
Kunnallinen ja seurakunnallinen tiedotuslehti
Jaetaan kaikkiin talouksiin Ypäjällä LOKAKUU 2009

Parturi-kampaamo-
Raija Pastell-Fält

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

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

Balm
ain

PARIS

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

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

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

Lauantai ja iltatyö sop. mukaan

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

Tapani Sirén
Puh. 02-7673903

GSM. 0500-594468
tsr.tekniikka.fi

Koskentie 652
32100 YPÄJÄ

Autokoulu Ypäjällä
Aloitus ti 20.10.-09 klo 19.00, Potku

On hyvä aloittaa 4 kuukautta ennen
syntymäpäivää (18 v.) tai aiottua kortin saantia.

Varsanojantie 83,  YHO:n ruokalan alakerta, ”Potku” 

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

Jouni 040 776 1223, Matti 0500 487 001.

Ojalan Baari ja Kauppa
Lämmin kotiruokabuffetti ma-pe klo 11–14
sis. lämmin ruoka, maito, leipä, salaatti, jälkiruoka ja kahvi
Tilauksesta: täytekakut, voileipäkakut, kuivat kakut, 

laatikot, piiraat jne. 
Teemme tilauksesta ruoka- ja kahvikestitykset.

Kauppa avoinna joka päivä  B-oikeudet
Avoinna ma-pe klo 7.30–18.00, la-su 10.00–18.00

Os. Turuntie 134, Puh (02) 767 3718

Tervetuloa!

Miau...

SUURI KIITOS
Salmin Artolle

Väkän pelastamisesta!!
T. Väkä ja Markkulat

VUOKRATAAN
Kaksio 58 m2 As Oy Ypäjä, osoite Rajatie 1 as 7.
Kirjalliset hakemukset 15,10.2009 mennessä os. Ypäjän 
seurakunta, Perttulantie 10, 32100 YPÄJÄ
Lisätietoja talouspäällikkö Katja Laine puh. 0400 929 226.

Kanttori Markus Leppälän
MUISTOKONSERTTI
Ypäjän kirkossa lauantaina 31.10.2009 klo 18.

Ohjelmassa yhteislaulua, Ypäjän seurakunnan 
kirkkokuoron ja Ypäjän musiikkiteatterin esityksiä 
sekä Risto Ahdin muistosanat ja rukous. 
Mukana Tapio Laurila ja Antti Riuttaskorpi.

Tilaisuus kestää noin 1 tunnin

Tervetuloa!
Ypäjän seurakunta

Uusi apteekkari kutsuu

KAKKUKAHVILLE
Pe 2.10. klo 9–17

TERVETULOA!
YPÄJÄN APTEEKKI,

Kurjenmäentie 2

VERENLUOVUTUS
torstaina 1.10. klo 15–18
yläasteella, Varsanojantie, Ypäjä.
  
OJENNA KÄTESI. Joka arkipäivä potilaat tarvitsevat yli 1000 verenluovuttajan apua. Ota virallinen henkilöto-

distus mukaan. Maksuton luovuttajainfo 0800 0 5801. .veripalvelu.   .sovinkoluovuttajaksi.

5% pelastaa 100%.

Oletko sinä yksi heistä?

www.lounasjustiina.fi     janne.vihervirta@elisanet.fi

Tervetuloa nauttimaan 
Lounaskahvila Justiinan antimista. 
Terveellinen ja maittava 
lounas joka arkipäivä klo 11–14.
Ammattitaitoista ja luotettavaa juhla- 
ja pitopalvelua. Kysy myös eväs-
pakettejamme sekä maastoruokailuja.
Tarjoamme myös musiikkia 
erilaisiin tilaisuuksiin.

Teollisuuskatu 
8, Loimaa

KYSY ROHKEASTI LISÄÄ 
   0400-830 603 Janne 
   050-360 9696 Sanna

JÄTEHUOLTOA
Aluekeräyspisteet poistuvat vuoden 2010 alussa. Liity 
edulliseen sopimusperusteiseen jätehuoltoon. Maksu 
jätehuollosta määräytyy astian tilavuuden ja sen tyh-
jennyskertojen määrän mukaan. Esimerkiksi 240 litran 
jäteastian tyhjennyksen vuosikustannus on noin 66 eu-
roa, mikäli tyhjennys on kerran kuukaudessa.
Jäteastia uusille liittyjille hintaan 42 euroa.
Ypäjäläinen jätehuoltoyrittäjä

YMPÄRISTÖHUOLTO MATTI HOSSI KY
puh. 0400 905 682

Kuntoilukauden
kevät/kesä
2009 kuntoilu-
arvonnat
Kuntoiluvihkot: 

Jutta Salmi
Jari-Pekka Salmi
Anu Vuorinen
Konsta Mäenpää
Ismo Laurila
Elviira Vieraankivi
Ari Salo
Hannu Kalmi

Kuntokortit:
Eila Puolamäki
Pekka Karhu
Lahja Kare

Palkinnot noudettavissa 
kunnan yhteispalvelupisteestä 
lokakuun ajan.

Ostetaan
1–? ha maata, josta mahd.
yht. hevosurheilualueille.

Puh. 040 833 3939
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Seurakunnan
asiat

kirkkoherra
Risto Ahti

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

39. vuosikerta.

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

Päätoimittaja:
Tapani Rasila

Taitto ja oikoluku:
Newprint Oy

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

ILMOITUSHINNAT
Ilmoitukset
0,5 € / pmm + alv

Määräpaikkakorotus
0,1 € / pmm + alv

Toistuvaisilmoitus
joka numerossa
0,4 € / pmm + alv

Yhdistysten ilmoitukset
Maksutta

TILAUSHINNAT
Ypäjän kunnan alueen
osoitteisiin veloituksetta

Tilaukset kotimaahan
20 € / vuosikerta

Tilaukset ulkomaille
Muu Eurooppa
 25 € / vuosikerta
Muut maanosat
 30  € / 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
ti ja ke klo 9.30–11.00
puh. 0400 388 170

PAINOPAIKKA
Newprint Oy

Marraskuun 2009 Ypäjäläinen
ilmestyy sunnuntaina 1.11.
Lehteen tarkoitettu aineisto 
on toimitettava kunnantalolle 
26.10.2009  klo 12 mennessä.

Joulukuun Ypäjäläinen ilmestyy 
sunnuntaina 3.12.2009.

Varhaisnuoret
1-2 -luokan Liikkis Perttulan koululla 
maanantaisin klo 13.00–14.00. Syyslomalla 
19.10. ei ole Liikkistä.
1-2 -luokan sekakerho ”Sarin kerho” 
Ypäjänkylän koululla keskiviikkoisin klo 13.00–
14.00. Keskiviikkona 28.10. ei ole kerhoa 
koulutuksen vuoksi.

Nuoriso- ja rippikoulutyö:
Isoskoulutus torstaisin seuriksella klo 15.30.
Nuortenillat perjantaisin seuriksella klo 18.00.
Pakollinen nuortenilta perjantaina 23.10. 
klo 18.00. Tällöin jaetaan rippikoululaisille 
tehtävät sunnuntain 25.10. olevaan messuun. 
Messussa jokaisella on oma vastuualueensa, 
kuten tekstien luku, kolehdin keräys, kanttorin 
ja suntion apulainen, ehtoollisavustaja jne. 
Perjantain nuortenillassa mukana myös uusien 
isosten ohjelmaa. 
Sunnuntaina 25.10. rippikoululaisille pakollinen 
kirkko klo 10.00. Rippikoululaisten on oltava 
kirkossa klo 9.30.
Syyslomaviikolla 15.10. ei ole isoskoulutusta ja 
perjantaina 16.10. ei ole nuorteniltaa.

Maata Näkyvissä -festareille 
tehdään reissu lauantaina 
14.11. Lähtö aamulla ja paluu 
yöllä. Esiintyjinä mm. Tera, 
Realismi, The Rain, Fireflight 
(USA) ja paljon muuta. 
Hinnoista, ilmoittautumisista ja 
muusta tulee tietoa kotisivuille 
(www.ypajanseurakunta.fi/
nuorisotyö) ja Kartanon koulun ilmoitustaululle 
lokakuun alusta. Sarilta voi myös festareista 
kysellä, puh. 0400 852 846. 

Lokakuun 2009 
kirkonmenot

Perhekirkko torstaina 1.10. klo 18. päivä-
kerholaisten ohjelmaa. Laulut valitsee kanttori 
yhdessä päiväkerhon ohjaajien kanssa. Kolehti 
tuodaan Kenia-koriin ja se menee oman srk:n 
päiväkerhontoimintaan.

Ehtoolliskirkko sunnuntaina 4.10. klo 10. 
Jos kaikki käy hyvin, niin tällöin Risto saarnaa 
Toksovassa Venäjällä. Mutta niin hyvin ei käy-
nyt, vaan Risto on Ypäjän kirkossa. Mikkelin-
päivä ja vanhusten kirkkopyhä. Ja perinne on 
se, että vanhuksille sitä kahvetta tarjotaan srk-
kodilla. Ja diakoniavastuuryhmä sitä tarjoaa 
ja tietysti diakoni Anne Mäkinen on mukana. 
Virret: 137, kiitosvirtenä 747, päivän päävirsi 
136 ja evankeliumi tulee saamatuolista. Uhri-
lahjavirtenä 138: 1-, ehtoollisen aikana 494, 
225, 229 ja sitten ylistysvirtenä 390: 1 ja 6. Eli 
Kiittäkäämme jää pois ja noustaan kuulemaan 
ja toivottavasti myös laulamaan ylistysvirsi ja 
sitten Herran siunaus ja loppusoitto.

Viljelijäin ja tuottajain kirkkopyhä 
11.10. ja se on ihan kaikille tarkoitettu kiitos 
kesästä -messu. Ja leipänä on jälleen omate-
koista rukihista leipää. Kirkon jälkeen perin-
teinen kahvihetki srk-kodilla. Tuottajat ovat 
koristelleet kirkon kesän tuotteilla. Ja pyhän 
aiheena on rakkauden kaksoiskäsky. Tämä on 
samalla valtakunnallinen lähetyspyhä, sillä 
lähetysseuran perustamisesta on kulunut 150 
vuotta. Jokaisessa Suomen seurakunnassa on 
saarnaa jana joku lähetystyöntekijä, entinen tai 
nykyinen. Saapas nähdä onnistuuko tämä kai-
kissa paikoissa. Sirkka Peltolaa olen pyytänyt 
Ypäjälle. Mutta jos hän ei ole vielä tullut Tan-
sanian matkalta niin Risto saarnaa, sillä hän on 
ollut sen verran Afrikassa, että kyllä se saama 
häneltäkin käy. Virret: 539: 1-5, 420: 9, 289, 
524: 1-3, 330 ja ehtoollisvirsinä ruskavirsi 575 
ja ateriavirsi 475 ja päätösvirsi 59.

Sanankirkko 18.10., jolloin on se suuri lä-
hetysmyyjäispäivä huutokauppoineen. Kirkko 

alkaa klo 10 ja itse tapahtuma klo 11 srk-kodil-
la. Päivän aihekin on hyvä: Usko ja epäusko. 
Virret: 416, 122: 4, 428, 560, 544: 1–345.

Ehtoolliskirkko 25.10. klo 10. Ja tässä 
kirkossa on jälleen kaikilla rippikoulu1aisilla-
jokin tehtävä. On lukijoita, kolehdin kerääjiä, 
kättelijöitä niin alussa kuin lopussakin. Joku 
on avustajana pitämässä ehtoollisleipäastiaa 
kädessään, kun pappi jakaa ehtoollista. Päivä 
on aiheeltaan Jeesuksen lähettiläät. Erittäin 
tärkeä on 1 Korinttolaiskirjeen sana 3: 11 ”Pe-
rustus on jo laskettu ja se on Jeesus Kristus. 
Muuta perustusta ei kukaan voi laskea”. Oppi-
laat kirkkoon jo 9.30, koska tehtäviä käydään 
harjoitellen läpi. Ja itse tehtävät Sari jakaa 
jossakin lokakuun nuorten illassa. Luettavat 
tekstit: Aamos 7: 10–15 ja Galatalaiskirje 4: 
12–20. Evankeliumi Joh. 13: 16–20. Sekä 
luetaan yleinen esirukous, Riston valmistama 
ypäjäläisiin oloihin. Virret: 516, 135, 426: 
1-4, 511, 517, ehtoollisvirsiä 319 ja 237 ja 
päätösvirsi 503.

Lähetyskynttiläpöytä sijaitsee kirkon taka-
osassa. Siellä on myös vanhan kirkon pienois-
malli nähtävissä, ja eteisessä vanhan kirkon 
ovi on entisöitynä kaikkien tarkastettavana. 
Kun tulet kirkkoon niin voit ottaa kynttilän, 
laittaa lähetyslaatikkoon haluamasi summan 
ja sitten sytyttää tuon kynttilä. Ehkä siinä sy-
tyttäessä jokin asiasi nousee rukouksen tavoin 
Taivaan Isän luokse. Siunattuja kirkkopyhiä 
toivotan kaikille. Lehdet varisevat, ja maa 
valmistautuu pitkään pimeään talvikauteen. 
Pyhäinpäivä on 31.10. klo 10 ja silloin on pe-
rinteisesti Karjalaisseuran kunniakäynti san-
karihaudoilla. Ja sunnuntaina 1.11. klo 10 on 
messu. Virret ovat marraskuun listassa.

