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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

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

Puh. 050 372 1172
www.parturikampaamooutiperho.fi

YPÄJÄN
TAKSI

Puh. (02) 727 1180

KIITOS MUISTAMISESTA
täyttäessäni 60 vuotta!

Keijo Leppänen

Myydään
keskustassa todella hyvä-
kuntoinen kolmio, 67 m2. 

Sauna, vaatehuone, 
 lasitettu parveke, autotalli 

ja varasto, 2/2 kerros.  
P. 050 347 8300.

Vuokrattavana
2 h+s, 54 m2

Puh. 0500 594 468

Ypäjä, Pekankuja 4
Hyväk. paritalohuoneisto 
Pertunmäessä. 3 h+k+psh 
+s+wc+vh,  77 m2. Sähkö-
lämm, kaunis kaakelipint. 
takka. Tilava katos, lämmin 
kalust. varasto ja autotalli.
Edull. vastike. Vh. 99.000€.

Ypäjä, Papalintie
Okt, 5 h+k+psh+s+wc+vh, 
140 m2. Lis. tilavat autoka-
tos ja -talli. Katettu terassi 
takapihalla, jossa myös 
lammi. Kunnallistekn, var. 
takka. H. 120.000 €.
k. 7851163. www.oikotie.fi

Matti Järvinen LKV
Ypäjä, 040 594 8877

KIMPPAKYYTI Ypäjä-Tku-
Ypäjä arkisin, p. 040 506 1061LÄMMIN KIITOS

Ypäjän kunnalle ja Teille kaikille, jotka
muistitte minua siirtyessäni viettämään

kolmatta elämääni.
Eila Puolamäki

konsertti
perjantaina 29.11. klo 18.30

Ypäjän kirkossa
Ohjelma 20 euroa.

Ennakkomyynti: Perttulan Kukka ja Lahja,
Ypäjän Osuuspankki

 ja ypaja.kate@lions.fi 
(040-7352427).

Tuotto kokonaisuudessaan paikallisen nuorison hyväksi
Järjestäjänä LC Ypäjä kate

tulossa!
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iloita syksystä!
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Seurakunnan asiat

kirkkoherra
Vesa Rasta

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

41. vuosikerta.

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

Päätoimittaja:
Tapani Rasila

Sivunvalmistus:
Pirkanmaan Lehtipaino Oy

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

ILMOITUSHINNAT
Etusivun alaosa  
0,75 €/ pmm + alv 

Takasivu 
0,75 €/ pmm + alv 

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

Määräpaikkakorotus
0,10 e / pmm + alv

Yhdistysten ilmoitukset
Maksutta

TILAUSHINNAT
Ypäjän kunnan alueen
osoitteisiin veloituksetta

Tilaukset kotimaahan ja  
ulkomaille 
30 e / vuosikerta + alv 10 %

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
Papalintie 1 B 13
32100 Ypäjä
puh. (02) 767 3108
fax. (02) 767 3081

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

Diakoniatoimisto avoinna
ke klo 10–11.30, to klo 15–16
puh. 040 553 6362

PAINOPAIKKA
Pirkanmaan Lehtipaino Oy

Marraskuun Ypäjäläinen ilmestyy 
sunnuntaina 3.11.2013. Lehteen 
tarkoitettu aineisto on toimitet-
tava kunnantalolle 28.10.2013  
klo 12.00 mennessä.

Joulukuun Ypäjäläinen ilmestyy 
1.12.2013.

YPÄJÄN SRK:N MUSIIKKITYÖN  
TIEDOTE KOTEIHIN
Hyvät laulutaitoiset ja laulusta/ 
musiikista pitävät henkilöt! 
Tiedän, että teitä on, mutta miksi 
niin moni jättää ottamatta kutsua 
vastaan srk:n musiikkitoimintaan?
Seurakunnan musiikkityössä kaivataan teitä ARVON 
KANSALAISET – vauvasta vaariin. Niin tutut kuin tun-
temattomatkin kasvot TERVETULOA MUKAAN!
UUSI LAULUTILAISUUS kokoontui ensimmäisen 
kerran tiistaina 17.9. ja jatkuu aina parillisen viikon 
tiistaina klo 18.30-, seuraavan kerran 1.10. srk-kodilla 
(käsitellään eri sävellysten ja sanoitusten taustatietoja 
laulujen lomassa yms.).
Aina samana tiistaina klo 17.00 kokoontuu Kaiken 
kansan lauluryhmä samassa paikassa.
Kirkkokuoro harj. kirkossa torstaisin klo 18.00. UU-
SIA LAULAJIA PIAN LISÄÄ ILOISEEN JOUKKOON!
Lasten ja nuorten lauluryhmä perustetaan, jos löy-
tyy nuoria laulajia.   
Siionin Kanteleen lauluja lauletaan kerran kuussa 
keskiviikkoiltana klo 18.00 n. kuun puolessa välissä 
srk-kodilla.
Katso lisätiedot lehdistä kirkolliset ilmoitukset tai netis-
tä Ypäjän srk. 
Teitä odotetaan!!  Nyt miettimäään, mikä tuntuu omim-
malta!!!
Tervehdys kanttorilta (p. 040 146 5274), työp. yleen-
sä ke-su!

Diakoniatyö
Diakoniatoimistossa päivystys  
ke klo 10–11.30 ja to klo 15–16.
Huom! Päivystystä ei ke 9.10. 
Diakonia voit tulla tapaamaan  
sopimuksen mukaan muulloinkin tai 
pyytää kotikäynnille. 
Diakonin kanssa voit keskustella luottamuksellisesti miel-
täsi painavista asioista.
Diakoni Hanna Hakala, yhteystiedot puh. 040 553 6362, s-
posti: etunimi.sukunimi@evl.fi. 
Vähävaraisille tarkoitettuja EU-elintarvikkeita voi tulla ha-
kemaan päivystysaikoina tai voi soittaa ja sovitaan aika. 
Muista ottaa oma kassi mukaan!

ti 1.10. klo 12.00 Diakoniapiiri Ypäjänkylän kirjastossa; Kaija ja Hanna
 klo 16.30 Kokkis-kerho 3. – 6. -luokkalaisille; kahvio + keittiö 
 klo 17.00 Kaiken kansan lauluryhmä
 klo 18.30 Lauluilta uusille ja vanhoille kyvyille
ke 2.10. klo 10.00 Diakoniapäivystys
 klo 11.30 Keskiviikkoruokailu
 klo 13.00 Hartaudet palvelukeskuksessa
 klo 13.00 Hoiva, klo 13.30 Ruustinna, klo 14.10 Keva-kerho
 klo 17.30 Kirkkoneuvosto
 klo 18.00 Isoskoulutus
to 3.10. klo 15.00 – 16.00 Diakoniapäivystys
 klo 18.00 Kirkkokuoro kirkossa
 klo 19.30 Äijäliikuntaryhmä
pe 4.10. klo 9.30 Perhekerho päiväkerhon tiloissa
su 6.10. klo 10.00 Messu; Erkki Vappula ja Kaija
ti 8.10. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu, HUOM päivä!!
 klo 16.30 Kokkis-kerho 3. – 6. -luokkalaisille; kahvio + keittiö
ke 9.10. klo 10.00 EI diakoniapäivystystä
 klo 11.30 EI Keskiviikkoruokailua!
 klo 11.00 Vanhusten viikon juhla seurakuntakodilla.
 Katso erillinen ilmoitus Ypäjäläisestä!
 klo 18.00 – 19.30 Puuhakerho 1. – 3. -luokkalaisille Haavissa
 klo 18.00 – 19.30 Partio 4. – 6. -luokkalaisille Partiomajalla
to 10.10. klo 15.00 – 16.00 Diakoniapäivystystä
 klo 18.00 Kirkkokuoro kirkossa
 klo 19.30 Äijäliikuntaryhmä
pe 11.10. klo 9.30 Perhekerho
su 13.10. klo 10.00 Sanajumalanpalvelus; Vesa ja Kauko
ma 14.10 –  pe 18.10 Päiväkerho syyslomailee!
ma 14.10. klo 18.30 Kirkkovaltuusto
ti 15.10. klo 17.00 Kaiken kansan lauluryhmä
 klo 18.30 Lauluilta uusille ja vanhoille kyvyille
ke 16.10. klo 10.00 – 11.30 Diakoniapäivystys
 klo 11.30 Keskiviikkoruokailu
 klo 13.00 Hartaudet palvelukeskuksessa
 klo 13.00 Hoiva, klo 13.30 Ruustinna, klo 14.10 Keva-kerho
 klo 18.00 Iloisten uutisten ilta
to 17.10. klo 15.00 – 16.00 Diakoniapäivystys
 klo 18.00 Kirkkokuoro kirkossa
pe 18.10. klo 18.00 Rukousta paikkakunnan puolesta; Vesa
su 20.10. klo 10.00 Messu; Suomen Raamattuopiston kirkkopyhä, saarna Arto Kaarma,
 Iloa sanasta -tilaisuus sekä Kirkkokahvit messun jälkeen. Vesa Rasta,  

pastori Arto Kaarma ja laulava trubaduuri Pertti Kallio
ti 22.10. klo 16.30 Kokkis-kerho 3. – 6. luokkalaisille; kahvio + keittiö
ke 23.10. klo 10.00 – 11.30 Diakoniapäivystys
 klo 11.30 Keskiviikkoruokailu
 klo 18.00 – 19.30 Puuhakerho 1. – 3. -luokkalaisille Haavissa
 klo 18.00 – 19.30 Partio 4. – 6. -luokkalaisille Partiomajalla
to 24.10. klo 11.00 Kultaisen iän kerho
 klo 15.00 – 16.00 Diakoniapäivystys
 klo 18.00 Kirkkokuoro
 klo 19.30 Äijäliikuntaryhmä
pe 25.10. klo 9.30 Perhekerho päiväkerhon tiloissa 
su 27.10. klo 18.00 Messu & Riparistartti; Vesa, Hanna ja Kaija
ti 29.10. klo 16.30 Kokkis-kerho 3. – 6. luokkalaisille; kahvio + keittiö
 klo 17.00 Kaiken kansan lauluryhmä
 klo 18.00 Lauluilta uusille ja vanhoille kyvyille
ke 30.10. klo 10.00 – 11.30 Diakoniapäivystys
 klo 11.30 Keskiviikkoruokailu
 klo 13.00 Hartaudet palvelukeskuksessa
 klo 13.00 Hoiva, klo 13.30 Ruustinna, klo 14.10 Keva-kerho
 klo 17.30 Kirkkoneuvosto
 klo 18.00 Isoskoulutus; Sumppu
to 31.10. klo 15.00 – 16.00 Diakoniapäivystys
 klo 18.00 Kirkkokuoro kirkossa
 klo 19.30 Äijäliikuntaryhmä

Tulossa…
Pyhäinpäivänä 2.11. klo 16.00
Sanajumalanpalvelus; Vesa ja Tapio. Jumalanpalveluksen jälkeen tilaisuus uusitulla  
Karjalaan jääneiden muistomerkillä ja kirkkokahvit seurakuntakodilla.

