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Hautausmaalle muistolehto
Muistolehto on hautausmaalla
sijaitseva tuhkatuille vainajille
tarkoitettu hautauspaikka, jossa
tarkoituksena on, että yksittäisen
vainajan tuhkan sijainti on korkeintaan seurakunnan tiedossa ja
hautaus tapahtuu omaisten poissa
ollessa. Hautauskäytännöissä on
eroja muistolehtojen välillä, mutta käytännöt saattavat vaihdella
myös samoissa muistolehdoissa.
Tuhka voidaan haudata ilman
uurnaa. Muistolehdoissa on tavallisesti vainajien nimitiedot sekä syntymä- ja kuolinpäivämäärät sisältäviä laattoja.
Ypäjän seurakunnan muistolehdon on suunnitellut tmi Jouko
Mäkinen, Forssasta.
Tampereen hiippakunnan
tuomiokapituli vahvisti Ypäjän

seurakunnan hautausmaan käyttösuunnitelman ja hautausmaakaavamuutoksen 6.8.2014 kokouksessaan.
Muistolehdon rakentamisesta
pyydettiin kokonaisurakkatarjouksia 15.9.2014 mennessä, johon sisältyi pohjatyöt, vihertyöt,
muistokivi sekä vesiaihe. Kirkkoneuvosto päätti valita kokouksessaan 24.9.2014 muistolehdon rakentamisen urakoitsijaksi
Iloniemen Viherrakennuksen,
Kuusjoelta. Urakkahintaan 27
032 euroa, sis. alv:n. Työt voidaan aloittaa kun urakkasopimukset ovat allekirjoitettu, kuitenkin viimeistään 15.10.2014.
Töiden tulee olla valmiina viimeistään 30.11.2014.
Katja Mäkelä

Tarjouspyyntö Ypäjän seurakunnan
lumi- ja hiekoitustöistä talvikausina
2014–2015 ja 2015–2016
Ypäjän seurakunta pyytää TARJOUSTA seurakunnan LUMITÖIDEN ja HIEKOITUKSEN hoitamisesta (kirkko, hautausmaa, seurakuntakoti ja partiomaja) kahdelle seuraavalle
talvikaudelle. Työt tulee tehdä hautausmaalle soveltuvaa
kalustoa käyttäen.
Tarjoukset tulee jättää 19.10.2014 klo 12 mennessä osoitteella Ypäjän seurakunta, taloustoimisto, Papalintie 1 B 13,
32100 Ypäjä.
Lisätietoja asiasta antaa
talouspäällikkö Katja Mäkelä, puh. 040 148 4092 tai
seurakuntamestari Maurits Hietamäki, puh. 050 560 3368.
Ypäjän seurakunnan kirkkoneuvosto

JOULULAHJAKERÄYS ALKAA!

Ypäjän seurakunnan muistolehdon suunnitelma.

Parturi-kampaamo Outi Perho
Katinhännäntie 298, 32140 Ypäjä as.
Puh. 050 372 1172

www.parturikampaamooutiperho.fi

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

Ystävät ovat kuin lyhtyjä: ne eivät lyhennä matkaa,
mutta tekevät sen valoisammaksi kulkea.
SYDÄMELLISET KIITOKSET!
Sirkka

Jo 16 vuotta Ypäjällä!

Lokakuussa kolme kertaa niska-hartiahieronta 110 €

Fysioterapeutti Satu Vaarula
www.hyvinvoi.net
p. 0400-430 088

Kaikenlaiset siivoustyöt
kotitalouksille ja yrityksille
Siivous, Kiinteistö- ja
Kotiapu Mäkeläinen
0407568586 / Noora

AUTOKOULU YPÄJÄLLÄ
Aloitus ti 14.10.2014 klo19.00
Varsanojantie 83, Potku-luokka (YHO:n ruokalan alakerta)

katso: www.forssanautokoulu.fi

Forssan Autokoulu
03-422 2222 (toimisto)

Haketusta sopivasti

Haketuspalvelu Laaksonen

puh. 0400 823 977

Halutaan vuokrata
tai ostaa PELTOA

sekä vuokrata yli 10 ha:n
pelto/joutomaa-alue laitumeksi.
040 752 9665/ Petri Närvänen

YPÄJÄN
TAKSI
Puh. (02) 727 1180

Ypäjän kunta ja Ypäjän seurakunta järjestävät jälleen
tänä vuonna yhdessä joululahjakeräyksen vähävaraisten
perheiden 0 –17 -vuotiaille lapsille ja nuorille. Onko Sinulla
mahdollisuus lahjoittaa joululahja sitä tarvitsevalle? Lahjojen
tulisi olla uusia, mutta sekä isot että pienet lahjat ovat
tervetulleita. Mieluisia lahjoja lapsille ovat esimerkiksi lelut,
pelit ja kirjat. Nuorille sopivat esimerkiksi hygieniatuotteet,
lahjakortit tai vaikkapa pipot ja käsineet. Villasukkia ja
lapasia tarvitaan lämmittämään kaiken kokoisia jalkoja ja
käsiä. Käteistä rahaa ei voi lahjoittaa. Lahjoja ei tarvitse
paketoida, mutta jos haluat, voit sujauttaa ne jouluiseen
lahjakassiin.
Voit toimittaa lahjoituksesi 21.11.2014 mennessä
seuraaviin keräyspisteisiin niiden aukioloaikoina:
Ypäjän pääkirjasto
Ypäjänkylän lainausasema
Kunnantalon palvelupiste
Diakoniatoimisto srk-kodissa
Viime vuoden keräys onnistui yli odotusten ja siitä kiitos
kuuluu jokaiselle lahjoittajalle.
TEHDÄÄN TAAS YHDESSÄ LAPSILLE
JA NUORILLE MUKAVA JOULU!
Lahjoitukset otetaan kiitollisuudella vastaan.
Ypäjän kunta ja Ypäjän seurakunta

Jokioisten-Ypäjän 4H-yhdistyksen
Omalla kylällä -hankkeen (01.02. - 31.12.2013) valokuvauskilpailun satoa
Aiheena ”Mikä kylässäsi on sinulle tärkeintä.”

KUIVAA KOIVUKLAPIA
irtona ja n. 1,4 m3 pusseissa.
Myös kotiinkuljetus.
Pasi Uusitalo
p. 040 709 2482

Myydään

hyväkuntoinen
RIVITALOKAKSIO 62,5 m2
Ypäjän keskustasta Lepolantieltä.
Yhteydenotot 041 506 6792.

Myydään

8 ha peltoa
(yhdessä lohkossa),
6,5 ha metsää
(istutettu taimikko)
Varsanojalla.
P. 050 505 0426

”Ruokaa pikkulinnuille” kuva Kasperi Sivula 7 v.
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin
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Diakoniatyö

Y päjän seurakunnan
Ypäjäläinen
Ypäjän kunnan ja Ypäjän seurakunnan julkaisema tiedotuslehti Ypäjän kunnan asukkaille.
42. vuosikerta.
Lehden suurin vastuu ilmoituksen julkaisemisessa sattuneesta virheestä on ilmoituksen
hinta.
Päätoimittaja:
Tapani Rasila
Sivunvalmistus:
Pirkanmaan Lehtipaino Oy
Toimituksen osoite:
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5214
fax. (02) 767 7214
email: ypajalainen@ypaja.fi
ILMOITUSHINNAT
Etusivun alaosa
0,75 €/ pmm + alv
Takasivu
0,75 €/ pmm + alv
Muu osa lehteä
0,50 €/ pmm + alv
Etusivun yläosan
suuri ilmoitustila
(6 palstaa x 170 pmm)
500 € + alv
Määräpaikkakorotus
0,10 e / pmm + alv
Yhdistysten ilmoitukset
Maksutta
TILAUSHINNAT
Ypäjän kunnan alueen
osoitteisiin veloituksetta
Tilaukset kotimaahan ja
ulkomaille
30 e / vuosikerta + alv 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 2.11.2014. Lehteen
tarkoitettu aineisto on toimitettava kunnantalolle 24.10.2014
klo 12.00 mennessä.
Joulukuun Ypäjäläinen
ilmestyy 4.12.2014.