Asiat kokosi
Risto Ahti

Yhtäkkiä häntä ei enää ollut:

MARKKU PALMOLAHTI
Toukokuun lopulla ihminen 
mielellään katselee luonnon 
heräämistä ja puhkeamista 
kesäiseen loistoonsa. Mutta 
kohtaloni on aina ollut se, että 
työkiireet estävät ainakin täy-
dellisen luonnon ihannoinnin, 
ja kun siihen sitten havahtuu, 
niin kesä on jo kypsä ja viikot 
vierivät kohti syksyä. Näin kä-
vi nyt toukokuun lopulla, sillä 
runsaat kokoukset ja tilaisuudet 
ja tapahtumat vievät ajan täy-
dellisesti. Perjantaina 29.5. olin 
jo aikaisin käymässä Loimaalla, 
niin tietyssä paikassa kännykkä-
ni sai teksti viestin Maurits Hie-
tamäen lähettämänä: Markku 
Palmolahti on kuollut. Pysäh-
dyin ja hiljenin hetkeksi. Vielä 
edellisenä päivänä Markku oli 
ollut hautausmaalla täydessä 
työntouhussa ja koska kiirei-
simmät ajat istutuksineen olivat 
alkamassa hautausmaalla, niin 
mistä nyt lisäapu kalmistoom-
me. Valmistelin lähestyvän rip-
pikoululeirin tunteja ja tiesin 
että myös Laila Moisander on 
sinne tulossa viikoksi pois hau-
tausmaalta valvojaksi ja perään 
katsojaksi vilkkaalle nuorten 
porukalle. Nyt olisi siis hau-
tausmaalla suuri vaje tärkeim-
pään aikaan. Vainajia oli paljon 
tiedossa siunaukseen ja mietin 
sitäkin, että pääsenkö ollenkaan 
Markun siunaukseen. Ruuhka 
tuntui sietämättömältä. Kuole-
ma ei koskaan katso aikaa. Se 
tulee ja aina yllättäen. Niinpä 
Markun äiti Anja jäi yhtäkkiä 

yksin. Pitäisi häntä myös jos-
sakin välissä lohduttaa. Niinpä 
otin yhteyttä Anjaan, äitiin, jo-
ka usein on ollut seurakunnan 
tilaisuuksissa Markun kanssa. 
Mutta kyllä minulle selvisi, että 
ystävät eivät olleet Anjaa unoh-
taneet. Ovikello soi ja suruun 
tuotiin lohdutusta. On hyvä että 
surevalla on ystäviä, jotka myö-
täelävät menetyksessä. Toivon 
että jokaisella on näitä ystäviä 
surun kohdatessa.

Markulla oli 
kädentaitoja

Maurits Hietamäki kertoi, että 
viimeisenä työpäivänä Mark-
kua olivat alkaneet Ypäjän van-
han asiat kiinnostaa. Niistä hän 
oli ennenkin kysellyt, mutta nyt 
torstaina 28.5. Markku kysyi, et-
tä tultiinko Ypäjän kappelikirk-
koon ennen vanhaan veneellä. 
Maurits oli vastannut, että kyllä 
Mannisista ja Palikkalasta ve-
neiltiin kirkkoon, mutta muista 
kylistä pääsi kävellen kaikkein 
nopeimmin. Siis viimeiseksi 
keskusteluksi jäi kirkkomatkan 
tekotapa. Sinä iltana äiti ja poi-
ka olivat istuttaneet perunaa ja 
Markku oli sanonut, että hän 
menee sängylle hieman hui-
laamaan. Sieltä sitten äiti Anja 
löysi poikansa menehtyneenä. 
Ja Jumala jäi äidin ainoaksi tur-
vaksi. Mutta ei Anja yksin ole, 
sillä ystäviä riittää raamattupii-
ristä ja muualtakin. Ja kun An-
ja saapuu asumaan kuntasalin 

talon asuntoonsa, niin siitähän 
on lyhyt kävelymatka kirkkoon 
ja muualle. Kartanonkylän talo 
on liian kaukana autottomalle 
ihmiselle.

Markku Pentti Juhani Pal-
molahti oli syntynyt 29.11.1952 
eli hän oli 56 vuoden ikäinen. 
Monena kesänä hän oli touko-
kuusta lokakuun loppuun hau-
tausmaan hommissa. Siellä hän 
teki kaikenlaisia puusepäntöitä-
kin. Kirkon uusittu puuaita on 
hänen valmistamansa. Samoin 
niin sanottu pumppukoppi eli 
painesäiliökoppi, jonka Markku 
yhdessä Mauritsin kanssa teki. 
Pumppuhan on joen rannassa, 
vaikka kansa puhuukin pump-
pukopista. Jopa pappilan kuis-
tin käsikaiteen Markku valmisti 
ja monta muuta. Toki hän oli 
mukana kaikessa mitä hautuu-
maalla tehtiin mullan vaihtoja 
myöten. Äitini Fannyn vanhan 
tuolin hän korjasi, niin että sii-
hen uskalsi istua. Tämä työ ta-
pahtui Markun omalla ajalla, ei 
seurakunnan ja pieni korvaus-
kin siitä maksettiin. Sanon tä-
män siksi ettei tule vääriä johto-
päätöksiä. Kansahan tekee joh-
topäätöksiä asioista, jotka ovat 
täysin vääriä. Aikanaan tuolla 
Siittolanmäellä hevoskoululla 
Markku oli hommissa ja puuse-
päntaitoisena teki ikkunoita ja 
kaappeja muuta sellaista.

Aktiivinen tilaisuuksissa 
kävijä

Markku kävi mielellään seu-
rakunnan tilaisuuksissa. Raa-
mattupiirissä äitinsä kanssa ja 
keväältä muistan, kun hän tuli 
yksin autollaan Ypäjänkylän 
seurojentalolle kylvöjen siuna-
ukseen. Taisi hän olla muka-
na Paijan Menninkäissaunan 
iltajutussakin. Hän oli aktiivi-
sesti mukana Kartanonkylän-
 Varsanojan evankelisen osaston 
toiminnassa. Hän ajeli hiljak-
seen autollaan ja katseli paik-
koja. Aikanaan hän oli mukana 
seurakunnan nuorten perjantai-
illoissa vanhalla srk-salilla. Sii-
nä talossa, jonne Anja-äidin on 
nyt muutettava, jotta pärjäisi. 
Muistan Markun tulleen aina 
ajallaan tuohon iltaan, mutta 
osa nuorista tuli varsin myö-
hään, joten nuoren aviomiehen 
iltaloma oli jo päätöksessään ja 
siksi läksin kotiin, kun viimeiset 
saapuivat. Seurakunnassa toimi 
myös miestenpiiri, joka usein 
kokoontui partiomajalla. In-
nokkaimmat piirin jäsenet ovat 
jo iäisyyskutsun saaneita. Kun 
vuoden 1985 alussa uusi srk-ta-
lo oli valmis, niin miesten piiri 
päätti siellä pitää iltansa ennen 
talon vihkimistä. Ilmoitus oli 
asiasta miehille. Kun klo 18.30 
vielä tein työhuoneessani kirjoi-
tusta, niin muistaakseni Hilkka 
Mäkilä koputti ikkunaan, että 
ovi auki uuteen srk-kotiin. Sa-
noin että juttuni teen loppuun 

ja onhan vielä puoli tuntia aikaa 
tilaisuuteen, joka on pelkästään 
miehille tarkoitettu. Niin siinä 
vain kävi, että iso naisjoukko 
tuli uteliaisuuttaan miestenpii-
riin nähdäkseen uuden srk-ko-
din sisältäpäin.

Markku Palmolahti menetti 
isänsä Pentti Mikko Palmolah-
den jo 3.5.1984. Juuri siihen 
aikaan alkoi uuden srk-kodin 
rakentaminen Pentti Vastamäen 
rakennusfirman toimesta. Ja kun 
koulunpäätöspäivä oli, niin oppi-
laat olivat peruskiven muurauk-
sessa mukana. Samassa kuussa 
Markun isä siunattiin ja vanha 
srk-sali oli vielä käytössä.

Markku ei paljoa puhunut, 
mutta käsistään hän oli ai-
kaansaava. Puutyöt olivat hä-
nen taitolajinsa. Yksikseen hän 
seurakunnan hautausmaan va-
rastorakennuksessa valmisteli 
puutöitään, kuten puuaidan. Ja 
muistan että joskus aikanaan 
hän osallistui lähinnä yhden 
päivän retkille äitinsä kanssa ja 
nautti näkemistään. Varsinkin 
saaristossa hän nautti olostaan, 
sillä onhan se elämys kuivan 
maan ihmiselle. Nyt on hänen 
kohdallaan elämä siirtynyt his-
toriaan ja vanhan virren sanoilla 
”Purjeisiini tuulta anna, mua 
kanna, meren yli mailleni. Pidä 
Jeesus itse perää, Herra herää, 
muuten hukkuu haahteni”. Ju-
malan sana oli monenmoisessa 
muodossa tullut hänelle tutuksi.

Risto Ahti

Maaliskuun Lapin matka
on 6.–13.3. ja uusi kohde Äkäslompolo ja suosittu Seita-
hotelli. Täysihoito. Ja koska hotelli on hyvin suosittu, niin 
ilmoittautumiset (ja esitteen tilaukset samasta paikasta) 
lokakuun 23. päivään mennessä. Matkapojat, Turku,
puh. 010 232 3970. Risto vetäjänä Ylläksen tuntijana.
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Ypäjän srk:n diakoniatyö 
lokakuussa 2009
Diakoniatoimisto avoinna tiistaisin ja 
keskiviikkoisin klo 9.30 – 11.30 
puh. 0400 388 170
Kultaisen iän kerhot torstaina 1.10. klo 11–13, jolloin 
matkaterveiset Petroskoin uuden Pyhän Hengen kirkon 
vihkiäisistä tuovat matkalaiset, ja 15.10. aiheena Enkelit 
raamatussa ja elämässä, kerhoissa mukana Tapio 
Laurila ja Anne Mäkinen ja vierailijoita. Lounas 4 €.

Vanhusten viikko:
Vanhusten kirkkopyhä 4.10. jumalanpalveluksen 
jälkeen kirkkokahvit seurakuntakodissa.
Vanhusten viikon juhla torstaina 8.10. klo 11 alkaen 
seurakuntakodilla lounaineen.
Forssan Seudun Omaishoitajien tilaisuus perjantaina 
9.10. klo 11 alkaen seurakuntakodilla.
Hartaudet palvelukeskuksessa keskiviikkona 14.10 ja 
28.10. klo 13 Hoivalla ja 13.30 Ruustinnassa, mukana 
Tapio Laurila ja Anne Mäkinen.
Keva-kerho keskiviikkona 14.10. klo 12 Lukkarin 
työtuvalla, Tapio Laurila ja Anne Mäkinen.
Työttömien ruokailu joka keskiviikko klo 11.30 
seurakuntakodilla 3 €.
Tervetuloa Ypäjän kirkkoon ja seurakuntakodin 
tilaisuuksiin!

Lokakuun 
Päiväkerhotiedote
Tervetuloa Perhekirkkoon 
to 1.10.2009 klo 18.00 
Ypäjän kirkkoon.
Kerhojen uudet kokoontumisajat:
Maanantai 3-vuotiaat Puolukat (ryhmä 1) 
 klo 9–11 
 5-vuotiaat Mansikat klo 12–15
Tiistai 4-vuotiaat Mustikat klo 9–11
Keskiviikko 3-vuotiaat Puolukat (ryhmä 2) 
 klo 9–11
 5-vuotiaat Mansikat klo 12–15
Torstai 4-vuotiaat Mustikat klo 9–11
Kirjastovierailu:  KE 7.10. klo 12.00
 Mansikkaryhmäläisillä (5-v.). 
 Tuokaa lapset suoraan kirjastoon. 
 Täältä kävelemme takaisin kerhoon 
 ja kerho loppuu normaalisti 
 klo 15.00. Säänmukaiset ulkovaatteet. 
Syysloma:  To 15.10. ja Ma 19.10. 
 ei ole kerhoja. 
Valokuvaus:  Ke 4.11.09 klo 9.00–12.00 välillä.  
 Tarkemmat, ryhmäkohtaiset ajat  
 ilmoitetaan myöhemmin. 
Lisätietoja voi kysellä päiväkerhosta 050 304 3926.

Hän oli kanttorimme 11 vuotta:

MARKUS LEPPÄLÄ

Kakkua ja kaakkua – leipää ja limppua:

SUURMYYJÄISET
sunnuntaina 18.10. Srk-kodilla

Myyjäistapahtuma huutokaup-
poineen on sunnuntaina loka-
kuun 18. päivänä, jolloin on 
nimipäiväänsä viettävä Satu ja 
Säde, alkaen kirkon jälkeen klo 
11.00 pienellä hartaudella ja 
sen jälkeen on myyntiä. Tällä 
tapahtumalla on vuosikymme-
nien perinne. Kaikkia kutsutaan 
kahvittelemaan ja seurustele-
maan sekä myös ostamaan ja 
huutamaan.
Leivonnaisia toivotaan 
lahjoituksena

Jokainen voi halutessaan lei-
poa kotona hiivaleipää, kahvi-
kakkua. Mitä tahansa. Tavaraa 
otetaan vastaan klo 9.00 alkaen 
srk-kodilla tuona sunnuntaipäi-
vänä ja tavaraa voi tuoda ai-
na myyjäisten alkuun saakka. 
Lahjoitustavaran voi myös itse 
hinnoitella valmiiksi.
Hernekeittoa kannuihin ja 
sitten kotiin nauttimaan hy-
vää keitosta

MYYJÄISET ALKAVAT 
siis klo 11 ja ohjelmassa on 
arvontaa, kahvittelua. Tavaran 
myyntiä kestää noin kolme 
varttia eli 45 minuuttia. Herne-
keittoa voi ostaa kotiin ja toki 
sitä voi halutessa nauttia pai-
kankin päällä. Myös perunaa ja 
juureksia ja ternimaitoa on aina 
ollut myynnissä. Arvonta suori-
tetaan noin klo 11.40 tienoilla 
ennen huutokauppaa.
Lähetysvastuuryhmä 
ottaa myös tavaraa vastaan

