3b-b

TOIMITILAA VUOKRATTAVANA

klo 11.30 Itsenäisyyspäivän juhla Seurakuntakodissa

KUIVAA KOIVUKLAPIA
kotiin toimitettuna.
Pasi Uusitalo
040 709 2482 tai
pasi.uusitalo@pp.inet.fi
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Ypäjän keskustassa, Lepolantie 2, n. 180 m ,
sopii toimistoksi tai liikkeeksi, esim. R-kioski, puutarhakauppa, maataloustuotteiden myyntipiste, kirpputori…
Vuokrapyyntö 800 + alv.
Soita 044 343 4838, sunmarianne@luukku.com,
niin mietitään yhdessä.

Hämäläisten laulu

UUTTA YPÄJÄLLÄ!
HUOLLOT JA
KORJAUS

5!1!.2!˦ĊÏ!Ċ
TARVIKEMYYNTI
ϋ RASKAS KALUSTO
ϋ MAATALOUSKALUSTO
ϋ KATSASTUSHUOLLOT
ϋ ILMASTOINTIHUOLLOT

Tervehdyssanat Matti Alanko
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Musiikkia

Veisuu Veljet, Kaija Saukkola

Juhlapuhe

Juha Äijälä
Filosofian maisteri

Musiikkia

Kaija Saukkola ja
Keijo Leppänen

PUHELIN:

Haketusta sopivasti

Haketuspalvelu Laaksonen

puh. 0400 823 977

045 134 0504
JL RASKASTEKNIIKKA OY
UOTILANTIE 14, 32100 YPÄJÄ
W W W.R ASKASTEKNIIKKA.FI

Veisuu Veljet

Ypäjän kunta

Maamme
Tervetuloa!

Ypäjän seurakunta

Köllin pihvinautaa

Jauhis 10 €/kg min. 5 kg
Paistisuikaleet 20 €/kg
Sisä- ja paahtopaisti 25 €/kg
Toimitus 18.11.2016
040 7529 665/ Petri
040 727 9173/ Iina

Eläkkeelle siirryttyäni

KIITÄN LÄMPIMÄSTI
Ypäjän kunnan nykyisiä ja entisiä työntekijöitä ja
luottamushenkilöitä sekä kaikkia Ypäjäläisen palstoilla
yhteistyötä tehneitä!
Tapani Rasila
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KOKO PERHEEN
KUUTAMOILTA
ke 16.11. KLO 18.30 - 20.00
MUSEO- JA TEATTERIALUEELLA

YPÄJÄN
TAKSI
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Puh. (02) 727 1180
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NUOTIOHARTAUS

Lounais-Hämeen Uranus paikalla
kaukoputken kanssa
RIPARILAISILLE MERKINTÄ

TULE MUKAAN TOUHUAMAAN JA
TUTUSTUMAAN TAIVAASEEN!
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DIAKONIAPÄIVYSTYS
SEURAKUNTAKODILLA

Y päjän seurakunnan
@WpQpSpPULU

Ypäjän kunnan ja Ypäjän seurakunnan julkaisema tiedotuslehti Ypäjän kunnan asukkaille.
44. vuosikerta.
Lehden suurin vastuu ilmoituksen julkaisemisessa sattuneesta virheestä on ilmoituksen
hinta.
Päätoimittaja:
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Joulukuun
Ypäjäläinen ilmestyy
ilmestyy
Toukokuun Ypäjäläinen
1.12.2016.
Lehteen tarkoitettu
torstaina 5.5.2016.
Lehteenaineisto
on toimitettava
tarkoitettu
aineisto kunnanvirastoon
on toimitetviimeistään
tiistaina 22.11.
klo 15.00.
tava kunnantalolle
26.4.2016
Tammikuun
Ypäjäläinen ilmestyy
klo 12.00 mennessä.

1.1.2017.
Lehteen tarkoitettu aineisKesä-heinäkuun
Ypäjäläinen
to
on toimitettava2016
kunnanvirastoon
ilmestyy
2.6.2016.
viimeistään tiistaina 20.12. klo 15.00.

Seurakunnan asiat
kirkkoherra
Vesa Parikka

toimintaa marraskuussa

Ke 2.11.

Pe 4.11.
La 5.11.
Su 6.11.
Ma 7.11.
Ti 8.11.
Ke 9.11.
To 10.11.
Pe 11.11.
Su 13.11.
Ma 14.11.
Ti 15.11.
Ke 16.11.
To 17.11.
Su 20.11.
Ma 21.11.
Ti 22.11.
Ke 23.11.

To 24.11.
Pe 25.11.

Su 27.11.
Ma 28.11.
Ti 29.11.
Ke 30.11.

klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
klo 13 Palvelukeskuksen Ehtoollishetket
klo 18 Laulun Ystävät lauluilta srk-kodilla
klo 17 Nuorten musiikkiryhmä sumpussa
klo 18 Nuortenilta sumpussa
klo 10 Messu, seppeleenlasku ja kirkkokahvit, Karjalaisseuran pyhä
klo 15 Muistojen säveliä kirkossa Tapio Laurilan johdolla. Luetaan vuoden aikana
poisnukkuneiden nimet.
klo 12 (Huom.aika!) Sanajumalanpalvelus kirkossa Parikka, Eeva Taneli. Rippikoulun aloituspyhä
klo 18 Aikuisten kuoro srk-kodilla
klo 18 Partio Partiomajalla
klo 17 Veisuu Veljet lauluryhmä srk-kodilla
klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
klo 18 Siionin Kannel lauluilta srk-kodilla
klo 11 Kultaisen iän kerho srk-kodilla, ”leipäpapin tarina” Reino Komonen
klo 17 Nuorten musiikkiryhmä sumpussa
klo 18 Isoskoulutus sumpussa
klo 10 Messu, lasten kuoro esiintyy
klo 13 Laulun Ystävät srk-kodilla
klo 18 Partio Partiomajalla
klo 12 Ypäjänkylän Diakoniapiiri
klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
klo 18.30 Kuutamoilta Museolla, rippikoulu 2017 mukana
klo 18.30 Hengellisten laulujen ilta srk-kodilla Jaana Pöllänen, Ville Uusitalo, Parikka. Kahvitarjoilu klo 18.
klo 10 Sanajumalanpalvelus Parikka, Eeva Taneli
klo 18 Aikuisten kuoro srk-kodilla
klo 17 Veisuu Veljet srk-kodilla
klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
klo 13 Palvelukeskuksen hartaudet
klo 18 10-vuotiaiden synttärit srk-kodilla
klo 11 Kultaisen iän kerho srk-kodilla, Humppilasta vieraita
klo 12 Alakoululaisten Adventtikirkko
klo 17 Nuorten musaryhmä sumpussa
klo 18 Isoskoulutus sumpussa
klo 10 Messu Parikka, Tapio Laurila, Uuden virsikirjan virsiäkin mukana
klo 16 Riemullisia Adventin säveliä Tapio Laurilan johdolla
klo 18 Kauneimmat Joululaulut Ypäjänkylän Seuraintalolla
klo 18 Siionin Kannel lauluilta srk-kodilla
klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
klo 13 Palvelukeskuksen lauluhetket kanttorin johdolla

Kirkossa on monenlaisia suunnitelmia ja visioita,
jotka nyt eivät niin välity tiedontulvan aikana kaikille.
Joku aika sitten laitettiin pystyyn Kirkon
tulevaisuuskomitea, joka pohti kirkon tulevaisuutta.
Kirkon tiedotuskeskus kertoo tästä seuraavaa:

’Kirkko tarvitsee merkittäviä uudistuksia
Työntekijäkeskeisestä seurakuntalaislähtöiseen toimintakulttuuriin
Tärkein komitean muutosesityksistä on siirtyminen virkavaltaisesta ja työntekijäkeskeisestä toimintakulttuurista
seurakuntalaislähtöiseen kulttuurin. Seurakuntalaiset eivät
ole seurakunnan toiminnan
kohde, vaan he ovat yhtä kuin
seurakunta. Seurakuntalaisten toimintamahdollisuuksiin
liittyvät konkreettiset esteet
on kartoitettava ja purettava.
Kirkoista tulee tehdä monikäyttöisiä yhteisön keskuksia,
jonne seurakuntalaiset voivat
kokoontua.
Kirkon työkulttuuria tulee
kehittää ja vapauttaa. Virkasuhteista tulee siirtyä työsopimussuhteisiin, ja kirkollisten
johtajien kohdalla tulee harkita siirtymistä määräaikaisiin
työsuhteisiin.
Nuorten osallisuutta kirkon
elämässä ja päätöksenteossa

on vahvistettava. Tämä edellyttää nuoria ja nuoria aikuisia koskevia kiintiöpaikkoja
niin seurakuntien hallintoon
kuin kirkolliskokoukseen.
Taloudellisten vaikeuksien
keskellä kamppailevat seurakunnat tarvitsevat tukea. Tähän pyritään pienentämällä
seurakunnilta kerättäviä keskusrahastomaksuja.
Seurakuntien toiminnanvapauksia pyritään vahvistamaan karsimalla sääntelyä ja
alistusasioita sekä avaamalla rajattu mahdollisuus henkilöseurakuntiin. Komitea ei
kannata seurakuntarakenteita koskevia pakkoratkaisuja,
mutta se asettaa seurakuntien
itsenäisyyden ehdoksi taloudellisen omavaraisuuden.’
Tällaisia asioita siellä on
pohdittu. Tässähän voisi toteutua Martti Lutherin ajatus
yleisestä pappeudesta.
Vesa Parikka

Kiitos
Ypäjänkylän Maa- ja
kotitalousnaiset
sekä muut vapaaehtoiset
sadonkorjuun kiitospyhän
(9.10) valmisteluista
ja tarjoiluista.

keskiviikkoisin klo 10.00 – 11.30 ja
torstaisin klo 15.00 – 16.00
Paitsi ei: to 17.11 eikä ke 23.11.
koulutuspäivien vuoksi
Diakoniatyöntekijää voi tavata kyllä muulloinkin
ƐŽǀŝƩƵŶĂĂŝŬĂŶĂ
*******************************************
diakonissa Terhi Hakala-Vappulan
ǇŚƚĞǇƐƟĞĚŽƚŽǀĂƚ͗
puh. 040 - 553 6362
ƐͲƉŽƐƟ͗ƚĞƌŚŝ͘ŚĂŬĂůĂͲǀĂƉƉƵůĂΛĞǀů͘Į

EU- ELINTARVIKKEITA ON
ƌƵŶƐĂĂƐƟƐĂĂƚĂǀŝƐƐĂ
ĚŝĂŬŽŶŝĂƚŽŝŵŝƐƚŽƐƚĂ
dƵůŬĂĂŚĂŬĞŵĂĂŶ

MUISTOJEN SÄVELIÄ

WǇŚćŝŶƉćŝǀćŶćϱ͘ϭϭ͘ϮϬϭϲzƉćũćŶŬŝƌŬŽƐƐĂŬĞůůŽϭϱ͘ϬϬ͘
Kaija Saukkola, laulu, urut
Vesa Parikka, laulu, juonto
Keijo Leppänen, laulu
Tapio Laurila, urut, laulu

Luetaan vuoden aikana poisnukkuneiden nimet.
Tervetuloa hiljentymään ja kuuntelemaan muistojen säveliä.

YPÄJÄNKYLÄN DIAKONIAPIIRI
kokoontuu lainausasemalla klo 12.00
tiistaina 15.11.
Tuo mukanasi jokin itse tehty esine tai
käsityö, vain lainaksi! Tarkistetaan se!
toivoo Terhi

Riemullisia Adventin säveliä
Ypäjän kirkossa
sunnuntaina 27.11.2016 kello 16.00

Joulun odotukseen Adventin sävelin meitä virittävät
Tapio Laurila, Antti Riuttaskorpi ja kuorolaiset
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Tekee mieli oppia
Vuoden 2016 vanhustenviikon
aiheena oli ”Tekee mieli oppia”.
Ypäjän seurakuntakodille kokoontui lähes sata henkeä, viettämään vanhustenviikon pääjuhlaa.Juhlapuhujaksi
saimme Turusta eli toist puolt
jokkee. Rovasti Anneli Rantalaihon. Hän puhui oppimisesta,
yksinäisyydestä sekä ystävyydestä.Ihminen oppii joka päivä

uutta. Elämämme on kuin bussimatka, matkalla tapaamme
uusia matkustajia. Toiset ovat
matkassa koko elämän ja toiset
jäävät kesken matkan pois.
Ypäjän esikoululaiset toivat
juhlaan tervehdyksen laulujen,
lorujen ja näytelmän myötä.
Seuraavalla kirjoituksella he
tervehtivät juhlavieraita ja tämän kirjoituksen yhteydessä
seuraavalla kertomuksella:

”KUKA ON VANHUS?
Vanhus on vanha ihminen:
Papparainen, isoisä – jos äiti niin äidilläkin on äiti.
Vanhus on yli 60- vuotias tai sata!
Vanhus on eläkeläinen, joka ei enää ole töissä.

MITÄ VANHUS TEKEE?
Vanhat tanssii, auttaa muita. On vaan ja tuijottavat tv:tä.
Vanhukset on vapaalla;
Ne leikkii lasten kanssa, tekee hommia, kantaa puita,
lämmittää saunaa.
Vanhat papat ja mummot morjestelee.”

KESKIVIIKKORUOKAILU
seurakuntakodilla keskiviikkoisin klo 11.30
Lounaan hinta 4,00 euroa.
Tervetuloa syömään!