Ypäjän seurakunnan  
toimintaa lokakuussa:

Mikäli jokin perinteinen tilaisuus pitäisi jär-
jestää kylillä tai luonnon keskellä, ehkä kir-
kossa tai seurakuntatalolla, pyydän ottamaan 
ajoissa yhteyttä seurakuntaan. Kirkkoherran-
virasto Puh (02) 767 3108 tai allekirjoitta-
neeseen 040 804 9251(varsinkin mikäli pap-
pia paikalle toivotte). Työntekijöidemme yh-

teystiedot löytyvät seurakunnan nettisivuilta.
Tämä huomioitavaa sikäli että haluamme 
ajoissa tietää toiveitanne tilaisuuksista, jotta 
pystymme sovittamaan tapahtumat seurakun-
nan kalenteriin.
Siunattua syksyä toivottaen & yhteyksiin;

Vesa Rasta

Adventin ja joulunajan tilaisuuksista!
En ole milloinkaan elänyt,
olen seurannut elämää
Mitä kauemmin tätä on kestänyt,
sitä paremmin tunnen itseni,
sitä huonommin tunnen toiset ihmiset

Keijo Wääri

Yksin
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Karjalaan jääneiden vainajien 
muistomerkki on paljastettu ja 
vihitty käyttöönsä vuonna 1953, 
jolloin Ypäjällä pidettiin ensim-
mäiset Muolaalaisten juhlat.

Ypäjän Karjalaisseura päätti 
kesällä kokouksessaan kunnos-
taa muistomerkin. Muistomerkin 
kivet ja jalustakivet huolletaan 
Loimaan Kivessä, samalla etuosa 
korvataan graniittilaatoituksella. 
Nyt etuosassa olevat laattakivet 
ovat osittain irronneet, ja siksi 

katsottiin, että 10 senttiä paksut 
graniittilaatat kestävät pitkään 
ja ovat turvallisemmat. Muis-
tomerkki on alkanut kallistua 
eteenpäin ja jäänyt maastollisesti 
alemmas. Muistomerkkiä korote-
taan samalla ylemmäs. Näin Ypä-
jän Karjalaisseura haluaa kunni-
oittaa Karjalan multiin siunattuja 
sukupolvia ja haluaa että heidän 
muistokseen pystytetty muisto-
merkki on kirkon vieressä aina-
kin seuraavat 60 vuotta.

Teinityttöjen eli leikkisästi sa-
nottuna pissiksien suusta kuulee 
joskus tällaista. Pikkuisen mie-
titytti kun viisivuotias tyttäreni 
Elsakin oli oppinut tuon lau-
sahduksen. Tietty tehosteena on 
tietyt äänenpainot ja ylimielinen 
ilme. Jos tällaisen lauseen kuu-
len tekee mieli kysyä että onko 
todella AIWAN SAMA! Onko 
yhdentekevää miten elää, halu-
aako yrittää edes ja miten suh-
tautuu vaikkapa iankaikkiseen 
elämään? Mielestäni ei ole! On 
siis hyvin harkitsematonta olla 
välinpitämätön.

Serkun likan 15v. suusta kuu-
lin ”ihan kivan” elämänsuunni-
telman. Siihen kuuluu toisen & 
yhteiskunnan ylä?puolelle aset-
tuminen. Tärkeintä on vaan että 
on fyffee eikä tartte tehä duunii! 
Sanoin että kuulostaa tosi muka-
valta mutta miten se toteutetaan? 
No hankitaan vaikka puoliso, jo-
ka kantaa sitä fyffee ja voi ostaa 
ihan mitä tahansa kivaa niin kuin 
Andy McCoy, jolla oli handussa 
jo vuonna 1983 kolkyt donaa et 
voi ostaa jotai nastaa krääsää!  
Maksajaa etsimään siis!

Lapsellista eikö vaan? Mutta 
kun rakas Suomi neitosemme 

ja iloinen yhdentynyt Eurooppa 
korkeapalkkaisine päättäjineen 
ajattelee ihan samalla tavalla. 
Joku sitä fyffee vaan kantaa nii... 
ja saavutetuista eduista ei tingi-
tä. Ei ole yhteisvastuullisuutta 
kunhan oma pikku vekselivetoi-
nen mikromaailma toimii. On 
vähän enempi eliittiä ja luksusta 
kun naapurilla. Mutta kun työ-
paikat on menneet, yrittäjät vie-
vät rahansa muualle maastam-
me ja perusduunari/virkamies/
yrittäjä hinnoittelee itsensä ulos 
kilpailusta Kaukoidän maiden 
suureksi riemuksi. Suu menee 
mutruun ja siipi viistää maata?
Miten hamassa tulevaisuudessa 
kansallislaulumme rimmaa?:
”Ei saappia ei nokiaa,
ei telakkaa, ei työpaikkaa.
Vaan kiinalaiset kaiken vei? 
Nyt kännyt taskuun hei!”  

Siinä sitä seistään suu ympyr-
käisinä, ”tili tuli, tili meni, joku 
välistä sen veti”! Voihan tietysti 
vaikka ajankuluksi painaa leik-
kirahaa ja pelata monopolia os-
tellen velkakriisimaiden roska-
velkakirjoja.

Tulevaisuutta ja toivoa toivo-
tellen & siunaillen;

Vesa Rasta

AIWAN SAMA!
Joskus aikaa tappaessani satuin 
katsomaan tv-ohjelman, jossa 
huippukokki Gordon Ramsay 
laittoi kurjia kuppiloita kuntoon. 
Suomen vastaavasta formaatti-
versiosta vastaa tiemmä kotimai-
nen keittiömestari Jyrki Sukula. 
Ypäjän kuppiloissa ja pidoissa 
ruoka on minun mielestäni mais-
tuvaa, jopa niin että sitä tulee 
vedeltyä vähän liiankin kanssa. 
Otsikon tarkoitus ei ole siis ar-
vostella ravitsemusliikkeitä.

Enemmänkin työyhteisöjen ja 
yhteiskunnan sekä seurakuntien 
tila tuli mieleen. Nyt olemme 
tekemässä ”karttaharjoitusta” 
rovastikuntapohjalta seurakunta-
yhtymän muodostamisesta. Idea 
on sellainen, jotta kukin seura-
kunta saisi pitää nimensä (esim. 
Ypäjän seurakunta siis olisi 
olemassa vaikka kuuluisimme 
Tampereeseen). Seurakunta saisi 
pitää omat toiminnallisen puolen 
työntekijänsä, kirkkoherransa ja 
seurakuntaneuvostonsa, mutta 

talous ja kiinteistöhallinto siirret-
täisiin suurempiin yksiköihin. 

Kurjat seurakunnat? Mikä 
mättää kun tällaiseen täytyy ru-
veta? Kyse on niin kuin Keke-
kekekekekeke Ruusperiruusperi-
ruusperi aikanaan sanoi että kyse 
on yhekskytviis prosenttisesti ra-
hasta! Seurakunnat ovat eläneet 
yli varojensa tai pikemminkin 
kirkko on panostanut sivuseik-
koihin ja lillukanvarsiin hengel-
lisen ravinnon tarjoamisen, PE-
RUSTEHTÄVÄNSÄ asemesta. 
Vähän kummeksuttaa kun kirkko 
on ottanut päätehtäväkseen vään-
tää jostakin epäolennaisuuksista 
huomioimatta tavallisen ihmisen 
ongelmia & arkea riittävästi.  
Hallintomallien moniportaisiin 
rakenteisiin on haettu malleja 
ties mistä. Lähinnä seurakunnat 
tekevät nyt samantyyppistä pro-
sessia kuin SOTE-uudistuksessa, 
mikäli olen yhtään oikein ym-
märtänyt. Tämä sinänsä ok, mi-
käli paikallisuus turvataan. Syys-

kuun alussa saimme vaikean teh-
tävän Tampereelta läksyksi. Piis-
pa Matti Repo onneksi korosti 
tehtävänannossa, että seurakun-
nan työllä pitää olla tutut, pai-
kalliset kasvot ja selkeä sanoma. 
Jos näin onnistutaan toimimaan, 
olen toki positiivisin mielin läh-
temässä karttoja ja talousarvioita 
selaamaan kollegoiden kanssa. 
Kuitenkin rakenneuudistukseen 
liittyen mielessä kytee pienoinen 
epäilyksen siemen, mutta parem-
pi paikallisseurakunta kuin kas-
voton suurseura kunta. Tätä miel-
tä olen myös kuntapuolen palve-
luiden kehittämisestä. Pienikin 
voi olla kaunista ja toimivaa.

Mutta milloin ja mistä löytyy 
mestarikokki, seurakuntien Su-
kula tai Ramsay soppaa mausta-
maan. Onko heidän käyttämänsä 
metodi siis huutaa pää punaise-
na, että tarjoilut ovat homeisia, 
mauttomia ja työntekijät laisko-
ja, oikea? Tai sitten voimme us-
konyhteisönä vetää jenkkifraasin 

”What would Jesus do?” (mitä 
Jeesus tekisi) esiin. Raamatusta 
löytyy malli miten Jeesus lähes-
tyi ihmisiä ja ojensi vilunkiveik-
koja. Ei ainakaan kiroamalla, 
vaikka suutahtelikin ylimieli-
selle uskonnollis-poliittiselle 
eliitille (fariseukset ja saddu-
keukset). Kurjien kuppiloiden 
toimintamalli konkurssinuhan 
edessäkään ei vaikuta aina kovin 
kristilliseltä. Siksi toiveemme ja 
rukouksemme kohdistukoon sii-
hen, että piispa Revon utopia (?) 
toteutuisi myös täällä Ypäjällä. 
Niin että saataisiin keveä hal-
linto kannattelemaan rakenteita 
ja perusasiat pysyisivät paikal-
lisissa ja taivaallisissa Näpeissä. 
Ypäjällä on hyviä kuppiloita. 
Ei meidänkään seurakuntam-
me ihan kurja kuppila ole, kun 
kirkossamme tarjoillaan Herran 
pyhää ehtoollista! Parasta safkaa 
ihmishengelle! 