Ypäjällä on aktiivinen lähe-
tysporukka. Heille voi etukä-
teen viedä tavaraa. Tämä jouk-
ko on myös toimihenkilöinä 
myyjäisissä. Eeva Lehtinen on 
pääemäntänä ollut hyvin kauan. 
Ja lisäksi on pääemäntiä kuten 
Aino Tuura ja Paula Puukka. 
Lähetysryhmän puheenjohtaja-
na on Erkki Tuomonen ja muita 
jäseniä Helvi Vesanen, Johan-
na Pietilä, Arja Vuorentausta, 
Ritva Paloposki, Leena Lintu-
kangas, Marjatta Pääjärvi, Liisa 

Rautiainen, Tuula Jussila, Mar-
ja-Leena Heikkilä, Paula Mar-
tikainen, Anja Jaakkola. Myös 
srk-kodin siistijä ja emäntä 
Liisa Hietamäki on mukana. 
Ja kirkkoneuvostosta on Pirk-
ko Lipponen. Ja toki keittiöön 
mahtuu muitakin talkoolaisia. 
Tulkaa rohkeasti mukaan.
Valkosipulikilpailu on 
taas mukana ohjelmassa

Noin kolmenkymmenen 
vuoden ajan on ollut näitten 
myyjäisten yhteydessä valko-
sipulikilpailu, sillä innokkaasti 
Ypäjällä viljellään monissa ta-
lojen puutarhoissa valkosipulia. 
Joillakin on pappilasta saatu 
kanta edelleen kasvussa. Tuo 
kasvattamasi valkosipuli sel-
laisenaan huutokauppapöydälle 
nimellä varustettuna. Arvonnan 
aikana tarkastelemme niitä si-
puleita ja palkintoa on luvassa. 
Valkosipulikilpaan saavat osal-
listua myös ulkopaikkakunta-
laiset. Kaikki saavat kunnia-
kirjan.
Huutokauppa pidetään 
kello 11.45

Perinteinen huutokauppa al-
kanee varttia vaille kaksitoista 
arvonnan päätteeksi. Siinä myy-
dään mm. myymättä jääneet ta-
varat. Sinä voit myös lahjoittaa 
tavaraa huutokauppaan tuomal-
la tavara erityiselle huutokaup-
papöydälle. Jos et jotakin tar-
vitse, niin siitä vaan huutokaup-
paan niitä tuomaan Tapanani 
on myös ystävällisesti pyytää 
jotakin tavaraa huutokauppaan 
eri ihmisiltä, eli julkaistaan ns. 
julkkislista. Tavarat voi tuoda 
huutokauppapöydälle ennen 
tilaisuutta tai vaikkapa aikai-
semmin kirkkoherranvirastoon. 
Tavaran voi varustaa nimellä tai 
jättää nimensä pois. Myös ohje-
hinta huutokapan meklarin työn 
helpottamiseksi voidaan tava-
ran yhteydessä mainita. Olen 
jälleen huutokaupanpitäjänä ja 
toivottavasti Keijo Leppänen 

taas kerran on apuna, ja jos jo-
takin viitettä hinnasta on niin se 
helpottaa työtä. Tavara huuto-
kauppaan voi olla mitä hyvänsä 
leipomuksista esineisiin asti. 
Perinteisesti on entisen SPAR-
kaupan tyttöjä ollut kirjureina 
eli merkkaamassa tavaran hin-
nan ja ostajan ylös ja toinen on 
ottanut rahat vastaan. Voisiko 
perinne jatkua, Liisa Jokinen 
ja muut. Tervetuloa mukaan. 
Kaikki tuotto menee nimikko-
kohteillemme Tansaniassa ja 
Keniassa Suomen Lähetysseu-
ran ja Evankeliumiyhdistyk-
sen kautta. Kohteemmehan on 
Kisumun kehitysvammakoulu 
Keniassa sekä kohteet Pohjois-
Tansaniassa erityisesti Moshin 
alueella. Jos tavarassa ei ole 
nimeä, niin antaja ei tule julki, 
ja jos se siinä on, niin helposti 
se mainitaan. Jos et itse ehdi 
tuomaan niin anna se jonkun 
toisen tehtäväksi tai tuo etukä-
teen virastoon.
Tämän vuoden julkkislista

Nyt julkaisen listan joilta tä-
nä vuonna toivon tavaraa. Lis-
tassa on moniakin joilta olen 
jo aikaisempina vuosina jotakin 
pyytänyt, ja monia jotka ovat 
olleet jopa peräkkäin vuodesta 
toiseen johtuen siitä, että heil-
lä on hyvää ja persoonallis-
ta tavaraa. Taas kerran toivon 
seuraavilta jotakin huutokaup-
paan. Eero Aaltonen ja Keijo 
Leppänen (ovat olleet ennenkin 
useaan kertaan), toimitusjoh-
taja Kirsi-Marja Hiidensalo ja 
pankinjohtaja Pekka Moisan-
der, Taina Kuivamäki, Hannu 
Vähämäki, Virva Mali, Tapio 
Ahonen, Anne ja Matti Alanko, 
Liisa ja Matti Sipponen, Mai-
ja ja Jouko Muuronen, Sylvi 
Leino (voi miten ihanat piira-
kat), Raili Aro, Eeva ja Matti 
Mikkola, Liisa Hietamäki, An-
ne Mäkinen, Pirjo Kivenkor-
va, Maurits Hietamäki, Valto 
Raaska (ihanat lintuveistokset), 

Airi ja Lauri Ikonen, Keijo 
Vuorentausta, Sakari Sillanpää, 
Raili Mäntylä, Irja Kari, Paula 
ja Rauno Martikainen. Marja ja 
Heikki Levomäki. Simo Suon-
pää, Pauli Hakanen, ja tottahan 
toki Helmi Mattila ja Marja 
Mäenpää ja Tamara Rämö mu-
kaan, Salme ja Valto Hepomaa, 
Esa Helenius, Kaarina Kauppi-
la, Ritva ja Antti Hossi, Ismo 
ja Kaija Hokka, Mari Tuomi-
nen, Anne ja Matti Järvinen, 
Margit Kantola (jos vielä on 
näillä main ja jos ei ole, niin 
joku soittakoon hänelle tervei-
set), Ritva ja Harri Juva, Ritva 
ja Kari Järvinen, Sture Juslin, 
Hannu Kalmi, Eeva Meller, Aili 
Seppänen, Eeva ja Ilkka Teperi, 
Annikki Tuura, Sinikka Malin, 
Mikko Malin, Marita ja Pekka 
Uusitalo, Satu ja Markku Lep-
pälahti, Anne Lindholm, Terhi 
ja Timo Löfstedt, Tiina ja Juk-
ka Mäkeläinen, Marja-Leena 
ja Aamos Ojala, Riitta ja Arto 
Pyykkö, Anne ja Jari Rämö, 
Terttu ja Tauno Salmi, Pirkko 
ja Teuvo Suvanto, Lempi Tuo-
monen, Marja Vääri, Anu Kul-
lanen, Tarja ja Marko Virtanen, 
Raija ja Pentti Toivonen, Milja 
ja Markku Toukola. Urho Puuk-
ka. Hilkka Mäkilä. Ystävä hy-
vä. Jos sinulla on tavaraa, jonka 
haluaisit huutokaupata, niin ole 
hyvä ja tuo se huutokauppaan. 
Vielä tähdennän ohjehinnan 
mainitsemista kaupattavan ta-
varan yhteyteen, jos haluaa.

Perinne on ollut se että kenel-
täkään ei ole etukäteen kysytty 
eikä varsinaista kirjettä huuto-
kauppaan osallistumisesta ole 
lähetetty ja aina on huutokaup-
pa saanut hyvän vastaanoton. 
Toivotan siunausta myyjäisiin 
ja huutokauppaan. Tervetuloa 
mukaan vuoden hauskimpaan 
tilaisuuteen lokakuun 18. päivä-
nä kuluvaa vuotta 2009

Risto Ahti

Pertunpäiviä juhlittiin Ypäjällä 
elokuun lopulla 22.–23.8. Niis-
sä oli myös Markus Leppälä 
kanttorin tehtävissä. Viimeinen 
messu hänellä oli kirkossa sun-
nuntaina 23.8. klo 10, jolloin 
myös 1959 ripille päässeet tu-
livat kirkkoon muistelemaan 
50 vuotta sitten ollut rippi-
kouluaan. Kuulemma hän oli 
valinnut päätössoiton kirkos-
sa juuri heille. Sitten mentiin 
srk-kodille kahvittelemaan ja 
syömään Eeva Lehtisen teke-
miä herkkuja. Siellä kahvilla 
oli Markuskin mukana. Kahvin 
jälkeen jokainen rippikoululai-
nen sai esitellä itsenä ja ker-
toa asioistaan niin paljon kuin 
halusi. Jonon viimeisenä oli 
Markus Leppälä, ja kysyinkin, 
että koska sinä olet päässyt 
ripille. Ja Markus vastasi että 
vuonna 1991 Hauholla, jossa 
hän oli syntynyt 25.11.1976. 
Ja sitten veisattiin tuttu vir-
si Soi kunniaksi Luojan. Tä-
mä Sibeliuksen virsi jäi Mar-
kuksen viimeiseksi julkisesti 
soittamaksi virreksi. Ja sitten 
lähdimme ulos peräkanaa ja 
sanoin meneväni museolle kat-

somaan, ketkä nyt on valittu 
Ypäjän Pertuksi ja Kertuksi. Ja 
Markus lähti kotiaan kohden 
Lepolantielle, ja sanoin terve 
vaan. Vanhat rippikoululaiset 
jäivät vielä keskenään puhele-
maan joksikin aikaa.

Tiistaina 25.8. sain kuul-
la, että Markus on lähtenyt 
tästä elämästä yli ajan rajan 
vain 32 vuoden iässä. Markus 
Pekka Ilmari Leppälä ehti olla 
kanttorina Ypäjällä 11 vuotta. 
Hänen muuttokirjansa tulivat 
tänne 1.9.1998 Turun Martin 
seurakunnasta. Hän oli Turussa 
opiskelunsa takia. Muutamaa 
päivää myöhemmin minua 
pyydettiin siunaamaan Markus 
Vanajan kirkossa lauantaina 
12.9., mutta juuri tuona päi-
vänä olin täydellisesti estynyt. 
Viikkoa aikaisemmin tai viik-
koa myöhemmin olisi hyvin 
sopinut. Niinpä Markukselle-
kin tuttu pappi eläkkeellä ole-
va Hauhon kirkkoherra Sakari 
Isotalo siunasi Markuksen. Se 
sopi hyvin senkin takia, et-
tä Sakari Isotalo oli kastanut 
Markuksen Hauholla ja siitä 
tilaisuudesta oli olemassa jopa 

äänite. Itse olin lähettänyt ad-
ressiin kirjoittamani pienen pu-
heen joka muistotilaisuudessa 
luettiin. Seurakunnasta oli iso 
joukko työntekijöitä Markuk-
sen hautajaisissa.

Soitinten kolmiyhteys

Markuksen isä Vesa-Pekka 
Leppälä kertoili Markuksen 
musiikkiopinnoista. Hän aloitti 
klarinetin soittamisella, sitten 
tuli kuvioihin piano ja opet-
tajien ehdotuksesta vihdoin 
urut. Ypäjän musiikkiteatterin 
orkesterissa monissa kesän 
näytöksissä Markus soitti kla-
rinettia. Markuksen isä kertoi 
olleensa Annie mestariampu-
jaa katsomassa ja piti näytök-
sestä kovasti. Hän ihmetteli 
miksi Hämeen Sanomat eivät 
millään tavalla kertoneet Ypä-
jän musiikkiteatterista. Se olisi 
ollut mainitsemisen arvoinen 
asia. Muistelen vuosien takaa 
Sampo-oopperaa, Sammon ta-
rinaa, jonka Paavo Liski ohja-
si. Siinä Markus soitti Riikka 
Jaakolan johtamassa orkesteri 
myös klarinettia. Eräänä ker-

tana kahvitauolla Markustakin 
nauratti kun oli huimassa kor-
keudessa sateenkaarella Ukko 
Ylijumalana, niin joku katsoja 
oli pelännyt putoamistani siinä 
etupenkillä ja oli huudahtanut: 
Herra Jumala, se putoaa. Jo-
ku toinen katsoja oli sanonut 
että väärä titteli: se on Ukko 
Ylijumala. Orkesteri oli sii-
nä pappilan navetan nurkassa 
siihen aikaan ja ääni oli sinne 
kantautunut. Nykyisin orkeste-
ri on keskellä näyttämöä.

Markus osallistui kaikkeen 
toimintaan, mitä nyt kantto-
rin eteen sattui seurakunnassa. 
Kirkon urkuparvi oli hänen tär-
kein työpaikkansa. Usein arki-
päivinä kuului kirkosta urkujen 
ääni kun Markus harjoitteli. 
Siellä hän johti kirkkokuoroa 
ja sieltä hän monissa hautajai-
sissa esitti myös yksinlaulua. 
Maan korvessa kulkevi lap-
sosen tie oli hän lempilaulun-
sa. Yksinkertaisen herttainen 
laulu ja monien toivoma se 
oli. Kinkerikierrokset tehtiin 
talvella eri puolille Ypäjää ja 
joulun alla oli niitä kierroksia 
erilaisissa paikoissa. Kesäisen 

kauniit pihakirkot ovat jääneet 
mieleeni, ja monesti otettiin 
myös seurakunnan soitin mu-
kaan auton takakonttiin.

Omat erikoisuutensa olivat 
palvelutalon hartaudet, jossa 
ehtoolliskierroksillani vanhuk-
set lauloivat paljon Markuksen 
johdolla. Ja päiväkerhossa hän 
oli odotettu, koska lapsia piti 
harjoituttaa perhekirkkoja ja 
muita juhlia varten.