KULTAISEN IÄN KERHO SEURAKUNTAKODILLA

Juhlapuhuja rovasti Anneli Rantalaiho

Oli hienot esitykset eskarilaisilla, jotka viettävät itsekin Ypäjän 140 v. juhlavuotta.
Ohjenuorana mielen taitojen
oppimiseen:
Opimme joka päivä uutta,
kun käytämme aivojamme monipuolisesti. Vanhat tottumukset ovat mukavia, mutta uusien
taitojen opettelu saa aivot syttymään. Nukkuminen ja liikkuminen hoitavat aivoja.
Mielihyväratojen käynnistäminen on paras vastalääke

stressille. Tee joka päivä jotain mikä tuottaa mielihyvää.
Muista myös irti päästämisen
tärkeys.
LIIKU, SYÖ, NUKU riittävästi. Täytä ristisanatehtäviä.
Näin aivosi ja sinä kokonaisuudessa pysytte kunnossa. Aivovoimistelu ja liikunta pitää
mielen ja aivot virkeänä. Liikunnallista vuoden loppupuolta ja virkeätä päivän jatkoa.

seuraavina torstaipäivinä klo 11.00 – 13.00
10.11. ”Leipäpapin tarina”, vieraana Reino Komonen,
sillä nimellä jotkut ystävät hänet tunnistavat.
24.11.sĞƚĞƌĂĂŶŝŬƵŽƌŽ,ƵŵƉƉŝůĂƐƚĂǀŝĞƌĂŝůĞĞŬĂŶƩŽƌŝ
Tiina-Mari Kaupin johdolla valmistaen meitä
ƚƵůĞǀĂĂĂĚǀĞŶƫĂŝŬĂĂǀĂƌƚĞŶ͘
ഩϴ͘ϭϮ͘ Joulujuhla. Keijo Leppäsen powerpoint esitys:
”No, onkos tullut kesä, nyt talven keskelle?”
***Kutsumme mukaan myös kaikki
kesän retkillä mukana olleet! ***
zŚƚĞĞŶǀĞĚŽŶũĂƟůŝŶƉććƚƂŬƐĞŶŬƵůƵŶĞĞƐƚĂŬŝƌŬŬŽǀƵŽĚĞƐƚĂĞƐŝƩććƌŬŬŝ
sĂƉƉƵůĂ͘ dŝůĂƵƐ ŽŶ ǀćůŝƚĞƩǇ ŵǇƂƐ
joulupukille. Jos haluat, tuo oma
ůĂŚũĂƐŝ ŚćŶĞŶ ŬŽŶƫŝŶƐĂ͕ ;ŶŽŝŶ ϰʹϱ
euron hintainen), sillä antaessaan
voi saada takaisin.

Keijo Leppänen

Nuorten messu
KIITOS
brunssiin osallistuneille,
tekijöille, kuskeille ja
lahjoittajilla: Sale Ypäjä,
Levomäen lihakauppa ja
Hirvikosken puutarha
Loimaa.
Kuvassa brunssin valmistelijoita ja heidän aikaansaannostaan. Brunssi oli Mikkelinpäivänä 2.10.2016 seurakuntakodissa ennen Sukupolvien
messua. Brunssilla kävi noin
puolet siitä sadasta kirkkovieraasta. Oli meillä onnistunut
yhteinen juhlahetki. Lasten
laulua kirkossa oli suuri ilo
kuunnella ja katsella.
Vesa Parikka

ISÄNPÄIVÄ
Sain kerran Isänpäivänä runon, joka kuvaa aika osuvalla tavalla niitä toisia käsiä, isän käsiä, äidin käsien rinnalla. Runo on
Anita Revon kirjoittama:
Oli toisetkin kädet,
kädet,
jotka nostivat ja
kantoivat,
pitelivät ylhäällä
riemusta kiljuvaa lasta.

Oli toinenkin syli,
syli,
jossa sai levätä,
nukkua,
haistella läheisyyden
arkipäiväistä olemassaoloa.

Toiset kädet
äidin pienten, hellien
ja lämpöisten käsien rinnalla.
Vahvat ja paljon
suuremmat kädet.

Syli, joka huokui
voimakasta turvallisuutta
ja oli paljon kovempi
kuin äidin pehmeä,
ruoalle tuoksuva syli.

Kädet, jotka eivät
aina olleet lähellä
ja juuri siksi
ne toivat elämään
syvyyttä.
Ne opettivat
- odottamaan.

Tuo toinen syli kantoi
kun ei itse enää jaksanut,
lohdutti,
patisti jatkamaan,
hävitti nurkissa
asuvat pedot.

Kahdet kädet lahjoittivat
kahta erilaista
rakkautta.

Kaksi erilaista
syliä
- niissä kasvoi
minun maailmani.
Vesa Parikka

Tarjouspyyntö
Ypäjän seurakunnan lumi- ja hiekoitustöistä
talvikausina 2016–2017 ja 2017–2018.

Ypäjän seurakunta
pyytää TARJOUSTA
seurakunnan
LUMITÖIDEN ja
HIEKOITUKSEN
hoitamisesta
(kirkko, hautausmaa,
seurakuntakoti ja partiomaja)
kahdelle seuraavalle talvikaudelle.
Työt tulee tehdä hautausmaalle soveltuvaa kalustoa käyttäen.
Tarjoukset tulee jättää 11.11.2016 klo 12 mennessä osoitteella Ypäjän seurakunta, taloustoimisto, Papalintie 1 B 13, 32100 Ypäjä tai sähköSRVWLWVHNDWMDPDNHOD#HYOÀ
Lisätietoja asiasta antaa talouspäällikkö Katja
Mäkelä, puh. 040 148 4092 tai seurakuntamestari Maurits Hietamäki, puh. 050 560 3368.
Ypäjän seurakunnan kirkkoneuvosto

sunnuntaina 23.10 oli nimensä mukaan pääosin nuorten
toteuttama. Katja Karisukin
vakaalla otteella saatiin kuoro kokoon ja sanat tykillä
seinälle nuorten laulun raikuessa saman tien kirkossa.
Kuorossa oli enimmäkseen
tyttöjä. Kuvaelmassa, jonka juoneen messu rakentui,
oli puolestaan poikia muutamalla miehellä täydennettynä. Aiheena oli Joosef,
siis hän, jota veljet kadehtivat, myivät orjaksi Egyptiin ja joka kokosi hyvinä
vuosina viljaa nälkävuosia
varten. Lopussa veljet pääsivät n. 25 vuotta (!) kestäneestä syyllisyydestä, kun
Joosef antoi heille anteeksi.
’Te halusitten pahaa mutta ei etukäteen tiedä, miten luovia
Jumala käänsi sen hyväksi.’ oikeasti ollaan. Yhdessä tekeNuorten kanssa on jännä teh- minen on parasta.
Vesa Parikka
dä jotain tällaista. Koskaan

JOULULAHJAKERÄYS ALKAA!

Ypäjän kunta ja Ypäjän
seurakunta järjestävät jälleen tänä vuonna yhdessä
joululahjakeräyksen vähävaraisten perheiden 0–17
-vuotiaille lapsille ja nuorille. Onko Sinulla mahdollisuus lahjoittaa joululahja sitä tarvitsevalle? Lahjojen
tulisi olla uusia, mutta sekä isot että pienet lahjat ovat
tervetulleita. Mieluisia lahjoja lapsille ovat esimerkiksi
lelut, pelit ja kirjat. Nuorille sopivat esimerkiksi hygieniatuotteet, lahjakortit tai vaikkapa pipot ja käsineet.
Villasukkia ja lapasia tarvitaan lämmittämään kaiken
kokoisia käsiä ja jalkoja. Käteistä rahaa ei voi lahjoittaa. Lahjoja ei tarvitse paketoida, mutta jos haluat,
voit sujauttaa ne jouluiseen lahjakassiin. Jos haluat
paketoida, pane lappu päälle minkä ikäiselle tytölle
tai pojalle lahja on. Voit toimittaa lahjoituksesi marraskuun loppuun mennessä seuraaviin keräyskohteisiin:
Ypäjän pääkirjastoon
Ypäjänkylän lainausasemalle
Kunnantalon palvelupisteeseen
Diakoniatoimistoon srk-kodissa
TEHDÄÄN TAAS YHDESSÄ LAPSILLE JA
NUORILLE MUKAVA JOULU!
Lahjoituksia otetaan kiitollisuudella vastaan.
Ypäjän kunta ja Ypäjän seurakunta
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Terveisiä Tampereelta!
Kesäaika päättyi. Harraskuu
on alkanut! On aika hiljentyä, rauhoittua ja kerätä yhteen kaikki menneen kesän
muistot. Syyskuun 27 -28
päivinä olin saanut kutsun
Tampere - taloon Tampereen hiippakunnan synodaalikokoukseen, jonne oli
kutsuttu tavallista enemmän
pantapaitoihin pukeutuneita
työntekijöitä. Läsnä oli noin
600 diakonia, diakonissaa,
lehtoria ja pappia, jotka
osallistuivat piispa Matti
Revon koolle kutsumaan
synodaalikokoukseen. Kokouksen aiheena oli ”Armoa!” Aihe viittaa tulevaan
reformaation merkkivuoden 2017 teemaan. Synodaali tarkoittaa kulkemista
samaan suuntaan yhteistä
matkaa.
Kuljin Tampere -talolle
kävellen kotoani Kalevasta, jonne matka taittuu puolen tunnin sisällä, samanaikaisesti Tampere – talon
pääovelle saapui toisesta
suunnasta piispa Matti Repo yhdessä Päivinsä kera.
Ehdin ovelle ensin. Tartuin
ovenkahvaan, avasin oven
ja toivotin heidät: ”Tervetulleeksi meille!” Pääsin siitä
heti mukaan piispan saattueeseen. Totta oli: ” että näin
kuljimme yhteistä matkaa
heti kokouksen alusta lähtien.”
Rovasti Juhani Routasalolle mainitsin myös tästä
piispan tapaamisestani. Hän
totesi siihen: ”Taas Ypäjä

loisti!” Ymmärsin hänen
varmaan tarkoittaneen tällä
sitä, kun nostin piispa Matti Revon hevosen rattaille
viime vuonna olleen piispantarkastuksen yhteydessä.
Joku tuumasi silloin, että se
on niin arvokasta, eli kallista, mutta onneksi minulla
oli siihen varaa ja olihan
täällä edellisiäkin piispoja
hevosella kuljeteltu.
Synodaalikokous järjestetään kuuden vuoden välein. Se järjestetään samaan
aikaan kaikissa Suomen
evankelis - luterilaisen kirkon hiippakunnissa. Tänä
vuonna ensimmäistä kertaa
Suomessa Tampereen kokoukseen oli kutsuttu seurakunnissa, järjestöissä ja
laitoksissa työskentelevien
pappien ja lehtoreitten lisäksi myös diakonian virkaan
vihityt diakoniatyöntekijät.
Omalta osaltani nautin tästä mahdollisuudesta ja tilanteesta sekä otin vastaan
kaiken sen hyvän mitä oli
tarjolla, olihan tämä aivan
uutta 40 – vuotisen työhistoriani aikana, joka suurella
kiitoksella kuitataan.
Kokous alkoi urbaanilla
pyhiinvaelluksella, joka näkyi Tampereen katukuvassa.
– Keväällä oli saanut esittää
oman ehdotuksen ja toiveen
siitä mihin suuntaan haluaisi ja toivoisi pääsevänsä.
Minulle arpa osui niissä
arpajaisissa Tarastenjärven
jätteenkäsittelylaitokselle,
tilausbussi veikin meitä sin-

ERORYHMÄ

Yhdeksänä maanantaina

23.1.–27.3.2017 (ei 27.2.)
klo 17.30–20.00.

Aikuisten eroryhmän tavoitteena on auttaa erosta selviytymistä ja elämän jälleenrakennusta. Alustusten ja yhteisen
keskustelun avulla käsitellään
eroon liittyviä tunteita kuten vihaa, surua ja riittämättömyyttä.
Ryhmä on tarkoitettu Forssan seudulla asuville ja
sen järjestää perheasiain neuvottelukeskus. Ryhmä kokoontuu osoitteessa Kartanonkatu 16, Forssa.
Ohjaajina toimivat perheneuvojat Jorma Virtanen ja
Anja Nwose. Ryhmä on maksuton ja luottamuksellinen. Bruce Fisherin kirjan Jälleenrakennus – kun
suhteesi päättyy osallistujat kustantavat itse.
Lisätietoa ja ilmoittautumiset 16.1. mennessä ti–pe
klo 11–12, puh. 050 3318373 tai anja.nwose@evl.fi

ne noin 30 henkilöä. Pyhiinvaelluksella kokousväki
kulki yrityksiin, yhteisöihin,
oppilaitoksiin tai uskonnollisiin yhteisöihin eri puolille
Tamperetta ja sen lähiympäristöjä. Piispa Matti Repo kuvasi pyhiinvaeltajien
kulkevan armoa etsimässä.
Tutkimme sillä matkalla,
mitä merkitsee armo tämän päivän yhteiskunnassa,
tässä kaupungissa ja tässä
maassa.
Sain kokea sillä matkalla ”armoa” ihan oikeasti.
Kysyin Tarastenjärven jätelaitoksen johtajalta oman
kysymykseni EU – teollisuusmuovin oikeasta hävityspaikasta? Se kun ei näyttänyt kuuluvan mihinkään
yhteisiin markettien luona
oleviin keräyspisteisiin.
Kerroin myös sen, mihin
jätemuovin lopulta sijoitin,
eli seurakunnan omaan jäteastiaan. Tämä johtaja julisti
minulle välittömästi kaikkien kuullen ”synninpäästön”.
Olin toiminut täysin oikein
ja sain ”armon”. Niinpä!
Helpotus oli siinäkin, kun
on osannut toimia täysin oikein, entä sitten, kun jotakin on joskus mennyt täysin
”väärään pönttöön”? Sitä
olinkin tullut hakemaan,
siis; ”armoa”. Päiväni oli
pelastettu! Tämä johtaja
hoiti tehtävänsä ”liturgina”
ymmärtäen, toista nostaen
ja arvostaen. Omalta kohdalla se oli ikuisesti mieleeni jäänyt vapautus tältä

pyhiinvaellusreissultani.
Mitä opin? Kannattaa lajitella elämässä kaikki oikeaan astiaan, myös se biojäte!
Ja jättää loput asiat Herran
huomaan, jolle ei voi omalla murehtimisellaan yhtään
mitään.