Vesa Rasta

KURJAT KUPPILAT

Muistomerkki nykyisessä asussaan. Kuva: Pekka Moisander  

Karjalaan jääneiden vainajien 
muistomerkki korjataan

”Sä olet aika mukiinmenevä 
pappi, sanoi Perävainion nuori 
emäntä aikanaan. Kylän talo oli 
jo tullut tutuksi, ja Aili emäntä-
nä ja Antti isäntänä olivat tar-
jonneet monet kahvit seura- ja 
kinkerivieraille. Sitten tapahtui 
sukupolven vaihdos ja Eliisa ja 
Jarkko alkoivat isännöidä. Mutta 
yksi vika sinussa on, sanoi nuori 
emäntä. Sinä puhut aina Elisasta 
vaikka olen Eliisa. Ja kuinka ol-
lakaan oli taas kalenteriini tullut, 
että Elisa. Piti taas tarkistaa, että 
Eliisa eli kahdella ii:llä. Sama 
juttu on, että esimerkiksi Leilat 
ja Lailat menevät edelleen se-
kaisin. Joka tapauksessa Eliisa 
Perävainio (kahdella ii:llä) soitti, 
että juhlia olisi Kuusjoella. Kylä-
toimikunta täyttää 20 vuotta. On-
nittelen sydämestäni, sillä Kuus-
joella aina on ollut pirteitä nuoria 
ja nuorenmielisiä toimintaa vetä-
mässä. Kaikenlainen kanssakäy-
minen on sujunut mutkattomasti.

Tietysti Kuusjoella on ollut 
elämää ja kanssakäymistä en-
nenkin. Tosin maaseutu on ollut 
aina ja tulee olemaan suurten 
muutosten kourissa, niin kuin 
koko suomalainen yhteiskun-
takin. Kun vuonna 1967 aloitin 
pappishommani Salossa, niin 
samana vuonna lakkautettiin pe-
räti viisi koulua Ypäjällä. Se oli 
melkoinen mullistus: Manninen, 
Kuusjoki ja Varsanoja sekä Pa-
likkala ja Hyrsy. Kuusjoella oli 
koulu aloittanut vuonna 1922 
yhdessä Saarikon koulun kanssa 
ja vuonna 1928 valmistui Kuus-
joen koulu, jossa nyt on ollut 
pitkään puutoimintaa. Perttulan 
koulun opettaja Pekka Rintanen 
oli aikanaan opettajana myös 
Kuusjoella. Koulu varmaankin 
oli kyläalueen toiminnan kes-
kipiste monella tavalla. Koulun 
lopetus aiheutti tyhjiötä aina-
kin jonkin aikaa. Ilmeisesti jo 
ensimmäisenä pappisvuotena 
1973 kirkkovaltuustossa Ypä-
jällä, vieläpä pappilan salissa, 
Elvi Rajala ilmoitti minulle, että 
Kuusjoelle tulee Tuottajien tupa. 
Tuletko käymään ja pitämään 
tilaisuuden? Kyllä tulen, sanoin 
minä, kunhan saatte ensin tuvan 
pystyyn ja saunankin. Tupa val-
mistui ja heinäkuulla alkoivat 
suviehtoot perinteisesti. Sauna 
kuului ohjelmaan ja uimassa 
käynti. Myöhemmin valmistui 
erillinen sauna, mikä oli hyvin 
viisas ratkaisu. Alkujaan Kuus-
joen Martat kahvittivat tilai-

suuksia kunnes Kuusjoen Martat 
lopettivat yhdistymisen kautta 
toimintansa ja kahvitus tuli kylä-
toimikunnan harteille. Ja jonakin 
vuonna tuli tilaisuuden nimeksi 
Mansikka-jubileum. Olikohan 
vuosi 2000, kun aloittelimme 
uutta vuosituhatta ja piti kek-
siä Ypäjän kunnan juhlavuoteen 
2001 toimintajuttuja. ”Pidetään 
sitten Kuusjoen tuottajaintuvalla 
Mansikka-jubileum.”

Sana jubileum tarkoittaa suur-
ta juhlaa, riemuvuotta. Juutalai-
silla suuri juhla aloitettiin aina 
oinaan sarveen puhalluksella, 
mikä ääni kuului hyvin kauas 
ja kansa tiesi aloitella asianmu-
kaisesti juhla. Samasta sanasta 
juontaa myös meidän joulu sa-
namme ja ruotsin jul; suuri juhla. 
Ja mukavia ovat olleet nuo man-
sikanmakuiset juhlat sanan, lau-
lun, musiikin ja kilpailujen mer-
keissä. Ja toinen perinne on ollut 
tuo Huldan mökissä ja pihallakin 
vietetty kuutamohartaus makka-
ran paistoineen. Aikanaan tein 
jutunkin Ypäjäläiseen Huldan 
mökistä ja sen erakkoasukkaas-
ta Hulda Kaukaisesta. Hänen 
jälkeensä meni mökki valtiolle 
ja sitä kautta kunnalle ja hyvin 
se on omissa oloissaan palvellut 
aluetta. Makoisat kahvit on aina 
juotu kuutamohartauden jälkeen. 
Toivon että pidätte perinnettä 
yllä. Se on samalla testi seura-
kunnan työntekijöiden kunnosta: 
jaksavatko kävellä Kaskihal-
meen pihalta mökkiin talvisessa 
kuutamosäässä. Jos eivät jaksa, 
niin sitten vaan miettimään mah-
dollisia eläkepapereita.

Aikanaan pyöräilin Kuusjoel-
la ja joskus tuli ihan muina mie-
hinä poikettua joissakin taloissa. 
Erään kerran joskus 1970-lu-
vulla pysähtyi auto rinnalleni 
ja tiedusteli Kuusjoen kirkkoa. 
Sanoin että kirkkoon, jonka ni-
mi on Ypäjän kirkko, on kuusi-
seitsemän kilometriä. He olivat 
menossa oikean Kuusjoen kirk-
koon. Neuvoin tietä ja sanoin, 
että voitte ehtiä kuuntelemaan 
ainakin häitten loppumarssin. 
Varmaankin joskus on joitakin 
sekoittanut tien varren Kuusjo-
ki kyltti. Olen pitänyt Kuusjoen 
kulmaa, joka on kuulunut Pert-
tulan kylään virallisesti, aktiivi-
sena alueena. Joka vuosi on kin-
kerit pidetty, ja monista taloista 
on jäänyt muistot käynneistäni 
milloin minkäkin asian takia. Ai-
kanaan kävin usein Viljo Kaski-

halmeella, olihan meillä yhteisiä 
tuttuja Someron puolella, ja ihas-
tuin Kaskihalmeen hiekkamaas-
sa kasvatettuihin perunoihin. Ja 
taisi olla niitä vanhusten ehtool-
lisiakin ja onnitteluja. Ja met-
säasiat eläimineen kiinnostivat. 
Erään kerran Viljo Kaskihalme 
lähti oppaaksi Eksyssuolle raja-
kivelle. Meitä oli minun ja Vil-
jon lisäksi Kotimaa-lehden toi-
mittaja ja professori Viljo Rasila 
mukana. Ajoimme Someron kär-
keen Leinolle ja sitten jalkaisin 
suonreunaa ja metsää rajakivelle: 
viiden kunnan rajalle: Ypäjä, So-
mero, Koski, Mellilä ja Loimaa.

Rasila puhui ja kyseli ja Viljo 
vastaili. Kesä oli kauneimmil-
laan. Se on ainoa kerta jolloin 
tuolla rajakivellä olen käynyt 
vaikkakin olen Eksyssuolla 
monta kertaa hiihtänyt jopa loi-
maalaisten kuutamohiihdossa. 
Rikasta on suomalainen maasto, 
ja omat erikoisuutensa löytyvät 
myös Kuusjoen alueella, toista 
samanlaista rauhoittavaa maa-
laismaisemaa ei ole missään 
muualla. Vaalikaa erityisesti 
Tuottajatuvan aluetta uimapaik-
koineen. Ja Someron-Ypäjän ra-
ja-alue on virkistävää kun käve-
lee santatietä ja haistelee ja kat-
selee kesäistä luontoa. Tai alue, 
jossa laskeudutaan sillalle ja ylös 
mäkeen ja ajellaan metsäteitä 
kohti ampumarataa. Mainitsen 
myös joen Kuusjoen (Kuusojan), 
joka virtaa kohti Mannista ja 
Loimijokea. Sen rannat tarjoavat 
mukavia näkymiä, jos vain viit-
sii käydä ja pystyy käväisemään 
jossakin paikassa sen rannalla.

Joskus 1980-luvulla soitti 
minulle kurssi kaverini, pappi 
Erkki Halme, joka teki elämän-
työnsä Angolassa Afrikassa. Hän 
olisi nyt Suomessa ja poikkeaisi 
mielellään Ypäjällä. Olisi muka-
vaa pitää seuratilaisuus. Koska 
aikaa oli vähän ja kirkolliset uu-
tiset oli jo lähetetty lehtiin, niin 
päätin soittaa Kuusjoelle, Kan-
kareen taloon, joka on nykyinen 
Kaarina ja Markku Saastamoisen 
talo. Olin siellä ollut jostakin 
syystä justiinsa, olikohan onnit-
telukäynti. Sanoin, että nyt olisi 
tällainen juttu ensi viikon vaih-
teessa. Kuulemme terveisiä An-
golasta sanoin ja diakuvin. Kyllä 
se sopii, sanoi Lyyli Kankare. Ti-
laisuuteen tuli paljon kansaa. Mi-
nä ihmettelin väen runsautta ja 
kysyin, että millä tavalla saatiin 
tupa täyteen, vaikka tilaisuus ei 

ehtinyt enää kirkollisiin uutisiin. 
Ja sain vastaukseksi, että sitä 
”suusta suuhun menetelmää me 
käytimme hyväksemme”. Mi-
nusta se on paras konsti tänäkin 
päivänä. Ei muuta kun suuta toi-
selle niin hommat pyörii. Tosin 
olen huomannut että Kuusjoen 
tilaisuuksia on hyvin mainostettu 
mm. radion paikallisohjelmissa. 
Myös Forssan ja Loimaan lehteä 
Ypäjäläistä unohtamatta on hy-
väksi käytetty. Mutta tuo suusta 
suuhun menetelmä, se pitää ky-
län virkeänä ja elämä jatkuu. Se 
menetelmä takaa laadun ja tule-
vaisuuden. Ja aikanaan sain kut-
sun tulla perunkirjoituksen jäl-
keen Kankareelle ja hakea pois 
pappilaan mahdottoman suuri 
ja vanha kaktus. Meillä se oli 
ja eleli ja Liisa-vaimo otti siitä 
oksan, nuorennoksen. Sekin on 
kukkinut Forssassa. Ja talvisin 
tämä kaktus oli vuosia pappilan 
salissamme ja jalkalamppu antoi 
sille vireyttä. Ennen juhannusta 
se kottikärryillä vuosittain vie-
tiin pappilan pihamaalle jossa se 
auringossa ja sateessa eleli syys-
kuulle, pysyi hengissä. Ja tästä 
opimme senkin, että ihminen vir-
kistyy kun hän mahdollisimman 
paljon oleskelee luonnon hel-
massa. Ja tänä päivänä tuo vanha 
kaktus elelee ja oleskelee Ypäjän 
seurakuntakodin eteisen kirkon 
puolessa päädyssä. Ainakin vii-
meksi se oli hyvän paikan ansi-
osta kovin elämänvoipa. Elämä 
jatkuu Kuusjoella ja oikein sydä-
mestäni toivotan siunausta juh-
livalle kylätoimikunnalle ja ky-
lälle koko olemuksellani. Ja jos 
vielä haluan kyläkuntaa Raama-
tun lauseilla tervehtiä, niin teen 
sen Raamatun sananlaskulla: 
”Lempeät sanat ovat mesileipää; 
ne ovat makeat sielulle ja lääki-
tys luille.” Ja vielä Raamatun 
laulujen laulusta juhannusviik-
koon sopivana: ”Nouse, kalleim-
pani, kauneimpani, tule kanssani 
ulos. Talvi on mennyt, sade laan-
nut. Kukat nousevat maasta, lau-
lun aika on tullut, joka puolella 
huhuavat metsäkyyhkyt.” 