Monissa kirkkokonserteis-
sa, kuten Tapio Laurilan vetä-
missä Markuksella oli myös 
oma osuutensa. Soittajana hän 
esiintyi ja myös yhtenä lau-
lamassa jossakin kuorossa tai 
pikku ryhmässä. Myös mo-
niin tilaisuuksiin hän pyydet-
tiin mukaan. Viimeksi hän oli 
Ypäjänkylän rukoushuoneella 
lähetys- ja kansanopistoillas-
sa säestäjänä. Jos kirkossa oli 
kaste, niin mielellään Markus 
säesti lastenlaulua kastejuhlas-
sa. Kännykkä oli hänelle tär-
keä työväline: monet musiik-
ki- ja lauluehdotukset hän esitti 
niin hääparille kuin lukuisille 
vainajien omaisille hautajaisiin 
valmistauduttaessa. Myös met-

säkirkoissa ja laavuilla olimme 
ja Markuksen lempilaulu oli 
574: ”On kaunis synnyinmaam-
me, maat metsät järvet sen. Me 
Luojan töitä saamme katsel-
la kiittäen. Taas lauhat tuu-
let soittaa urkuja hongiston ja 
Herraa kunnioittaa, hän kaiken 
Luoja on.” Ja on vielä toinen-
kin virsi jossa urut mainitaan. 
Se liittyy pyhäinpäivään jos-
sa muistellaan poisnukkuneita 
rakkaitamme: ”Soi pauhu uusi 
urkujen, helinä kaunis kannel-
ten taivaassa valtavasti.” (144: 
5). Ja kuoronjohtajalle, päivät 
yönsä tehneelle, tosin lyhyeksi 
se jäi, sopii vielä tuo jatke: 
”Myös kuoro lunastettujen nyt 
yhtyy ääniin enkelten veisaten 
riemuisasti.”

Kaikkien seurakunnan työn-
tekijöiden, luottamushenkilöi-
den ja seurakuntalaisten kaipa-
uksiin liittyen kiitän Markusta 
hänen kohtalaisen pitkästä työ-
kaudesta Ypäjällä.

Risto Ahti
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Vasara ja nauloja

Pyhäinpäivä 
31.10. Ypäjän 

kirkossa
Lauantaina lokakuun viimei-
senä päivänä 31.10. vietetään 
pyhäinpäivää, poisnukkuneiden 
muistopäivää.

Jumalanpalvelus klo 10 kir-
kossa. Mukana on myös kirkko-
kuoro, johtajana Tapio Laurila. 
Kirkossa luetaan kaikkien vuo-
den aikana poisnukkuneiden 
nimet, myös muualla kirjoissa 
olevat mutta tänne haudattujen 
nimet. Saarnan jälkeen kirkko-
kuorolaiset sytyttävät kyntti-
län jokaisen nimen kohdalla ja 
päätteeksi kuoro laulaa. Perin-
teinen kunniakäynti kirkon jäl-
keen Karjalaan jääneiden muis-
tomerkillä, jossa on ollut virsi, 
seppeleen lasku ja pieni puhe ja 
virsi. Pyhäinpäivän jumalanpal-
veluksen virret: 621, 126, 146, 
624, 142: 1-, 145: 5-7.

Risto Ahti

Kiitos kesästä 
-pyhä 11.10.

Maatalouden kirkkopyhä – 
Valtakunnallinen lähetyspyhä

Sunnuntaina 11.10. klo 10 vie-
tetään Ypäjän kirkossa messua, 
jonka jälkeen juodaan kirk-
kokahvit seurakuntakodilla. 
Perinteisesti maatalousnaiset 
kahvittavat ja ehtoollisella on 
uutisleipää jaossa. Saarnassa on 
Risto Ahti mukana, mutta koska 
vietetään koko Suomessa valta-
kunnallista lähetyspyhää (Suo-
men Lähetysseura 150-vuotias), 
ja pyrkimys on, että kaikissa 
Suomen kirkoissa on mukana 
lähetystyöntekijä, niin Ypäjälle 
tulee Maarit Haltia, joka on 
toiminut Botswanassa fysiote-
rapeuttina. Hänen miehensä on 
samaan aikaan Jokioisten kir-
kossa. Maarit tuo lukupulpetista 
terveisiä Botswanasta kertoen 
myös sikäläisistä kiitostavoista 

kun satoa on korjattu. Botswa-
nan naapurimaasta Namibiasta 
(Ambomaa) Risto tuo muuta-
man muiston.

Kirkkokahveilla on osan-
ottajilla mahdollisuus kysellä 
Botswanan asioista Maaritilta. 
Ja varmasti monia kiinnostaa 
sekin, millaista on olla fysiote-
rapeuttina Afrikassa, joten sen 
alan asiantuntijat tervetuloa nyt 
myös mukaan. Maarit ja Eero 
Haltia ovat tietääkseni Someron 
nimikkolähettejä.

Valmistautukaamme nyt kii-
tospyhään, sillä kulunut kesä 
on ollut sään puolesta hyvä ja 
ainutkertainen.

Terveisin 
Risto

Vartu YpäjälläVartu Ypäjällä
Varhainen tukeminen – moniammatillisen verkoston kuulumisia

Ypäjän yö 22.8.09
Vartu-työryhmä on kokoontu-
nut säännöllisesti joka kuukausi. 
Ryhmään kuuluu opettajia, ku-
raattori, terveydenhoitaja, sosi-
aalityöntekijä, perhetyöntekijä, 
Hevosopiston edustaja, päiväko-
din edustaja, sovittelun ohjaaja 
(Forssa), poliisi, nuorisotyönteki-
jöitä jne. kaiken kattava edustus 
niistä, jotka työskentelevät Ypä-
jällä lasten ja nuorten parissa. 

Kokouksessamme elokuussa 
oli pohdinnan aiheena Ypäjän 
yö ja nuorten käyttäytyminen. 
Tiesimme, että alkoholi näytte-
lee vahvaa osaa alaikäisten juh-

linnassa. Päätimme jalkautua 
seuraamaan nuorten illanviettoa, 
jotta saisimme todellista tietoa 
nuorten päihteiden käytöstä.

Kunnan ja seurakunnan nuori-
so-ohjaajat kiersivät keskustan ja 
Pertunkaaren ympäristöä tapah-
tuman aikana ja sen jälkeen. Suu-
ri joukko nuorisoa oli kokoon-
tunut Pertunkaaren maastoon ja 
alkoholi näytteli heidän keskuu-
dessa pääroolia. Nuoret olivat 
pääasiallisesti yläkouluikäisiä. 
Ohjelman päättymisen jälkeen 
nuoret jatkoivat juhlintaa sekä 
keskustassa että Pertunkaaressa. 

Huolestuttavaa oli myös alakou-
luikäisten ”hengailu” keskustassa 
puolen yön aikaan, koska he eivät 
saaneet hyvää mallia juhlivista 
nuorista. Nuorten juhlinta jatkui 
pitkälle aamuyöhön.

Yhteenvetona voidaan todeta, 
että päihteet ovat huolestuttavan 
suuressa roolissa nuorten elämäs-
sä, varsinkin viikonloppuisin ja 
tapahtumien yhteydessä. Vastuu 
alaikäisten päihteiden käytöstä 
on meillä aikuisilla. Onko hom-
ma hallussa?

Sari & Hissu
Vartu-työryhmä

Lämmöneristys-
määräykset 1.1.2010

Ympäristöministeriö asetus 
rakennusten lämmöneristys-
vaatimuksista tulee voimaan 
1.1.2010.

Asia on pohdiskeltu myös 
vilkkaasti Ylen ohjelmissakin. 
Enemmän taitaa olla vastusta-
jia kuin puolestapuhujia. Vas-
tustajissa on merkittäviäkin ra-
kennusalan professoreita. Kan-
nattajat eivät ole suurta ääntä 
vielä pitäneet. Eristevalmistajat 
varmaan hurraavat ja nostavat 
tulostavoitteitaan ensi vuodelle, 
näin on jo käynytkin. On selvää 
että valtakunnallisia tavoitteita, 
joita näillä määräyksillä haetaan, 
saadaan vasta kun lähes koko 
rakennuskanta on käyty lävitse. 
Rakennusten iäksi laskennalli-
sesti määritetään noin 50 vuotta. 
Rakennusta kun huolettaan ja 
ylläpidetään, käyttöikä saattaa 
olla huomattavasti pidempikin. 
Eipä taida olla tämän lukijoiden 
elinaikana näistä määräyksillä 
haettuja vaikutuksia havaittavis-
sa, jos ei lasketa lahovaurioita, 
joista viisaat alan asiantuntijat 
ovat varoittaneet.

Lämmöneristys määräykset 
tiukkenevat merkittävästi tämän-
hetkiseen verrattuna. Määräykset 
koskevat kaikkea omakotitaloja 
koskevaa rakentamista niin uutta 
rakentamista kuin vanhan laa-
jentamista tai muutostöitä. Mää-
räykset koskevat myös vapaa-
ajan asuntoja, jotka tulevat/ovat 
kokovuotiseen tai talviaikaiseen 
käyttöön sekä niiden laajennus-
/muutostöitä. Eniten ja merkit-
tävästi tämä vaikuttaa vapaa-
ajan asunnon käyttötarkoituksen 
muutosta asuinrakennukseksi. 
Tulevilla määräyksillä se käy nyt 
jo suoraan sanottuna mahdotto-
maksi. Tavanomaisia hevostal-
leja, sikaloita ymv. eläintiloja 
eivät nämä määräykset koske. 
Jos hevostallin yhteyteen raken-
netaan asuinhuoneisto, niin niil-
tä osin (asuinhuoneiston) kyllä 
määräyksiä on noudatettava.

Käytännössä eritysmääräys-
ten muuttuminen aiheuttaa seu-
raavaa. Ulkoseinien lämmön-
eristysvahvuus lasi- tai mineraa-
livillalla kasvaa noin 190 mm:stä 
270 mm:iin. Näin ollen seinära-
kenteen kokonaisvahvuudeksi 
tulee noin 360 mm (puuvuora-
us) ja rakenteesta riippuen jopa 
enemmän. Arvokkaammalla ja 
eristävämmällä uretaanilla eris-
tysvahvuudeksi tulee noin 160 
mm ja kokonaisvahvuudeksi 250 
mm. Hirsirakenteen vahvuudek-
si tulee 250 mm ja hirsirakenteen 
minimipaksuus on oltava vähin-
tään 180 mm. Yläpohjan eriste-
vahvuus levyvilloilla kasvaa 300 
mm:stä 500 mm:iin ja puhallet-
tuna jopa 650 mm:iin. Alapohjan 

vaikutukset ovat myös mittavat. 
Tavanomaisella paisutetulla po-
lystyreenilevyllä (esim. styrox) 
eristevahvuus kasvaa 190 mm:
stä jopa 290 mm:iin. Uretaani-
eristeillä päästään noin 200 mm:
iin. Vertailun vuoksi aikoinaan 
käytettiin purua seinäeristeenä. 
Tuolloin riitti seinässä 100 mm, 
mutta ensi vuonna purua tarvi-
taan 710 mm!!

Rakennuksissa tutkitaan ai-
na kokonaisvaltaista eristämis-
tä. Jos alapohjaan asetetaan 
vähemmän eristettä, niin sitten 
lisätään eristettä lisää yläpohjaan 
tai ulkoseinään. Vuoden alusta 
voimaan tulevilla määräyksillä 
alkaa tuo tasapainottaminen olla 
hankalaa eristepaksuuksien ol-
lessa kerrotun mukaisia. Määrä-
ykset vaikuttavat myös ikkunoi-
den ja ulko-ovien eristävyyteen. 
Tähän minulla ei vertailutietoa 
paksuuden suhteen, mutta läm-
mönläpäisykertoimet puhuvat 
puolestaan. Ovien ja ikkunoiden 
eristävyys tiukkenee nykyisestä 
1,4 =>1,0 W/m2K (eristävyys 
paranee n. 30 %).   

Päätösajankohdan määräyksiä 
siis aina noudatetaan, ellei erik-
seen määräyksessä muuta mai-
nita. Tämän hetkisillä eristys-
määräyksillä tehdään päätöksiä 
31.12.2009 asti. Se on ehdoton 
takaraja. Asiakirjat on oltava siis 
jo hyvissä ajoin rakennusval-
vonnan käsittelyssä. Tarvitaan 
aikaa lupa-asiakirjoihin ja ra-
kennuspaikkaan perehtymiseen, 
lupakatselmustyöryhmän tarkas-
teluun, lupaharkintaan ja vielä 
päätöksen tekoon. Tällä hetkellä 
tavanomaiset lupahakemukset 
on käsitelty 14 vuorokaudessa, 
mikäli asiakirjat eivät tarvitse 
täydennystä. Kun hyväksyttävät 
hakemusasiakirjat toimitetaan 
viimeistään 15.12.2009 mennes-
sä, voidaan varmuudella saada 
päätös aikaiseksi kuluvan vuo-
den puolella. 

On siis viime hetket käsillä, 
mikäli olet ajatellut asuinraken-
nuksen tai vapaa-ajan rakennuk-
sen rakentamista, laajentamista, 
lisäeristämistä, ullakkohuonei-
den rakentamista, vapaa-ajan 
rakennuksen muutosta asuinra-
kennukseksi, lisäeristämistä tmv. 
toimenpidettä tämän vuoden 
puolella päätettäväksi. Vapaan 
pätevän suunnittelijan löytämi-
nen on aikataulullisesti haasta-
vaa, mutta ei varmaan mahdo-
tonta.

Määräysten mukaan edetään 
ja myönnetään niitä lupia vielä 
tämänkin vuoden jälkeen.

Syysterveisin

Jukka Laaksonen  
rakennustarkastaja

Ulkoilmateatterin sosiaalitilojen saneeraus ja 
kotiseutumuseon yleisöwc:t valmistuivat

Hämeen työ- ja elinkeinokes-
kus myönsi Ypäjän kunnalle 
hanketukea ulkoilmateatterin 
pukuhuonetilojen saneeraa-
mista ja kotiseutumuseon ylei-
sö-wc:n rakentamista varten 
LounaPlussa ry:n kautta Man-
ner-Suomen maaseudun ke-
hittämisohjelman 2007–2013 
Leader toimintalinjalta Maa-
seutualueiden elämänlaatu ja 

maaseudun elinkeinoelämän 
monipuolistaminen. 