Seurakunnan asiat
kirkkoherra
Vesa Rasta

toimintaa lokakuussa

ke 1.10.

klo 10–11.30 Diakoniapäivystys
klo 11.30 Keskiviikkoruokailu
klo 16 Kaiken Kansan lauluryhmä
klo 18 Siionin Kannel -lauluilta
klo 18 Isoskoulutus
to 2.10. Päiväkerholaiset, Mustikka-ryhmä tutustuu kirkkoon
klo 11 Kultaisen iän kerho, diakonian sijainen Terhi Hakala-Vappula esittäytyy
klo 14 Avoimet ovet Sumpussa
klo 15–16 Diakoniapäivystys
klo 18 Kirkkokuoro
pe 3.10. Nuortenleiri Caissaniemessä
su 5.10.	klo 10 Sukupolvien Messu; Vesa Rasta ja Kaija Saukkola, mukana päiväkerholaiset
sekä Kaiken kansan lauluryhmä, lopuksi kirkkokahvit ja -mehut kirkon takaosassa
ma 6.10. klo 18–19.30 Partio
ti 7.10.
klo 11.30 Keskiviikkoruokailu (huom. päivä!)
klo 18 Kirkkokuoro
ke 8.10. Ei Diakoniapäivystystä!
klo 10.45 Vanhustenviikon juhla, katso erillinen mainos Ypäjäläisestä
klo 18 Isoskoulutus
klo 18.30 Kirkkovaltuuston kokous srk-kodilla
to 9.10. klo 13 Työntekijäkokous
klo 14 Avoimet ovet Sumpussa
klo 15–16 Diakoniapäivystys
klo 18 Lauluilta kaikille
su 12.10.	klo 10 Messu; Maatalousväen kirkkopyhä, kirkkokahvit järjestää Maa ja
kotitalousnaiset srk-kodilla messun jälkeen
ma 13.10. klo 18–19.30 Partio
Syysloma, ei päiväkerhoja tällä viikolla!
ke 15.10. klo 10–11.30 Diakoniapäivystys
klo 11.30 Keskiviikkoruokailu
klo 16 Kaiken kansan lauluryhmä
to 16.10. klo 11 Kultaisen iän kerho
klo 15–16 Diakoniapäivystys
klo 18 Kirkkokuoro
su 19.10. klo 10 Messu; Erkki Vappula ja Eeva Taneli
ma 20.10. klo 18–19.30 Partio
ti 21.10. klo 12 Diakoniapiiri Ypäjän kylässä
klo 18 Kirkkokuoro
ke 22.10. klo 10–11.30 Diakoniapäivystys
klo 11.30 Keskiviikkoruokailu
klo 13 Palvelukeskuksen hartaudet;
klo 13.00 Hoiva, klo 13.40 Keva-kerho, klo 14.15 Ruustinna
to 23.10. Päiväkerholaiset retkellä Kirjasto/Partiomaja
klo 14 Avoimet ovet Sumpussa
klo 15–16 Diakoniapäivystys
klo 18 Lauluilta kaikille
su 26.10.	klo 10 Sanajumalanpalvelus; Vesa Rasta ja Kaija Saukkola, Riparistartti,
joka jatkuu srk-kodilla
klo 17 Kirkkoherra Vesa Rastan läksiäiskonsertti, kahvitilaisuus srk-kodilla
ma 27.10. klo 18–19.30 Partio
ti 28.10. Valokuvaus päiväkerhossa puolukka- ryhmällä
ke 29.10. klo 10–11.30 Diakoniapäivystys
klo 11.30 Keskiviikkoruokailu
klo 16 Kaiken kansan lauluryhmä
to 30.10. Valokuvaus päiväkerhossa Mustikka-ryhmällä
Ei Kultaisen iän kerhoa! Eläkeläisten retki Loimaalle, katso Ypäjäläisen mainos
klo 14 Avoimet ovet
Ei Diakoniapäivystystä!
klo 18 Kirkkokuoro
la 1.11.	klo 17 Sanajumalanpalvelus; Vesa Rasta ja Kaija Saukkola, mukana
Kaiken kansan lauluryhmä, seppeleen lasku muistomerkillä, kirkkokahvit
srk-kodilla tarjoaa Ypäjän Karjalaisseura (huom! ei klo 10 jumalanpalvelusta)
su 2.11. klo 18 Kansanlaulukirkko; Vesa Rasta ja Tapio Laurila
(huom! ei klo 10 jumalanpalvelusta)

KIRKKOHERRAN TIEDOTE
Minut on valittu Kuortaneen
seurakunnan kirkkoherraksi.
Aloitan työni siellä 1.1.2015.
Lomille jäänen 3.11.-. Sijaisenani toimii rovasti Juhani
Routasalo siihen asti kunnes
seuraajani on valittu. Kirkkoneuvosto päättää seuraajan
valinnasta. Mahdollisia valintatapoja ovat nykyisin suora
kansanvaali tai kirkkovaltuuston suorittama vaali. Asian ratkaisee kirkkoneuvosto.

Juhani Routasalo on jäänyt
eläkkeelle Humppilan kirkkoherran virasta. Hänet tunnetaan kirkkoherran tehtävien
lisäksi myös kentällä vaikuttaneena lähetystyöntekijänä
Afrikassa. Syksyn ohjelma
ja suunnitelmat viedään läpi
vuosisuunnitelman mukaan.
Sain tietää Kuortaneen
vaalin tuloksen 14.9. Lähtöni
syyt ovat perhesyitä. Ypäjällä
on sinänsä ollut mukava olla

ja toimia.
Lähtöjuhlani on konserttimuotoinen. Idea tuli Tapio
Laurilalta ja pyrkimys on
koota soittoporukkaa, joka on
tuttua aiemmin Tapion kevätja joulukonserteista. Konsertin jälkeen seurakuntakodilla
tarjotaan kahvit.
Tilaisuus järjestetään sunnuntaina 26.10. kello17!
Tervetuloa!
Vesa Rasta

Diakoniatoimistossa päivystys lokakuussa
ke klo 10–11.30 ja to klo 15–16.
Huom! Päivystystä ei ke 8.10. eikä to 30.10.
Vs. diakonissa Terhi Hakala-Vappula,
yhteystiedot: puh. 040 553 6362,
s-posti: etunimi.sukunimi@evl.fi
Diakoniatyöntekijän kanssa voit keskustella luottamuksellisesti mieltäsi painavista asioista, suruista ja murheista.

Näkemiin!

Jään virkavapaalle 1.10. alkaen
puoleksi vuodeksi. Menen tuolle ajalle diakonian sijaisuuteen
Nousiaisten seurakuntaan. Täällä
Ypäjällä on ollut hyvä olla, mutta
tekee hyvää saada työkokemusta muualtakin ja Nousiaisiin minulla on lyhyempi työmatka. Näillä näkymin palaan
Ypäjälle 1.4.2015. Sijaisena aloittaa 1.10. diakonissa Terhi
Hakala-Vappula. Terhin tavoittaa jatkossa minulla olleesta
puhelinnumerosta eli puh. 040 553 6362 ja sähköpostilla
etunimi.sukunimi@evl.fi.
Kiitos tähänastisista yhteisistä hetkistä! Iloa ja syksyn raikkautta, sekä jokaiseen päivääsi siunausta toivotellen
Hanna Rinne

RETKI LOIMAALLE TO 30.10.2014
Vieraillaan Sarka-museossa, jossa myös syödään lounas. Tutustutaan Kanta-Loimaan kirkkoon
ja mennään vierailemaan srk:n
päiväpiirissä Kanta-Loimaalla.

Lähtö Ypäjän srk-kodin pihasta
klo 9 ja paluu noin klo 15.30. Mikkolan bussi kulkee
Ypäjänkylän kautta. Retken hinta noin 20 e. Retkellä
mukana vs. diakonissa Terhi Hakala-Vappula ja kanttori Kaija Saukkola. Ilmoittautumiset viim. 22.10. Terhi
Hakala-Vappulalle, puh. 040 553 6362.