Hyvää syksyä ja oleellisen erottamisen taitoa
kaikesta muusta, jolle emme omin voimin voi mitään. Harraskuu on alkanut!
Kaikella on oma aikansa ja
paikkansa! Tästä on hyvä
jatkaa yhteistä matkaa sa-

maan suuntaan. Kiitos myös
tästä päivästä Torronsuon
iloisille vaeltajille! Torrolla
kannatti käydä, lintutornista
näki usvan läpi melkein koko maailman.
Terhi H-V

Syyskuussa oli joka kuudes
vuosi oleva tapahtuma eli synodaalikokous Tampereella. Sinne on kutsuttu aiemmin vain
hiippakunnan papit mutta tänä
vuonna myös diakonityöntekijät
ihan ensimmäistä kertaa. Kaksipäiväinen tapaaminen oli siis
nimeltään Synodaalikokous eli
siis mikä?
Sana on kreikkaa ja tarkoittaa
yhteinen tie tai yhteinen matka
(syn=yhdessä, odos=matka, tie).
kin hieman sanattomaksi. Niin
monenlaisia asioita me ihmiset
elämässä koemme. Sieltä hän
oli saanut vertaistukea ja oli nyt
12 vuotta myöhemmin antamassa tukea toisille. ’Kantakaa
toistenne kuormia’ näytti sillä
toteutuvan.
Muutama kuva kertoo muuta
noista parista päivästä Tampereella.
Vesa Parikka
Meidän iso joukko oli jaettu pieniin ryhmiin, jotka jokainen menivät pannat kaulassa välkkyen
läpi kaupungin johonkin kohteeseen. Oman ryhmäni kanssa
pääsin käymään varsin puhuttelevassa kohteessa. Meidät vietiin Käpyyn eli Kätkytkuoleman
kokeneiden perheiden yhdistykseen. Siellä eräs pienen lapsensa
menettänyt kertoi, miten hän oli
kaiken kokenut. Siinä jäi pappi-

Vuoden 1966 rippikoululaisten 50-vuotisjuhla 21.8.2016
Ypäjän seurakunnan vuoden 1966 rippikoululaiset
kokoontuivat 21.8.2016
Ypäjän kirkkoon, jossa saarnasi kirkkoherra Vesa Parikka ja kanttorina toimi Kaija
Saukkola. Siletä siirryimme
50-vuotisjuhlaan Seurakuntakodille. Paikalle oli saapunut 30 entistä rippikoululaista, joista 9 oli nykyisinkin ypäjäläisiä. Enemmistö
oli tullut juhlaan muualta,
kaukaakin. Juhlan veti Vesa Parikka. Aluksi joimme
seurakunnan tarjoamat juhlakahvit, jonka olivat järjestäneet Liisa ja Aira. Aira
lausui alustuksena oman runonsa.
Varsinaisessa ohjelmassa
läsnäolijat kertoivat kukin
lyhyesti, mitä olivat tehneet
tämän 50 vuoden aikana.
Vesa kyseli rippikoululaisten muistoja vuodelta 1966. torimme Riikka Jaakkolan
Olimme saaneet kunnia- (e Mäkimattila), joka nyt
vieraaksi vuoden 1966 kant- opetti meille uuden virren

numero 923.
Lopuksi Osmo Jaakkola
kertoi meille tämän Seura-

kuntakodin rakentamisvaiheista.
Maurits Hietamäki
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Nuoruuteni Ypäjä ja rippikoulumuistoja 1966
Ypäjä vuonna 1966 oli suuressa määrin erilainen kuin
nykyisin. Erityisesti vireyteen vaikutti se, että asukkaita oli 4035 eli melkein
kaksinkertaisesti nykyiseen
verrattuna. Lapsiakin oli
runsaasti muuttotappiosta
huolimatta: kansakoulussa oli noin 430, kansalaiskoulussa noin 80 ja yhteiskoulussa 238 oppilasta.
Myös hevosalan kouluissa
oli satoja oppilaita. Vilkas
kuhina vallitsi päivisin kirkonkylän pääkadulla eli
Kurjenmäentiellä. Linjaautovuorojakin kävi klo 7
– 23 välisenä aikana noin
60 vuoroa päivässä. Bussiyhteydet olivat nykyiseen
nähden hyvät: niitä tuli ja
meni Turkuun, Tampereelle, Jyväskylään, Helsinkiin,
Poriin ja Raumalle. Kyytiin pääsi myös kyläteiden
kohdalta. Vuoroja oli myös
Ypäjän asemalle, josta meni tiuhaan henkilöjunia
etelään ja pohjoiseen. Siihen aikaan Kurjenmäki oli
korkeampi ja Kurjensilta

oli kapea puupintainen silta, josta vain yksi auto voi
mennä kerrallaan.
Tien kahta puolen oli lukuisia kauppoja ja pankkeja
sekä palveluja: Kurjensillan itäpuolella Leväntiellä
oli suuri Ypäjän Osuusmeijeri, jonka voin laatu oli
aivan maamme huippua.
Se työllisti runsaasti alansa ammattilaisia. Meijeriä
vastapäätä oli Erkkilän
mylly, joka teki erinomaisia leipäjauhoja. Kurjensillan pielessä Leväntiellä oli
Vähämäen kemikalio- ja
tekstiilikauppa. Kun sillasta mentiin yli keskustaa
kohden, itäpuolella oli ensin Heikkilän vaatetusliike, Osuusliike Vallan elintarvike- ja rautamyymälä
sekä viljakauppa, Vallan
Baari ja sen pihassa kioski,
Ypäjän Apteekki, Ypäjän
Säästöpankki ja Majasen
parturikampaamo. Kurjenmäen länsipuolella Loimijoen suunnasta alkaen oli
Kirkonkylän työväentalo,
Lehtisen pieni tavaratalo-

tyyppinen kauppa, josta
tuli Vallan tekstiilimyymälä. Kurjenmäentietä jatkettaessa tuli eteen Ypäjän
posti, Ypäjän Osuuskassa
(Kurjenmäentie 3) ja Jokiläänin Osuusliikkeen
funkkistyylinen myymälä.
Kurjenmäentien alkupäässä
oli sen ja Perttulantien yhteisen y-risteyksen keskellä
pylväs, jossa olivat viitat
Jokioisiin, Metsämaalle ja
Loimaalle. Viitan takana
pohjoispuolella oli Pietilän
(myöh. Nissilän) talouskauppa. Sen länsipuolella
Perttulantiellä oli kanttori
Pennasen kirjakauppa. Siitä vähän eteenpäin sijaitsi Luitparon kukkakauppa
ja valokuvausstudio. Sitä
vastapäätä oli kirkkoherra
Roivaksen pappila. Kun
siitä jatkettiin matkaa, oli
seuraavana opettaja Mustosen talo, kunnanlääkäri Nissilän lääkäritalo ja
sitten kunnansihteeri Into
Laakion johtama Ypäjän
kunnantalo. Ja viimeisenä
julkisista rakennuksista oli

VIETERI

Työpaja Vieteri on Ypäjän
kunnan tarjoama uusi palvelu pitkäaikaistyöttömille ja
nuorille ym. jotka hakevat
elämälleen suuntaa. Työpaja
on yhteisö, jossa työnteon ja
siihen liittyvien valmennuspalveluiden avulla pyritään
niin ihmisen arjen hallintaan kuin parantamaan hänen valmiuksiaan hakeutua
koulutukseen tai työhön.
Valmentautujat ovat työpajalla esimerkiksi palkkatuella, työharjoittelussa,
kuntouttavassa työtoiminnassa ym. Hyvä työyhteisö
kunnan eri yksiköiden välillä ja kaikkien kuntalaisten

Vanha kunnantalo, jossa oli
neuvola, Perttulantie 24.
Kun keskustan y-risteyksestä mentiin ylös Varsanojantietä, oli ensimmäinen
rakennus linja-autoasema
ja sitä vastapäätä Kahvilamatkustajakoti Hollitupa,
jonka edessä Väinö Haapasen Plymouth-taksi odotti
linja-autolla saapuvia kyyditettäviä. Siitä ylöspäin
LSO:n teurastamo ja Shellin huoltoasema, jossa oli
autokorjaamo ja elokuvateatteri Pertun kino. Melkein
vastapäätä sijaitsi uudessa
kerrostalossa Seurakuntasali, Varsanojantie 8.
Ennen vuotta 1966 Ypäjälle oli saatu automaattinen puhelinverkosto. Mustavalkoisia televisioita hankittiin vähitellen melkein
joka kotiin. Henkilöautojen
määrä alkoi kasvaa. Nuoriso liikkui polkupyörillä,
mutta myös mopedien ja
traktoreiden määräkin alkoi kasvaa. Itsekin kuljin
mopolla koulussa ja kun
sain 15-vuotiaana traktorin
Jotta kaikki ei olisi pelkkää sanahelinää toivon että
kaikki kuntalaiset avoimesti
ja aktiivisesti olisivat valmiita kehittämään toimintaamme palautteella, jota
pajan ohjaajana otan mielihyvin vastaan.
Toimintamme keskus on
Muuntajantie 3:ssa, mutta
koska noudatamme ns. seinättömän pajan periaatetta,
on toiminta-alueenamme
koko kunta.

yhteisöllisyys on tärkeää
toimintamme kehittämiseksi. Jokainen syrjäytymiseltä
pelastettu nuori, pitkäaikaistyötön tai muuten yhteiskunnan reunalle ajautunut

ihminen on meidän kaikkien
työpanoksen arvoinen.
Työpajatoiminta on tunnustettu tapa ehkäistä syrjäytymistä ja tärkeä osa
kunnan työllisyydenhoitoa.

Rakentavin terveisin
Työpaja Vieterin väki.
Yhteydenotot
työpajaohjaaja
Matti Syrjälä
puh. 050 371 3817

ajokortin, kävin traktorilla
kirkonkylässä asioilla. Kirkonkylän tiet olivat maantiesuolalla kovetettuja hiekkateitä.
Rippikoulussa. Ypäjän
seurakunta järjesti tyttöjen
ja poikien rippikoulut eri
aikoina, etteivät häiritsisi
toisiaan ja lisäksi yhteiskoululaisilla oli omansa.
Suurin osa tunsi ainakin
muutaman oppilaan kansaja yhteiskoulun puitteista.
Tyttöjen konfirmaatio oli
kesäkuussa 1966. Aloitin
14.6.1966 poikien rippikoulun, jonka tunnit pidettiin Ypäjän kirkossa kirkkoherra Toivo Roivaksen johdolla. Nuori kanttori Riikka
Mäkimattila (nyt Jaakkola)
opetti meille virsiä urkuparvella.
Kirkkosalissa istuimme
keskimmäisen penkkirivin kolmella ensimmäisellä penkillä ja kirkkoherra
istui alttarin eteen tuodun
pöydän ääressä. Roivas piti
kovemman kurin kuin mitä
olimme yhteiskoulussa tottuneet. Roivas opetti kristinuskon perusteet tarkasti
ja paljon muutakin. Hänellä
oli näkökanta, jota kuuntelimme hiljaa: ”Avioliitto
on yhden miehen ja yhden
naisen liitto. Mies voisi olla hieman vanhempi. Ikäsuhde voisi olla sellainen,
että kun te pojat menette
armeijaan (noin 20 v.), niin
teidän tuleva vaimonne menee rippikouluun (noin 15
v.)”.
Välitunnilla rippikoululaiset menivät ulos hautausmaan penkeille syömään
omia eväitä. Seurakunta ei

tarjonnut edes vettä eikä
korppua! Kerran menin katsomaan suntio Uuno Kautia, joka kaivoi parhaillaan
hautaa lapiolla pehmeään
lentohiekkaan Uskela-hautakiven takana. Sieltä tuli
koivun juurien kuivaaman
vanhan arkun kansi vähän
näkyviin ja suntio jätti poikien läsnäolon takia hienotunteisesti kaivuun kesken
välitunnin ajaksi. Kun hän
poistui johonkin, eräs rippikoulupoika hyppäsi hautaan ja kaivoi rivakasti arkun näkyviin ja juoksi sitten hieman myöhästyneenä
kirkkoon oppitunnille! Mitä mahtoi suntio ajatella,
kun palasi takaisin?
Rippikoulun kävin Varsanojalta mopolla, joka oli
yksi ainoita sen aikakauden
kirkonmäellä. Liikenne oli
hiljaista. Hevosia kärryineen oli liikenteessä paljon. Vanhempamme olivat
pääosin sotiin osallistunutta sukupolvea ja se heijastui kaikessa, vaikka lapsi
ei sitä silloin ymmärtänyt.
Heille ahkera työnteko ja
rakentaminen olivat pääasia elämässä. Myös rippikouluikäiset osallistuivat
kotitilojensa töihin. Monet pojat tekivät vaativia
maataloustöitä koneilla pimeään yöhön asti. Siihen
vaadittiin huolellisuutta ja
vastuuntuntoa. Seurakunnan työntekijöihin suhtauduimme kunnioituksella.
Konfirmaatio oli poikien osalta Ypäjän kirkossa
28.8.1966.
Maurits Hietamäki
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Nurkkakuntalainen

Vaaleista
Tulevat kunnallisvaalit käydään aivan uudessa ympäristössä, kun valtiovalta on
tekemässä vuosisadan uudistuksia.
Sote puhuttaa aiheesta seudulla, hyvin toimivat
palvelut ovat vaarassa suuressa myllerryksessä.
Kunnat ovat olleet keskeisiä toimijoita palvelujen
järjestämisessä. Nyt valtio
on ottamassa ohjat käsiinsä
ohi kuntien. Olen tiiviisti
mukana selvittämässä yhteisyrityksen mahdollisuuksia palvelujen turvaamisessa
Ypäjällä ja seudulla. Samoin
palvelujen yhteensovittaminen maakunnan malliin on
ajankohtainen seudun suunnitelmien rinnalla.
En varmasti tee vaalityötä asemani säilyttämiseksi,
vaan nyt on se edunvalvonnan velvollisuus, jonka viime vaalien tulos viitoitti.
Jotkut odottavat saavansa
mandaatin toimia jo nyt
tulevien vaalien voittajina.
Huhtikuun vaaleihin on kuitenkin vielä aikaa. Nyt on
tosi kyseessä eikä henkilökohtainen vaalityö tule ensimmäisenä mieleen.
Kunnille on jäämässä vähäinen taloudellinen mahdollisuus selviytyä velvoitteistaan. Maakuntavaltuustonkin liikkumavaraa ollaan
ajamassa ahtaalle. Odotan,
että uudistuksia pystytään
muokkaamaan vielä perusteellisesti, jotta paikallinen
päätöksenteko jollakin tavalla turvataan.
Jokainen edustaa omaa
kuntaansa, varsinkin luottamushenkilöt ovat avainasemassa alueensa kehittämistyössä ja edustamisessa.
Kun sitä rohkeutta näyttää
olevan sanoa suorat sanat
toimijoista, odottaisi yhtä
rohkeita esilletuloja omista
ideoista asioiden parantamiseksi. Esim. Ypäjäläinen on
yksi hyvä kanava tuoda esille yrittäjien ja muiden ideoita kunnan olemassaolon

ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. Jotain muutakin pitää
keksiä kuin jankata päivästä toiseen kunnanjohtajan
ensi kesän eläkkeelle jäämistä taikka kyläkoulujen
olemassaolon sietämätöntä
taakkaa.
Tulevat vaalit ajoittuvat kiireiseen aikaan, jolloin vaihtuu kunnanjohtaja
ja samalla luottamustoimet
katsotaan uusiksi. Myös
maakuntahallinto valmistautuu muutoksiin. On itsestään selvää, että tulevilla
vaaleilla on suuri merkitys
ja kuntalaisten pitää tarkkaan miettiä keitä tulevaan
valtuustoon valitaan. Puheenjohtajan pestissä saa
edelleen unohtaa vapaapäivät, sillä itsellenikin on
kertynyt tuhansia kokouksia
ja edunvalvontatilaisuuksia
vuosien varrella. Mandaatti
niiden hoitamiseen on tullut
kuntalaisilta ja aika itseltä.
Kunnan itsenäisyys on ollut
vaakalaudalla monet kerrat
ja on edelleen. Sitä uutta
kouluakaan ei rakennettu ja
nyt parissa vuodessa kyläkoulujen oppilaat mahtuvat
keskustassa olemassa oleviin tiloihin. On rehellistä
arvostaa kunnassa tehtyä
työtä palvelujen säilyttämisessä. Ypäjä on vireä ja tulevaisuuteen on varauduttu
esim. aktiivisella kaavoituksella. Väestön keskittäminen kasvukeskuksiin on kuitenkin maanlaajuinen uhka
maaseudun hyvinvoinnille.
Eikö hajautettu yhteiskunta olisi nyt kuitenkin koko
Suomea ajatellen se turvallinen tie, jota valtiovallan
tulisi edistää?
Äänestäjät tälläkin kertaa
päättävät ketkä asioita jatkossa hoitavat. Olisiko nyt
politiikan ilmakitaransoittajien aika näyttää todelliset
kykynsä ja ideansa koko
maailmalle?
Hyvää loppusyksyä Ypäjäläisen lukijoille!
Markku Leppälahti

HENKILÖESITTELY:
Moni onkin jo varmaan huomannut, että Ypäjän kunnanvirastolla on uusi työntekijä.
Kyseessä on toimistosihteeri
Maarit Anttila, jonka työtehtäviin kuuluvat asiakaspalvelupisteen tuuraus ja
arkistonhoito ym. hallinnon
toimistotehtäviä.
Ypäjän kunta on Maaritille
uusi tuttavuus, sillä Maarit on työskennellyt aiemmin Hämeenlinnassa valtion
hallinnon puolella. Pitkä
työmatkakaan ei pelottanut
Maaritia hakeutumasta Ypäjälle töihin. ”Olen ollut taannoin Rengon kunnan teknisen lautakunnan jäsen, joten
ei kuntasektori ihan uppoouto ole minulle. Nimet ja

kasvot voivat tosin mennä
hetken aikaa sekaisin, kun
ei ole paikkakuntatuntemusta, mutta hymyillään kun
tavataan!”

Näin vaihdat renkaat
ilman selkäkipuja

Tiedote. Julkaistu:
26.10.2016 klo 10:00
Selkäliitto ry

Autonrenkaiden vaihto on urakka, joka voi koetella selkää.
Oikeat työasennot auttavat välttämään selän kipeytymisen.
Kun renkaiden siirrot ja nostot tehdään ergonomisesti ja
maltilla, selkäkin kestää urakan paremmin.
Noin 10-kiloisen autonrenkaan liikuttelu erilaisissa
asennoissa alhaalla maanrajassa on ergonominen haaste.
– Oikeilla työasennoilla
voi välttää äkilliset lipsahdukset ja selän kipeytymiset.
Renkaidenvaihtoon kannattaa varata riittävästi aikaa,
sillä kiireessä sattuu vahinkoja helpommin. Työ on
myös hyvä tehdä valoisaan
aikaan, jos mahdollista, sillä
sekin vähentää tapaturmariskiä, kertoo selkäneuvonnan
koordinaattori Linnéa von
Hedenberg Selkäliitosta.

Selkäystävälliset vinkit
renkaidenvaihtoon

• Lämmittele lihaksia ennen
renkaidenvaihtoa: tee kyykistyksiä ja vartalonkiertoja, pyörittele käsivarsia ja
olkapäitä.
• Siirrä renkaat auton lähelle
esimerkiksi kotti- tai nokkakärryillä. Kanna rengas
hallitussa asennossa lähellä vartaloa tai vieritä ren-

gasta lyhyitä matkoja.
•
Koukista polvia ja vältä
selän kiertoa, kun irrotat
pölykapselin. Vaikka työvaihe on kevyt, pidä selkä
silti suorassa.
• Kun avaat ja kiristät renkaan pultteja, työskentele polvillasi, kyykyssä tai
toispolviseisonnassa. Seisten selän asento jää kumaraksi, mikä kuormittaa
ristiselkää.
•
Jos käytät auton omaa
tunkkia, paras asento on
olla maassa polvillaan, jotta pystyt pitämään selän
suorassa.
• Kun irrotat tai nostat rengasta, jännitä keskivartaloa kevyesti ja tehosta
näin vartalonlihasten tukea
selälle.
•
Katso vinkit renkaidenvaihtoon ja selkää säästävään nostotekniikkaan
Selkäliiton Selkäkanavalta
selkakanava.fi/selkaystavallisia-vinkkeja-renkaiden-vaihtoon.

Talvirenkaita on käytettävä
joulukuun alusta helmikuun
loppuun. Nastallisia talvirenkaita saa käyttää 1.11.
alkaen tai sääolojen vaatiessa aiemminkin.

Lisätietoja medialle:

selkäneuvonnan
koordinaattori
Linnéa von Hedenberg,
puh. 050 465 7884, linnea.
vonhedenberg@selkaliitto.fi

Selkäkanava somessa

Facebook: Selkäkanava
Twitter: @selkakanava
Instagram: @selkakanava
Youtube: Jumppakissa
Selkäliitto ry

Selkäliitto on kansanterveys-, liikunta- ja vammaisjärjestö, jonka tavoitteena
on ehkäistä selkäoireita ja
-sairauksia. Liitto tarjoaa
Käypä hoito -suositusten
mukaista tietoa selän terveydestä, neuvontaa ja
koulutusta. Selkäliittoon
kuuluu 32 selkäyhdistystä,
joissa on noin 9 500 henkilöjäsentä. Selkäyhdistykset
tarjoavat jäsenilleen eri
puolella Suomea ohjattua
liikuntaa, vertaistukea sekä luento- ja virkistystilaisuuksia. Tietoa selästä ja
vinkkejä selän itsehoitoon
on saatavilla Selkäliiton
verkkopalvelussa Selkäkanava.fi. Selkäliiton tämän
vuoden teema on Tosimiehen selkätreeni.

Autoilija, varo peuraa!
Peurakolarin riski on liikenteessä suurimmillaan
syksyllä. Paras keino peurakolarin välttämiseen on riittävän hiljainen ajonopeus.
Valkohäntäpeura on yleinen laji eteläisessä ja lounaisessa Suomessa, mutta leutojen talvien ansiosta peurakanta on vahvistunut myös
muualla maassa. Syksyllä
valkohännät liikkuvat aktiivisesti muun muassa kiiman
vuoksi. Keväällä syntyneet
vasat ovat myös jo isoja ja
liikkuvat aikuisten mukana,
ja peurakannan koko onkin
jahtikauden alkupuolella
suurimmillaan. Tavallisimmin peurat lähtevät liikkeelle illan hämärtyessä, joka
loppusyksyllä osuu vielä samaan ajankohtaan vilkkaim-

man työmatkaliikenteen
kanssa.
Autoilijoille paras keino
peurakolaririskin vähentämiseen on pitää ajonopeus
riittävän hiljaisena, jotta ehtii
havainnoida mahdollisia tielle ryntääviä eläimiä ja tarvittaessa jarruttamaan. Erityisen tärkeää tämä on aamu- ja
iltahämärässä sekä ajettaessa
sellaisilla tieosuuksilla, joilla
on hirvieläimistä varoittavia
liikennemerkkejä. Varoitusmerkit on laitettu alueille,
joiden läheisyydessä hirvieläinten tiedetään liikkuvan
ja joilla on tapahtunut onnettomuuksia. Hirviaitojen
päät ovat paikkoja, joissa
hirvieläimiä on myös syytä aina varoa. Jos kuitenkin
kolaroi hirvieläimen, villi-

sian tai suurpedon kanssa,
tapahtuneesta on aina syytä
ilmoittaa hätäkeskukseen.
Jatkoselvittelyn helpottamiseksi tapahtumapaikka tulisi
myös merkitä tienposkeen.
Merkintää varten jokaisessa autossa on hyvä olla
mukana riistaonnettomuusmerkki, jonka voi tulostaa
Suomen riistakeskuksen nettisivuilta (www.riista.fi).
Vaikka peuranmetsästyskausi jatkuu aina tammikuulle asti, Suomen riistakeskus
suosittelee, että tiheän peurakannan alueilla metsästys
aloitettaisiin täysimittaisesti
heti kauden alussa. Jokainen

alkukaudesta kaadettu peura
vähentää kolaririskiä loppusyksyn pahimpana kolariaikana.
Lisätietoja:
Antti Impola, riistapäällikkö, Suomen riistakeskus
p. 029 431 2321,
antti.impola@riista.fi

Suomen riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen
laitos, joka edistää kestävää
riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa
ja huolehtii riistapolitiikan
toimeenpanosta sekä vastaa
sille säädetyistä julkisista
hallintotehtävistä.

Ypäjän paikallisraveissa
5.5.2016 Ypäjän Kunta -lähdön
voittaja suomenhevostamma
Reisu-Mette loimitettiin
Ypäjän juhlavuoden loimella
ja Ypäjän ori -lautasen ojensi
ohjastaja Arto Hammarille
kunnanvaltuuston
pj Matti Alanko.
Kuva (c) Mimmi Nurminen
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Varsanojan vaiheilta
Marraskuussa alkaa joulun
odotus. Lapsuudessa se oli
jännittävää aikaa. Mietin,
että mitähän se joulupukki
toisi lahjaksi. Olinko ollut
tarpeeksi kiltti? Aluksi tietysti uskoin joulupukkiin
ihan täysillä. Se usko sitten
hiipui siinä vaiheessa, kun
menin kouluun. Jonkin aikaa olin kahden vaiheilla,
välillä uskoin ja välillä en
uskonut. Työelämän aloittaessani tulivat pikkujoulut
mukaan joulun odotukseen.
Oman työpaikan pikkujouluihin valmisteltiin ohjelmaa kukin työyksikkö vuorollaan. Ohjelma oli yleensä
hauskaa ja hauskuutta lisäsi
vielä se, että kaikki esittäjät
olivat tuttuja työkavereita.
Hauskimpia esityksiä muisteltiin kahvitauoilla pitkin
talvea.
Joulu oli minun lapsuudessani ja on edelleen hiljentymisen hetki. Silloin ei
yleensä lähdetty pois kotoa.
Se johtui paitsi siitä, että
maaseudulla ei ollut tapana
lähetä Jouluna minnekään,
ja myös siitä, että karja vaati
oman hoitamisensa vuoden
jokaisena päivänä. En ole
myöhemminkään halunnut
lähteä minnekään joulumatkalle. Jouluun valmistauduttiin pitkin syksyä. Syyskuun tienoilla teurastettiin
sika ja siitä sai monenlaista
ruokaa. Suurin osa ruhosta, mukaan lukien kinkku,
kuitenkin laitettiin suureen
puutiinuun suolaantumaan.

Siitä leikattiin pitkin talvea
palasia kastiketta varten ja
uunilihaksi.
Jouluksi koko talo siivottiin hyvin. Vuodevaatteet
tuuletettiin ja patjoihin laitettiin uudet oljet täytteiksi.
Sen jälkeen ne olivat raikkaita ja pulleita ja niillä oli
hyvä nukkua. Tällainen tilanne oli ennen kuin Heteka-tavaramerkki (Helsingin Teräshuonekalutehdas)
mullisti koko nukkumisen
ideologian. Hetekaan kuului
kaksi erillistä metalliverkkopohjaista sänkyä. Sängyt
oli suunniteltu vähän tilaa
vieviksi sillä tavalla, että
ne päivisin voi olla päällekkäin. Illalla alempi sänky
otettiin esiin ja tietyn mekanismin avulla nostettiin
ylös toisen puoliskon viereen. Muistaakseni hetekoiden mukana tuli kaksi niin
sanottua flokkipatjaa. Tämä
muutos sitten vähitellen syrjäytti olkipatjat.
Vuodevaatteet tehtiin
yleensä kotona. Täkin tekeminen vaati enemmän aikaa
kuin muiden petivaatteiden. Jostain saatiin lainaksi täkkipuut. Ne pystytettiin keittiöön. Tarveaineiksi
hankittiin päälliskangasta
kaksi kertaa täkin koko sekä vanua ja vahvaa lankaa.
Jotta täkki valmistuisi mahdollisimman nopeasti, pidettiin naapuruston kesken
täkkitalkoot. Minäkin sain
olla sellaisissa mukana pari
kertaa. Suurin työ oli täkin

tikkaaminen koko leveydeltä niin, että kaikki kerrokset
tulivat yhteen ommelluiksi.
Tällöin vanu pysyi täkin sisällä paikoillaan eikä valunut toiseen syrjään.
Jouluruoka on yksi Jouluun liittyvistä perinteistä.
Ruokaa valmistettiin sen
verran runsaasti, että sitä
riitti koko jouluksi. Äiti teki
yleensä joululimppua ja tontun näköisiä pullia. Sitten
oli monen sortin laatikoita ja ohrapuuroa. Aatonaaton illalla laitettiin kinkku
leivinuunin jälkilämpöön.
Sen päälle oli laitettu kuori
ruistaikinasta. Kinkku sitten kypsyi yön aikana ja
aamulla levisi kaikkialle
hyvä kinkun tuoksu. Jouluun kuului tietysti joulukuusi ja joulusauna. Isä
muisti saunan jälkeen, että
hevoselle piti mennä vie-