Hankkeen hyväksytty koko-
naiskustannusarvio oli 142 023 
euroa, josta EU:n ja valtion 
osuus oli 66 012,58 €, Ypäjän 
kunnan osuus 66 012 € ja yk-
sityinen rahoitusosuus (Ypäjän 
musiikkiteatterin talkootyö) 9 
998,42 €.

Saneeraus- ja rakennussuun-

nitelmat teki arkkitehtitoimis-
to Mauri Turkka Jokioisilta.  
Sosiaalitilojen saneeraustyö 
tehtiin kunnan omana työnä 
musiikkiteatterin talkoolaisten 
voimin ja yleisöwc:n rakensi 
IV-Pelti Luuri Oy Loimaalta.

Pukuhuonetilojen saneeraus 
ja yleisöwc-tilat valmistuivat 
sopivasti ennen Ypäjän mu-
siikkiteatterin kesän 2009 pro-

duktion Annie mestariampuja 
alkua.

Hankkeen tuloksena teatte-
rin tekijöiden työskentelyolo-
suhteet paranivat huomatta-
vasti ja kotiseutumuseolla ja 
ulkoilmateatterissa vieraileva 
yleisö sai käyttöönsä ajanmu-
kaiset ja ympäristövaatimukset 
täyttävät saniteettitilat.

TAPAHTUMAKALENTERI
LOKAKUU
1.10. klo 15–18 Verenluovutus Kartanon koululla, 
 Varsanojantie 97. Järj. SPR Veripalvelu.
2.10. klo 18 Hevoshuutokauppa. Hevosopisto.
  Järj. Starinita Oy.
4.10. Kinkku Irish Greensome. Loimijoki Golf.
8.10. klo 11 Vanhusten viikon juhla seurakuntakodilla. 
 Järj. Ypäjän vanhusneuvosto, Ypäjän kunta ja
 Ypäjän srk.
8.10. klo 14–15 Valtakunnallisen iäkkäiden ulkoilupäivän 
 tilaisuus Ypäjän kotiseutumuseolla (säävaraus).  
 Järj. Ypäjän kunta. 
9.10. klo 11–13.30 Omaishoitajien tapahtuma Ypäjän seurakunta-
 kodilla. 
 Järj. Ypäjän kunta, Forssan seudun 
 omaishoitajat ja läheiset ry.
10.10. Kinkkukilpailu 2. Loimijoki Golf.
10.–11.10. Kouluratsastuksen hallimestaruuskilpailut. 
 Järj. YHO.
13.10. klo 18–20.30 Ypäjänkylän kyläsuunnittelutilaisuus 
 Ypäjänkylän Seuraintalolla. Järj. Ypäjänkylän
 Kyläyhdistys ry.
18.10. Kinkkuscramble. Loimijoki Golf.
24.–25.10. Perinnekurssi: Länkien, luokin ja aisojen 
 valmistus. Hevosopisto.
31.10. klo 18 Kanttori Markus Leppälän muistokonsertti
 Ypäjän kirkossa. Järj. Ypäjän srk.
31.10.–1.11. Esteratsastuksen hallikilpailut. Järj. TEHO.

NOPPA -näytelmä 
Kartanon koululla 28.8.2009

Näytelmässä harjoiteltiin 
erilaisia tapoja kieltäytyä 
päihteistä.

Ypäjän 6-9 -luokkalaisille järjes-
tettiin NOPPA -esitys Kartanon 
koululla elokuun lopulla. 

NOPPA on keväällä 2009 val-
mistunut yhden näyttelijän näy-
telmä, joka on tarkoitettu avuksi 
peruskoulun 6.-9. -luokkalaisten 
päihdekasvatukseen. 

”NOPPA toimii draamallise-
na keskustelunavaajana. Esityk-
sen jälkeen keskustelua jatketaan 
esitykseen kuuluvien purkukysy-
mysten avulla oman opettajan tai 
muun ohjaajan kanssa. Alkoholin 

hallussapito on laitonta Suomes-
sa alle 18-vuotiaille. Miksi? On-
ko ikärajasta heitetty noppaa vai 
onko siihen hyviä syitä? Mitä on 
hauskanpitäminen? Miten mui-
den seura ja esimerkki vaikut-
taa? Noppa-monologissa tuodaan 
esiin alkoholin käyttöön liittyviä 
ikärajoja terveydellisiä vaikutuk-
sia ja onnettomuusriskejä. Esi-
tys pohtii, onko elämä peliä, vai 
olisiko asioita sittenkin parasta 
ratkaista omaa järkeä käyttämäl-
lä?” (http://www.ideateatteri.net/
extras/noppa-esite.pdf).

Näytelmän jälkeen keskuste-
lua aiheesta jatkettiin omissa luo-
kissa. NOPPA -esityksen Ypäjäl-
le mahdollistivat Mannerheimin 
Lastensuojeluliitto Ypäjä, SPR 
Ypäjän osasto, Ypäjän kunta ja 
Ypäjän seurakunnan nuorisotyö. 

Noppa -näytelmän esittäjä 
Jaakko Loukkola. 
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Ypäjän kylämatkailuhanke sai 
syyskuun alussa myönteisen 
rahoituspäätöksen Hämeen 
TE-keskukselta. Tuki koostuu 
Euroopan maaseudun kehittä-
misen maatalousrahaston eli 
maaseuturahaston osuudesta 
sekä siihen liittyvästä valtion-
osuudesta. Kaikkiaan hank-
keen rahoituslähteet jakautu-
vat EU:n, valtion, kunnan ja 
yksityisten kesken siten, että 
julkinen tuki muodostaa 85 
prosenttia hankkeen kokonais-
rahoituksesta, joka on 134 500 
euroa. 

Kylämatkailuhanketta toteu-
tetaan vuosina 2009–2011 ja 
sen tavoitteena on kehittää yri-
tysten, yhdistysten ja muiden 
toimijoiden välistä yhteistyötä 
ja verkostoitumista, parantaa 
asiakaslähtöistä tuotekirjoa se-
kä lisätä Ypäjän tunnettuutta 
niin kotimaassa kuin kansain-
välisestikin. Hankkeella on tii-
viit yhteydet Lomalaidun ry:n 
valtakunnalliseen kylämatkai-
luhankkeeseen sekä Matkailun 
edistämiskeskuksen Outdoors 
Finland -projektiin. Yhteis-
työtä tehdään myös muiden 

matkailu- ja kehittämisorgani-
saatioiden sekä toimintaryhmä 
LounaPlussan kanssa.

Hankkeen alkuvaiheessa 
kartoitetaan matkailupalvelui-
den nykytilanne kuten tarjonta, 
markkinointitoimet ja asiak-
kaat. Mutta selvitysten ohella 
on kaiken aikaa tärkeää, että 
mm. erilaiset aloitteet ja uudet 
ideat nousevat esiin; tässä kat-
sannossa kylämatkailuhanke 
koskettaa kuntalaisia laajalti. 

Etenkin kun keskeisenä pyr-
kimyksenä on luoda toimiva 
ypäjäläinen ratkaisu matkailun 
sekä siihen liittyvien elinkei-
nojen kasvuhakuiselle ja työl-
listävälle tulevaisuudelle. 

Ypäjän kylämatkailuhank-
keen vetäjänä aloitti 7.9. mat-
kailusihteeri Olavi Paavilainen, 
jonka tavoittaa kunnantalolta, 
puh. (02) 7626 5202 ja s-posti 
olavi.paavilainen@ypaja.fi

Kanta-Hämeen 
pelastuslaitos  
Turvallisuusnurkka

Avoimet ovet MTT:llä 2.10.
MTT avaa ovensa 
valtionhallinnon 200-
vuotispäivänä 
Suomen valtion merkkivuotta 
1809 vietetään maassamme mo-
nenlaisin tapahtumin. Suuressa 
osassa valtion virastoja ja laitok-
sia pidetään ovia avoinna perjan-
taina 2.10.2009, kun valtionhal-
linnon toiminnan alkamisesta tu-
lee kuluneeksi 200 vuotta. MTT 
esittelee toimintaansa 2.10. seit-
semällä paikkakunnalla: Jokioi-
silla, Kannuksessa, Laukaassa, 
Maaningalla, Piikkiössä, Vihdis-

sä ja Rovaniemellä. Tervetuloa 
tutustumaan tutkimukseemme ja 
tiloihimme!

Jokioisten kartanopuiston 
opastettu kierros alkaa klo 10.00. 
Kokoontuminen kartanon päära-
kennuksen eteen ennen kierrok-
sen alkamista. Humppilantie 14, 
Jokioinen. Jokioisten kartanon 
vuonna 1798 valmistunut pää-
rakennus on käytössä MTT:n 
hallintorakennuksena. Pääraken-
nusta esitellään klo 11.00 puisto-
kierroksen jälkeen.

Tietoa kartanosta ja puistosta: 
www.mtt.fi/puistot

Valtakunnallinen iäkkäiden 
ulkoilupäivä torstaina 8.10.2009
LIIKUTAAN YHDESSÄ – 
ELÄMYKSIÄ ULKOILUSTA!
Iäkkäiden ulkoilupäivää viete-
tään jo kolmatta kertaa. Päivän 
on ideoinut Ikäinstituutin Voi-
maa Vanhuuteen ja Kunnossa 
kaiken ikää -ohjelmat. Päivän 
tarkoituksena on, että iäkkäät 
pääsisivät ulkoilemaan turvalli-
sessa seurassa – myös vuoden 
muina päivinä. Päivä kannustaa 
omaisia ja läheisiä ulkoilemaan 
yhdessä iäkkään kanssa. Moni 
iäkäs ei uskalla lähteä tai ei pää-
se ulos ilman toisen apua.

Ulkoilu kehittää tasapainoa, 
vahvistaa lihasvoimaa, parantaa 
liikkumisvarmuutta, virkistää 
mieltä, yhdistää ystäviä, paran-
taa unenlaatua ja tukee muistin 

säilymistä. 
Yhdessä ulkoilu tarjoaa sekä 

iäkkäälle että ulkoiluystävälle 
mieluisaa tekemistä.

Tervetuloa ulkoilemaan!
Valtakunnallisena iäkkäiden 
ulkoilupäivänä 8.10.2009 mu-
seolla:
– Kahvitarjoilu museolla 14.00–
15.00, järjestäjänä Ypäjänkylän 
maa- ja kotitalousnaiset.
– Sauvajumppatuokio 14.30. 
Säävaraus!

Liikunnallisin terveisin 
Kuntohoitaja 
Mari Krapi 

Ypäjän palvelukeskus 

Vieläkin jännittää
Pianisti, kosketinsoittaja Len-
ni-Kalle Taipale vieraili Ypä-
jän Kartanon koululla torstaina 
10. syyskuuta kertomassa elä-
mästään, soittamassa oppilail-
le ja välittämässä Zest-tiimin 
sanomaa. Zest-ohjelma pyrkii 
auttamaan nuoria tunnistamaan 
lahjakkuutensa ja kehittämään 
vahvuuksiaan. Ohjelman sa-
nomaa levittävät Suomen kou-
luissa kiertävät Zest-tiimiläiset 
Veikka Gustafsson, Heli Kru-
ger, Samppa Lajunen, Mikko 
Leppilampi, Peter Nyman, Tiia 
Piili, Lenni-Kalle Taipale ja 
Eva Wahlström. Lenni-Kalle 
Taipale on jo viiden vuoden 
ajan kiertänyt yläkouluissa, ja 
Kartanon koulu oli hänen 181. 
pysähdyksensä. Samana päivä-
nä Taipale oli jo käynyt Hä-
meenlinnassa ja heti Kartanon 
koulun jälkeen Taipale jatkoi 
Forssaan Linikkalan koulul-
le. ’’Nämä käyvät ihan päivän 
työstä’’, Taipale kertoi.

Lenni-Kalle Taipale on 
esiintynyt jo lapsesta saakka, 
mutta myönsi silti, että hän 
vieläkin jännittää. Hän halusi 
korostaa, että kaikki jännitys ei 
ole pahasta vaan se pitää oppia 
kanavoimaan oikein. Taipale 
kertoi, että hän ei ollut ylä-
asteikäisenä varma, halusiko 
soittajanuraa, ja meinasi jo jät-
tää harrastuksen esiintymispel-
kojen takia. Mutta rippikoulus-
sa hän tajusi, että soittaminen 
on se, missä hän on hyvä ja 
mitä hän haluaa tehdä. Leikki-
mielisesti Taipale toteaa, että 
kun tytöt kiinnostuivat hänestä 
ja hänen soittotaidoistaan, oli 
soittamisen jatkaminen selvää. 

Taipale on arvostettu pianisti 
ja kosketinsoittaja, onhan hän 
on ollut soittamassa linnanjuh-
lissakin vuonna 1998. Uransa 
kohokohdaksi Taipale mainitsi 
vuoden 1997, jolloin hän vas-
taanotti lukuisia palkintoja ja 
voitti useita kilpailuja kuten 
Pohjolan Kyky, jonka Suomen 
kilpailun Lenni-Kalle Taipale 
Trio voitti ja jonka pohjoismai-
den kilpailussa he olivat toisia. 
Taipale on julkaissut Trionsa 
kanssa muutamia levyjä, joista 

muun muassa Nothing To Hi-
de (1998) myi ensimmäisenä 
suomalaisena jazzlevynä kultaa. 
Taipale kuuluu myös Vesa-Mat-
ti Loirin bändiin, ja hän on soit-
tanut tv-ohjelmissa kuten Joo-
nas Hytönen show’ssa ja Tanssii 
tähtien kanssa -ohjelmassa.