Valokuvassa on Huldan mök-
ki joskus 1980-luvulla. Kuvan 
antoi Aila Kankare (nyk. Luse-
nius). Hän kävi nuorena Huldan 
luona kuuntelemassa hauskoja 
juttuja ja kuulemma nukkui siel-
lä pellavaisten lakanoiden välis-
sä.

Risto Ahti

Kuusjoen kyläyhdistyksen 20-vuotisjuhla

Elokuussa 2013 Ypäjän reserviläisten tilaisuudessa luovutettiin 
Maanpuolustusmitali Heikki Kuivamäelle sekä reserviläisten 
pöytästandaari Jouni Paloposkelle. Kuva: Pekka Moisander
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Suklaahippu on ypäjäläisen Piia 
Toivolan viime kesäkuun alussa 
perustama konditoria, leipomo 
ja pitopalvelu. Yritys toimii yh-
teisissä tiloissa Lounasravintola 
Maculan kanssa osoitteessa Yrit-
täjänkaari 7, Forssa. Samassa 
kiinteistössä palvelevat Astrum 
Auto sekä tavaratalo Hurrikaani. 

27-vuotias Piia Toivola on 
suorittanut leipuri-kondiittorin 
koulutuksen Hämeenlinnassa 
koulutuskeskus Tavastialla ja 
suurtalouskokin koulutuksen 
Forssan ammatti-instituutissa. 

Piia on alun perinkin kotoisin 
Ypäjältä ja perheeseen kuuluu 
avomies Simo Kaunisto. Piialla 
on kolme koiraa, ja harrastuk-
siin liittyvät erilaiset lajit koirien 
kanssa. Ratsastus on myös kuu-
lunut jo pitkään Piian rakkaisiin 
harrastuksiin. 

Lounasravintola Maculaa 
pyörittävät Elina ja Tommi Saa-
rela, jotka myös asuvat Ypäjällä. 

– Saarelat olen oppinut tunte-
maan hevosten kautta. Hevoset 
on meille yhteinen harrastus. 
Olin valmistamassa heille ka-
kut äitienpäivälounaalle, jolloin 

myös ajatus yhteisestä toimin-
nasta lähti alkuun. Olen itse aina 
haaveillut omasta yrityksestä ja 
nyt se oli mahdollista, kun löytyi 
hyvät tilat. Jaetaan siis Maculan 
keittiö Elinan ja Tommin kanssa.  

Suklaahipun tiskillä myyn-
nissä olevat tuotteet vaihtele-
vat päivittäin. Joka päivä on 
myynnissä jokin päivän leipä, 
jonka hinta on aina 2,50 euroa. 
Joka päivä on tarjolla myös jo-
tain tummaa leipää, sämpylöitä, 
munkkeja ja pullia. Kondito-
riatuotteita saa ostaa vitriinis-
tä, jossa on päivittäin erilaisia 
leivoksia, jotain kakkua sekä 
suolaisia piirakoita ja täytettyjä 
sämpylöitä. Tilauksesta asiakas 
saa kaikenlaisia konditoria- ja 
leipomotuotteita. Kotiinkuljetus 
myös onnistuu eikä ole sidottu 
määrään, vaan yhden kakun toi-
mituksetkin tuodaan perille lähi-
kunnissa ilman lisäkustannusta. 

– Fantasiakakkuja minulta 
tilataan tällä hetkellä kaikkein 
eniten ja pidän niiden tekemi-

sestä. Minulta saa niin sanottuja 
figuurikakkuja, vaikkapa Nalle 
Puhin muotoisen ja näköisen ka-
kun. Myös Angry Birds -aiheiset 
kakut ovat olleet suosittuja. Fan-
tasiakakun saa myös tavanomai-
sena kakkuna, jonka pinnalle 
maalaan halutun kuvan, esimer-
kiksi traktorin, muumihahmoja 
tai pappatunturin. 

Pitopalvelutilauksiin suun-
nitellaan menyy yhdessä asiak-
kaan kanssa, ja asiakas voi myös 
vaikuttaa siihen, jos esimerkiksi 
haluaa tehdä jotain itse. 

– Hinta luonnollisesti mää-
räytyy sen mukaan, mitä menyy 
sisältää ja kauanko asiakas halu-
aa minun olevan paikalla. Minut 
voi myös halutessa palkata juh-
liin tarjoilijaksi. 

Suklaahipusta monipuolisesti 
leivonnaisia ja pitopalvelua

Ypäjän nuorisovaltuuston toi-
minta on jatkunut hyvin aktiivi-
sena koulujen alusta huolimatta. 
Kokoukset ovat olleet ehdotusten 
täyteisiä syyslomaa ja myöhem-
piä ajankohtia koskien ja olemme 
saaneet nyt myös oman logon, 
josta meidät tulee tunnistamaan 
eri paikoissa. Logo on tärkeä osa 
minkä tahansa ryhmän identiteet-
tiä, niin myös meidänkin.

Logo valittiin elokuun ajan 
pyörineen logokilpailun yli kym-
menen logon sadosta suoritta-
malla suljettu lippuäänestys. Ää-
nestyksen voitti Joose Sillstenin 
logo, jolle pyrimme keksimään 
käyttöä mahdollisimman paljon.

Nuoriso-ohjaajamme johdolla 
olemme suunnitelleet Ypäjälle 
nuorisovaihtoa EU:n Youth in 
Action -nuorisotoiminnan kaut-
ta jonkin Euroopan maan kanssa 
ja yhteyttä on jo otettu Unkariin. 
Vaihdon tarkoitus on toteuttaa 
ulkomaalaisten nuorten kans-
sa jokin projekti, jolla vaikuttaa 
nuorten elämänasenteeseen ja 
elinympäristöön, hankkien sa-
malla kansainvälistä kokemusta.
Kiitos Haavissa Ypäjän Yöhön 
osallistumisesta, logokilapiluun 
osallistumisesta ja muusta nuori-
sovaltuuston tukemisesta. Luke-
kaa meistä lisää aina Facebook-
sivullamme ja Ypäjäläisessä.

Nuorisovaltuuston varapuheenjohtaja Niko Siren (vasemmalla) 
kävi palkitsemassa Joose Sillstenin logokilpailun voitosta.

Ypäjän nuorisovaltuusto sai 
oman             logon

Vuoden 1963 rippikoulun tytöt… …ja pojat.

Konfirmaatiosta 50 vuotta – 1963 ripille päässeet kohtasivat

Seppo Vähämäki ja Irmeli Ro-
senqvist laskivat kukkavihon 
kaatuneiden muistomerkille.

Ypäjän kunta ja Hippoliksen 
Hevoset ja yhteiskunta -hanke 
olivat mukana 11.–12. syyskuu-
ta järjestetyillä Kuntamarkki-
noilla Helsingin Kuntatalolla. 
Hevosala oli ensimmäistä kertaa 
menossa mukana ja kärkitee-
moiksi nostettiin erityisesti he-
vostalouteen ja kuntiin liittyvät 
maankäytön kysymykset sekä 
hevonen osana ihmisten hyvin-
vointia. 

Hevosiin liittyvät kysymyk-
set kiinnostivat kunta-alan väkeä 
ja ajatusten vaihtoa käytiin mm. 
maankäytöstä ja kaavoituksesta, 
tallirakentamisesta, hevosreitis-
töistä sekä hevosista osana har-
rastustoimintaa ja hyvinvointi-
palveluja mm. hevosavusteisessa 
toiminnassa ja -kuntoutuksessa. 
Luonnollisesti myös koulutuk-
seen liittyvät asiat kiinnostivat. 
Hevoset ja yhteiskunta -hank-
keella oli kaksi tietoiskua info-
lavalla. Asiantuntija, ProAgrian 
Heini Iinatti kertoi hevosista, 
maankäytöstä ja kaavoituksesta. 
Talliyrittäjä Minna Martin-Päivä 
alusti Hevosista kuntouttaja-
na. Myös kuntaministeri Henna 
Virkkunen kävi haastateltavana 
hankkeen vieraana, ja kyseinen 

haastattelu on löydettävissä lähi-
viikkoina hippolis.fi kotisivujen 
kautta. 

– Kunta-alan toimijoiden 
kiinnostus hevosalaa kohtaan 
yllätti meidät, Hippoliksen pro-
jektipäällikkö Anne Laitinen 
kertoo. 

– Kuntamarkkinat oli oi-
kea paikka olla mukana, jotta 
hevostalouden erityispiirteistä 
saadaan tietoa päätöksenteon 
pohjaksi viranomaisille ja kun-
nille. Yhteistyötä kuntien kanssa 
tarvitaan ja tässä työstä Ypäjä on 
suunnannäyttöjä monelle muulle 
kunnalle, Laitinen huomauttaa.

Ypäjän kunta esitteli tonttitar-
jontaansa ja alueen monipuolisia 
palveluja. Hevoset ja kunta -tee-
ma oli esillä myös Kuntalehden 
12.9. ilmestyneessä lehdessä, 
jossa Ypäjän kunnanjohtaja Vesa 
Ketola haastaa hevosmyönteiset 
kunnat kehittämään yhteistyö-
tä alan kanssa sekä keskenään 
edelleen, esimerkiksi vuosittain 
järjestettävällä hevosparlament-
tipäivällä.  

Projektipäällikkö 
Anne Laitinen, Hippolis

Kunnanjohtaja Vesa Ketola, 
Ypäjän kunta

Hevosala ja Ypäjän kunta  
yhdessä Kuntamarkkinoilla  

– kiinnostus hevostalouteen yllätti

Hippoliksen projektikoordinaattori Sanna Mäki-Tuuri ja Ypäjän 
kunnan perusturvajohtaja Margit Rajahalme iloitsivat yhteis-
työstä. Kuva: Anne Laitinen

Viisikymmentä vuotta on niin 
pitkä aika, että silloin viimeksi 
tavattua ihmistä voi olla vaikea 
tunnistaa. Näin täytyi todeta 
tilaisuudessa, johon 50 vuotta 
sitten ripille päässeitä osal-
listui. Syyskuun ensimmäise-
nä päivänä tällainen tilaisuus 
järjestettiin Ypäjän kirkossa 
ja seurakuntakodilla. Osallis-
tujat olivat vuonna 1963 rip-
pikoulun käyneitä. Suurin osa 
oli vuonna 1948 syntyneitä ja 
useimmat olivat käyneet rip-
pikoulun Ypäjällä, pojat alku-
kesästä ja tytöt syksyllä. Poiki-
en konfirmaatio oli juhannuk-
sena ja tyttöjen pyhäinpäivänä. 
Tilaisuuden järjestelyissä Var-
sanojan pojat, Seppo Vähä-
mäki, Ismo Hokka ja Heikki 
Vesanen ja heidän emäntänsä 
olivat keskeisessä roolissa.