Voi sitä ihanata nuoruusaikaa
laan. Sellainen pieni hevoslenkki vaan.
Oli Ypäjällä taksejakin,
ihan kaksi kappaletta. Molemmilla oli Volga. Musta
oli Heikkilän Topilla ja harmaa muistaakseni Haapasen
Väinöllä. En muista montako kertaa niitä tarvittiin.
Muistan vaan kun kerran
lavatansseihin oltiin Topin
taksilla menossa täydellä
pokalla, piipihätä yllätti kaikilla. Rakko tyhjeni ja takaisin autoon kaikki 8 junnua.
Yksi oli joukosta poissa.
Lieneekö Topilla ollut huono laskupää kun veti oven
kiinni ja kiihdytti vaikka
olin kiinni ovessa. Peukalo
oli jäänyt puristuksiin oven
rakoon ja raahauduin satakunta metriä huutaen kuin
leijona. Onneksi ovet olivat
niin hatarat, että peukalo irtosi lopulta. Ei tullut sillä
reissulla juurikaan La Cumparsitaa vedettyä.
Olihan Ypäjällä lääkärikin, Juhola nimeltään. Kun
joku romuska iski niin sin-

mään kauroja. Sitten kävi
niin, että joulupukki oli sillä
välin käynyt tuomassa lahjat
perheelle. Voi harmi, kun isä
ei nähnyt joulupukkia! Toisinaan joulupukilla oli ihan
naapurin Ension tai enon ääni. Pienempänä minä jännitin pukin tuloa tavattomasti.
Piti ihan mennä jonkun aikuisen syliin turvaan.
Tapaninpäivä oli perinteisesti kyläilypäivä. Silloin
saattoi poiketa kylään ystäviä taikka sukulaisia. Haikeus valtaa mielen, kun näitä
vanhoja asioita muistelee.
Suurin haikeus liittyy niihin läheisiin ihmisiin, jotka
elävät enää vain muistoissamme. Tähän sopinee tonttukuva vuodelta 1952.
Hyvää Joulun odotusta!
Hellevi Marjatta Komonen

Wikipedia eli Internetin tietosanakirja määrittelee sanan
’maisema’ aistein havaituksi
suhteellisen laajaksi ympäristöksi. Maisemasta puhuttaessa tuleekin aivan ensiksi
mieleen upeat kansallisidentiteettiä rakentaneet suomalaiset kansallismaisemat,
kuten Koli, Imatrankoski ja
Vanajaveden laakso, sekä järvimaisemat ja silmän kantamattomiin jatkuvat pellot ja
metsät.
Maisema ei kuitenkaan ole
”vain tuolla jossain suurena
ja mahtavana”, vaan myös
ympärillemme avautuu maisema, vaikkemme meitä välittömästi ympäröivää lenkkipolun luontoa tai kaupunkiympäristöä ehkä maisemana
sanan varsinaisessa mielessä
pidäkään. Maisema ei aina
ole eikä sen tarvitsekaan olla
vain ihailtava elementti, vaan
maisemassa eletään ja sitä
myös muokataan jatkuvasti,
muistaen toivottavasti kuitenkin sen arvostaminen. Näin
on syntynyt myös niin sanotut
perinnemaisemat, jotka ovat
muotoutuneet perinteisen
karjatalouden, maanviljelyn
ja rakentamisen tuotoksina.
Maisema on jatkuvassa muutoksessa – jos ei muuten, niin
vuodenaikojen vaihteluiden
vuoksi.
Jokainen meistä voi tehdä pieniä konkreettisia tekoja
maisemamme hyväksi; vesakon raivaaminen, kylätalon
maalaaminen tai sen pihan
ehostaminen, näkymien avaa-

minen, pienen kukkaniityn
perustaminen tai vaikkapa
yhteisen postilaatikkorivistön
kunnostaminen taas siistiksi
tai erityisen persoonalliseksi
voivat kaikki omalla tavallaan olla maisematekoja, joista ympäröivä maisema siinä
asuvineen ihmisineen hyötyy. Hoidettu maisema paitsi
voi hyvin, saa myös ihmiset
heräämään siihen aivan eri
tavalla ja parhaimmassa tapauksessa toimii hyvän mielen
tuojana tai jopa elämyksenä.
Maiseman merkitystä ei siis
kannata missään nimessä aliarvioida.
Maa- ja kotitalousnaiset
käynnistivät alkukesästä Vuoden Maisemateko -kilpailun,
jonka tarkoituksena on saada
ihmiset tutkailemaan ympäröivää maisemaa ja tekemään
siihen positiivisia maisematekoja. Kilpailuun voi osallistua
niin yksittäiset ihmiset kuin
seurat ja yhdistykset. Kilpailuun voit osallistua syyskuun
loppuun asti dokumentoimalla maisematekosi ennen ja
jälkeen kuvilla ja lähettämällä
ne pienen saatteen kera oman
maakuntasi maisema-asiantuntijalle. Kanta-Hämeen ja
Päijät-Hämeen maakuntien
voittajat saavat palkinnokseen FinnRaiva Oy:n lahjoittaman kätevän Raivaveitsen,
jonka avulla vesakon raivaaminen helpottuu huomattavasti. Alueelliset voittajat
kisaavat valtakunnallisesta
Vuoden Maisemateko 2016
-tittelistä loppuvuodesta.

Lisätietoa löydät seuraavasta linkistä:
https://etela-suomi.maajakotitalousnaiset.fi/sisalto/
vuoden-maisemateko-4714

Wäärin käsityksiä
50-luvulla Ypäjällä kaikki
oli toisin. Tuon vuosikymmenen alussa Ypäjän junaasemalle pysähtyi 9 junaa
päivässä. Vuonna 64 enää
kaksi junaa/päivä ja koko
asema lakkautettiin vuonna
-84. Ja niin kuin on tapana
sanoa, että juna meni jo, niin
myös väheni väki Ypäjältä.
Nykyisellään asema on otettu asuinkäyttöön.
Itse vartuin hevosenlannan tuoksussa. Kävipä kerran niin, että koko valtava hevoslauma pääsi karkuun. Itse olin ahvenongella
Poukkasillan kupeessa, kun
kuulin jyrinän kuin maanjäristystä olisi pukannut.
Ainakin sata hevosta jyristeli yli sillan kohti Levää.
Kurvasivat Leväntielle ja
koukkasivat Kukkosen talon
luota Levän lenkkiä kohti
Isopeltoa. Ori Myrskytuuli
veti joukkoa kuola turvasta
valuen. Koiranperseen mutkan ohitettuaan elikot laukkasivat ohi Lankisen ja siitä
takaisin omia jälkiä Siitto-

Maisemateko kannattaa

ne jos löysi tai osasi. Tyrnänoloinen puoskari siellä
istui pöytänsä takana suussaan kolho väärävartinen
piippu täynnä Jymy tupakkaa. Valtavan sinisen savun
keskeltä haahuilin pöydän
taakse. Yskittyäni tautini
ulos Juhola selasi muka tietävän näköisenä kirjaansa.
Piirusti reseptin ja hyvästeli.
Joka jumalan kerta reseptissä luki, että kalkkitaplettia 3
kertaa päivässä ja aina tauti
pakeni.
Bussikin vielä kulki. Sattui kerran niin, että Okslahden Jussin bussista meni jarrut Siittolan mäessä. Vauhti
kiihtyi kunnes bussi hirveällä rysäyksellä törmäsi Jokiläänin seinästä sisään, ihan
lihatiskille asti. Siinä saivat
Hakalan makkarat ja Helanderin lihat kyytiä. Lankisen
Sale ehti juuri ja juuri loikokoivillaan piiloon.
Ennen muinoin Lomijokikin tulvi, vaan ei taida
enää. Eräänä keväänä, eräänä vuonna tulva ulottui mel-

kein Kurjensillan yli. Siinä
sähkölaitoksen tai mikä on,
sen takana oli Heikkilän
Naiman vaate ja lyhyttavaraliike. Kun tulvavesi meinasi tulla jo kaupan ovesta
kurkkimaan, niin Naimapa
otti sinkkiämpärin ja alkoi
lappaa vettä tien yli kaupan
puolelta toiselle puolelle.
Tehtiin myös kunnon heinätöitä. Siittolassa oli kai
tuhat hehtaaria heinäpeltoa.
Heinät hankmottiin seipäille. Mekin nassikat pääsimme kesätöihin. Taisi olla
penni per seiväs urakka-ansio. Siinä kun 100 seivästä
hankmosi niin ei tarvinnut
juuri illalla unta houkutella
mamman matrassilla. Kun
heinät olivat rutikuivia, niin
hevoskärryillä niitä rahdattiin makasiineihin. Huilitauolla aikuiset miehet istuivat
heinäkasan päälle ja sytyttivät kämmenkupissa Klubin.
Ihme, ettei enempää latoja
palanut.
Ja lopuksi suurkiitos Rasilan Tapanille. Hänen kanssaan YYA-sopimuksella sain
muutaman vuoden näitä tarinoita ja muisteloita rustata.
Mutta homma jatkuu.
Rattoisia eläkepäiviä Tapsa.
Keijo Wääri

Teksti:
maisemasuunnittelija
Jemina Penttilä-Laukkanen
ProAgria Etelä-Suomi ry
Maa- ja kotitalousnaiset
MKN Maisemapalvelut
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YPÄJÄN KIRJASTON UUTUUSLUETTELO
1 Filosofia. Psykologia.
Rajatieto
Rubin, Gretchen: Onnellisuusprojekti, eli Miksi käytin vuoden elämästäni siivoten kaappeja, laulaen aamuisin, riidellen oikein, lukien Aristotelesta
ja muutenkin pitäen enemmän
hauskaa
Rubin, Gretchen: Tee siitä tapa, eli kuinka kitket huonot
tavat ja teet hyvistä pysyviä
3 Yhteiskunta
Meriläinen, Rosa: Anna mennä: opas hauskempaan elämään
Manner-Suomen kuntajohtajat
Kallio, Jenni: Opettamisen
vallankumous: opettajasta elinikäisen oppimisen valmentajaksi
Paalasmaa, Jarno: Maailman
parhaat kasvatusajatukset
Talvitie, Jyrki K: Suomen merisodan pikkujättiläinen
4 Maantiede. Matkat.
Kansantiede
Laatunen, Hannu: Lounais-Hämeen helmet
Lounais-Hämeen kotiseutu- ja
museoyhdistys: Vuosikirja 85
5 Luonnontieteet
Koivisto,Sesse: Tapiiri sohvapöydän alla
Kuntoutumisen tukeminen
6 Tekniikka. Talous. Käsityö.
Maa- ja metsätalous.
Kotitalous. Liiketalous.
Hartmann, Kat: Makramee:
solmeile koruja, asusteita ja
käyttöesineitä
Erämaailma 2016 – 2017
Eränkävijä 2016 - 2017
Kotkavalkama ,Sarita: Neuleita tumpeloille
Kuusela, Pirkko: Himmelikirja
7 Taiteet. Liikunta
Jaakkola, Timo: Juokse, hyppää, heitä, ota kiinni! perusliikuntataitojen opettaminen
lapsille ja nuorille
86 – 89 Kirjallisuustiede.
Kielitiede. Kielet
Jansson, Tove: Kirjeitä Tove
Janssonilta
Päätalo, Kalle: Murroksen aika
Iisa, Katariina: Kielenhuollon
käsikirja
9 Historia
Turpeinen-Saari, Pirkko: Lahtari, punikki & teurastaja: marsalkka Mannerheim, Kullervo
0DQQHUMD5DWNR0ODGLþKLVtorian henkilöinä
Suomen kolikot ja setelit n.
1400 – 2016

Näin Muolaa jäi elämään
Pohjonen, Juha: Sodan ja rauhan rajalla
Auer, Anneli: Murhalesken
muistelmat
Korppi-Tommola, Aura: Miina
Sillanpää: edelläkävijä
Miettinen, Sauli: Uskomaton
Aira Samulin
Aikuisten
kaunokirjallisuus 84
Kertomakirjallisuus
(J = jännitys, E = eräkirjat,
SF = fantasia/scifi,
R = rakkaus, S = sota,
NOV = novellit)
Alho, Linnea: Todistaja
Andersson, Claes: Hiljaiseloa
Meilahdessa: Oton elämä
Björk, Marja: Lainaa vain
Cornwell, Patricia: Riistetty(J)
Dicker, Joël: Baltimoren sukuhaaran tragedia(J)
Grönroos, Satu: Tuulen suku
Haapanen, Atso: Tiedustelupartio Auvinen(S)
Haapanen, Kaisa: Ylipainomaksulisä
Hassinen, Pirjo: KalmarI
Hattula, Markku: Kaukopartio
virittää ansan(S)
Hautala, Marko: Kuiskaava
tyttö(J)
Heikkinen, Mikko-Pekka: Poromafia
Holt, Anne: Tuntematon
uhka(J)
Honkasalo, Laura: Pöytä yhdelle
Isomäki, Risto: Haudattu
uhka(J)
Kerangal, Maylis de: Haudataan kuolleet, paikkaillaan elävät
Knausgård, Karl Ove: Taisteluni: Ensimmäinen kirja
Korhonen, Riku: Emme enää
usko pahaan
Kortelainen, Anna: Siemen
Kähkönen, Sirpa: Tankkien kesä
Lehtolainen ,Leena: Tiikerin
silmä(J)
Marttinen, Annamari: Törmäys
Morton, Kate: Salaisuuden
kantaja
Murakami, Haruki: Miehiä ilman naisia(NOV)
Mäkinen, Heidi: Ei saa mennä
ulos saunaiholla
Nikulainen, Terhi: Menneisyyteen tatuoitu(J)
Nousiainen, Miika: Juurihoito
Närhi, Harri: Kuparitalo(J)
Pulkkinen, Riikka: Paras mahdollinen maailma
Roslund, Anders: Kolme
minuuttia(J)
Rytisalo, Minna: Lempi
Salvatore, R.A: Rautakääpiön
kosto(SF)
Sandberg, Timo: Murhakuja(J)