Lenni-Kalle Taipaleen per-
heeseen kuuluu vaimo Maria 
sekä lapset Lumia ja Mio. Tai-
pale kertoo, että aikoo tukea 
lapsiaan siinä, mitä he ikinä 
haluavatkaan tehdä tulevaisuu-
dessaan, eikä aio yrittää pakot-
taa heitä mihinkään suuntaan. 

Nuoria Lenni-Kalle Taipale 
haluaa muistuttaa uskomaan 
itseensä ja etsimään omia vah-
vuuksiaan.

Teksti ja kuvat: 
Jenita Erlund ja
Sara Markkula

Nyt voidaan sanoa, että meil-
lä on kansainvälinen koti, kun 
saimme kävijöitä kaukaa Euroo-
pasta. Vierailu oli lyhyt ja koru-
ton, varsinkin meille, sillä korut 
kyllä lähti. 

Eihän se maailman vakavin 
asia ole, vaikka harmittaakin.  
Yleensäkin kannattaa suhtautua 
vastoinkäymisiin rauhallisesti. 
Monesti koettu tapahtuma tode-
taan hyvin pieneksi, kun koh-
dalle on tullut suurempi vastoin-
käyminen.

Talossamme oli käyty siistis-
ti, vaikka varkaisiin oli tultukin. 
Tarpeetonta sotkua ei oltu aiheu-
tettu. Asia kyllä tekee mietteli-
ääksi. Suomessa kotirauha naut-
tii erityistä suojaa ja se huomioi-
daan myös tuomioissa. Asuttuun 
asuntoon murtautuminen on ni-
mikkeeltään törkeä varkaus.  

Kun olen käynyt läpi sato-
ja murtopaikkoja ja kohdannut 
asianomistajien tuntemuksia, 
tunnistin kotiväestä samoja tun-
teenpurkauksia. Tiedän tapauk-
sia, missä murtauduttuun kotiin 
ei ole enää palattu, vaan asunto 
tai kesämökki on vaihdettu. On 
vaikeaa antaa anteeksi tekijälle, 
joka on murtautunut kotiin ton-
kien kaikki paikat.

Poliisi on varoittanut asuntoi-
hin murtautujista, kuten minäkin 
elokuun Ypäjäläisessä.  Meidän 
juttumme on osa laajaa tutkintaa, 
ja tekijöistä on vangittuna tois-
takymmentä. Olemme saaneet 
takaisin esineitä monen muun 
asianomistajan tavoin. Olemme 
huomanneet, miten vähän muis-
taa omistamistaan tavaroista. 
Meillekin palautui koruja, joita 
vaimoni ei ollut muistanut edes 
kadonneeksi ilmoittaa. Olisi hy-
vä, jos valokuvaisi omaisuuttaan. 
Omaisuuden merkitseminen on 
myös tärkeää. Nytkin poliisin 
hallussa on paljon takavarikoitua 
tavaraa, jolle ei ole vielä löyty-
nyt omistajaa. On olemassa pal-

jon samanlaisia koruja eikä niitä 
ole helppo omakseen tunnistaa, 
jollei niissä ole jotain erityistun-
tomerkkejä.

Omaisuutta kannattaa pitää 
eri paikoissa ja ehkä on ny-
kyaikaakin säilyttää arvotavaraa 
kassakaapissa. Uusissa taloissa 
voisi asian ottaa huomioon jo 
rakennusvaiheessa: varusteeksi 
murto- ja paloturvallinen lokero. 
Ovilukitukseenkin pitäisi kiin-
nittää huomiota. Lukon kohdal-
le tulisi laittaa laattarauta, mikä 
estää lukon vääntämistä karmin 
välistä. Hälytyslaitteet ovat 
myös suosittuja. Toisaalta kodis-
ta ei voi tehdä linnoitusta, vaan 
pitää saada olettaa, että varkaita 
ei tule ovista eikä ikkunoista. 

Olen pyrkinyt pitämään kul-
taista virkasormustani sormessa 
voiton merkkinä, sillä sormus 
palautui poliisin tutkinnan kautta 
helsinkiläisestä panttilainaamos-
ta. Pääasia on, että tekijät paljas-
tuvat ja odottavat oikeudenkäyn-
tiä paikassa, missä ovensalvat 
on vain ulkopuolella. Siitä sitten 
alkaa se rikoksen sovittaminen.  

Kaikesta huolimatta ihmisiä 
ovat rikoksentekijätkin. Toivot-
tavasti heidän kulkunsa johtaa 
kaidalle tielle ja he hankkivat 
elantonsa rehellisellä työllä.

On harmi, että paljon anas-
tettua omaisuutta on kadonnut 
tavoittamattomiin. Esineisiin ei 
pitäisi kiintyä, mutta ne ovat 
kuitenkin muistoja, joiden arvoa 
ei mitata rahassa. Toivottavas-
ti ainakin murtojen selviämi-
nen rauhoittaa asianomistajien 
mieltä. Niin meidän ypäjäläisten 
kanssakumppaneitten kuin mui-
denkin, joiden oikeushyvää on 
loukattu.

Hyvää syksyä Ypäjäläisen lu-
kijoille!

Markku Leppälahti
rikosylikonstaapeli

Kylämatkailuhankkeelle tukipäätös

         Jokioisten Karjalaisseura järjestää
         21.10.2009 klo 18 Jokioisten kunnantalossa
         luento- ja keskustelutilaisuuden aiheena

       Karjalaisten kotieläinten
      kohtalo sotien aikana
Luennoitsijana on FM Leena Rossi Turun Yliopistosta.

Forssan seurakuntatalolla 30.11.2009 tilaisuus
Talvisodan alkamisen 70 v merkeissä

Tervetuloa tilaisuuksiin toivottaa

Lounais-Hämeen Karjalaisseurat

Tule liikkumaan mukavasti ja pehmeästi musiikin 
tahdissa yhdessä vauvasi kanssa. Ohjelma koostuu 
helpoista tanssillisista osioista sekä kevyistä 
lihasvoimaa parantavista sarjoista. Ryhmään voit 
osallistua, kun vauvasi on täyttänyt kaksi kuukautta, 
mutta on vielä alle 1-vuotias. Tanssimaan voi tulla 
myös kaksosten kanssa.
Ryhmä kokoontuu kahdeksana keskiviikkona 14.10. 
alkaen Perttulan koululla klo 18–19.
Osallistumismaksu 25 e. Tiedustelut ja 
ilmoittautumiset Johanna Ryhtä, Gsm. 044 325 0671.

Järj. MLL Ypäjän yhdistys

Tanssitan vauvaa – 
liikuntaryhmä 
vauvoille ja vanhemmille!
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Ypäjänkylän Maa- 
ja kotitalousnaiset

LOKAKUUN TOIMINTAA
KEPPIJUMPPA maanantai-iltaisin Ypäjänkylän 
koululla klo 19.00. Vetäjänä Maarit Rantanen. 
Tervetuloa mukaan!
TUPAILTA maanantaina 12.10. klo 18.00 Pirkko 
Lipposella. Aiheena KÄSIEN HEMMOTTELU. 
Opastajana toimii Tuula Jaako. Tervetuloa!
TUPAILTA Seuraintalolla torstaina 22.10. klo 19.00 
alkaen. Vietetään kesäkauden päätöstä nyyttäreiden 
merkeissä.
HÄMEEN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN 
PIIRIKESKUS täyttää tänä vuonna 90 vuotta. Juhlaa 
vietetään virkistäytymisen merkeissä Urjalassa, 
Metsälinnan kartanossa lauantaina 24.10. klo 
10.30–15.00. Osallistumismaksu 35 €. Sitovat 
ilmoittautumiset Pirkko Lipposelle 7.10. mennessä 
puh 050 468 2588.

YPÄJÄNKYLÄ
Kylästämme vielä parempi paikka?
tiistaina 13.10. klo 18.00–20.30 Seuraintalolla

TERVETULOA, kaikki kyläläiset kylän   
 tulevaisuusiltaan!
 Paikalla myös:
 kunnanjohtaja Sinikka Malin
 maisemasuunnittelija Auli Hirvonen
 matkailusihteeri Olavi Paavilainen
 Juontaa: kyläasiamies Elina Leppänen
KAHVITARJOILU
Illan asioiden pohjalta päivitetään kyläsuunnitelma.
Ypäjänkylän kyläyhdistys ry.

Veteraanituvalla torstaina 
lokakuun 15.päivä klo 18.30.

Esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa.
Johtokunta

Ypäjän Eteläiset
Maa- ja kotitalousnaiset
SYYSKOKOUS

nälkäpäivään osallistuneita
Kiitokset myös Marja Mäenpäälle, Arja ja Reijo Vuo-
rentaustalle sekä Marja-Leena ja Aamos Ojalalle.

SPR Ypäjän osasto

KIITTÄÄ

YPÄJÄN KIRJASTO

UUTUUSLUETTELO 
9/2009

AIKUISTEN 
TIETOKIRJALLISUUS
Rauhala, Ilona: Kokonaiseksi
Olkinuora, Hilkka: Surun vuosi
Kuningasvuosi  :  leikin kulta-
aika
Solatie, Jim:  Luova lapsi : oival-
taa, oppii ja pärjää
Svinhufvud, Kimmo: Gradutakuu
Maailmalla : Afrikka ja Oseania
Mattila, Juhani: Uupunut nainen
Jormanainen, Juha: Lohestajan 
opas
Mullen, Gary: Tiesitkö tämän he-
vosista
Virtamo, Jouni: Monipuolinen 
kuntosaliharjoittelu
Lind, Arvi: Arvin kieliopas
Kortelainen, Anna: Hurmio : oi-
reet, hoito, ennaltaehkäisy
Lagerbohm, John:  Me olimme 
nuoria sotilaita
Suutala, Maria: Onnellisia lehmiä 
ja viisaita ihmisiä
Eskola, Antti: Mikä henki meitä 
kantaa 
Kapari-Jatta, Jaana: Vaarille pala 
haitaria
Kianto, Ilmari: Ilmari Kiannon 
talvisota

AIKUISTEN 
KAUNOKIRJALLISUUS
Aaltonen-Veikkolainen, Sirpa: 
Särmiä
Huotarinen, Vilja-Tuulia: Iloisen 
lehmän runot
Kaskinen, Anna-Mari: Enkeleiden 
maassa
Viholainen, Asko: Murteet mu-
renoot
Aswani, Alaa al-: Yacoubian-talon 
tarinat
Carlson, Kristina: Herra Darwinin 
puutarhuri
Child, Lincoln: Sulamispiste
Connelly, Michael: Kova tuomio
Cook, Robin: Äkkikuolema
Cornwell, Patricia: Scarpetta
Grisham, John: Avustaja
Haakana, Veikko: Pohjoinen päi-
väkirja
Hagena, Katharina: Omenansie-
menten maku
Hassinen, Pirjo: Sano että haluat
Honkasalo, Laura: Eropaperit
Hämeen-Anttila, Virpi: Päivänsei-
saus
Jacobs, Kate: Lankakaupan tyttö
Jacq, Christian: Tutankhamonin 
salaisuus
Järvelä, Jari: Mistä on mustat tytöt 
tehty?
Kallio, Katja: Syntikirja
Koskimies, Satu: Hurmion tyttäret
Kähkönen, Sirpa: Neidonkenkä

Laaksonen, Heli: Pursu : tarina- ja 
marinakirja
Lehtinen, Tuija: Nappikaupan nai-
set
Lehtolainen, Leena: Henkivartija
Lennox, Judith: Taivaanranta tum-
muu
Liimatta, Tommi: Nilikki
Malkamäki, Sari: Jälkikasvu : no-
velleja
McEwan, Ian: Sementtipuutarha
Noble, Elizabeth: Kirjeitä tyttä-
rille
Nykänen, Harri: Jumalan selän 
takana
Paasilinna, Mauri: Roihankorpi
Rönkä, Matti: Tuliaiset Mosko-
vasta
Sandberg, Timo: Elämänluukku
Sirén, Esa: Ilomantsin ritaripartio
Tabermann, Tommy: Naaras
Utrio, Kaari: Vaitelias perillinen
Vuorenpää, Eeva: Kotkansilmän 
uusi loisto
Westö, Kjell: Älä käy yöhön yk-
sin

LASTEN JA NUORTEN
KAUNOKIRJALLISUUS
Bagge, Tapani: Liekehtivän liskon 
arvoitus
Clare, Cassandra: Varjojen kau-
pungit
Gahrton, Måns: Huoneen 13 kum-
mitus
Halme, Antti: Metalliveljet
Hoffman, Mary: Stravaganza : Sa-
laisuuksien kaupunki
Kallioniemi, Tuula: Konsta, ko-
vanaama
Kujanpää, Mari: Minä ja Muro
Levola, Kari: Kaksi palkkia la-
tausta
Luukkonen, Marja: Tuulipuun 
maa
Marttinen, Tittamari: Huuhkaja 
ullakolla
Mäkipää, Jari: Etsiväkerho Hurri-
kaani ja tähtikolmion vartijat
Nopola, Sinikka: Risto Räppääjä 
ja kuuluisa Kamilla
Ojala, Anu: Aino ja virvatulet
Ojanen, Soila: Petos paketissa
Parvela, Timo: Maukka, Väykkä 
ja mieletön lumipallo
Peltoniemi, Sari: Hämärän renki
Shan, Darren: Yön liittolaiset
Simukka, Salla: Meno-paluu
Törhönen, Lauri: Sello & Pallo : 
vaaleansininen rakkaustarina
Veirto, Kalle; Etsivätoimisto 
Henkka & Kivimutka ja laulava 
joulupukki

www.lounakirjastot.fi

Ypäjän Keskustanaisten

SYYSKOKOUS
ke 14.10.2009 klo 19.00
Riitta Pyyköllä Hyrsynkulmalla,
Laurilantie 22

Johtokunta kokoontuu klo 18.00
Tervetuloa kaikki mukaan

Päiväkodin ja esikoulun ruokalista
Viikot: 41–44

Viikko 41
Ma: Nakkistroganof, peru-

nat, kiinankaali-ananassalaatti, 
vaniljavanukas, hilloa.