HEI, TE KAIKKI LAULAVAISET!!
ISOT JA PIENET LAULUNYSTÄVÄT,
ODOTAMME TEITÄ LISÄÄ.
Kirkkokuoroon: pariton ti klo 18.00 ja joku to ilta lisäksi.
Kaiken kansan lauluryhmään: parillinen ke klo 16.00.
Lasten musiikkiryhmään, alkaen 7.10. pariton
ti klo 17.00.
Lauluilta kaikille on avoin myös kesän jälkeen.
MYÖS LAULUTAIDOTTOMILLE, jotka epäröivät taitoaan… seuraava kerta to 9.10.klo 18.00.
Nuorten soitinryhmä odottaa soittajia (tied. nuoriso-ohjaaja).
Olette kallisarvoista viljaa, mutta olette vain jossain hiljaa. Tulkaa rakentamaan seurakuntaa omilla musiikin
lahjoillanne, omaksi iloksi ja yhteiseksi parhaaksi.
KUORO PAREMMIN VOI , KUN SE HYVIN SOI!!
TERVETULOA SRK-KODILLE HARJOITUKSIIN!!
Terv. Kanttori

ILMOITUS

SEURAKUNTAVAALIEN
ENNAKKOÄÄNESTYKSESTÄ
Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 9.11.2014
toimitettavien seurakuntavaalien ennakkoäänestys tapahtuu kaikkien seurakuntien kirkkoherranvirastoissa
27.10. – 31.10.2014 välisenä aikana joka päivä kello 9
– 18 sekä mahdollisesti muissa paikoissa määrättyinä
aikoina.
Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi tietyin edellytyksin
äänestää ennakkoon missä tahansa seurakunnassa.
Syntyneiden sopuvaalien johdosta Ypäjän seurakunnassa varsinaisia seurakuntavaaleja ei toimiteta lainkaan.
Muiden seurakuntien äänioikeutetuille jäsenille ilmoitetaan, että Ypäjän seurakunnan ennakkoäänestystä koskeva kuulutus on julkaistuna seurakunnan ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa 24.10. – 05.11.2014 välisenä aikana, osoite Papalintie 1 B 13, 32100 Ypäjä, sekä
että ennakkoäänestys Ypäjän seurakunnassa tapahtuu
kirkkoherranvirastossa edellä mainitussa osoitteessa
27.10. – 31.10.2014 joka päivä kello 9 – 18.
Ypäjä 16.09.2014
Ypäjän seurakunnan vaalilautakunnan puolesta:
Puheenjohtaja Keijo Leppänen
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Hartaita Hetkisiä Munkkien junamatka
Olipa kerran kaksi munkkia,
jotka olivat menossa mestarinsa
luo pohjoiseen. Munkit päättivät
mennä pitkän matkan junalla.
Molemmat hyppäsivät samalta
asemalta vaunuun ja menivätpä
vielä istumaan vastatusten puhellakseen matkan aikana tulevasta kohtaamisesta.
Junan lähtiessä liikkeelle toinen munkeista huomasi radan
varressa roskia, joita ihmiset olivat heittäneet junan ikkunoista.
Voi miten paljon niitä olikaan.
Toisinaan maata ei näkynyt
lainkaan roskakasojen alta. Oli
kertakäyttömukeja, karkkien
käärepapereita, hajonneita vaateriepuja ja erilaisia elektronisia
vimpaimia, jotka olivat tulleet
tiensä päähän. Kaikkea tuota
jätteiden määrää munkki katseli inhoten ja huomasi, että lievä
virtsan haju tuli avonaisesta ikkunasta sisään vaunuun. Hän
kyllä tiesi mistä tuo löyhkä tuli:
junien vessat toimivat juuri niin
kuin miltei kaikki muukin tässä maailmassa: Poissa silmistä,
poissa mielestä. Hän näki suuria
rumia taloja, jotka oli jätetty radan reunamille keskeneräisiksi,
kun rakennuttajan rahat olivat
loppuneet. Hän näki radan varressa hökkelin, jonka portailla
istui resuinen pieni poika tappelemassa siskonsa kanssa viimeisestä leipäpalasta. Hän katseli
inhoten vanhoja öljypumppuja, jotka ruosteisina nitkuttivat

mustaa massaa maan uumenista
ja päästelivät voimakoneestaan
sankkaa savua. Hänen silmiinsä
osui erään kaupungin ruuhkainen katu, jossa ihmiset tarpoivat
autojen nostattaman pölyn ja
pakokaasujen muodostamassa
savusumussa kiireisinä ja stressaantuneesti toisiaan tieltä tönien. Kaikki mitä munkki näki,
järkytti häntä ja todisti ihmisen
pahuudesta.
Toinen munkki katseli junan
ikkunasta kauas tasangon taakse,
josta nousi jylhät vuoret. Vuorien lumihuippuiset laet hohtivat
auringossa kuin kirkkain peili,
ja munkki ihasteli niiden kauneutta. Hän näki tasangolla villipuhvelien lauman ja ihmetteli,
kuinka Jumala pitää noin suuresta laumasta huolen kuivalla
ja karulla tasangolla. Hän näki,
kuinka valtava parvi haikaroita
laskeutui raskaalta muuttomatkalta pienen lammen rannalle ja
ihasteli niiden kauneutta. Koostaan huolimatta ne näyttivät
siroilta verrytellessään pitkän
lentomatkan jäykistämiä koipiaan. Kuinka ne osasivatkaan
löytää vuosi toisensa jälkeen oikea suunnan ja tunnistaa samat
levähdyspaikat. Munkki näki
myös uljaan haukan, joka teki
hurjia syöksyjä kohti maata pyydystäen pieniä tasangon jyrsijöitä. Miten sen näkikin nuo pienet
hiiret niin korkealta ja uskalsi
kiihdyttää syöksynsä niin valta-

vaan vauhtiin ennen kuin viime
hetkellä käänsi siipiään niin, että se muuttuikin liidoksi aivan
maan pintaa hipoen. Kaikkea
tuota kauneutta hän katseli ja se
todisti hänelle Jumalan suuruudesta.
Pitkän junassa istumisen jälkeen he lopulta pääsivät pääteasemalle, jossa hyppäsivät pois.
He lähtivät kulkemaan kohti
suurta nummea, jonka huipulla heidän mestarinsa asui. Pieni
polku mutkitteli kohti huippua
ja se tuntui koko päivän junassa
istumisen jälkeen kovin pitkältä. Lopulta he pääsivät huipulle
ja koputtivat siellä olevan pienen mökin puiseen oveen. Vanha ja parrakas mies avasi oven.
”Mitä asiaa?” ”Tulimme pitkän
matkan takaa tapaamaan mestaria, jonka pitäisi asua täällä.”
”Mmh. Kuinka matkanne meni?” Ensimmäinen munkki kertoi, kuinka hirveä matka hänellä
oli ollut, kuinka paljon roskia
matkan varrella oli ollut, kuinka
paljon kärsimystä hän oli nähnyt
ja kuinka valtavan paha maailma
oli. Sen jälkeen toinen munkki
aloitti kertomuksensa. Hän kertoi hohtavista vuorista, jäseniään
oikovista haikaroista ja kaikesta
kauniista, mitä oli matkan aikana nähnyt. Hän kertoi kuinka ihmeellistä Jumalan huolenpito on
ja kuinka valtavan hieno luomakunta olikaan.
Mestari tuumasi hetkisen ja

sanoi: ”Tervetuloa ystävä, käy
peremmälle.” Hän ojensi kätensä jälkimmäisen munkin puoleen
ja auttoi tämän tavarat sisään.
Sitten hän sanoi ensimmäiselle:
”Mene takaisin sinne mistä tulet,
siellä sinun on parempi. Tänne
sinä et kuulu.”
Maailmassa on paljon pahaa
ja sitä ei kannata sivuuttaa. Kristittyinä meidän tehtävämme on
tarttua tuohon kärsimykseen ja
palvella heikoimpia. Ehkä tarina kuitenkin antaa näkökulmaa
tarkastella Jumalan ja ihmisen
välistä liittoa. Jumala on tehnyt
ihmisen kanssa kaksi liittoa:
Toinen perustuu lakiin, toinen
armoon. Mutta mikä on niiden
todellinen ero? Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo,
Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän
Hengen osallisuus olkoon sinun
kanssasi tuon pohdinnan äärellä.
Isto Iipola