Sandström, Peter: Laudatur
Sarvilinna, Roope: Kateissa
Seeck, Max: Hammurabin
enkelit(J)
Soininvaara, Taavi: Venäläinen
vieras(J)
Tervo, Jari: Matriarkka
Tuomainen, Antti: Mies joka
kuoli(J)
Tuominen, Pirjo: Hiljaiset huvimajat
Vuola, Sinikka: Replika
Weselius, Hanna: Alma
85 Sarjakuvat
Delise, Guy: Huonon isän opas
Lasten ja nuorten
tietokirjallisuus
Guinness World Records 2017:
Suuri ennätyskirja
Lasten ja nuorten
kaunokirjallisuus
(H=hevoskirja, SF=scifi
ja fantasia, K=kauhu,
NA=nuorille aikuisille)
Boehme, Julia: Merirosvotarinoita
Colfer, Eoin: Tohtori AnnaLiisa
Gorman,Karyn: Pelottoman
Tonin hirviöapu
Guillain, Adam: Peräkylän piraatit ja kykykilpailu
Hai, Magdalena: Haiseva käsi ja muita kauheita tarinoita
Uhriniituntakaisesta(K)
Hanauer, Michaela: Ensimmäinen päivä poliisina

Hay, Sam: Kaktus-Kalle ja taikajuoma
Hunter, Erin: Koiramyrsky(SF)
Jalo, Merja: Jesse aavekoira
Jalo, Merja: Salaperäinen
huuto(H)
Koul, Sari: Karkkikumous
Kujanpää, Mari: Emman salainen toive
Mäkitalo, Janne: Pääkallokiitäjät
Niemi, Juuli: Et kävele
yksin(NA)
Parvela, Timo: Ella ja kaverit
rakentavat ihmekoneen
Reider, Katja: Paula ja kissanpentu
Riordan, Rick: Salamavaras (SF)
Rowling, J.K: Harry Potter and
the cursed child
Rudolfsson, Maria Louise: Maria, Prinssi ja hevosvarkaat(H)
Watkins, Sam: Rufus Ritari ja
hurjat turnajaiset
Veirto, Kalle: Etsivätoimisto
Henkka & Kivimutka ja MMtason tehtävä
Veirto, Kalle: The next one
Veistinen, Harri: Kotitekoisen
poikabändin alkeet
Widmark, Martin: Timanttien
arvoitus
Vogel, Maja von: Kivaa olla
tyttö
Kirjastoon on saapunut
uusia lasten kuvakirjoja
sekä lasten ja
aikuisten elokuvia!
www.lounakirjastot.fi

Loimaa 18.10.2016
TIEDOTE
HEIJASTUKSIA LOIMIJOESSA

LOIMAAN KAMERAT RY:N
VUOSINÄYTTELY 5.-13.11.2016
Loimaan kamerat ry järjestää vuotuisen valokuvanäyttelyn. Näyttely on avoinna Ateljee Hulmin yläkerrassa Loimaalla alkaen lauantaina 5.11.2016 ja
päättyen sunnuntaina 13.11.2016. Yleisö voi tutustua
teoksiin arkisin kello 17 – 19, lauantaisin kello 10 – 15
ja sunnuntaisin kello 12 – 18.
Aiheeksi valikoitiin seutukunnan tärkein vesistö, Loimijoki. Se tarjoaa valokuvauksen harrastajille monipuolisia kuvausaiheita ja mielenkiintoisia kuvakulmia
jokaisena vuodenaikana. Näyttelyyn mukaan valittiin
yli sadasta ehdokkaasta 28 teosta, jotka kuvaavat
Loimijoen maisemia ja ympäristöä moninaisin tavoin.
Kuvia näyttelyssä on 13 valokuvaajalta.
Loimijoki virtaa Suomen parhaiden maanviljelysmaiden halki. Se alkaa Tammelan Pyhäjärvestä, kulkee
Forssan ja Loimaan kautta liittyen Huittisissa Kokemäenjokeen. Vaikka savisten peltojen johdosta vesi
on sameaa, soveltuu se esimerkiksi virkistyskäyttöön.
Joki on pituudeltaan 114 kilometriä ja se on Kokemäenjoen suurin sivuhaara. Koskia Loimijoen varrelta
löytyy Forssasta, Jokioisilta, Loimaalta ja Huittisista.
Ateljee Hulmi sijaitsee osoitteessa:
Hulmintie, 32200 Loimaa
Lisätietoja:
Loimaan kamerat ry puheenjohtaja Mika Rantala,
p. 040 842 1830, mika.rantala@hotmail.fi
varapuheenjohtaja Maria Toivonen,
p. 044 549 1561, marialah77@gmail.com

KÄPÄLIN YKSITYISTIEN

VUOSIKOKOUS
Lauantaina 19.11.2016 klo 11.00 Veteraanituvalla
Kokouksessa käsitellään vuosikokoukselle kuuluvat
asiat sekä tien perusparannuksen jatko
Hoitokunta

Varsanojan-Uiton yksityistiekunnan

SYYSKOKOUS
sunnuntaina 20.11.2016 klo. 13:00
Eeva ja Matti Mikkolassa
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Hoitokunta

Suokulman yksityistien

TIEKOKOUS

pidetään maanataina 21.11.2016 klo 18.30
Suokulmantie 108:ssa.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Hoitokunta

Marraskuu / 2016

Ympäristökorvauksen koulutus
Ympäristökorvaukseen liittyvän koulutusvaatimuksen täyttävää koulutusta on tarjolla seuraavasti:
– 10.11. Someron Teeriharju
– 14.12.Valkeaniemen pirtti, Tammela
– 2017 alkuvuonna Kyrön Kurki-salissa ja
Loimaan ev.lut.opistolla
Koulutus alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 16.00. Päivän aikana
on mahdollisuus omakustanteiseen ruokailuun. Koulutus on
maksuton.
Ilmoittautumiset tilatunnuksen kera:
– Teeriharjun koulutukseen 7.11. mennessä Päivi Alangolle puh. 040 1268 426 tai sähköposti maaseututoimisto@somero.fi
– Valkeaniemen pirtin koulutukseen 8.12. mennessä
Eeva Sirkkilälle eeva.sirkkila@loimaa.fi tai 02 761 1155
Tervetuloa!
Someron maaseutuyksikkö Loimaan maaseutupalvelut
Hämeen ELY-keskus, Varsinais-Suomen Ely-keskus
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Kulttuuri Puomin syksy

Ypäjän Metallityöväen ao 158:n

AFRIKKALAINEN ILTA
Kulttuuri Puomi järjestää Afrikkalaisen illan Ravintola Karrinpuomissa ti 15.11.2016 klo 18. Vierailijoiksi tapahtumaan saapuvat Seija Saarikoski-Silvola, jonka Koulutiellä
vuoristossa -valokuvanäyttely nähtiin viime vuonna Ypäjän
kirjastossa, sekä Faso Kan -yhtye, joka musisoi seuraavana
päivänä ypäjäläisille koululaisille.
Seija Saarikoski-Silvola on viettänyt vuosikausia Afrikassa
tutustuen mantereen ihmisiin ja eläimiin, kokien asioita omin
silmin ja ilman median asettamia ennakkoluuloja. Hän kuvaa
kokemuksiaan Afrikassa ennen kaikkea positiivisiksi. Seija
kertoo omasta Afrikka-historiastaan ja tuo tapahtumaan valokuvia sekä teeman mukaista esineistöä ja tekstiilejä. Seijan
elämäniloa pursuavat kertomukset välittömistä kohtaamisista
kaikenikäisten ihmisten kanssa tempaavat mukaansa!
Maistiaisia afrikkalaisesta ruokakulttuurista saadaan nauttia
samalla, kun valkokankaalla näytetään televisiossa ennen
esittämätön dokumentti KANRAXEL – The Confluence of Agnack. Seija leipoo yleisölle banaanimunkkeja ja dokumentin
aikana voi popsia muitakin afrikkalaisia herkkuja, kuten kuivattuja hedelmiä. Dokumentin tarjoaa Kulttuuriyhdistys Kuvio,
jonka tapahtumatuottaja Minna Lehtola tulkkaa tarvittaessa
dokumentin pääkohtia. Tässä lyhyt kuvaus dokumentista:
Agnack is a place where both rivers and people converge in
the most stunning of ways – a place where it is considered
perfectly normal to speak a minimum of six languages. For the
first time in history the people of Agnack- the Baïnounk people- allowed cameras to film as they prepare for an unforgettable event and capture the mystery surrounding their rituals.
The Baïnounk culture is more threatened now than at any
point in its long history due to abrupt changes brought by
colonisation, conflict, globalisation and migration.
Tapahtuma huipentuu Faso Kan -yhtyeen konserttiin, johon
olemme saaneet apurahaa SPR Ypäjän osastolta sekä LC
Ypäjältä ja LC Katelta. Kvartetti esittää Länsi-Afrikan rikkaasta musiikkiperinteestä ponnistavaa melodista ja vauhdikasta
musiikkia, joka ei jätä yhtäkään yleisöä kylmäksi. Lavalla yhtye antaa soiton, tanssin ja laulun ilon näkyä. Yhtyettä johtaa
burkinafasolainen, kotimaassaan palkittu balafonmestari Issa
Dembele.
Tapahtuma on pääsymaksuton, joten nyt ehdottomasti kannattaa tulla nauttimaan tästä uskomattoman kattavasti teemaillasta, joka takuulla lämmittää syysmasennuksen kanssa
kamppailevien jurojen suomalaistenkin sydämet positiivisella
energialatauksellaan!

Veteraanituvalla
maanantaina 7.11 klo 18.00
Tervetuloa

SYYSKOKOUS
Sääntömääräinen syyskokous pidetään Ravintola Ratsumestarissa ma 14.11. klo 18. Kaikki jäsenemme ovat lämpimästi
tervetulleita! Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Toivomme jäsentemme saapuvan paikalle runsain joukoin, jotta yhdistyksen
suuntaviivoista voidaan keskustella laajemmalla porukalla.
Vuoden 2017 jäsenmaksuja aletaan kerätä syyskokouksen
jälkeen, kun jäsenmaksun suuruus vahvistetaan. Hyvissä
ajoin jäsenmaksunsa suorittaneille on luvassa erityisiä etuja
ja alennuksia. Olethan siis jo varhaisessa vaiheessa liikkeellä!
JOULUMARKKINAT
Joulumarkkinat pidetään la 3.12.2016 Pertunkaaren Urheiluhallissa klo 11-15. Myyntipaikkoja voi tiedustella numerosta
050 559 5927 tai osoitteesta kulttuuripuomi@gmail.com.
Jäljellä on ulkopaikkoja, jotka eivät sisällä pöytää (15 e), sekä
pieniä pöytiä (20 e), joita voi tietenkin varata useamman, jos
tarvitsee enemmän tilaa.
Joulumarkkinoiden yhteydessä pidetään piparkakkutalokilpailu. Kilpailussa on pääpalkintoina risteilylahjakortteja. Kisassa on kaksi sarjaa, alakoululaiset sekä sitä nuoremmat
ja yleinen sarja vanhemmille. Kilpailun säännöt ovat seuraavanlaiset:
Kilpailu on avoin kaikille piparkkutalojen rakentamiseen intohimoisesti suhtautuville. Kilpalla voi yksin tai joukkueena,
joukkueen vanhimman ikä ratkaisee sarjan (juniorisarjassa
vanhempien apu on sallittua, kunhan työ on ennen kaikkea
juniorin kädenjälkeä). Sarjat ovat 1) alakoululaiset ja sitä nuoremmat 2) yläkoululaiset ja sitä vanhemmat.
Kilpailuun osallistuvan talon tulee olla rakennettu kokonaan
syötäväksi kelpaavista materiaaleista ja talon pohjan pintaala saa olla korkeintaan 35x35cm. Talon tulee kestää normaalia liikuttelua esillelaittoa varten.
Kilpailuun osallistuvat talot tulee toimittaa yhteystietoineen
Pertunkaareen, lauantaina 3.12.2016 klo 10-10.30 välisenä
aikana ja talon saa takaisin klo 14.45 - 15.15 välisenä aikana.
Kilpailun voittaja ratkeaa kävijöiden äänten perusteella ja
voittaja julkaistaan lauantaina 3.12. klo 14.30. Voittajat palkitaan risteilylahjakorteilla.
KUUTAMOILTA
Kulttuuri Puomi on mukana seurakunnan, Lounais-Hämeen
Uranuksen ja Ypäjän kunnan järjestämässä koko perheen
Kuutamoillassa ke 16.11. klo 18.30-20. Museo- ja teatterialueella pidettävä tapahtuma pitää sisällään Kulttuuri Puomin
heijastinradan, seurakunnan nuotiohartauden (riparilaiset
saavat merkinnän hartaudesta), Uranuksen tähtitietämystä ja
kaukoputkella taivaan ihmettelyä sekä mehu- ja makkaratarjoilun. Tapahtumaan on vapaa pääsy kaiken ikäisille.
Mukavaa loppuvuotta ja nähdään tapahtumissamme!