Juhla alkoi messulla kirkos-
sa. Ehtoollispöytään osallistu-
misella oli nyt erityinen mer-
kitys. Päivän tekstin kirkossa 
luki Ismo Hokka. Messun 
jälkeen kokoonnuttiin sanka-
rihaudalle laskemaan kukat 
sodissa kaatuneiden muisto-

merkille. Kukat laskivat Sep-
po Vähämäki ja Irmeli Rosen-
qvist.

Yhteiseen valokuvaan ko-
koonnuttiin kirkon pääportail-
le; viidenkymmenen vuoden 
takaa tuttu tilanne.

Seurakuntakodille kokoon-
nuttiin muistelemaan menneitä 
aikoja. Tervetulopuheessaan 
Heikki Vesanen muisteli vuotta 
1963 ja sen jälkeen tapahtunei-
ta. Kovin monen, pojista nel-
jätoista ja tytöistä neljä, taival 
maan päällä oli jo päättynyt. 
Heidän muistolleen vietettiin 
hiljainen hetki.

Kirkkoherra Vesa Rasta ky-
seli tervehdyksessään meidän 
aikamme rippikoulun käytän-
nöistä ja kertoi nykyisistä ta-
voista. Hän esitti musiikkiter-
vehdyksenä tekemänsä laulun 
”Matkalla”. Yhteisesti laulet-
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Nimi?
Pirjo-Maarit Hellman
Mitä teet työksesi?
Olen Ypäjän kunnan taloussih-
teeri.
Mikä sai sinut innostumaan 
tästä työstä?
Huomasin, että paikka oli avoin-
na. Lähes koko työelämäni olen 
ollut taloussihteerin tehtävissä. 
Edellisessä työpaikassani toi-
min myös taloussihteerinä. Kun 
muutin Loimaalle, työmatkani 
lyheni kun hain paikkaa Ypäjän 
kunnasta.
Mitä teit ennen tätä työtä?
Olin taloussihteerinä Uuden-
maan päihdehuollon kuntayhty-
mässä.
Mitä odotat työltäsi tulevaisuu-
dessa?
Odotan uusia haasteita ja haluan 
oppia uutta. Toivon myös tule-
vaisuudelta työhön syventymistä 

ja hedelmällistä tehtävien hoitoa.
Missä asut tällä hetkellä?
Asun Loimaalla.
Mistä olet alun perin kotoisin?
Loimaalta.
Mitä mieltä olet Ypäjästä?
Luonnonläheinen maaseutupaik-
kakunta, rauhallinen, viihtyisä ja 
sopiva sijainniltaan.
Onko sinulla lemmikkejä?
On kissa. Venäjänsininen rodul-
taan. 

Haastattelun teki  
Laura Hätönen

Haastattelussa 
Pirjo-Maarit 
Hellman

Ypäjällä oli 60-luvulla kaksi 
baaria. Toinen oli Matkahuol-
lon baari. Siellä emännöi nai-
nen, joka ulkonäöltään sijoittui 
Tarja Halosen ja Mervi Tapolan 
välimaastoon. Toinen oli Vallan 
baari. Vallan baarista sai maa-
ilman parhaat leikkelelautaset. 
Tai en tiedä olivatko ne parhaat, 
mutta rakastuin syvästi niiden 
tarjoilijaan. Nimeä en muista. 
Tilaan vieläkin leikkelelauta-
sen ja muistelen häntä. Hän oli 
kuusitoistavuotiaan seksiunel-
ma. On yhä. Hänen oljenvalke-
at hiuksensa, säihkyvät vihreät 
silmänsä, hänen ryöstöseksikäs 
vartalonsa, joka lähestyi hymyil-
len anteeksiantamatonta hymyä. 
Monen monta kertaa vähin ra-
hoin yritin tehdä tuttavuutta, 
mutta... 

Yli 50 vuotta on kulunut. 
Missä hän on nyt? Jos hän muis-
taa minut, niin ottakoon yhteyt-
tä. Haluan leikkelelautasen. Nyt 
Vallan Baarin paikalla on Kar-

rinpuomi. Tiskin takana häärää 
Facebook-nimeltään Jari Rietas 
P*****e Rouvali. Miehessä on 
munaa. Hän on ollut päällepäs-
märinä järjestämässä mm. Let-
ku Rockia. Karrinpuomi toimii 
taas. Nyt on varmaan Jarin avus-
tuksella saatu esiintymään mm. 
Mikko Alatalo ja Aarne Tenka-
nen. Pianaikaan kohtapuoliin 
forssalaisetkin kiitävät Ypäjälle. 

Karrinpuomissa on tarjolla 
paukkuja nimillä Marimin, 5.50 
euroa, ja Ypäjä Eila, 6.50 euroa. 
Hevosista ei voi olla puhumatta 
Ypäjällä. Nyt porukka on kim-
passa ostanut Fancy Candyn. 
Menestystä. Toivottavasti pol-
lesta tulee yhtä hyvä ravuri kuin 
muinoin oli ori Uskoton.

Haloo Karrinpuomi! Ottakaa 
listalle leikkelelautanen. Haluan 
nautiskella sen vanhan saavutta-
mattoman rakkauteni muistoksi. 
Ja jos hän lukee tämän, niin mi-
nä tarjoan.

Keijo Wääri

Wäärin käsityksiä
Karrinpuomi

Vuonna 1953 vietettiin kaksois-
häitä, kun Ypäjän kirkossa vihit-
tiin Leila os. Jalonen ja Heikki 
Kavén sekä Mirja os. Jalonen 
ja Pentti Safonoff. He kaikki 
ovat syntyisin Ypäjältä ja nyt jo 
yli kahdeksankymppisiä. Myös 
kaikki heidän lapsensa syntyi-
vät Ypäjällä. Sittemmin perheet 
muuttivat pois, mutta juuret ovat 
vielä vahvasti kiinni synnyin-
seudulla. Pertun päivien aikaan, 
lauantaina 24.8. vietettiin Ypä-
jällä näiden kahden avioparin 
timattihääpäivää eli 60-vuotis-
hääpäivää. Isäni Heikki Kavén 
omistaa kirkonkylässä vanhem-
piensa kotimökin ja sen pihalle 
pystytimme juhlateltan. Juhliin 
oli kutsuttu myös lapsenlapset 
puolisoineen sekä hääparien si-

sarukset. Mukana oli myös lap-
senlapsen lapsia. Tilaisuus oli 
sikäli erikoinen, että kahta lu-
kuun ottamatta kukaan 31-hen-
kisestä juhlajoukosta ei enää asu 
täällä, vain morsiamien veli Isto 
Jalonen Liisa-vaimoineen asuu 
kirkonkylällä. Ypäjä liittyy kui-
tenkin perheiden taustaan hyvin 
läheisesti ja on vanhemmillem-
me tärkeä ja rakas paikka. Meil-
lä oli kunnon juhlat. Mahtoivat 
ohikulkijat ihmetellä taloa, jossa 
normaalisti ei näy mitään liiket-
tä. Autoja pihalla ja omenapuut-
kin koristeltu tuikuin. Sisäpihal-
la iso juhlateltta ja 50-luvun mu-
siikki raikasi. Kuvassa vasem-
malta Pentti ja Mirja Safonoff 
sekä Leila ja Heikki Kavén.

Ritva Roisko os. Kavén Sipoo

Tupla-timanttihäät Ypäjällä 24.8.

…ja pojat.

Konfirmaatiosta 50 vuotta – 1963 ripille päässeet kohtasivat

Tapaamiseen saapuneita  
vastaanottamassa  

Ismo Hokka, Heikki Vesanen  
ja Seppo Vähämäki.

Hyvät rippikoulukaverit
Toivotan teidät muistele-

maan viidenkymmenen vuo-
den takaista, meitä yhdistävää 
merkittävää tapahtumaa. Sil-
loin oli meidän konfirmaati-
omme eli ripille pääsy.

Kiitos Ypäjän seurakun-
nalle, että saatoimme järjestää 
tämän tapahtuman. Tervetuloa 
Ypäjän kirkkoherra Vesa Ras-
ta ja tämän päivän kanttori 
Eeva Taneli. Kiitos emännille 
tarjoilun järjestämisestä.

Vuodet ovat kuluneet no-
peasti. Monen silloin 50 vuot-
ta sitten ripille päässeen maal-
linen taival on jo päättynyt. 
Viettäkäämme nyt hiljainen 
hetki heidän muistolleen.

Vuoden 1963 alussa Suo-
men markan arvo vahvistui 
satakertaiseksi, kun raha-
summista otettiin pois kaksi 
nollaa tai pilkkua siirrettiin 
kaksi numeroa vasemmalle. 
Pennitkin tulivat käyttöön. 
Rahauudistusta edeltävinä 
vuosina pennejä esiintyi vain 
lähinnä kansakoulun lasku-
esimerkeissä. Tulivat käsitteet 

vanha markka ja nykymarkka. 
Presidenttinä oli Urho Kek-
konen ja pääministerinä Ahti 
Karjalainen 30.8.1963 asti. 
Tuolloin hallitukset kaatuivat 
nykyistä helpommin ja uu-
sien aikaansaaminen oli vai-
keata. Yleinen sairasvakuutus 
toteutui vuoden 1964 alusta. 
Se oli ensimmäisiä askeleita. 
hyvinvointivaltion perustami-
sessa. Peruskoulun toteutta-
mista valmisteltiin. Se toteutui 
1972–77 Lapista alkaen. Me 
kansakoulua käyneet olimme 
silloin jo työelämässä tai pit-
källä jatko-opinnoissa.  

Maailman mitassa järkyt-
tävä uutinen oli Yhdysvaltain 
presidentti John Kennedyn sa-
lamurha.

Ypäjällä oli 1960-luvun 
alussa asukkaita noin 4400, 
nyt niitä on noin 2500. Kes-
kustaajaman ilmekin on 
vuosien varrella muuttunut 
huomattavasti. Enää ei ole 
esimerkiksi Majasen parturin 
taloa ja sen hierovaa tuolia. 
Hierontavaikutus tuli, kun jo-
ku raskaampi ajoneuvo kulki 

tiellä, joka meni aivan talon 
nurkalta.