Nuttu-haasteen loppukiri
alkoi edetä taas, kun ilmat kylmenivät. Uusia kerroksia onkin
syntynyt harva se ilta. Taannoin
huomasin myös väriä vaihtaessani, että oikeat silmukkani näyttivät jotenkin kieroilta. Vaimoni
tarkasti työn jäljen opettajan varmuudellaan ja totesi, että olen todella kutonut koko nutun oikeaa
ja väärää. Teen nimittäin nurjan
silmukan jotenkin väärin ja se
aiheuttaa silmukan kiertymisen Poikien riparilla
ristiin seuraavalla kerroksella. aloittama raitaNo, tuosta väärästä silmukasta
Nuttu odotpois opettelu oli niin toivottoman
tamassa illan
tuntuista, että päädyin ratkaise- kudontahetkeä.
maan ongelman toisella tavoin.
Huomasin, että jos kudonkin oi- erikoisesta tekniikasta huolimat- tavalla paksuja. Luulen kuitenkea silmukat takakautta, ne pyö- ta ainakin itse tyytyväinen. Ja nyt kin, että taitava kutoja niistä hyrähtävät oikein päin. Taitaisin ol- mennään jo viimeistä edellisessä vinkin saisi ohjetta soveltamalla
la kutomisteni kanssa käsityön- raidassa, eli kyllä se valmiiksi Nutun aikaan. Ja jos Nuttuohjeeopettajan kauhu. Onni on, etten ehtii.
si on hukassa, niin tässäpä vielä
enää koulussa ole. Jälkeen olen
Tosiaan, nyt on loppukirin ai- kertaalleen. Ohjesuurennoksia ja
ka. Vielä tämä kuu, aina 31.10. Nuttu-haasteita saa myös kirkkoasti on aikaa Nuttuja kisaan ku- herranvirastosta ja meiltä seuratoa ja meille seurakuntaan toi- kuntakodilta tarvittaessa noutaa.
Lupaamani Nuttu-messukin
mittaa. Nyt siis puikot heilumaan
(Pirkko Tuppurainen)
on
tulossa, näillä näkymin toisepitkin
syysiltoja
ja
viimeistele• Nalle-lanka, Novitan Wool, Tenneesee tms.
mään nuttuprojekteja! Muutamia na adventtina 7.12. Mutta siitä
• Luodaan 70 silmukkaa.
lankoja on vielä seurakuntakodil- saat lukea tarkemmin marras• Kudotaan kaksi oikein kaksi nurin yhteensä 22 cm.
la tarjolla, joskin eräs ammatti- kuun Ypäjäläisestä!
• Sen jälkeen kudotaan aina oikein neulosta 24 silmukalSyksyiset nuttuterveiset, Isto
lainen totesi niiden olevan aikala, kaksi oikein kaksi nurin 22 silmukalla ja aina oikein
24 silmukalla yht. 3 cm
• Päätetään keskimmäiset 22 s ja kudotaan kumpikin olka erikseen aina oikein neuletta, noin 3 cm etukappaletta + 3 cm takakappaletta.
• Seuraavalla kerroksella 24 s oikein ja sen jälkeen luo11.–12.10.
Laatuarvostelu ja Kyvyt esiin
daan 22 uutta silmukkaa keskelle ja taas kudotaan
13.–14.10.
Piia Pantsun estevalmennus
24 s oikein.
24.–26.10.
Aikuisten ravileiri II
• Seuraavilla kerroksilla 24 s aina oikein, 22 s kaksi oikein kaksi nurin ja 24 s aina oikein, yhteensä 3 cm.
27.–28.10.
HJL tamma- ja varsanäyttely
• Sitten siirrytään kokonaan takaisin kaksi oikein kaksi
29.–30.10.
Richard Whiten kouluvalmennus
nurin neuleeseen, jota tehdään taas 22 cm.
31.10.–2.11. Kouluratsastuksen hallikisat
• Tuloksena on siis pitkä pätkä, jossa nelikulmainen pääaukko keskellä.
31.10.–2.11. Aikuisten ravileiri II
•
1.–2.11.
Länkikurssi
Nuttu-kuvia ja neulontaohjeet
7.–9.11.
Esteratsastuskilpailu
löydät myös osoitteesta
Nuttu.info sekä
14.–16.11.
Hevosvaunujen kunnostuskurssi
FB:n Nuttu-sivulta

Edellisen kirjoituksen jälkeen on
tapahtunut paljon. Jo ennen syyskuun Ypäjäläisen ilmestymistä
lehteen kirjoittamani juttu oli pahasti vanhentunut. Siinä mainitsemani parisenkymmentä Nuttua
oli nimittäin miltei tuplaantunut
niinä muutamana päivänä, jotka
Ypäjäläinen vietti painossa. Ja
nyt nuttuja on tullut jo reippaasti
yli viisikymmentä. Suuri kiitos
siis jokaiselle kutojalle!
Jokioinen on ottanut rovastikunnallisen haasteemme vastaan
mukavasti niin ikään. Juuri viimeviikolla ottivat yhteyttä, että
taas olisi Nuttuja noudettavaksi.
He nimittäin toimittivat jo ensimmäisen kassillisen pari viikkoa
sitten. Saapa nähdä kuinka kilpailussa käy, tiukka on ainakin
kilpailun taso.
Oma Nuttuprojektistanikin

Nuttu etiopialaiselle vauvalle

Tapahtumia Hevosopistolla:

Lisää tietoa osoitteessa www.hevosopisto.fi
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KUULUTUS (C)
Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa suoritetaan 9.11.2014
seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet yksittäisten seurakuntien kirkkovaltuustoihin tai seurakuntayhtymien seurakuntien yhteisiin kirkkovaltuustoihin ja seurakuntaneuvostoihin.
Syntyneiden sopuvaalien johdosta Ypäjän seurakunnassa varsinaisia seurakuntavaaleja ei toimiteta lainkaan.
Seurakuntavaalien ennakkoäänestys tapahtuu kaikkien seurakuntien kirkkoherranvirastoissa 27.10.2014 – 31.10.2014 välisenä aikana joka päivä kello 9-18 sekä mahdollisesti muissa
paikoissa määrättyinä aikoina.
Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon missä tahansa seurakunnassa ilmoittautumalla ennakkoäänestyspaikassa vaalitoimitsijalle ja esittämällä hänelle henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.
Äänestäjällä on oikeus äänestää sen seurakunnan ehdokaslistojen yhdistelmässä olevaa ehdokasta, missä seurakunnassa
hänet on 15.08.2014 merkitty läsnä olevaksi seurakunnan jäseneksi sekä vaaliluetteloon äänioikeutetuksi. Vain tämän seurakunnan alueella olevassa ennakkoäänestyspaikassa äänestäjällä on tilaisuus tutustua oman seurakuntansa ehdokaslistojen
yhdistelmään. Muualle myöhemmin muuttaneen tai muualla
ennakkoon äänestävän on otettava omatoimisesti selvää seurakuntansa ehdokkaista.
Muiden seurakuntien äänioikeutetuille jäsenille ilmoitetaan, että
Ypäjän seurakunnan ennakkoäänestystä koskeva kuulutus on
julkaistuna seurakunnan ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa
24.10. – 05.11.2014 välisenä aikana, osoite Papalintie 1 b 13,
32100 Ypäjä, sekä että ennakkoäänestys Ypäjän seurakunnassa
tapahtuu kirkkoherranvirastossa edelle mainitussa osoitteessa
27.10. – 31.10.2014 kello 9 – 18.
Ypäjä 16.09.2014
Ypäjän seurakunnan vaalilautakunnan puolesta:
Puheenjohtaja Keijo Leppänen