SYYSKOKOUS

Voimavarana opisto
Joulun ruokalahjat

(omakustannekurssi)
Perjantaina 11.11.2016 kello 17.30 – 20.30
Paanan koulu, kotitalousluokka, Asemakuja 1, Jokioinen
Ohjaaja: Tuija Pietilä-Estrada
Kurssimaksu 20 €
Kurssinumero: 810204
Ilmoittautuminen viimeistään 4.11.
Miltä kuulostaisi valmistaa esimerkiksi piparpunajuuria, karpalochutney tai maustettuja valkosipuleita? Tule kuulemaan vinkit erilaisiin
ruokalahjoihin ja ideoita kauniisiin ruokapaketteihin. Ruokalahja
ilahduttaa ystäviäsi vaikka heillä olisikin jo kaikkea.
(Tarvikemaksu 10-12 € maksetaan suoraan opettajalle)
––––––

RUOANLAITTOA VENÄLÄISEEN TAPAAN
Maanantaina 14.11.2016
kello 17.30 – 20.30 (4 oppituntia)
Kartanon koulu, Varsanojantie 97, Ypäjä
Opettaja: Marina Aalto
Kurssimaksu 16 €
Kurssinumero: 810216
Valmistetaan perinteisiä venäläisiä ruokia ja
tutustutaan venäjän kieleen ruokasanaston avulla.
Ilmoittautuminen viimeistään 9.11.
––––––

Mehiläisvahakynttilä

19. – 20.11.2016
lauantaina klo 10.00 – 13.15 ja sunnuntaina klo 10.00-13.15
Vanha pappila, Rauhalantie, Ypäjä
Opettaja: Arja Perälä
Kurssimaksu 26 €
Kurssinumero: 119815
Ilmoittautuminen viimeistään 11.11.
Kurssilla tehdään erivärisistä mehiläisvahalevyistä rullattuja
kynttilöitä. Levyjä sulatetaan muotteihin ja massan voi värjätä.
Kynttilöitä voi koristella eri väreillä.
(Kurssilainen maksaa materiaalit itse)
––––––

Paperitaideviikonloppu

18. – 20.11.2016
pe klo 18.00 - 21.00
la – su klo 10.00 – 15.00
Paanan koulu, ruokala, Asemakuja 1, Jokioinen
Ohjaajat: Tuija Pietilä-Estrada ja
Marja-Leena Saarinen
Kurssimaksu 37€
Ilmoittautuminen viimeistään 11.11.
Kurssinumero: 119809
Paperitaideviikonloppuna voit työstää ja muotoilla pieniä paperitaideteoksia eri tekniikoilla. Kurssilla skräpätään, muotoillaan paperia,
tehdään paperimosaiikkia sekä valmistetaan esimerkiksi jouluisia
joulukortteja. Tule ideoimaan ja hyödynnä jouluksi paperista koristeita ja sieviä lahjoja.
(Ilmoittautuneille lähetetään tiedote ennen kurssia)
––––––

LAHJOJA VAUVOILLE

Humppilan yläaste, Eedenintie 1
Lauantaina 26.11.2016 kello 10.00 – 13.00
Ohjaaja: Minna Lax
Kurssimaksu 16 €
Kurssinumero: 810215
Ilmoittautuminen viimeistään 18.11.2016
Vauvan ruokien valmistus on helppoa. Säästät itse tekemällä ja totutat lapsen kotiruokaan. Sosetalkoilla valmistat enemmän kerralla
ja loput voi laittaa pakastimeen. Vaipoista koottu vaippakakku on
yllättävän helppo valmistaa vaipoista ja tarvikkeista, ja se on käytännöllinen ja näyttävä idea lahjaksi.
(Tarvikemaksu maksetaan paikanpäällä)
––––––

Espanjan kieli -alkeet

kokoontuu Ypäjänkylän seuraintalolla
keskiviikkoisin klo 18-19.30
opettajana Lucia Blasco
Kurssille voi tulla tutustumaan suoraan paikan päälle.
––––––
Ilmoittautumiset suoraan netissä:
https://www.opistopalvelut.fi/jokilaani
tai opiston toimiston kautta p. 03-41827402.

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO
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Ypäjän Karjalaisseura ry
TIEDOTTAA
Pyhäinpäivä 5.11.2016
Kello 10 alkavan Jumalanpalveluksen jälkeen seppeleenlasku Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkille sekä kirkkokahvit seurakuntakodilla.

Hyrsynseudun kyläyhdistys ry.

Keskustan Perttulan py:n
sääntömääräinen

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
SYYSKOKOUS

SYYSKOKOUS
pidetään Kunnantalon kahviossa
maanantaina 14.11.2016 klo 19.00.
Johtokunta kokoontuu klo 18.30.
Tervetuloa!

Sunnuntaina 20.11 klo 14 Veteraanituvalla.
Tervetuloa.
Johtokunta

Syyskokous ja tupailta
Ypäjän Karjalaisseura ry:n varsinainen syyskokous
maanantaina 21.11.2016 klo 18.00 Veteraanituvalla
Perttulantie 7, Ypäjä.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa Hallitus

Kulttuuri Puomi ry:n

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

sääntömääräinen
syyskokous

Marraskuun toimintaa

ma 14.11.2016 Ravintola Ratsumestarissa klo 18.
Kaikki jäsenemme lämpimästi tervetuloa, kahvitarjoilu!

Näin Muolaa jäi elämään
-kirjaa saatavana
Ypäjän Karjalaisseuralta/
Pekka Moisanderilta puh 0400 260949

Naistenpiiri Veteraanituvalla tiistaina 22.11.2016 klo 13.00
Tarinatupa Veteraanituvalla 25.11.2016 klo 13.00 – 15.30
Kirjoittajapiiri kokoontuu Martta Salmen luona perjantaina
25.11.2016 klo 13.00

Ypäjänkylän Maa- ja
kotitalousnaiset

Ypäjän Nuorisoseura ry.

MARRASKUUN TOIMINTAA
Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

Sääntömääräinen
Syyskokous

Ypäjän reserviläiset ry

Tiistaina 8.11.2016 kello 13.00 veteraanituvalla
Mukana piirin toiminnanjohtaja
Kahvitarjoilu 12.30 alkaen
TERVETULOA

Syyskokous tiistaina 15.11 klo 18.00
Seuraintalolla.
Tervetuloa

SYYSKOKOUS

SYYSKOKOUS
Ypäjänkylän Seuraintalolla
Keskiviikkona 23.11.2016 alkaen klo 18:00
Esillä sääntöjen määräämät asiat
Kahvitarjoilu
Tervetuloa
Johtokunta

Veteraanituvalla 15.11.2016 klo 19.00
Puheenjohtaja

Hallitus



SYYSKOKOUS
Perjantaina 11.11.2016 klo 17.00 Veteraanituvalla
Esityslistalla Sääntöjen määräämät asiat
TERVETULOA
HALLITUS

SYYSKOKOUS

SYYSKOKOUS
pidetään Veteraanituvalla
perjantaina 11.11.2016 klo 19.00
Käsitellään sääntömääräiset asiat
Johtokunta kokoontuu klo 18.00
Tervetuloa!
Kunnallisjärjestön johtokunta
Keskustan Ypäjän kunnallisjärjestö ry tarjoaa glögiä
Ypäjän torilla lauantaina 3.12.2016 klo 10 alkaen ja
Forssan torilla lauantaina 10.12.2016 klo 10 alkaen.
Tervetuloa!

Ypäjänkylän kyläyhdistys ry.

SYYSKOKOUS
Ypäjänkylän Seuraintalolla
Sunnuntaina 13.11.2016 alkaen klo 19:00
Esillä sääntöjen määräämät asiat
Isänpäivän kunniaksi suolaista ja
makeaa tarjolla kahvin kera
Tervetuloa
Johtokunta

Suomen Keskusta r.p:n
Ypäjänkylän paikallisyhdistys ry.

SYYSKOKOUS
Ypäjänkylän Seuraintalon takkahuoneella
Maanantaina 14.11.2016 klo 18:30
esillä sääntöjen määräämät asiat
Kahvitarjoilu
Tervetuloa
Johtokunta

  

   
     

pidetään keskiviikkona 16.11.2016 kello 18.00 alkaen Veteraanituvalla, Perttulantie 7.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu. TERVETULOA
Hallitus
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Ypäjän vasemmistoliiton
KESKUSTAN YPÄJÄN
KUNNALLISJÄRJESTÖ RY:N

  

 

YPÄJÄN KOTISEUTUYHDISTYS RY:n
Keskusta Ypäjän
eteläinen paikallisyhdistys ry:n



SYYSKOKOUS



  

   $   %
   

  &   

' &   ( 

pidetään 17. 11. 2016 klo 18. Veteraanituvalla.
Tervetuloa
Johtokunta.
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Ypäjän Maamiesseura ry.

SYYSKOKOUS
torstaina 17.11.2016 klo 19.00
Seuraintalon takkahuoneella
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat
Tervetuloa
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Johtokunta
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Pikkujoulu 5.12.2016
Wanha Kanala Loimaa
Ajoreitti: Manninen 17.00 – Jyvämäki 17.05 – Levä
17.10 – Palikkala 17.20 – Seurakuntakoti 17.30 –
Katinhäntä 17.40
Ilmoitus sihteerille puh. 0400 772 157
Hinta 40€ jos lähtijöitä on 35.
Tervetuloa mukaan!

Marraskuu / 2016

11

Ypäjän Sotainvalidien ja Ypäjän Sotaveteraanikerhon

YHTEINEN PIKKUJOULUJUHLA
pidetään Seurakuntakodilla
perjantaina joulukuun 9. päivänä 2016 klo 14.00
Ilmoittautumiset viimeistään perjantaina 2. päivänä
joulukuuta joko Sylville puh. 044 2961067,
Matille 040 5515167 tai Harrille 0500 741494
Jäsenet ja kannattajajäsenet, Tervetuloa!

Kuusjoenkulman kyläyhdistyksen
tulevia tapahtumia

Perinteinen pikkujoulu

YPÄJÄN YLLÄT YKSEN TARJOAMAT PT-PALVELUT

Sunnuntaina 11.12.2016 kello 13 alkaen
Tuottajain tuvalla
Ohjelmassa:
Joululauluja
Nokipannukahveet
Makkaranpaistoa ulkona rakovalkealla
ja tietysti Joulupukin vierailu ym.
Tarkemmin joulukuun Ypäjäläisessä.

TARJOUS!! 1.11.2016 – 19.12.2016
Valmennuspaketit -25% ja muut -15%
Hinnat sisältävät ALV 24 %
1. Ruokavalio
70 € –15%
(sis. Ruokapäiväkirjan pito, opastus, lisäravinteet)
2. Kuntosaliohjaus 60 min
60 € –15%
(sis. Henkilökohtaisen kuntosalitreeniohjelman)
3. Ruokavalio & Kuntosaliohjaus 60 min
110 € –15%
4. 3 kk / 6 kk / 12 kk
valmennuspaketit;
370 € / 650 € / 1100 € –25%
(sis. Alku- ja loppumittaukset sekä kuntotestit,salitreeniohj
elman,ruokavalion, sähköpostituki palvelu koko valmennus
paketin ajan, yhteistreenejä/tapaamisia)
– 3 kk – 6 tapaamista/treeniä
– 6 kk – 12 tapaamista/treeniä
– 12 kk – 16 tapaamista/ treeniä
5. Lisätapaaminen/treeni/ohjaus
50 € –15%
valmennuspaketin yhteydessä
6. Pienryhmävalmennus /
TYKY-ryhmä 3kk (5-6 hlö)
150 € / hlö / 3 kk –15%
(sis. Alku-ja loppumittaukset sekä kuntotestit, ruokavalio,
henkilökohtainen kotitreeniohjelma, 1krt/vko tapaaminen/
treeni)
7. Kuntosaliohjaus ryhmälle 60 min
(max.8 hlö)
10 € / hlö –15%

Avantouinnit jatkuvat Tuottajain tuvalla sunnuntaisin
alkaen 6.11.2016 kello 18 – 21
Hinta 5€ / uimari, sis. kuuman mehun ja piparin.
HUOM! Ei avantosaunaa 25.12.2016
eikä 1.1.2017
Tervetuloa uudet ja vanhat uimarit!

YPÄJÄNKYLÄN PIKKUJOULU
PUUROJUHLANA
Ypäjänkylän Seuraintalolla
Ypäjänkyläntie 842
SUNNUNTAINA 27.11.2016 alkaen klo 17:00
Jouluista ohjelmaa
Menu: Joulupuuro ja sekametelisoppa, kahvi / glögi /
mehu ja joulutorttu 7€, alle 3 vuotiaat maksutta
Tapahtumaan vapaa pääsy
PS. Saamamme tiedon mukaan
Joulupukki vierailee puurojuhlassamme
Puffetissa myös arpoja myynnissä, hyvät palkinnot
Tervetuloa
järj. Ypäjänkylän kyläyhdistys ry

JOULUMYYJÄISET
Ypäjänkylän seuraintalolla
Ypäjänkyläntie 842

Sunnuntaina 11.12. klo 13 –15
Varaathan myyntipaikkasi viimeistään 9.12. mennessä.
Pöytävuokra 3€
Pöytävaraukset Pirkolta puh 050 4682588
Järjestää
Ypäjänkylän Kyläyhdistys

Liikuntatapahtumia
TREENILAUANTAI

Tämän syksyn viimeinen treenilauantai starttaa 26.11.2016
klo 15.00 Ypäjän Liikuntahalli Pertunkaaren sisäpelikentällä
kiertoharjoittelu tyyppisellä treenillä.
Kaikki ovat tervetulleita nauttimaan hikisestä treenistä,
esim. vaikka puolison, ystävän tai naapurin kanssa. :)
Varustus; juomapullo, (pyyhe), sisäpelikengät
sekä reipas ja iloinen mieli. :)
Hinta: Jäsenet 5€ ja muut 7€

YPÄJÄN YLLÄTYKSEN JUMPPATARJONTA
PERTUNKAARESSA 22.8.– 19.12 2016
Maanantaisin:
AAMUJUMPPA klo 10.00-11.00: Tunti sopii kaikille
niin ensikertalaisille kuin konkareillekkin, tunnilla jokainen tekee oman kuntotasonsa mukaan. Tunnin teema
vaihtuu 3-4 vko välein. Tunneilla käytetään keppejä,
käsipainoja, kuminauhoja ja steplautaa jne. osana
lihaskuntoharjoitelua mahdollisimman monipuolisesti.
Tunti pidetään peilisalissa.
TENAVAJUMPPA klo 16.30-17.20: 2007-2010 syntyneet, tunneilla harjoitellaan kehonhallintaa ja kehontuntemusta sekä perusliikuntataitoja, opitaan yhdessä
oloa sekä koetaan uusia elämyksiä leikkien kautta.
Tunti pidetään alakerran salissa/peilisalissa.
KAHVAKUULA 1 klo 18.00-19.00: Tunti sopii kaikille
niin ensikertalaisille kuin konkareillekkin, tunnilla jokainen tekee oman kuntotasonsa mukaan. Tunnin teema
vaihtuu 3-4 vko välein. Tunnilla käytetään kahvakuulaa
osana lihaskuntoharjoittelua mahdollisimman monipuolisesti.Tunti pidetään peilisalissa. *
KAHVAKUULA 2 klo 19.00-20.00: Tunti sopii kaikille
niin ensikertalaisille kuin konkareillekkin, tunnilla jokainen tekee oman kuntotasonsa mukaan. Tunnin teema
vaihtuu 3-4 vko välein. Tunnilla käytetään kahvakuulaa
osana lihaskuntoharjoittelua mahdollisimman monipuolisesti. Tunti pidetään peilisalissa. *
*Kahvakuulatunneille ennakkovaraukset peilisalin oven
ulkopuolella olevaan lappuun/ sähköpostiin; personal.
trainer@ypajanyllatys.fi tai FB-sivun; Annikan Personal
Trainer- ja ryhmäliikuntapalvelut viestikentän kautta
edellisen viikon sunnuntaihin mennessä.
Aamujumppa / AINOT & REINOT;
Jäsenet 4€ krt / 12-krt 45€
Muut; 6€ krt/ 12-krt 65€
Jäsenet: 5€ krt/ 10-kortti 40 €
Muut: 7€ krt/ 10-kortti 60€

Keskiviikkoisin: (Ex Urhot & Sylvit )
AINOT & REINOT klo 18.00-20.00 (Ainot klo 18.0019.00 ja Reinot klo 19.00-20.00) Tunti sopii kaikille niin
ensikertalaisille kuin konkareillekkin, tunnilla jokainen
tekee oman kuntotasonsa mukaan. Tunnin teema
vaihtuu 3-4 vko välein. Tunneilla käytetään keppejä,
käsipainoja, kuminauhoja ja steplautaa jne. osana
lihaskuntoharjoitelua mahdollisimman monipuolisesti.
Tunnit pidetään peilisalissa.