Suomen autokannan ylei-
sin merkki oli Moskvitsh. 
Heinäkuun alusta 1962 auto-
jen tuontisäännöstely loppui 
ja suomalaiset saivat halutes-
saan ostaa myös länsiautoja. 
Ford Angliat, Kuplavolkkarit 
ja Fiat 600:t alkoivat Suomen 
valloituksen. Urheilun nimiä 
olivat Veikko Hakulinen, Arto 
Tiainen, Pentti Nikula ja Pauli 
Nevala. Pekka Tiilikainen se-
losti radiossa ja Anssi Kukko-
nen televisiossa.

Olemme osa sukupolvien 
ketjua. Meidän aikanamme 
maailma on muuttunut pal-
jon. Tekninen kehitys on ollut 
valtavaa, erityisesti tietotek-
niikassa. Myös yhteiskunta 
on nyt kovin erilainen, kuin 
viisikymmentä vuotta sitten. 
Moniin haasteisiin on vastat-
tu. Voimme olla ylpeitä omas-
ta osuudestamme sukupolvien 
välisessä ketjussa. Seuraavien 
sukupolvien on hyvä jatkaa 
työtämme. Haasteita heillekin 
riittää.

Heikki Vesasen pitämä tervetulopuhe

Historiallisen lämmin kesä 
alkaa olla takana. Aika jyrää 
eteenpäin vääjäämättä eikä lep-
poisia kesäpäiviä voi venyttää 
enää pidempään, vaikka kuinka 
haluaisi.

Samalla tavalla maailman 
kehitys jyrää eteenpäin. Ypä-
jän pieni kunta taistelee edel-
leen olemassaolostaan, vaikka 
on olemassa jatkuva painostus 
suurkuntiin. Olemme kuiten-
kin nähneet itsenäisyyden ar-
von seuraamalla jo tehtyjen 
suurkuntien kehitystä. Tapasin 
entisen Tuuloksen kunnanhal-
lituksen puheenjohtajan Mauri 
Häppölän, joka vannotti meitä 
pitämään kiinni itsenäisyy-
destämme viimeiseen saakka. 
Tuuloksen kujilla vallitsee hil-
jaisuus, jota ei kukaan osannut 
ennustaa. Samoin lupaukset 
elämisen jatkosta oli järjestään 
petetty.

Lounais-Hämeen kunnissa 
on vahva halu säilyttää itsenäi-
set kunnat ja samalla lisätä yh-

teistyötä naapurikuntien kanssa. 
Sama halu on myös Forssan 
kaupungilla, joka kokee maa-
kunnallisen uhan Hämeenlin-
nan suunnasta. Toivottavasti 
Forssa löytää veturin aseman ja 
tuntee oman vastuunsa seudun 
menestyksestä. Jollakin tavalla 
tuntuu, että Forssan uhittelevan 
uuden johdon mielestä naapuri-
kunnat jotenkin jarruttavat seu-
dullista kehitystä. Joka tapauk-
sessa ensimmäinen asia, mistä 
seudulla täytyy pitää kiinni, on 
yhtenäisyyden säilyttäminen. 
Yhteistyö on helppo rikkoa, 
mutta sen uudelleen kokoami-
nen vie aikaa. Kun kymmenen 
vuotta sitten olimme perusta-
massa terveydenhuollon kun-
tayhtymää, meillä oli yhteinen 
päämäärä. Nyt paistaa läpi ai-
komus tehdä Lounais-Hämee-
seen suurkunta ja nyt aiottu uu-
si kuntayhtymä olisi vain yksi 
askel tähän suuntaan.

Nyt on lopetettava puheet 
kuntaliitoksesta, sille ei ole mi-

tään tarvetta.  Me emme halua 
Forssan ympäristöä Suurkoijär-
veksi. Kuntaliitosselvityksiä ja 
selvitysmiehiä seudulla ei tar-
vita.

On selvää, että maan hallitus 
lisää painostustaan kuntaliitok-
siin. Samalla lisätään toimia vä-
estön keskittämiseksi keskuk-
siin. Katsoin kuntamarkkinoilta 
videon, jossa kuntaministeri 
Henna Virkkunen kertoi kuinka 
olisi tärkeää keskittää hevoshar-
rastusta paikkoihin, mihin on 
hyvät joukkokuljetusyhteydet. 
Näin mahdollisimman moni 
pääsi harrastamaan suosittua 
lajia. Ilmeisesti Ypäjä ei tähän 
olisi hänen mielestään sopiva. 

Valtiovallan uhittelut lop-
puvat vaaleihin. Toivottavasti 
vaalien jälkeen löytyy voimia 
kehittää elämää myös kehä 
kolmosen ulkopuolella. Edun-
valvonnassa meilläkin on teke-
mistä, että Hevosopisto pärjää 
ja MTT saa jatkoa hevosmäellä. 
Samalla Ypäjän tulee kirkastaa 

asemaansa hevosalan keskuk-
sena.  Hevosopiston tulee myös 
kehittää yhteistyötä paikallisten 
hevosalan yrittäjien kanssa. Nyt 
on myös yrittäjien aika tehdä 
oma-aloitteisia kehittämismal-
leja ja esityksiä kunnalle niihin 
asioihin mihin on mahdollista 
vaikuttaa. Meidän pitää nope-
aan tahtiin koota paikalliset ja 
seudulliset kärkihankkeet, joi-
ta paikallisesti, seudullisesti ja 
maakunnallisesti viedään eteen-
päin.

Me olemme oman onnemme 
seppiä niin Ypäjällä kuin koko 
seudullakin. Olen tyytyväinen, 
että meillä Ypäjällä ja seudul-
lakin on suurimmissa asioissa 
yhteinen näkemys. Näin meil-
lä on vahva joukkue maailman 
myrskyjä vastaan.

”Yhtä aikaa sanoi Palikkalan 
poijjaat, kun aitaa kaatoivat”

Mukavaa syksyä kaikille 
Ypäjäläisen lukijoille! 

Markku Leppälahti

Nurkkakuntalainen

Onko elämää kehä kolmosen ulkopuolella?

tiin kaikille tuttu Ystävä sä 
lapsien -virsi kanttorina olleen 
Eeva TaneIin säestyksellä.

Esittelykierroksella jokai-
nen kertoi lyhyesti kuluneesta 
50 vuodestaan. Monella alalla 
ja eri puolilla Suomea olem-
me toimineet. Useimmat olivat 
eläkkeellä. Seuraava sukupolvi 
on jo astumassa remmiin. 

Teksti: Heikki Vesanen 
Kuvat: Tuomas Hokka
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Ypäjän Sotainvalidit,
puolisojäsenet ja tukijäsenet 

TUPAILTAPÄIVÄ
Veteraanituvalla maanantaina 28.10.2013 klo 13.00
TERVETULOA!

MTK Lounais-Häme  
tiedote / lokakuu 2013

Vesijumppa alkoi pe 6.9.2013. Erittäin suosittu MTK 
jäsenetu Vesijumppa viljelijöille alkoi pe 6.9 klo 11.45 
(huomaa hieman muuttunut kellonaika) Forssan Vesi-
helmessä. Katso tarkemmat ohjeet ja aikataulut www.
farmariapu.net. Vakiovuoro perjantaisin kello 11.45 
Forssan Vesihelmi.  Jäljellä olevat päivät ovat seuraa-
vat: 4.10., 11.10., viikkolla 42 ei ole jumppaa syyslo-
mien takia, 25.10., 1.11., 8.11., 15.11., 22.11. ja 29.11. 
Viikolla 42 ei näin ollen ole jumppaa. Hinnat ovat seu-
raavat:  1 kertalippu MTK jäsenille 6 euroa, 1 kertalip-
pu ei MTK jäsenille 7,5 euroa. Tervetuloa!

* * * * *
MTK Lounais-Häme SYYSKOKOUS Hotelli Scandic 
Forssa 12.11.2013. Kokouksen yhteistyökumppanina 
LähiTapiola. Lisätietoa myöhemmin.

* * * * *
MTK yhteispikkujoulu Humppilan Seurojentalo  
pe 29.11.2013.  Lisätietoa myöhemmin jäsenkirjeessä.

MTK Lounais-Häme

LASTEN JA NUORTEN SUURKIRPPIS
la 9.11. klo 10–13 Kartanon koululla, os. Varsanojan-
tie 97, Ypäjä
Pöytävaraukset 044 325 0671 / Johanna. Pöytävuok-
ra 5 € / jäsenet, 10 € / ei jäsenet. Paikka omalle rekil-
le 2 € / jäsenet, 4 € / ei jäsenet.
Kahviossa tarjolla suolaisia ja makeita herkkuja.
Mahdollisuus lahjoittaa vaatteita ja tarvikkeita Viron 
lastenkotiin.
Tervetuloa hyville ostoksille!
Järj.  MLL Ypäjän  

paikallisyhdistys

Syystori
Ypäjänkylän Seuraintalolla su 20.10. klo 13–15
Tule myymään tai tuo myytäväksi syksyn satoa,  kirp-
putoritavaraa, isänpäivälahjatavaraa ym. ym. tai tule 
tekemään ostoksia.
Varaa pöytä viimeistään pe. 18.10.  
puh. 050 468 2588. 3 €/pöytä.
Tervetuloa!
Jär. Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry

YPÄJÄN MAATALOUSVÄKI
LÄHTEE TEATTERIIN 22.11.2013

Maatalousnaiset, maamiesseurat ja  
MTK Lounais-Häme

järjestävät jäsenilleen teatterimatkan
LUUKUT AUKI -revyy

Varsin Iloinen Teatteri ja Riihimäen teatteri, Riihimäki
Vauhdikkaalla tyylillä valokeilaan napataan aikamme 
puhutuimmat ilmiöt niin politiikan kuin viihteen saralta.
Väliajalla nautitaan kuohuviiniä pikkumakean kera ja 
esityksen jälkeen kolmen ruokalajin illallinen (ilmoit-
tautumisen yhteydessä muistathan mainita mahdolli-
sista ruoka-aineallergioista).
Matkan jäsenhinta 60 euroa, sis. kuljetus, tarjoilut se-
kä teatteriesitys.
Kuljetuksen aikataulu:  Ypäjänkylän seuraintalo 17.00
 Perttula, l-autoasema 17.10
 Kuusjoki 17.20
 Ojalan kauppa 17.30
Sitovat ilmoittautumiset lokakuun 20. päivään men-
nessä Kaija Suksi 050 516 9302 tai Matti Alanko  
050 347 9045.