Oi räsymatto!
Koko kesän elin ilman mattoja.
Nyt syksyn tullen hain taas mattoja lattioille. Lapsuudenkodin
kätköistä niitä löytyi, jos jonkinnäköisiä. Sopivia etsiessäni ja
sovitellessani, aloin miettiä mattojen tarinoita. Ketkä näitäkin
mattoja ovat jo tallailleet, kuinka monen kodin lattialla ne ovat
olleet, ja ennen kaikkea, kuka
tämänkin on tehnyt. Ja mitä
matonkuteita niihin on käytetty,
saattaa niissä jossain olla jonkun
vanhoja vaatteita tai lakanoitakin. Matot kuteineen saattaisivat
kertoa monta tarinaa, jos osaisivat. Muistojen muodossa kertovatkin. Osasta matoista tiedän
niiden tarinaa, ja paljon muistoja tuleekin mieleen. Räsymatto
kertoo elämästä. Omasta elämästäkin voi tehdä vaikka piirtäen räsymaton. Eriväriset raidat
ja kuviot seuraavat toisiaan. On
iloisia ja vaaleita värejä, joukossa tummia ja synkkiä värejä.
Millainen sinun elämäsi olisi räsymattona?
Tiedän, että omassa räsymatossani olisi iloisia värejä, mutta
joissakin väleissä myös mustia
raitoja. Toisinaan synkkä väri
jatkuu pidempään, kunnes vaa-

lenee ja tilalle alkaa vähitellen
tulla iloista ja valoisaa väriä.
Matto voi olla vaikka pelkästään
valkoinen tai pelkästään musta.
Mutta toivottavasti kenenkään
elämän matto ei ole kokonaan
valkoinen tai musta. Eikö se
juuri ole elämän rikkaus, että se
on värikästä? Ja kyllästyisihän
siihenkin, jos värit olisivat pelkästään vaaleita tai kirkkaita. Ei
niitä silloin osaisi arvostaa.
Jokaisella kyllä on kirkkaitakin värejä. Me ihmiset helposti
vain kiinnitämme huomiomme
siihen, mikä on huonosti, mutta
emme osaa nostaa katsettamme
hyviin asioihin. Meillä suomalaisilla on ainakin monta kiitosaihetta siitä, että saamme esimerkiksi elää maassa, jossa on
rauha, lisäksi on puhdas luonto.
Toisin on monella muulla maailman ihmisistä. Tätä kirjoittaessani tulevan sunnuntain (21.9.)
aiheena on juuri kiitollisuus.
Joskus on hyvä oikein pysähtyä
miettimään, mistä kaikesta voin
omassa elämässäni kiittää? Voisinko opetella kiitollista asennetta? Minkälainen räsymatto
sinun kiitosaiheistasi tulisi?
Diakoni Hanna Rinne

Ilkka Teperin ruskakuva
syksyltä 1996

Kuva: Ilkka Teperi
Näkymä Paavolan laivarannasta Ammeenpohjaan päin.
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Pelastakaa koulu
Kylämme on perinteinen kylä.
Meillä on kyläyhdistys, seuraintalo, mylly, pieni lainausasema,
uimapaikka. Ja oma kyläkoulu.
Tuo vanha koulurakennus on
aikanaan tarjonnut kodin ehkä
rehtorille, ehkä opettajalle.
Minä toivoisin, että koulu
jatkossakin pysyisi siinä tarkoituksessa, johon se on rakennettu.
Kyläkouluna, johon lapset pääsevät kävellen tai pyörällä ja josta
näkee melkein kotiin asti. Ja jos
ei ihan kotiin, niin rauhalliseen
maalaismaisemaan. Jokaisen lapsuusmaisemaan.
Ajattelen, että kun koulu kerran lopetetaan, on sitä vaikea
myöhemmin enää uudelleen avata. Vaikka haluttaisiinkin.
Ajatellaan sata vuotta eteenpäin. Mitä ihmiset silloin ajattelevat, mitä haluaisivat ja millaisia
arvoja kunnioittavat? Uskon, että
kylän kokoinen, juuri sen asukkaille tarkoitettu oma koulu ei
ajassakaan voi menettää olemassaolon oikeutustaan. Me voisimme säilyttää sen muille yhtenä
esimerkkinä siitä, miten maaseutu pidetään elävänä. Se voisi olla
meidän kuntamme malli.
Kaikkea ei voi mitata rahassa.
Uskon että on hetkiä, jolloin on
hyvä olla sydämen asialla.
Se, että kyläkoulun lakkauttamisesta säästyneillä rahoilla saataisiin kouluihin tekniikkaa, on
mielestäni kevyt peruste sille, että
lopetettaisiin koulu, jossa lapsilla on ympärillä luonnon rauhaa,
sopiva määrä sopivan ikäisiä kavereita ja vanhat hirsiseinät jotka
pitävät kotikylän huomassa. Koulu, josta on hyvä jatkaa isompaan
maailmaan kun on aika.
Uskon, että tämä kokemus tallettaa lapseen arvoja ja aitoja kokemuksia, joita ei rahalla voi ostaa. Olen itse kyläkoulun kasvatti,
miehenikin on, juuri tämän koulun. Minun kouluni on jo lopetettu, olen naapurikunnasta kotoisin.
Nuo ensimmäiset kouluvuodet
kuuluvat kaikkein rakkaimpiin
muistoihin.
Se, että saa olla lapsi mahdollisimman pitkään, on pienelle
ihmiselle hyväksi. Suurempaan
maailmaan ehtii kyllä mukaan,
sen takinliepeestä ennättää saada
kiinni hiukan myöhemminkin.
Ajattelen että niihin, jotka ovat
käyneet pientä koulua, heihin on
tarttunut ripaus taikaa, jonka toivoisin kuopuksenikin vielä saavan kokea.
Vastakohtana odottaisi taksirumba, odottelu, lukujärjestyksen
porrastukset, luokkien, opettajien

ja säilyvien suurempien koulurakennusten uudelleenjärjestelyt,
iltapäivätomintojen pohtiminen,
kylän harrastusmahdollisuuksien
poistuminen. Ja kylän keskellä
yhtäkkiä toimettomana seisova
koulutalo ja hiljainen piha.
Luin jostakin, että maailmaa
monimutkaistetaan turhaan. Kyläkoulun säilyttäminen edustaa
juuri päinvastaista kehitystä.
Kaikki sen edustamat arvot ovat
totta ja käytännöt yksinkertaisesti vain luonnollisia tapoja toimia.
Inhmillisiä.
Täällä kyläkoulussa syödään
luokassa ja jokaisella on oma
ruoka-alustansa joka otetaan esiin
ennen ruokailua. Juostaan koulua
ympäri liikuntatunnilla, soitetaan
käsikellolla oppilaat sisään ja tervehditään ensimmäisenä päivänä
kaikkia nimeltä koulun pihalla.
Pihalla otettavaan luokkakuvaan
mahtuu koko koulu, keittäjää
myöden. Tehdään ihan tavallisia
asioita. Niin kuin omassa koulussanikin tehtiin.
Kyläyhdistyksen järjestämässä
keskustelutilaisuudessa sanoin,
että uskon monien olevan kateellinen koulustamme. Olisin halunnut sanoa enemmänkin, ehkä toisin sanoin, mutta en pidä itseäni
puhujana vaan kirjoittajana. Ja
siksi kirjoitankin, että olen ylpeä
koulustamme.
Meillä käy matkailun puitteissa ihmisiä ympäri Suomea,
kansainvälisiäkin vieraita, ja aina kun kerron kyläkoulusta jota
lapseni käy, saan kuulla ihailevia
huokauksia. Tiedän, se on minustakin ihanaa, että meillä on oma
pieni koulu. Olkoon tämä vaikka
sitten sitä elävää maaseutua ihan
yhtä lailla kuin tämä on vaikkapa
elävää museota, johon voi tulla
katsomaan miten ennen vanhaan
elettiin, ja miten yhä monilta osin
eletään. Paikallislehdessä oli hiljan juttu paikkakunnastamme ja
matkailusta. Siinä professori sanoo, että ulkomaalaisten turistien
joukossa maaseudun hiljaisuus ja
autenttisuus ovat valttia. En koululaisen äitinä ja maaseudun matkailuyrittäjänä voisi olla enemmän samaa mieltä. Tuohon autenttisuuteen kuuluu ehdottomana
osana elävä kylä ja sen sydämenä
kyläkoulu. Jospa meistä voisi jatkossa kuulla seuraavanlaisia lauseita: Ai Ypäjä? Niin, teillä on ne
hevoset. Ja kyläkoulut.
Anna-Liisa Perho
Kahta kyläkoulua käynyt pienten
tyttöjen äiti, maatilan emäntä
ja maaseutumatkailuyrittäjä
Ypäjänkylästä