Ti: Porkkanapihvit, peru-
namuusi, kastike, lehtisalaatti, 
hedelmä.

Ke: Lasagne, porkkanaraas-
te, kermahyytelö.

To: Possunfilettä, perunat, 
kastike, vihreä salaatti, omena-
kiivikiisseli.

Pe: Kalakeitto, leipä, leikke-
le, vihannes, köyhät ritarit.

Viikko 42
Ma: Kirjolohikiusaus, pu-

najuuri-omenasalaatti, persik-
kakiisseli.

Ti: Lihamureke, perunat, 
kastike, vihreä salaatti, suklaa-
kiisseli.

Ke: Hernekeitto, leipä, leik-
kele, vihannes, pannukakku + 
hillo.

To: Lindströminpihvit, pe-
runat, kastike, perunasalaatti, 
jälkiruoka á la Heporanta.

Pe: Perunasoselaatikko, to-
maattisalaatti, puolukkavaah-
to. 

Viikko 43
Ma: Pinaattiohukaiset, pe-

runat, kastike, kiinankaalisa-
laatti, puolukkaa, marjainen 
riisivaahto.

Ti: Jauhelihakeitto, leipä, 
leikkele, vihannes, omenapais-
tos, vanilliinikastike

Ke: Viipalepaisti, perunat, 
vihreä salaatti, appelsiinikiis-
seli.

To: Broileria á la Heporanta, 
rosolli, pirtelö.

Pe: Kalajuuresvuoka. peru-
nat, tomaattisalaatti, vadelma-
kiisseli.

Viikko 44
Ma: Uunimakkara, peruna-

muusi, kiinankaali-hernesa-
laatti, persikat, kinuskikastike.

Ti: Paistettua kalaa, perunat, 
kastike, lehtisalaattia, mustik-
kakeitto.

Ke: Jauhelihajuureskastike, 
perunat, kurkku-purjo-ome-
nasalaatti, jäätelö.

To: Kasvissosekeitto, leipä, 
leikkele, vihannes, vadelma-
päärynäkerma.

Pe: Pyttipannu, vihreä sa-
laatti, ananaskiisseli.

Eskarilaisten uimakoulun 
takia ruokalista saattaa muut-
tua joinakin päivinä.

Veteraanituvalla tiistaina 27.10.2009 klo 15.00.

TERVETULOA!

Ypäjän Sotainvalidit ja naisjaosto

TUPAILTA
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seurakuntakodilla keskiviikkona 14. päivänä 
lokakuuta 2009 alkaen kello 15.00. 
Aluksi nautimme makoisat kahvit, jonka jälkeen 
laulamme virsiä Tapio Laurilan johdolla. 
Kertaamme kesän tapahtumia ja suunnittelemme 
tulevan talven ohjelmaa. Sihteeri ottaa vastaan joulu-
korttitilauksia.
Laittakaa päivämäärä kalenteriinne heti!
Tervetuloa syyskauden avaukseen!

Ypäjän sotaveteraanit, naisjaosto
sekä kannattajajäsenet

ILTAPÄIVÄTILAISUUS

Mannisten kyläkerho
kokoontuu keskiviikkona 7.10.2009 klo 18.00
Soili Juhalan ja Markku Kautin luona, Pekankuja 4
Tervetuloa!

pidetään torstaina 22.10.2009 klo 18.00 
Ypäjän Osuuspankin alakerrassa. 
Hallitus kokoontuu kello 17.30
Paikalla kahvitarjoilu.  Tervetuloa!

Hallitus

Mannerheimin Lastensuojeluliiton
Ypäjän yhdistyksen sääntömääräinen
SYYSKOKOUS

MANNERHEIMIN
LASTENSUOJELULIITTO

Ypäjän Reserviläiset ry:n
sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
Veteraanituvalla 21.10.2009 
klo 19.00.

Puheenjohtaja

SYYSKOKOUS JA TUPAILTA
torstaina 15.10.2009 klo 19.00 
Sylvi Leinolla, Rantatie 3 as 1.
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa!

Hallitus

Ypäjän Karjalaisseura ry

Ypäjän Hevosystäväinseuran 
ILLANVIETTO
Hevosopiston Härkätallissa 
maanantaina 26.10. 2009 klo 18.30
Ohjelmassa: 
– Kuninkuusravimuisteluita, lähtöjä ”uusintana” 
nauhalta
– Hevosurheilumuseon Kuninkuusravit -aiheisen 
näyttelyn suunnittelua   
– pikkusuolaista, kakkukahvit
– saunomista, makkaranpaistoa
Yst. ilmoita osallistumisestasi 
viimeistään keskiviikkona 21.10.
puh. 040 860 7601 / Päivi tai 040 8607603 / Jallu
TERVETULOA vanhat ja uudet jäsenet! 
(Voit liittyä seuran jäseneksi maksamalla 
liittymismaksun 10 e paikan päällä.) 

Ypäjän Hevosystäväinseura

MUISTIKERHO
Veteraanituvalla 22.10. klo 15–17
Saamme vieraaksi kuntohoitaja Mari Krapin.
Vietetään yhdessä mukava hetki!
TERVETULOA! Nähdään kerhossa!

Järjestää Forssan Seudun Muisti

Ypäjän Yrittäjät ry:n
SYYSKOKOUS
keskiviikkona 28.10.
2009 klo 19.00 
Osuuspankin kerhohuoneessa

Hallitus

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry.
LOKAKUUN TOIMINTAA

Naistenpiiri Veteraanituvalla tiistaina 6.10. klo 14.00. 
Torstaina 8.10. kello 11.00 olemme mukana 
vanhusten viikon juhlassa srk-kodilla (kunta tarjoaa 
lounaan).
Perjantaina 9.10. kello 11.00 ”Yhdessä ain’ 
rinnakkain” – omaishoidon polkuprojekti
-tapahtuma srk-kodilla. Eläkeliiton oma pöytä. 
Vapaaehtoiset mukaan.
Kuukausikokoontuminen tiistaina 13.10. kello 13.00 
(avoin kaikille) veteraanituvalla.
Tarinatupa jatkuu Veteraanituvalla 16.10. klo 13.
Mölkkyharjoitukset jatkuvat keskiviikkoisin (sään 
salliessa) Rajatie 3:n piha-alueella.
Haaste jokaiselle jäsenelle: Pohdi ja mieti, mitä 
haluaisit kuulla ja nähdä tai tehdä tulevana syys- / 
talvikautena? Kun olet valmis, ilmaise mietteesi 
Keijolle tai muille johtokunnan jäsenille, niin 
tehdään toiveestasi totta. Soita vaikka 050 363 
6624 tai tule mukaan vaikkapa seuraavaan 
kuukausikokoontumiseen

Ota yhteyttä kaikissa metsäasioissa 
metsänomistajan omaan asiantuntijaan!

Yhteystiedot:
Toimisto 02-7636 740
Jari Neero 040-5842 145
Heimo Aaltonen 0400-534 571
Mika Järri 040-5463 767
Simo Saarikko (ti ja ke) 0400-122 912
Kaarlo Heino sairaslomalla 31.10. asti, 
ota yhteyttä muihin toimihenkilöihin.

metsänhoitoyhdistys
LOIMAAN SEUTU

Tiedote lokakuu 2009
Perhesähly alkaa 30.9.2009 Kartanon koululla, 
keskiviikkoisin kello 18.00–19.30.
*   *   *   *   *
Viljelijöiden vesijumppa Forssan Vesihelmessä 
on alkanut. Ensimmäisellä kerralla oli jo lähes 20 
osallistujaa.  Seuraavat kerrat pe 2.10. ja 9.10. alkaen 
kello 11.30. Vielä mahtuu mukaan! Katso lisätietoja 
edellinen Ypäjäläinen tai www.farmariapu.net .
*   *   *   *   *
Viljelijäin kirkkopyhä sunnuntaina 11.10.2009 
alkaen klo 10.00. Sadonkorjuun kiitosjuhlan vietämme 
ehtoollisjumalanpalveluksessa. Kirkonmenojen jälkeen 
kahvitilaisuus seurakuntakodilla. Kahvit keittää Ypäjän 
eteläiset maa-ja kotitalousnaiset. Tervetuloa, terveisin 
MTK Lounais-Häme ja maamiesseurat.
*   *   *   *   *
MTK Lounais-Häme ja MTK Tammela retki 
eduskuntaan ja Agrimarket-keskukseen to 12.11.2009. 
Bussina Mika Koivisto.
Aikataulu retkeen olisi seuraavanlainen:
– Ypäjä, Ojalan ST1 huoltoasema kello 10.50
– Forssa Autokeidas, kello 11.10
– Tammela, Kaukjärven Neste 11.20
– Hyvinkää Agrimarket-keskus 12.30 (tutustuminen + 
ruokailu)
– Helsinki eduskuntatalo 15.30 (sisältää esittelyn, 
kyselytunnin, ministerin tapaamisen ja välipalan)
– Paluu kotimatkalle n. 18–19.00?
Retki on MTK Tammelan ja MTK Lounais-Hämeen 
jäsenille maksuton ja paikat (50 kpl) täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset su 
1.11.2009 mennessä joko sähköpostilla mikahannu@
luukku.com tai puh. 050-3478380.
*   *   *   *   *
MTK Lounais-Häme syyskokous maanantaina 
23.11.2009 kello 19.00 Humppilan Kyläpelimannissa, 
Porintie 753.
*   *   *   *   *
Kuudennet MTK yhdistyksien pikkujoulut pidetään 
4.12.2009. Forssan Koijärvitalolla alkaen kello 19.00. 
Illan juonnoista huolehtii Aimo Kokkola ja tanssit: Tytti 
Pelkosen orkesteri, joka tulee Ypäjältä. Ruokatarjoilun 
hoitaa Saviniemen maatalousnaiset. Yhteiskuljetusta 
Ypäjältä suunnitelmissa.
*   *   *   *   *
Laittakaahan MTK yhteinen pikkujoulupäivä pe 4.12. jo 
nyt muistiin. 
*   *   *   *   *
Lisätietoja www.farmariapu.net (sieltä löydät mm. uuden 
uljaan MTK-Lounais-Häme t-paidan tilausohjeet).

MTK Lounais-Häme

MTK Lounais-Häme 
tiedottaa

LÄHDE TEATTERIIN
SUNNUNTAINA 

22.11.2009
Ypäjänkylän kyläyhdistys järjestää teatteriretken 

yhdessä
Ypäjänkylän maa- ja kotitalousnaisten kanssa.

Haaran-Onkijoen kyläyhdistys esittää SAVISEUTUNI 
(S)OI! balladi Loimaalta, käsikirjoittaja Pirkko 

Jaakola, ohjaus Helena Ryti, musiikki Antti Jaakola.
Näytös 22.11. klo 15.00 Pääskynpesässä, 

Metsämaantie 69, Loimaa.
Piletin hinta 15 € + mahdolliset matkakustannukset, 

kokoontuminen lähtöä varten klo 14 Seuraintalon 
pihalle. 

Sitovat ilmoittautumiset Lipposen Pirkolle 
perjantaihin 30.10. mennessä puh. 050 468 2588.
Huomioithan myös kyläillan Seuraintalolla tiistaina 

13.10. klo 18,
katso ilmoitus tarkemmin toisaalta tästä lehdestä.

Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry.

KoneAgria Jyväskylä lauantaina 24.10.2009
Maamiesseura yhdessä MTKn kanssa järjestää 
jäsenille linja-automatkan Jyväskylään KoneAgria 
näyttelyyn. Matkan hinta 30 euroa, sisältää matkat ja 
pääsylipun. 
Linja-auto pysähtyy seuraavasti: 
 Ojalan kauppa  7.30
 Käännesillan VPK  7.35
 Kuusjoki  7.40
 Perttula  7.50
 Ypäjänkylän Seuraintalo 7.55
Takaisin kotiinpäin lähdemme Jyväskylästä noin
klo 16.00.
Ilmoittautumiset 19.10.2009 mennessä Matti Alangolle 
050 347 9045, (02) 767 3907.

Ypäjän Eteläinen Maamiesseura ja MTK-Lounais-Häme
   _  _  _  _  _

Ypäjän Eteläinen 
Maamiesseura ry
NÄYTTELYMATKA

Ypäjän Eteläisen maamiesseuran sääntömääräinen 
vuosikokous pidetään 24. lokakuuta 2009 järjestettävän 
konenäyttelyretken yhteydessä.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 6 §:n mukaiset 
asiat.

Hallitus

Ypäjän Eteläinen 
Maamiesseura ry
VUOSIKOKOUS

YPÄJÄN MAATALOUSVÄKI
LÄHTEE TEATTERIIN 

21.11.2009
Maatalousnaiset, maamiesseurat ja MTK Lounais-
Häme järjestävät jäsenilleen matkan komedian 
maailmaan. 
Riihimäen Teatteri: HYVÄÄ SYNTYMÄPÄIVÄÄ, 
VIVIAN (rooleissa mm. Satu Silvo)
Matkan jäsenhinta 40 euroa sisältää lipun, 
kuljetuksen, teatterikahvin sekä joulupäivällisen.
 Kuljetuksen aikataulu: 
 Ypäjänkylä Seuraintalo 16.30
 Perttula  16.40
 Kuusjoki   16.50
 Palikkala   17.00
Ilmoittautumiset lokakuun 15. päivään mennessä Matti 
Alanko 050-347 9045 tai Kaija Suksi 050-516 9302.
Maamiesseurat, Maatalousnaiset ja MTK Lounais-Häme

19.10.2009 klo 19.00 Hoivan kabinetissa.
Esillä sääntömääräiset syyskokousasiat.  ym. asiat. 
Tervetuloa!  Kahvitarjoilu!