Torstaisin:
HUOM! Muuttuneet kellon ajat!
OHJATTU KUNTOSALI ELÄKELÄISILLE
* klo: 16.30-17.30
OHJATTU KUNTOSALI MUUT
(kiertoharj.) * klo: 17.30-18.30
*Vähintään 5 osallistujaa niin tunti toteutuu, max 8 hlö
Jäsenet joilla henk.koht.
kuntosalikortti: 5€ krt.
Muut/ ilman kuntosalikorttia: 10€ krt
Jäsen jolla ei henk.koht. kuntosalikorttia: 8€ krt

Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Tästä oiva lahja isänpäiväksi tai pukin konttiin! :)
Tiedustelut ja varaukset; Annika Määttänen
personal.trainer@ypajanyllatys.fi

Nuorisotoimen syksy:
MARRASKUU:
To 3.11. klo 14:30 – 20 K-13
Pe 4.11. klo 14:00 – 17:00 Tyttöjen nuokkari
Pe 4.11. klo 17 – 22 K-13
La 5.11. klo 17 -22 K-13 Halloween bileet
To 10.11. klo 14:30 – 20 K-13
Pe 11.11. klo 14 – 17 SeiskaHaavi
Pe 11.11. klo 17 – 22 K-13
To 17.11. klo 14:30 – 20 K-13
Pe 18.11. klo 14 – 17 SeiskaHaavi
Pe 18.11. klo 17 – 22 K-13
La 19.11. klo 17 -22 K-13
To 24.11. klo 14:30 – 20 K-13
Pe 25.11. klo 14 – 17 SeiskaHaavi
Pe 25.11. klo 17 -22 K-13 Seksuaalikasvatusta
To 1.12. klo 14:30 – 20 K-13
Pe 2.12 klo 14 – 17 SeiskaHaavi
Pe klo 17 – 22 K-13
Lisätietoja: Maijalta 050 574 7732,
maija.kemppainen@ypaja.fi

Nuorten Haavin aukioloajat:
Torstaisin klo 14 – 20 K-13 Haavi
Perjantaisin klo 14 – 17 SeiskaHaavi
Perjantaisin klo 17 – 22 K-13 Haavi
Joka toinen lauantai klo 17 – 22 K-13 Haavi
Monitoimikerho lakkautettiin, koska kävijöitä ei ollut.
Uusia kerhojärjestelyitä alakoululaisille suunnitellaan,
ehdotuksia voi ilmoittaa Maijalle.
Lisätietoja: nuoriso-ohjaaja Maijalta 050 574 7732,
maija. kemppainen@ypaja.fi
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Urheilijoiden
palkitseminen vuonna 2016

YPÄJÄ 140 VUOTTA
ESIKOULULAISTEN
”Ypäjän vaakuna”
– NÄYTTELY
KIRJASTOSSA
7.– 30.11.2016

Ypäjän kunta palkitsee SM-, PM- tai
sitä korkeamman tason kisoissa menestyneitä nuoria (alle 30v) urheilijoita.
Urheilijat kirjoittavat vapaamuotoisen
hakemuksen ja toimittavat sen vapaa-aikatoimistoon
30.11.2016 mennessä, osoitteeseen Varsanojantie 97
tai riina.levander@ypaja.fi
Liikuntatoimi

VARHAISKASVATUKSEN AVOIN PERHEKERHO
KIRJASTOLLA
Marraskuun ohjelma:
• 4.11.2016: Valmistaudutaan juhlistamaan
isää ja askarrellaan isälle yllätys.
• 11.11.2016: Avon tuote-esittelijä
saapuu paikalle ja lakkaa kynnet.
• 18.11.2016: Lasten juhlapäivä
lasten oikeuksien päivän kunniaksi.
• 25.11.2016: Jumpataan Pertunkaaressa perhepäivähoitajien kanssa. Omat eväät.
Varhaiskasvatus järjestää avointa perhekerhotoimintaa
kerran viikossa kirjaston tiloissa. Osallistumismaksu
(sisältää välipalan) 2 € / perhe. Mukaan ovat tervetulleita
kaikki äidit, isät ja isovanhemmat lasten kanssa. Toiminta
on suunniteltua ja se noudattaa kunnan varhaiskasvatussuunnitelman linjauksia. Kerhoa vetää Aulikki Lindqvist.

Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja: 050-5747733

Hei!

Jos nurkissasi lojuu tarpeettomana talviurheiluvälineitä,
monoja, suksia, luistimia...
niin liikuntatoimi ottaa mielellään
vastaan lahjoituksia.
Käyttäisimme näitä nuorten liikuttamiseen sekä koulussa että vapaa-aikana.
Olisimme kovin onnellisia varastojenne
uumenista löytyvistä aarteista!
Runsaslumista pakkastalvea odotellen
Riina Levander 050 4339002

YPÄJÄN KUNTA JÄRJESTÄÄ

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
TORSTAINA 17.11.2016
Lähtö Ypäjän torilta 17.11.2016 klo 10.00
ja paluu Forssasta noin klo 12.30
Matkan hinta on 11 euroa/henkilö
Forssassa taksi ajaa kauppakeskuksiin
(Prisma, Citymarket) ja tarpeen mukaan Forssan keskustaan
Ilmoittautuminen asiointimatkalle
Taksi Tuomas Sirénille puh. 040-757 5833.

Nuorisovaltuusto on vaihtumassa
Ypäjän kuntaan valitaan uusi nuorisovaltuusto vielä kuluvan vuoden aikana.
Nuorisovaltuuston tehtävä on viedä nuorten ääntä kunnalliseen päätöksentekoon ja vaikuttaa muutenkin nuoria koskevissa asioissa. Nuorisovaltuuston toimikausi on
kaksi vuotta kerrallaan ja valtuustoon valitaan 10 valtuutettua sekä 5 varavaltuutettua.
Aikaisemmin Ypäjän kunnassa nuorisovaltuuston valinta
on tapahtunut sivistyslautakunnan toimesta,
mutta tänä vuonna lautakunta teki nuorisovaltuuston
sääntöihin muutoksen. Tästä vuodesta eteenpäin uusi
nuorisovaltuusto valitaan vaaleilla, jos ehdokkaita on
tarpeeksi. Tämä on hieno askel nuorten vaikuttamismahdollisuuksille, sillä nyt nuorilla itsellään on mahdollisuus
vaikuttaa siihen, ketkä heitä edustavat. Vaalit ovat hieno
asia myös siksi että nuoret pääsevät kokeilemaan ihan
kirjaimellisesti sitä kuinka demokratia toimii ja myös siksi
että se tuo nuorisovaltuustoa lähemmäksi nuoria.
Kiitos nykyiselle nuorisovaltuustolle kuluneesta toimikaudesta, meillä on kuitenkin vielä hetki aikaa tehdä yhdessä työtä ypäjäläisten nuorten hyväksi.
Nuoriso-ohjaaja Maija Kemppainen

YPÄJÄN JOULUNAVAUS
torilla ja Kurjenmäentiellä

torstaina 24.11.2016
alkaen klo 18.00

T a l l i n

p a i k k a

TARJOUSPYYNTÖ
Ypäjän kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia talviaurauksista ja liukashiekoituksista alkaen 1.12.2016, sopimuskausi päättyy keväällä 2019. Tarjouksessa tulee ilmoittaa
tuntiveloitushinta ja käytössä oleva kalusto. Tarjouksesta
tulee voida eritellä veloitushinta kaavatien aurauksesta, polanteen poistosta, pihojen aurauksesta ja hiekoituksesta.
Ypäjän kunta pidättää oikeuden jakaa em. työt eri urakoitsijoiden kesken. Urakoitsijoiden valintaperusteena on tuntiveloitushinta ja käytössä oleva kalusto.
Kirjalliset tarjoukset tulee toimittaa tekniseen toimistoon
17.11.2016 klo 14.00 mennessä os. Ypäjän kunta, tekninen
lautakunta, Perttulantie 20, 32100 Ypäjä. Kuoreen merkintä
”Auraustarjous tai Hiekoitustarjous”.
Lisätietoja ja tarjouslomakkeen saa teknisestä toimistosta,
puh 7626 5241/ Käkönen.
Tekninen lautakunta

Käsitöitä ja harrasteita kirjastossa,
tervetuloa ihailemaan!

Muistin virkistykseksi...
Ypäjän kunnan kuntolaatikot:

Pertunkaari, Poukkasilta, kunnantalo,
Ypäjänkylä (koulu), Kauhanoja, Kuusjoki
(Koskentie-Manninen risteys),
Jyvämäki, Käännesilta (Hyrsynkulma),
Kolin kota, Talastupa
Jokaisesta laatikosta löytyy vihko ja kynä.
Kirjaa sinne nimesi, kun liikut.
Kerro myös miten liikuit kävellen,
juosten, polkupyörällä, rullaluistellen, hiihtäen...
Huom! Uutta! Junioreille alle 18 v oma vihko.
Maaliskuun lopussa kuntoilijoiden kesken arvotaan liikkumisen riemua lisääviä yllätyspalkintoja! Lähde siis liikkeelle
ja pidä huoli, että olet mukana arvonnassa suorituksillasi!
Liikuntatoimi

KIRJASTO
YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO

Hossintie 2, 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
Facebookissa haulla ”Ypäjän kirjasto”.
ma klo 13–19
ti
klo 13–19
ke klo 13–16
to
klo 13–19
pe klo 10–16
Poikkeava aukiolo:
pyhäinpäivän aattona perjantaina 4.11. kirjasto on
avoinna kello 11–14.
Kuukauden toisena lauantaina kello 11–14, marraskuussa 12.11.

YPÄJÄNKYLÄN LAINAUSASEMA
Ypäjänkyläntie 951, 32140 Ypäjä as,
puh. 050 562 6301

AUKIOLOAJAT
ti
ke

klo 17–19
klo 10–12

MARRASKUUN NÄYTTELY

”Ypäjä 140 vuotta – vaakuna uusiksi” – esikoululaisten näkemyksiä.

KÄSITYÖ– JA HARRASTUSNÄYTTELYT

Mirja Palosen villasukkia ja virkattuja pikkuliinoja
myyntinäyttelyssä.
Sanna Mäkeläisen ”Käsityötarinoita” – leikkeitä artesaaniopiskelijan tiestä sieniretkien maailmaan.

LUKUPIIRI

Marraskuun lukupiiri kokoontuu sunnuntaina 6.11.
kello 17–19 pääkirjaston näyttelytilassa, luetaan
Erlend Loen teoksia. Käsityönkin voi ottaa mukaan.
Kahvitarjoilu.

Jouluvalot syttyvät
Kurjenmäentielle ja torialueen joulukuuseen

AVOIN PERHEKERHO

Perhekerho kokoontuu jälleen kirjastossa perjantaisin kello 9.30–11.30. Kerhoon ovat tervetulleita äidit,
isät, isovanhemmat ja perhepäivähoitajat lasten kanssa. Osallistumismaksu 2 €/perhe sisältää välipalan.

Torimyynti alkaa klo 15.00
(toripaikkojen varaus p. 02 762 6500)

TERVETULOA!
Ypäjän Yrittäjät ry

Hyvä Ypäjän nuoriso. Meille Ypäjän Nuorisovaltuustossa on kerrottu nuorten päihteiden käytöstä ja häiriökäyttäytymisestä Pertunkaaressa ja leikkikentillä hengaillessa.
Toivomme siis, että nuoret osaisivat käyttäytyä yhteisiä paikkoja kunnioittaen, jotta niiden vapaa käyttö voitaisiin jatkossakin turvata. Kiitos
T. Nuorisovaltuusto

Palveluohjauksen päällikkö
Marjatta Palojärvi tavattavissa
Ypäjän kunnantalolla
klo 12–15 ilman ajanvarausta
seuraavina päivinä
Ma 28.11.2016
Ti 13.12.2016
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

AUKIOLOAJAT

Torimyyntiä, joulupukin vierailu,
hevosajelua ja jouluista ohjelmaa.
Mehu- ja piparitarjoilu!

Ypäjän kunta

Ikäihmisille ohjausta ja neuvontaa, apua
esim. palveluiden hakemisessa, hoitotuissa,
asumistuissa yms. kaavakkeiden täytössä

KIRJASTON HILJAINEN HUONE

Kaipaatko hiljaista työ- tai lukutilaa? Kirjastossa on
tarjolla hiljainen huone, jonka voit varata käyttöösi.
Kysy lisää henkilökunnalta!

SUOMI100 -PALAVERI
Mirja Palosen villasukkia ja virkattuja
pikkuliinoja myyntinäyttelyssä.

Sanna Mäkeläisen ”Käsityötarinoita”
-leikkeitä artesaaniopiskelijan tiestä
sieniretkien maailmaan.

Suunnitellaan ja päivitetään Suomi100 –juhlavuoden
tapahtumia Maija Kemppaisen johdolla kirjastossa
tiistaina 29.11. kello 17.30.
Tervetuloa kirjastoon!