Ypäjän Osuuspankki luopuu
asiakaspäätteistä syksyn 2014 aikana
OP-Pohjola-ryhmässä luovutaan asiakaspäätteistä sekä
tekstiversiosta (pda.op.fi) niiden vähäisen käytön vuoksi.
Asiakaspäätteet tullaan purkamaan syksyllä 2014. Ypäjän
Osuuspankin asiakaspäätteet
puretaan 24.10.2014. Tekstiversio pda.op.fi poistuu valikoimistamme 19.11.2014.
– Asiakaspäätteiden käyttö on
pudonnut todella voimakkaasti
kymmenen viime vuoden aikana. Tällä hetkellä alle puoli
prosenttia verkkopalveluiden
käytöstä tapahtuu asiakaspäätteiden kautta. Suurin osa asioinnista on laskujen maksamista,
johon on nykyään tarjolla useita
ja helpompiakin tapoja, kertoo
Kirsi-Marja Hiidensalo Ypäjän
Osuuspankista. Nykyiset asia-

kaspäätelaitteet ovat elinkaarensa päässä. Myös osoitteessa
pda.op.fi toimiva tekstiversio on
tekniikaltaan vanhentunut ja sen
käyttö on hyvin vähäistä. Kaikki asiakaspäätelaitteet lakkaavat
toimimasta 19.11.2014 kuten
tekstiversiokin. OP-mobiilin ja
OP-verkkopalveluiden käyttö on
viime vuosina lisääntynyt merkittävästi. Jatkossa pankkiasioita ja vakuutuksia voi edelleen
hoitaa turvallisesti internetin
kautta op.fi-palvelussa ja laskujen maksu onnistuu kätevästi
esimerkiksi suoramaksulla. Lisäksi OP-mobiilin avulla pankki- ja vakuutusasioista voi hoitaa kätevästi älypuhelimilla ja
tableteilla. Ypäjän Osuuspankin
väki antaa mielellään lisätietoja
ja kertoo muista vaihtoehdoista.

Kotiapupalvelua

edullisesti sisällä ja ulkona. Kysy.
Reijo Pitkonen 050 345 9463
Y-2563773-7

Hautausmaan ja hautaustoiminnan kehitys Ypäjällä
Hautaustoimi muualla ja
Ypäjällä kautta aikojen

Kun katsotaan menneisyyteen,
noin vuonna 500 jKr. Suomen
asukkaat asuivat pienissä kylissä
ja yksinäistaloissa metsien keskellä. Vainaja poltettiin ja tuhka
siroteltiin tarkoitukseen varattuun kiviröykkiöön kylän ulkopuolella sijaitsevaan kalmistoon.
Viikinkiajalla noin 800 – 1025
jKr. oli käytössä ruumishautaus,
jossa vainaja laskettiin hiekkaharjulla hautaan juhlavaatteissa
ja esineiden, esimerkiksi miekan kera. Vainaja oli kääritty karhun tai hirvennahkaan,
lapsivainaja tuohikoteloon.
Hauta kaivettiin pohjois-etelä
-asentoon. Kalmisto oli yleensä
kylän tai yksinäistalon itäpuolella. Ypäjälläkin oli Perttulan
ryhmäkylä itäpuolella nykyisen
Perttulantien varrella oma pakanallinen kalmisto. Kristinuskon
tullessa vähitellen maahamme
1000–1300 jKr. hautauksiin tuli
selvä muutos, joka arkeologista
kaivauksista on tuttua: vainaja
laskettiin arkussa hautaan ilman
esineitä ja aseita. Kristilliset
haudat ovat länsi-itä -asennossa
eli vainajan kasvot ovat auringonnousun suuntaan. Ikivanhasta käytännöstä pidetään yhä
kiinni Ypäjälläkin. Kun kristinusko vahvistui täällä Hämeen
erämaassa Turusta hirvipolkuja
pitkin kävelleiden dominikaanimunkkien toimesta, Ypäjällekin
rakennettiin noin 1300-luvulla
pieni saarnahuone nykyiselle
kirkonmäellemme muinaissuomalaisen uhrilehdon lähistölle.
Se pyhitettiin ruotsalaisvaikutuksen mukaisesti Pyhän Pertun
kappeliksi. Tämä aikaansai sen,
että pakanuudenaikaista Ypäjän
vanhinta kylää – joka nimiyhdistelmistä päätellen lienee ollut
viereisen Kurjenmäen mukaan
nimeltään Kurjenkylä – alettiin kutsua Perttulaksi. Vuoden
1489 rajatuomion mukaan se
oli jo Perttula. Ajan käytännön
mukaan pieni hautausmaa kasvoi kirkon eteläseinustalle ja
muodosti korttelin, jota nykyisin sanoimme osasto viideksi.
Ypäjän vanha kirkko eli Pyhän
Pertun kappeli purettiin v. 1901
ja sen tontti jäi Museoviraston
toivomuksesta muinaismuistoalueeksi v. 1995. Tällä tontilla

Tulevan muistolehdon paikka kirkon eteläpuolella.

on tuntematon määrä hautoja
ajalta, jolloin myös kirkon lattian alle haudattiin, kunnes tämä
käytäntö vuoteen 1820 mennessä kiellettiin.

Viime vuosikymmenten
tuomia uudistuksia

Hautausmaa on kokenut viimeisten 30 vuoden aikana suuria muutoksia. Sitä on muutettu hiekkaerämaasta vihreäksi
puistoksi. Vaikka alue on laajentunut paljon, on työmenekki
saatu vähenemään. Uudistuksia
ovat mm: ruumiskellari jäähdytyskoneella ja lämmin työpaja
1985, ajettava ruohonleikkuri
1986, syvähautausmaa 1988,
koneellinen haudan kaivuu 1989
ja koneellinen peitto vuodesta
1999, vanhojen alueiden reunakivien poisto ja nurmikointi
1989–1991, sähkörasiat roudansulatusta varten 1990, kiinteistötraktori 1991 kottikärryjen
sijaan, runko-ohjattava ruohonleikkuri 1994, sadan neliön varastomakasiini 1996, tievalot
1998, pieni Avant -monitoimikone 2012 ja uusittu pumppulaitos 2014.

Muistolehto
rakennetaan syksyllä

Ypäjän hautausmaalle rakennetaan kuluvana syksynä muistolehto edellä mainitun vanhan kirkon tontin ja osasto V:n
eteläpuolelle mäen rinteeseen.
Tämä oli ainoa sopiva paikka
muistolehdolle, jossa se ei vie
tilaa arkkupaikoilta ja alue on
jo aikaisemmin vihitty hautausmaakäyttöön. Alueelta kaadettiin
muutamia suuria kuusia ja vanha

Wäärin käsityksiä

Vastamainoksia, ruokaa,
Nalle-Late ja kortti-TV

En ylipäätään tuijota televisiota. Jos sen napsautan auki, niin
eipä juurikaan muuta tule kuin
mainoksia ja taas mainoksia. Puhutaan, että firmoilla ei ole varaa mainoksiin. Kyllä on. Esim.
puolen minuutin mainos Salkkareihin maksaa vajaa 10 000
euroa.
Kulttuurilehti Voima on
koonnut lehdessä julkaistuista
mainoksista ns. vastamainoskirjan nimeltään ”Louserit Vuittuun”. Muutama esimerkki julkaisusta: Se nyt vaan on tyhmää
ostaa liikaa (Vikantti). Sanokaa
reilusti Fuckoff. Tarvitsetko
apua tupakoinnin aloittamisessa
(Nicorette)? Tämä kirja kuuluisi
jokaisen koulun kirjastoon ja kuvataideopetuksen materiaaliksi.

Voima -lehden päätoimittaja oli
yhteydessä Kiasmaan järjestääkseen retrospektiivisen näyttelyn
Voiman vastamainoksista. Ei
kelvannut. Kiasma pelkäsi riskejä ja yhteistyökumppaneiden
vetäytymistä.
Ja aina kun television avaa,
niin eikös vaan ruokaohjelmaa
mättää. Master Chef Suomi,
Master Chef Australia, Jamie
Oliver, Tina Nyström, Kuppilat kuntoon Suomi ja Ruotsi,
Arvostele mun illallinen, Gordon Ramsay: Kurjat kuppilat,
Kaappaus keittiössä, Makuja
saaristossa, Neljän tähden illallinen, Kokkihommia, Mitä
tänään syötäisiin?, Kotiruokaa
Rachel Rayn tapaan, Onni extreme Ruoka, 2 x Market Kitchen,

Vainaja siunataan ennen tuhkausta ja teologisessa mielessä
tuhkaus on hyväksyttävä hautausmuoto. Vuosina 2011–2013
meillä oli 128 hautausta, joista 32 oli uurnahautauksia. Aikaisempina vuosina tuli vain
muutama uurna ja joskus ei ainuttakaan. Vainajan tuhkaus ja
uurnahautausten määrä ovat siis
melkoisessa kasvussa meillä ja
muualla. Suurissa kaupungeissa
se on jo vallitsevin käytäntö, ja
koko maan osalta yli puolet hautauksista on tuhkauksia. Muistolehdon ohella uurnia voidaan
haudata entiseen tapaan sukuhautoihin.