Hallitus

729 Ypäjän Kunnan-
työntekijät JHL ry:n

SYYSKOKOUS

Tervetuloa pikkujoulun merkeissä katsomaan 
hulvattoman hauskaa näytelmää

Forssan Teatteriin pe 13.11.2009 klo 19
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Pirjo-Riitalle pe 9.10. 
mennessä p. (02) 767 3523, 050 382 6929.

Toimikunta

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

Yhteis-
palvelupiste

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

Yhteispalvelupiste on paikka, josta saat 
yleistä neuvontaa julkishallinnon palveluista, 
esitteitä, lomakkeita ja opastusta eteenpäin. 
Yhteispalvelupisteestä saat seuraavat palvelut: 
Kunta: Kunnan esitteiden ja lomakkeiden jakelu sekä 
vastaanotto, Veteraanituvan avaimet, ilmoittautumisten 
vastaanotto, vesimittarilukemakorttien vastaanotto, 
kuntokorttien jakelu- ja palautuspiste, palkintojen 
lunastuspiste sekä muu asiakaspalvelu.
Kela: Lomakkeet, Internet-palvelut www.kela.fi 
(tiedotteet, esitteet, lomakkeet, laskelmaohjelmat).
Työvoimatoimisto: Internet-palvelut www.mol.fi 
(tiedotteet).
Verotoimisto: Internet-palvelut www.vero.fi (tiedotteet, 
lomakkeet). 
Maistraatti: Internet-palvelut www.maistraatti.fi 
(tiedotteet, lomakkeet). 
Poliisi: Lomakkeet, internet-palvelut www.poliisi.fi 
(tiedotteet, lomakkeet).

Lähipoliisin vastaanotto yhteispalvelupisteessä maanantaina 
5.10.2009 klo 13–15 (joka kuukauden 1. maanantai).

Avoin päiväkoti syyskuussa 

perjantaisin klo 9.30 – 11.30 
Toimintakeskuksessa, Perttulantie 24

2.10.    Askarrellaan ja leikitään eläimillä
9.10.    Roolileikkejä
16.10.  Ei toimintaa, syysloma
23.10.  Maalataan
30.10.  Muovailua ja liikuntaleikkejä
Lisätietoja: Kirsi Halonen puh. 7626 5224, 7626 5230

TERVETULOA!
Perusturvalautakunta

KIRJASTO 
Tervetuloa tutustumaan uusittuihin tiloihimme
Perttulantien kirjastotaloon!

* * * * *
PÄÄKIRJASTON TALVIAUKIOLOAJAT 
1.9.2009 ALKAEN:
 ma  klo 13–19
 ti  klo 13–19
 ke klo 13–19
 to klo 10–16
 pe klo 10–16
sekä kuukauden 2. ja 4. lauantai klo 11–15 
(syyskauden seuraavat lauantait 10.10., 24.10., 
14.11., 28.11., 12.12.)

 * * * * *
YPÄJÄNKYLÄN LAINAUSASEMA (Osuuspankin 
tiloissa) avoinna tiistaisin klo 17–19 ja keskiviikkoisin 
klo 10-12 sekä kuukauden 1. lauantaina (3.10., 7.11., 
5.12.)

* * * * *
KIRJASTON SATUTUNNIT SYYSKAUDELLA:
Maanantaisin 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11., 
14.12. klo 10 sekä lauantaisin 24.10. ja 28.11. klo 10
Tervetuloa satutunneille kivojen kirjojen ja askartelun 
pariin! Satutunneille ovat alle kouluikäiset lapset 
tervetulleita vanhemman tai hoitajan kanssa.

* * * * *
LOKAKUUN NÄYTTELYT:
Pekka Virtasen näyttely ”Hevossiittolan linnustoa 
postimerkein ja kortein”
Päivähoitolasten nallenäyttely (nallet ja nalle-
askartelut) – Äänestä suloisin nalle!
Palkintona vuoden 2009 kirjastonalle.

* * * * *
Ypäjän pääkirjasto
Perttulantie 59 32100 Ypäjä puh. (02) 7626 5269
puh. (02) 7626 5268 (kirjastonjohtaja, kulttuuriasiat)
ypajan.kirjasto@ypaja.fi     www.lounakirjastot.fi
Ypäjänkylän lainausasema (Osuuspankin tiloissa)
Ypäjänkyläntie 951 32140 Ypäjä as puh. 050 363 0508

Vapaa-aikatoimi tiedottaa
Nuorisotila HAAVIN avoin talotoiminta 7-luokkalaista 
18-vuotiaisiin. Aukioloajat ti 17.30–20.30, to 18–21 ja 
pe 18–22.

Kerhotoiminta
Huomio, Huomio!!
*MONIKERHO ja POIKAKERHO yhdistyvät!! 3-
6 -luokkalaisten TOIMINTAILTAPÄIVÄT Haavissa 
maanantaisin 15.30–17.30 sekä torstaisin 15.30–
17.30. Hinta on 20 € / syksy, samalla rahalla saa 
käydä kumpanakin päivänä. Ohjelmassa on hauskaa 
toimintaa: kädentaitoja, kokkailua, reissuja, pelailua 
yms. Tervetuloa kaikki tytöt ja pojat mukaan!!

Maanantaisin
TOIMINTAILTAPÄIVÄ maanantaisin 15.30–17.30 sekä 
torstaisin 15.30–17.30 3-6 -luokkalaisille.
TANSSIKERHO maanantaisin Perttulan koululla. 7-9 
-vuotiaat 17.00–18.00, 9-13 -vuotiaat 18.00–19.00,
13-16 -vuotiaat 19.00–20.00. Pääsääntöisesti hip 
hoppia, kokeilemme myös muitakin tanssilajeja, kuten 
break- ja showtanssia.

Tiistaisin
SEISKAHAAVI tiistaisin kello 15.00–17.30 7-
luokkalaisille Nuorisotila Haavissa. Ohjattua 
toimintaa, kuten kokkailua, kädentaitojuttuja, skaboja, 
reissuja jne. Mukana toiminnassa myös Ypäjän 
seurakunta.

Keskiviikkoisin
TOIMINTAKERHO SOTTIS keskiviikkoisin 15.00–
17.00 7-9 -luokkalaisille. Nuorisotila Haavissa.
Hauskaa ja monipuolista toimintaa: kokkailua, 
kädentaitoja, leffoja, reissuja, graffititaiteilua yms. 
Nuoret voivat myös itse osallistua suunnitteluun. 
Kerhon hinta 10 e / syyslukukausi.
SUPERLIIKKIS keskiviikkoisin 16.00–17.30 3-6 -
luokkalaisille Pertunkaaressa. Kerhossa tutustumme 
erilaisiin urheilulajeihin, lisäksi teemme reissuja esim. 
uimaan, keilaamaan yms. Kerhon hinta on 20 e/
syyslukukausi

Torstaisin 
LEVÄN KOULUN KERHO torstaisin 13.00–14.00 1-2 
-luokkalaisille Levän koululla. Ohjattua 
toimintaa esim. askartelua, pelejä ja leikkejä.
TOIMINTAILTAPÄIVÄ maanantaisin 15.30–17.30 sekä 
torstaisin 15.30-17.30 3-6 -luokkalaisille.
NAPEROJUMPPA torstaisin 17.00–18.00 5-7-vuotiaille 
Kartanon koululla. Leikkejä, jumppailua ja ohjattua liik-
kumista. 

Perjantaisin 
HAAVI-KLUBI VaNut perjantaisin 15.00–17.30 
Nuorisotila Haavissa. Haavi-klubi varhaisnuorille, 
3-6-luokkalaislle. Vietä aikaa kavereidesi kanssa esim. 
pelaillen tai syöden omia eväitä, välillä 
myös ohjattua toimintaa, kuten kokkailua tms. 

Muuta 
KIVAA ON -disko 4.-7.-luokkalaisille Kartanon koululla 
24.10. klo 17.30–20.30. Disko on Ypäjäläisille ja 
Humppilalaisille nuorille. Ohjelmassa kisoja, hyvää 
musaa ja puffet, josta voi ostaa pikku naposteltavaa. 
Järjestäjinä Ypäjän vapaa-aikatoimi ja seurakunta sekä 
Humppilan nuorisotoimi.

Vapaa-aikatoimi

SYYSLOMALLA
Nuorisotila Haavi on avoinna to klo 18–21 ja pe klo 
18–22 sekä 3-6 -luokkalaisten Haavi-Klubi toimii 
normaaliin tapaan pe klo 15–17.30!!!
Kerhotoimintaa ei ole syyslomalla!
Retki MEGAZONEEN Tampereelle torstaina 15.10. 7 
lk. – 17-vuotiaille. Lähtö Ypäjän matkahuollon pihalta 
klo 10.15. Paluumatkalla poikkeamme Ideaparkkiin 
pariksi tunniksi. Mukaan matalapohjaiset sisäkengät!! 
Hinta 15 €. Ilmoittautumiset 9.10. mennessä p. 
050 574 7732 / Hissu. Retken järjestävät Ypäjän 
vapaa-aikatoimi ja seurakunta sekä Humppilan 
nuorisotoimi.
Koko perheen Halloween -askartelupäivä Haavissa 
maanantaina 19.10. klo 12.00–18.00.
Materiaalimaksu 5 € / henkilö (kerätään paikanpäällä, 
tasaraha mukaan), alle kouluikäiset ilmaiseksi. 
Tervetuloa askartelemaan!

Vapaa-aikatoimi

TEATTERIMATKA
Ypäjän kulttuuritoimi järjestää teatterimatkan 
keskiviikkona 9.12. 2009 klo 19 alkavaan Tampereen 
Työväenteatterin manserock-musikaaliin 
Vuonna 85 (Remix).
Vuonna 85 on tarina ystävyydestä, intohimosta, 
petoksesta, rakkaudesta, Lokomon duunareista ja 
hauskanpidosta. Se vie katsojansa Juice Leskisen, 
Popedan ja Eppu Normaalin sävelin vuosikymmenelle, 
jolloin raha ja hyvä maku unohtumattomalla tavalla 
kohtasivat. 
Tässä musikaalikomediassa kuulet Eppujen, Juicen 
ja Popedan suurimpia hittejä, sekä tukun hieman 
tuntemattomampia helmiä.
ILMOITTAUTUMISET TEATTERIMATKALLE 
VIIMEISTÄÄN MA 26.10.2009 MENNESSÄ 
KIRJASTOON, P. (02) 7626 5268 / (02) 7626 5269 
(Satu Soppela). 
Teatterimatka (teatterilippu ja kuljetus) maksaa 30 €.

VANHUSTEN VIIKKO 4.-11.10.2009
”Kuntoutuminen kunniaan”
Teemalla Vanhustyön keskusliitto haluaa valaa uskoa 
ikääntyviin ihmisiin itseensä, sillä kuntoutuminen, 
kunto ja toimintakyky voi olla hyvinkin erilaista 
ihmisen elämäntilanteesta riippuen. Tavoitteena on 
myös herättää päättäjät, sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattilaiset sekä järjestöjen aktiivit uskomaan 
kuntoutumisen mahdollisuuksiin.
 • Kirkkopyhä su 4.10.2009 (kahvitarjoilu)
 • Vanhusten viikon juhla to 8.10.2009   
  seurakuntakodilla klo 11.00
  * Ypäjän kunnan ja seurakunnan 
   tarjoama lounas 
  * Esiintymässä Ilkka Halonen ja Jermut
  * Juhlapuhujana muistiketjuhankkeen   
      hanketyöntekijä Kirsi Uusimäki
  * Mukana myös Risto Ahti ja Anne Mäkinen 
  * Tilaisuuden juontaa Keijo Leppänen
 • Valtakunnallinen iäkkäiden ulkoilupäivä 
  to 8.10.2009
  * Museolla klo 14.00–15.00
  * Sauvajumppatuokio klo 14.30 
  * Kahvitarjoilu, järjestäjänä Ypäjänkylän 
   Maa-  ja kotitalousnaiset

Hyvää vanhustenpäivää ja viikkoa!
Tervetuloa!
  Ypäjän vanhusneuvosto 
  Ypäjän kunta 
  Ypäjän seurakunta

Hoivaatko läheistäsi, TULE Ypäjän 
seurakuntakodille

Yhdessä ain’ rinnakkain -tapahtumaan
perjantaina 9.10.2009 klo 11.00–13.30
klo 11.00 Kunnanjohtaja Sinikka Malin avaa tilaisuuden
klo 11.10 Tervetuliaissanat sosiaalijohtaja Eila Puolamäki
klo 11.20–12.00 Tauko, tutustuminen esillä olevien 
yritysten ja yhdistysten tuotteisiin ja palveluihin. 
 KAHVITARJOILU
Puheenvuorot: 
klo 12.00 Vanhus- ja vammaistyön johtaja Taina Haavisto
klo 12.10 Ohjaaja Mari Krapi
klo 12.20 Ohjaaja Taina Siviranta
klo 12.30 Kirkkoherra Risto Ahti
klo 12.40 Apteekkari Ira Vuoksio

klo 12.50–13.30 PANEELIKESKUSTELU
Paneelikeskustelu ja yleisökysymykset, 
paneeliin osallistuvat:
Vanhusneuvoston pj. Antti Hossi   
Perusturvalautakunnan pj. Kirsti Piminäinen
Perusturvalautakunnan jäsen Pauli Perho
Kunnanhallituksen pj. Markku Leppälahti
Kunnanvaltuuston  pj. Matti Alanko

Lisäksi tilaisuudessa esittäytyvät: Apuväline 
Lähdemäki, Eläkeliiton Ypäjän yhdistys, 
Fysioterapeutti Satu Vaarula, Forssan seudun omaiset 
ja läheiset ry., Ypäjän Osuuspankki, Ypäjän Yllätys.
Mikäli haluat mukaan esittäytymään ota yhteyttä: 
Tuula Forsblom, Forssan seudun omaishoitajat ja 
läheiset ry, puh. 050 918 9344.
Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Ypäjän kunta sekä 
Forssan seudun omaishoitajat ja läheiset ry.

Tilaisuus on maksuton  

TERVETULOA!
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