Maamiesseurat, Maatalousnaiset ja  
MTK Lounais-Häme

Ypäjän Eteläinen Maamiesseura ry

NÄYTTELYMATKA
KoneAgria Jyväskylä lauantaina 12.10.2013
Maamiesseura yhdessä MTK Lounais-Hämeen kans-
sa järjestää jäsenille linja-automatkan Jyväskylään 
KoneAgria-näyttelyyn. Matkan hinta 30 euroa, sisäl-
tää 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 8.10.2013 mennessä Matti Alangolle 
050 347 9045.
Ypäjän Eteläinen Maamiesseura ja MTK Lounais-Häme

Ypäjän Eteläisen Maamiesseuran

VUOSIKOKOUS
Ypäjän Eteläisen maamiesseuran sääntömääräinen 
vuosikokous pidetään lauantaina
12. lokakuuta 2013 järjestettävän konenäyttelyretken 
yhteydessä.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 6 §:n mukaiset asiat.

Hallitus

Ypäjän koulujen ja päiväkodin 
ruokalista viikoilla 40 – 43

Viikko 40 
Maanantai: kirjolohikiusaus, tuoresalaatti
Tiistai: pinaattiohukaiset, salaatti, hillo
Keskiviikko: jauhelihapihvit, perunat, kastike, tuoresalaatti
Torstai: balkaninkeitto, pehmeä leipä  
Perjantai: kaalilaatikko, puolukkahillo

Viikko 41 
Maanantai: kalakeitto, pehmeä leipä
Tiistai: lasagne, tuoresalaatti 
Keskiviikko: sianlihakastike, perunat, tuoresalaatti
Torstai: lihamureke/uunimakkara, perunasose, salaatti 
Perjantai: broileri-pekonipastavuoka, tuoresalaatti

Viikko 42 syysloma

Viikko 43 
Maanantai: broilerikastike, riisi, salaatti, mustaherukkahillo
Tiistai: hernekeitto, juusto, leipä 
Keskiviikko: uunilohi, perunat, tuoresalaatti 
Torstai: lihapullat, perunamuusi, tuoresalaatti 
Perjantai: makkarakastike, perunat, tuoresalaatti

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

Viikoittainen ruokalistamme on katsottavissa myös  
Ypäjän nettisivuilta osoitteessa: 

www.ypaja.fi/kuntalainen/kouluruoka

Ypäjän Kotiseutuyhdistys päätti 
kesäkokouksessaan valita tä-
mänvuotisen muistamisen koh-
teeksi Ypäjän Musiikkiteatteri 
ry:n. 

Musiikkiteatteri on vuodes-
ta 1985 alkaen tehnyt arvokas-
ta työtä kulttuuriharrastuksen 
edistämiseksi Ypäjällä. Kuisma 
ja Helinä -musiikkinäytelmäs-
tä alkanut teatteritoiminta on 
muuttunut harrastajatasolta val-
takunnallisestikin myönteistä 
tunnustusta saaneeksi ammatti-
laistasoiseksi toiminnaksi. Mu-
siikkiteatteri on tuonut myön-
teistä julkisuutta Ypäjälle ja saa-
nut katsojia tulemaan kaukaakin 
samalla tutustumaan Ypäjään. 
Varmaankin moni täältä pois-

muuttanut on palannut kotiseu-
dulleen nauttimaan teatterista ja 
samalla tuonut tuttaviaan tänne.

Ypäjän Kotiseutuyhdistyksen 
tunnustuksen piiriin sisältyy lu-
kematon määrä Perttuja ja Kert-
tuja, joita ei tänä vuonna erik-
seen valittu. Koska tänä vuonna 
ei järjestetty erillistä Pertun 
päivää ja koska samanaikaises-
ti Seinäjoella oli Teatteripäivät, 
joihin suurin osa Ypäjän Mu-
siikkiteatterin väestä osallistui, 
jäi kunniakirjan julkistaminen ja 
luovuttaminen pois Ypäjän Yön 
ohjelmasta.

Ypäjän Kotiseutuyhdistys toi-
vottaa Ypäjän Musiikkiteatterille 
onnea ja menestystä pitkälle tu-
levaisuuteen.

Ypäjän Musiikkiteatterille tunnustus 
Ypäjän Kotiseutuyhdistykseltä
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JHL – 729 Ypäjän yhdistys

SYYSKOKOUS 
Palvelukeskuksen kabinetissa keskiviikkona 
9.10.2013 klo 19.00. 
Esillä:
– sääntöjen määräämät asiat
– toiminnan suunnittelu, mm. pikkujoulu
TERVETULOA!

Hallitus

Mannisten kyläkerho
kokoontuu tiistaina 8.10. klo 18.00 Lassi Vellingillä, 
Mannistentie 262.
Tervetuloa!  

Ypäjän Sotaveteraanien jäsenet
ja kannattajajäsenet
Syksyn ensimmäinen

ILTAPÄIVÄTILAISUUS
Seurakuntakodilla keskiviikkona 16.10.2013 klo 
14.00–16.00. 
Tervetuloa.

Ypäjänkylän  
Maa- ja kotitalousnaiset

LOKAKUUN TOIMINTAA
KEPPIJUMPPA alkaa maanantaina 7.10. 
klo 18.00 Ypäjänkylän koululla. Tervetuloa.  

LAUANTAINA 7.10. klo 14 Seuraintalolla tehdään ha-
pankaalia, oppaana Paloposken Ritva. Ota mukaan 
kannellinen muoviastia, välikansi ja painoksi pesty kivi 
sekä kaalia, veitsi, leikkuulauta ja muusinuija. Maatalo-
usnaiset tuovat hapanleivän ja merisuolan. Tervetuloa!
KESÄKAUDEN PÄÄTTÄJÄISET keskiviikkona 16.10. 
klo 18.30 Seuraintalolla, käsityö mukaan. Tervetuloa.
PESUAINE/MAUSTEKUTSUT sunnuntaina 3.1.1 klo 
14.00 Seuraintalolla, kutimet mukaan. Tervetuloa.

Mannerheimin  
Lastensuojeluliiton 
Ypäjän yhdistyksen
sääntömääräinen 

SYYSKOKOUS
pidetään tiistaina 22.10.2013 klo 19.00 Veteraanitu-
valla. 
Hallitus kokoontuu klo 18.30. 
Tervetuloa! Hallitus

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry:n

SYYSKOKOUS
tiistaina 5. marraskuuta 2013 kello 12.00 Veteraa-
nituvalla.
Käsitellään sääntömääräiset syyskokoukselle kuulu-
vat asiat.
Paikalla piirin edustaja.
Kahvitarjoilu.             Tervetuloa!

Hallitus

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

Lokakuun toimintaa 
Kuukausikokoontuminen tiistaina 15.10. klo 14.00 
Veteraanituvalla. Mukana kanttori Kaija Saukkola.
Tarinatupa Veteraanituvalla perjantaina 18.10. klo 
13.00. Aiheena everstiluutnantti Lars Rönnqvistin elä-
mänkerta.
Kirjoittajapiiri kokoontuu Lea Reunasella perjantaina 
18.10. klo 14.00. 
Naistenpiiri tiistaina 22.10. klo 14.00 Veteraanituval-
la. Eläkeliiton Ypäjän yhdistys

Avantouinnit alkavat lokakuun ensimmäisenä 
sunnuntaina 6.10. klo 18.00–21.00.
Huom. Hintamuutos: 5 €/henkilö. 
Tervetuloa uudet ja vanhat uimarit!

Kuusjoenkulman kyläyhdistys

Kartanonkylän yksityistien

SYYSKOKOUS
pidetään Ypäjän Osuuspankin kerhohuoneessa  
perjantaina 8.11.2013 klo 19.00 alkaen.
Esillä tiehoitomaksut ja tieosakkaiden yksiköinti. 

Hoitokunta

Kartanonkylän yksityistie hakee

URAKOITSIJAA
talvikunnossapitoon 1.12.2013 alkaen.
Yksityistien kokonaispituus on n. 6 km. Tarjouksessa 
on käytävä ilmi kunnossapidossa käytettävä kalusto 
ja palvelun hinta. 
Hoitokunnalle osoitetut tarjoukset tulee jättää 
21.102013 mennessä osoitteeseen Juha Lunström, 
Pohjankulmantie 138, 32100 Ypäjä tai juha.lund-
ström@arcticmilk.fi. 
Lisätietoja: Juha Lundström.

Hoitokunta 

Ypäjän Karjalaisseura ry tiedottaa

VUOSIKOKOUS ja 
TUPAILTA

Ypäjän Karjalaisseura ry:n varsinainen SYYSKO-
KOUS keskiviikkona 30.10.2011 klo 18.00 Aino ja 
Markku Tuuralla, Leppäkorventie 90, Ypäjä. Käsitel-
lään sääntöjen määräämät asiat. 
Tervetuloa.               Hallitus

* * * * *
Pyhäinpäivän jumalanpalveluksen jälkeen seppe-
leenlasku Karjalaan jääneiden vainajien uusitulle 
muistomerkille sekä tilaisuuden jälkeen kirkkokah-
vit seurakuntakodilla. Huom. Jumalanpalvelus kello 
16.00.
Juuret Muolaassa maanantaina 4.11.2013 Kampin 
palvelutalossa Helsingissä. Muisteluksia tapahtumista 
ja elämänmenosta Muolaassa esittää Muolaalaisten 
seuran kunniajäsen Eero Ekman. Kuljetuksesta yhte-
ys Pekkaan 30.10. mennessä p. 0400 260 949.
Ypäjän Yössä esillä ollut Ihantalan taistelualueelta 
löytynyt rautaesine painoi 48,2 kiloa. Lähimmäksi ar-
vasi Marko Aalto Espoosta ja hän saa kirjapalkinnon. 
Lisäksi arvottiin kaikkien osallistuneiden kesken kirja-
palkinto ja se osui Jaakko Väisäselle. Onnittelut voit-
tajille ja kiitos osallistumisesta.

Liikuntatapahtumia

Ypäjän Eteläiset Maa- ja  
kotitalousnaiset

TUPAILTA
Pidämme saunaillan tiistaina 22. lokakuuta klo 
18.30 Helena Niinimaalla os. Aronkorventie 125. 
Syyskokousasioiden käsittelyä, mm. toimintasuunni-
telma, Maa- ja kotitalousnaisten 80-vuotisjuhla Tam-
pereella 16.11.
Tervetuloa!

KUNTOSALI TORSTAISIN 
31.10. 
7.11.  
14.11. 
21.11.  
28.11. 
klo 17.30 – 18.30 (viikoilla 44 – 48)
Kuntalaisten käytössä kokeiluna Hevosopiston kunto-
sali (talli V yläkerta).
Huom! käyttö sallittu vain ilmoitettuina aikoina! 
Paikalla kunnan liikunnanohjaaja. Autot ja mopot suo-
sitellaan jättämään Opistohallin pysäköintipaikalle.

Myymme havukransseja
haudoille ja somistuksiin

la 2.11. klo 9–13
Perttulan Kukan ja Lahjan pihalla.

Puffetti! 
Myynnissä Maria Lundin joulukonsertin ohjelmia.

Tervetuloa!
LC Ypäjä Kate

Hinta 50 €
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Kuntokauden voittajat arvottu!
Palkinnot voi noutaa Ypäjän kunnan palvelupisteestä 
31.10.2013 mennessä.
Ypäjän kuntokauden voittajat / kesä 2013
Kuntokortit:
1. Leena Moisander 
2. Hilkka Mäkilä 
3. Kirsti Kangas 
4. Vesa Ahde 
5. Hanna Kunnasvirta 
6. Anja Kulmala 
7. Jussi Taimila

Kuntolaatikot:
1. Vili Palm 
2. Aarne Lintunen 
3. Amanda Suonpää 
4. Markus Laine 
5. Viveka Vieraankivi 
6. Taru Lähde 
7. Jari-Pekka Salmi

Retki 

ke 16.10.2013
Lähtö:  Humppila 13.45 

Ypäjä Kartanon koulu 14.15 
Jokioinen 14.30 
Tammela koulukeskus 15.00 
Paluumatkalle lähdemme Helsingistä klo 22.15

Retken hinta 10 € (sisältää bussikuljetuksen; rannek-
keen/sisäänpääsyn jokainen hankkii itse). Omat eväät 
mukaan! Alle 13-vuotiaat vain huoltajan seurassa.
Ilmoittautumiset:  Jokioinen Piiku: 050 592 5867 

Tammela Linda: 050 374 7483 
Humppila Sofia: 050 362 9166 
Ypäjä Maija: 050 574 7732

Nuorisotoimi

la 2.11.2013
SkiExpo -talviurheilumessut 
BoardExpo -lautailumessut 
Lätkä&Säbämessut 
DigiExpo viihde-elektroniikkamessut 
HifiExpo -äänentoistomessut 
Lisätietoja messuista: www.skiexpo.fi
Kyytimaksu 10 €.
Liput tapahtumaan jokainen ostaa itse joko ovelta  
tai tilaa ennakkoon. Pääsyliput: Aikuiset 16 €/hlö,  
lapset (7-15 v.) eläkeläiset, varusmiehet, opiskelijat  
10 €/hlö. Perhelippu (max 2 aikuista ja alle 16-v. lapset)  
37 €. Alle 7-vuotiaat ilmaiseksi.
Ilmoittautumiset ke 23.10.2013 mennessä nuoriso- 
ohjaajalle Maija Iso-Oja 050 574 7732. 

Nuorisotoimi

Nuori, mitä teet syyslomalla?
Pe 11.10.
– klo 14–20 SeiskaHaavi
– klo 18–22 K-13 Haavi
La 12.10. – Su 13.10. 
– Nuvan Lanit Haavissa
Ti 15.10.
– klo 17–20 K-13 Haavi
Ke 16.10.
–  Seutukunnallinen retki Linnanmäelle  

Valokarnevaaleihin, lisätietoa tulossa myöhemmin 
Facebookissa sekä Ypäjän Internet-sivuilla.

To 17.10.
– klo 14.15–16.30 Vanut (3. – 6.lk) 
Lisätietoja:   Ypäjän nuorisotoimi, nuoriso-ohjaaja  

Maija Iso-Oja 050 574 7732.

Ypäjän kunnassa on haettavana  
Nuorisotila Haavin tuntiohjaajan tehtävä
Tehtävään kuuluu Nuorisotilassa ohjaajana toiminen 
yhdessä Ypäjän kunnan nuorisotoimen palkkaaman 
työntekijän kanssa. Tehtävään valitulta odotetaan ky-
kyä olla vastuullisena aikuisena nuorten kanssa. Nuo-
risotilalla kokoontuu illoittain runsas joukko nuoria.
Työ on ilta- ja viikonloppupainotteista ja noin 20 h 
kuukaudessa. Aikaisempaa työkokemusta ei vaadita 
ja työ soveltuu hyvin esimerkiksi opiskelujen ohessa 
tehtäväksi.
Tiedusteluihin vastaa nuoriso-ohjaaja Maija Iso-Oja 
p. 050 374 7732 tai maija.iso-oja@ypaja.fi

Nuorisotoimessa tapahtuu:

Haavi avoinna:
TIISTAI:
K-13 Haavi  
  klo 17.00–20.00

TORSTAI:
Vanut (3.-6.lk) klo 14.30–16.30
K-13 Haavi klo 17.00–20.00
PERJANTAI:
SeiskaHaavi klo 14.15–16.00 
K-13 Haavi klo 18–22.00
Paikalla on nuoriso-ohjaaja sekä pirteät tunti-
työntekijät

Tervetuloa!
Nuoriso-ohjaaja  Maija Iso-Oja 

maija.iso-oja@ypaja.fi 
050 574 7732

Avoin päiväkoti / perhekerho
Perjantaisin klo 9.30–11.30 seurakunnan päiväkerhon 
tiloissa. Maksu 2 €/perhe.
Lisätietoja Tiina Turkkila  
p. 7626 5255 (ma-to).
Lokakuun ”avoimet”:
pe   4.10. oma lelu mukaan
pe 11.10.  Perttulan koulun jumppasali
 klo 10–12.00 (huom. aika) temppurata
pe 18.10. syysloma (ei avointa)
pe 25.10. vaate-esittelijä (Lingonbär) klo 9.30 
pe   1.11. askartelemme isänpäiväkortin

Perusturvalautakunta & srk

Ypäjän kunta järjestää
ASIOINTIMATKAN FORSSAAN

torstaina 17.10.2013
Lähtö Ypäjän torilta 17.10.2013 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.

Ilmoittautumiset asiointimatkalle  
Taksi Tuomas Sirénille puh. 040 757 5833.

VANHUSTENVIIKKO 6.–13.10.2013
Teemana ”HYVIÄ VUOSIA”
Vanhustenviikon tapahtumia Ypäjällä:
VANHUSTENVIIKON JUHLA ke 9.10.2013  
klo 11.00 SEURAKUNTAKODILLA 
•  Ypäjän kunnan ja seurakunnan tarjoama lounas 

ja kahvitarjoilu
•  Juhlapuhe: Ikäihminen liikenteessä  

Suomen Liikenneturvan kouluttaja Ilpo Heporauta
•  Päiväkodin lapset ja Kaiken kansan lauluryhmä 

esiintyvät 
•  Mukana kirkkoherra Vesa Rasta,  

diakoni Hanna Hakala ja kanttori Kaija Saukkola 
•  Tilaisuuden juontaa vs. vanhus– ja vammaistyön 

johtaja  Hanna Hutka-Ojanen

TORSTAINA 10.10.2013 VIETETÄÄN  
VALTAKUNNALLISTA IÄKKÄIDEN ULKOILUPÄIVÄÄ
•  Ulkoilua palvelukeskuksen pihapiirissä  

klo 13–14.00
•  Kahvitarjoilu, järjestäjänä Ypäjänkylän  

maa- ja kotitalousnaiset
•  Säävaraus!
Hyvää Vanhustenviikkoa!
Tervetuloa!

Ypäjän vanhusneuvosto,  
Ypäjän kunta, Ypäjän seurakunta

KIRJASTO
YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO
Hossintie 2, 32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5269 
puh. (02) 7626 5268, 050 562 6301  
        (kirjastonjohtaja, kulttuuriasiat)
sähköposti: ypajan.kirjasto@ypaja.fi 
www.ypaja.fi
www.lounakirjastot.fi
Ypäjän kirjasto löytyy myös Facebookista haulla ”ypä-
jän kirjasto”.

Aukioloajat
ma klo 13–19 
ti klo 13–19
ke klo 13–16 
to klo 13–19 
pe klo 13–16
kuukauden toinen lauantai klo 11–14, lokakuussa 12.10.

YPÄJÄNKYLÄN LAINAUSASEMA 
Ypäjänkyläntie 951, 32140 Ypäjä as 
puh. 050 363 0508
Aukioloajat
ti klo 17–19 
ke klo 10–12 
joka kuukauden yhtenä lauantaina klo 11–13, loka-
kuussa 5.10.

LOKAKUUN NÄYTTELY
”Talon henki” -näyttely, Rakennusperinteen Ystävät 
ry. Näyttelyllä on tarkoitus herättää ihmiset huomaa-
maan vanhojen rakennusten kauneus ja hienojen yk-
sityiskohtien tarkoituksenmukaisuus sekä vanhojen 
rakennusosien aitous ja patina, jota ei voi kaupasta 
ostaa.

LUKUPIIRI
Lukupiiri kokoontuu sunnuntaina 6.10. kello 17–19 
pääkirjaston näyttelytilassa. Luetaan Eeva Kilven 
teoksia, tervetuloa mukaan!

SATUJA PITKIN PÄIVÄÄ
Lokakuun satutunti kansallisena Satupäivänä perjan-
taina 18.10. kello 10. Lisäksi satutuokioita tasatun-
nein kello 13, 14 ja 15. 

TEATTERIMATKA
Syyskauden teatterimatka suuntautuu lauantaina 
23.11. Tampereelle, ”Maanalainen armeija iskee 
jälleen”. Huippusuosittuun tv-sarjaan perustuva brit-
tikomedia vie katsojan keskelle vilkasta katukahvilaa 
toisen maailmansodan aikaisessa Ranskassa. Fars-
sin tapaan mutkittelevat tapahtumat herkullisine yl-
lätyksineen ja väärinkäsityksineen saavat nosteensa 
terveistä ennakkoluuloista ranskalaisten, saksalais-
ten, englantilaisten ja italialaisten välillä. Ne toiset 
ovat juuri tuollaisia! Matkan ja lipun yhteishinta 45 
€. Lisätietoa kirjastosta, paikan varaus 22.10. men-
nessä. Tervetuloa mukaan!

Tarjouspyyntö
Ypäjän kunta pyytää tarjouksia kiinteistöjen ja kaava-
teiden talvikunnossapidosta ja jätteenkuljetuksesta.
Tarjoukset on toimitettava 28.10.2013 klo 15 mennes-
sä os. Ypäjän kunta, tekninen lautakunta, Perttulantie 
20, 32100 YPÄJÄ.
Lisätietoja www.ypaja.fi ja tekninen johtaja Jouko Kä-
könen, (03) 7626 5241.

Tekninen lautakunta

Lasten Uimakerho
Suunnitteilla uimakerho Vesihoviin,

alkaa ma 21.10.2013.
Uimakerhossa käydään neljänä maanantaina
(21.10, 28.10, 4.11. ja 11.11.), kerhoon mahtuu 12 lasta.
Huom. Lapsen täytyy osata uida sujuvasti 10 m isossa altaassa.

Lisäksi lapsen on pärjättävä isossa altaassa
 ja jalkojen on yllettävä maahan matalassa päässä.
Lähtö Ypäjältä klo 14.30 Seurakuntatalon pihalta
Paluu Ypäjälle n. klo 17.30 Seurakuntatalon pihalle

Sitovat ilmoittautumiset liikunnanohjaaja Merja Kivimäelle