Ypäjän hautausmaalla on
kaikkiaan noin 3646 arkkupaikkaa. Tällä hetkellä noin 900
arkkupaikkaa ovat sellaisia,
joissa on 16 vuoden koskemattomuusaika voimassa eli ne ovat
uudempia. Näistä noin 50 vanhenee ja vapautuu kunkin suvun
käyttöön vuosittain. Vapaita arkkupakkoja on siis runsaasti sekä
vanhoissa sukuhaudoissa että
varsinkin syvähautausmaalla,
jossa on noin 700 uutta arkkupaikkaa vapaana. Seurakunta lunastanee tulevaisuudessa myös
hylättyjä hautoja uudelleen käytettäväksi. Syvähautausmaan
osasto 12:n koilliskulmaukseen
on ajateltu tehtävän varaus ns.
katastrofialueesta suuronnettomuuden varalle. Meillä on tällä
hetkellä noin 900 hautaa, joissa
on koskemattomuusaika voimassa, mutta joka vuosi vapautuu uudelleenkäytön piiriin noin
50 arkkuhautaa. Tulevaisuuden
haasteita saattavat olla ylhäältä
tulevat määräykset että kaikki
vainajat on tuhkattava. Kasvava
monikulttuurisuus saattaa korostaa myös vastakkaista näkemystä, että vain arkkuhautaus on hyväksyttävissä. On myös esitetty,
että seurakuntien jäsenkadon
takia hautaustoimi pitäisi ottaa
kunnan hoidettavaksi.
Ypäjän hautaustoimen puolesta voimme lausua seurakunnan hallinnolle kiitokset siitä,
että se toteutti vuosia vanhat toiveemme muistolehdosta. Näillä
rakentavilla päätöksillä saamme
aikaan sen, että hautausmaata ei
enää tarvitse laajentaa.
Maurits Hietamäki
seurakuntamestari

Sokkokokki, Sikke: Ruokaa
rakkaudella, Hei me karpataan,
Leipomounelmia, Sukula jne.
Tulikohan tuossa kaikki? Ähky
tursuaa oksennuksena näitä katsellessa. Kyllä en voi ymmärtää.
Kyllä minä teen ruokani Kahvimaan Karpan keittiön ohjeilla.
Siinä ei telkkaria tarvita. Väittävät, että jotkut googlet, twitterit,
naamat, ja mitä niitä onkaan,
tappavat paperilehdet. Paskapuhetta sanon minä. Kylä jämpti on niin. Reseptit pitää lukea
lehdistä hellan kulmalla. Kylä
jämpti on. Myydään uudehko
telkkari halvalla. En kestä enää.
Kaiken huipuksi ainoa kunnon ajankohtaisohjelma kolmosen Aamu-TV on poistettu kuvasta vähin äänin. Ei saada enää
Nalle-Laten irvistyksiä katsella.
Siinä ohjelmassa oli munaa. Vai
lopetettiinko sekin sen takia, että
myös siihen sovitettiin jotakin
ruokaohjeita? No, niissä oli edes
jotakin tyyliä.
Otetaan varmuudeksi yksi
ohjelma johon olen koukussa.

Se on tuo Leijonan luola. Joku
jenkki- ja brittiformaatti. Siinä mister Wonderful kyykyttää
itkun partaalle lähes kaikki innokkaat keksijät. Suomalainen
matkinta oli jostakin kaukaa
fuckista. Kun jenkit tarjosivat
rahoitusta miljoonien taalojen
pinolla hyvistä liikeideoista, niin
eikös joku kertaalleen konkan
tehnyt suomalainen lasketteluyrittäjä saanut sopimuksen jollakin sadalla tuhannella.
Ainoat ohjelmat, joita mieluusti katselisin, ovat urheiluohjelmat, mutta kas kummaa,
nekin on siirretty joidenkin
korttien taakse. En kyllä osta.
Tuleehan oikeasta telkkarista urheilua. Jotakin jääpalloa, naisten
joukkuekuvioluistelua ja kaunoluistelua. Pikaluistelukaan ei oikein putoa. Sellaiset miehet siellä kuvioivat sukkahousuissaan.
Hyi helvata.
Myyn siis telkkarin eniten
tarjoavalle, ellei ohjelmat parane.
Keijo Wääri

painevesikoppi siirrettiin pois.
Tilalle rakennetaan muistolehdon vaatima kivetys, kauniit istutukset ja pieni suihkulähdekin.
Muistolehtoon voidaan haudata eli sirotella noin 200 vainajan tuhka. Muistolehdon idea
on se, että omaiset eivät enää ole
hautauksessa mukana eivätkä
siis tiedä tuhkan tarkkaa sijaintia. Tuhkan sirottelun uurnasta hautaan tekee hautausmaan
työntekijä. Sirottelu tapahtuu
vain sulan maan aikana. Talviaikana tullut uurna säilytetään
ruumiskellarissa kevääseen.
Näin paikan nimettömyys säilyy
muistolehdossa. Muistolehtoon
tulee iso graniittinen muistokivi, johon kiinnitetään vainajan
nimilaatta. Kiven edessä on yhteinen kukkapaikka omaisten
tuomille kukille ja kynttilöille.
Sen viereen tulee myös penkki
hiljentymistä varten.

Uurnahautausten
suosio kasvaa Ypäjällä
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Kuntamarkkinoilla ministeri
Risikolta kiitosta hevosalalle

Kartanon koulun tukioppilaat
keräsivät rahaa nälkäpäivänä!!

Ypäjän kunta esittäytyi hevosalan suunnitelmillaan ja

tonttitarjonnallaan
Ypäjän kunta ja Hippolis
ry:n Hevoset ja yhteiskunta
-hanke olivat mukana 10.–11.
syyskuuta järjestetyillä Kuntamarkkinoilla Helsingissä.
Kuntapäättäjät saivat mukaansa koottua tietoa hevosalasta,
kun viemisinä oli Hevoset ja
kunta – rajapintoja -kirja.
Liikenne- ja kuntaministeri
Paula Risikko vieraili yhteisstandillä. Ministerillä oli selkeä näkemys Hevoset ja kunta
– rajapintoja -kirjan tarpeellisuudesta:
– On ainutkertaista, että
tietoa hevosalasta on koottu
päättäjille tällä tavoin. Suosittelen kirjaa lukemiseksi kaikille päättäjille ja virkamiehille,
Risikko summasi. Ministeri
Risikko vastaili hevostalouteen
liittyviin kysymyksiin myös
Kunta.tv:n haastattelussa, joka on nähtävissä lähiviikkoina
www.hippolis.fi -sivuilla.
Hevosiin liittyvät kysymykset kiinnostivat jälleen
runsaasti ja yksi eniten puhuttaneista teemoista oli hevoset
sosiaali- ja terveyspalveluissa
sekä totutusti maankäytön kysymykset. Ypäjän valtuuston
jäsen ja MTT:n erikoistutkija Markku Saastamoinen piti
Kuntamarkkinoilla tietoiskun
hevosista ja maankäytöstä.
Kunnanjohtaja Vesa Ketola valotti Ypäjän Palikkalan

Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko vieraili Ypäjän ja Hippoliksen vieraana Kuntamarkkinoilla. Vas. kunnanjohtaja Vesa Ketola, kuntaministeri Paula Risikko sekä Hippoliksen Anne Laitinen
ja Sanna Mäki-Tuuri. Kuva: Sirpa Korhonen

osayleiskaavaehdotusta ja sen
merkitystä Palikkalan oikaisun
osalta kunnan elinkeino- ja yrityselämälle tulevina aikoina.
Kyseeseen tulevat myös työpaikka-alueet. Edelleen esille
nousi myös Honkalan alueen
asemakaavatyö erityisesti hevostoimintoja ajatellen. Myös
Ypäjän kunnan profiloituminen valtakunnallisena hevospitäjänä kiinnosti. Kunnanhallituksen jäsen ja Hevosopiston

kehittämispäällikkö Päivi Laine kertoi hevosesta lastensuojelutyön kumppanina. Forssan
seudun hyvinvointikuntayhtymän perhepalvelujen johtaja Margit Rajahalme oli juuri
oikea henkilö vastailemaan
käytännön kysymyksiin kuntien esittämänä hevosavusteisen
toiminnan vaikuttavuudesta ja
erilaisista käyttömuodoista.
Kuntamarkkinat (yli 7000
kävijää) osoittivat jälleen ker-

ran olevansa juuri oikea paikka
hevosalalle jakaa tietoa. Kunnilla on merkittävä rooli hevosalan toimintaedellytysten
turvaamisessa muun muassa
rakennusmääräysten kautta.
Projektipäällikkö
Anne Laitinen, Hippolis ry
Kunnanjohtaja
Vesa Ketola, Ypäjän kunta

Palikkalan oikaisu kiinnosti
Yleiskaavaehdotus nähtävillä
16.9–16.10.2014
Kaavoitusarkkitehti Sanukka Lehtiö Sweco Ympäristö
Oy:n Turun aluetoimistosta on valmistellut Palikkalan
osayleiskaavaa runsaan kahden
vuoden ajan. Kaavaehdotusta
esiteltiin yleisölle kunnanvirastossa 15.9. runsaslukuiselle kuulijakunnalle. Sanukka
Lehtiön mukaan yleiskaava ei
käske eikä kiellä, vaan kertoo
yleispiirteittäin, mihin suuntaan
kunnan maankäyttöä halutaan
kehittää.
Kunnanjohtaja Vesa Ketolan mukaan kunnan kannattaa
käyttää monopoliasemaansa

kaavoitukseen vaikka jo varmuuden vuoksi, sillä tuo oikeus
voi kuntakentän myllerryksessä siirtyä myöhemmin jollekin
muulle kunnalle tai taholle.
Palikkalan osayleiskaavan
keskeisenä tavoitteena on linjata ns. Palikkalan oikaisu seututieltä 213 kantatielle 52 eli suorempi tieyhteys Someron kautta
pääkaupunkiseudulle. Mm.
Loimaan kaupunki puoltaa lausunnossaan yleiskaavaehdotusta. Vesa Ketola totesi, että uusi
tieyhteys parantaisi kunnan saavutettavuutta ja vaikuttaisi siten
myönteisesti elinkeinoelämään
ja uuden yrittäjyyden syntymiseen.

Pirre ja Hansu
Varmaan moni muistaa TV:stä
tutun Fakta homman. Ohjelmassa esitetään junttikansa karikatyyrejä hyvässä ja pahassa. Siinä
teryleenit paukkuvat ja tuulipuvut kahisevat. Pirjo (Pirre) Kaasinen, Heikki (Heka) Kaasinen,
Aulis Kaakko ja Hannele (Hansu) Kaakko revittelevät vieläkin
nauruhermoja kutkutellen supisuomalaisten arkielämästä Loimaalla. Siinä tuulipuvut kahisevat ja Pirren seksikäs toppahaalari huutaa kireydessään apua.
Mielenkiintoinen henkilö on
autonasentaja Aulis Kaakko joka
on kotoisin Ypäjältä. Aulikselle
housut roikkuvat niin, että vako
vilkkuu. Suomen ensimmäinen
hiphoppari väittäisin. Aulis on
läpi puhki harkittuja mielipitei-

tä murahdellen laukova körmy.
Vatsakas pienyrittäjä. Hän ei jätä
väliin yhtään urheiluruutua, eikä
päästä Ladastaan kiiltoa himmenemään.
Pirre on innokas ammattiyhdistysihminen ja Neuvostoliiton
ihailija. Heka on Pirren vaikeneva aviomies. Vaimonsa vastakohta. Hansu puhuu suomea
hienostelevin sanakääntein. Koti, uskonto ja isänmaa on lähellä
Hansun sydäntä.
Kysymys kuuluu Ossille, Jarille ja Virvelle, että voisitteko
ottaa Pirren ja Hansun esiintymään Karrinpuomiin. Väitän,
että sali olisi ääreensä täynnä.
Puolet varmaan loimaalaisia, jos
kantti kestää. Nyt kun Karrinpuomi on saatu uuteen iskuun

Muistutuksia kaavaehdotuksesta voi tehdä sen nähtävänä olon ajan
16.10. saakka.
uusien omistajien vetämänä, niin
tämäntapainen hauska revittely
sopisi imagoon. Tosin ypäjäläinen Aulis Kaakko (Taneli Mäkelä) ei ole enää mukana, mutta
Auliksen muistolle voisivat Pirre ja Hansu vähän revitellä. Ottakaa koppi.
Asiasta toiseen. Pidimme
luokkakokouksen Jokioisilla.
Vuoden 1961 ekaluokkalaiset
kokoontuivat kahvila Venlaan
53 vuoden takaa. Ypäjällä ei
silloin vielä ollut yhteiskoulua,
joten oli pakko mennä Jokioisiin. Mukana meitä oli 13. Osaa
ei saatu kiinni ja osa ei päässyt
tulemaan. Iltapäivä oli mielenkiintoinen. Ikä oli rapistuttanut
jo monet. Pakko oli kysyä, että
anteeksi kuka sää olet? Meillä
kaikilla oli mielenkiintoisia elämäntarinoita. Voi ihme, miten
elämä onkaan meitä kuljettanut. Meistä oli tullut lääkäreitä,
toimitusjohtajia, pankkivirkai-

lijoita, maalausurakoitsijoita,
suomen suurimman ruokapalvelufirman Sodexon ravintolapäällikkö, Borealin viljelypäällikkö,
konehuoltofirman johtaja, Jokioisten Elvis Kari Raiskio, joka
pehmeällä baritonilla meitä viihdytti. Muistan elävästi kuinka
polkupyörällä mentiin kouluun
Aaljoen Karin ja Tuuran Joukon kanssa Ypäjältä Jokioisiin.
Muuta kulkuneuvoa ei ollut. Ja
kun Jaguaari oli rikki, niin sitten
kävelin.
Voi niitä aikoja entisiä. Ja
vaikka kaikki olimme jo iällä,
niin ne ihanat muistot kultasivat.
Kahden vuoden kuluttua päätimme pitää 55-vuotiskokouksen.
Siihen pääsevät mukaan myös
rollaattori- ja keppiosallistujat.
Veikkaan, että kaikki ovat mukana. Nykyään nuoret näyttävät
vanhemmilta ja vanhat nuoremmilta.
Keijo Wääri

SPR:n Ypäjän osasto kiittää Kartanon koulun tukioppilaita:
Ronja Saloa, Antero Kalliota, Kiia Uutelaa, Alina Mäkilää, Markus
Korkkia, Samu Ruusialaa, Jenni Moisanderia, Anni Airaksista,
Jani Järvelää, Milla Käköstä, Elina Kaurasta ja Jalmari Sillsteniä
sekä opettaja Anu Pärnästä hienosti toteutetusta NÄLKÄPÄIVÄkeräyksestä! SPR Ypäjän osasto

Nurkkakuntalainen

Kuka oikeasti on lasten asialla?
Saimme sittenkin kauniin syksyn, lämpötilat pysyttelivät pitkään kesäisissä lukemissa. Nyt
olemme palanneet kesän jälkeiseen kiireiseen aikaan, kokouksia ja muita töitä riittää.
Valtiovalta on jatkanut kehittämistyötään monella kärjellä.
Tahtoo vaan olla, että rahahanojen sulkeminen tuntuu erityisesti täällä kuntapuolella kunnan
koosta riippumatta. Tavoitteena
näyttää olevan voimakas keskittäminen kaikkien ongelmien ratkaisijana. Helsingin vinkkelistä
Turkukin koetaan jo maaseuduksi. Yhteiskuntaa tulisi kehittää tasapuolisesti ja maa pitäisi
asuttaa kauttaaltaan, kun ilmassa
tuntuu olevan uinuvia turvallisuusuhkia. Vaikka mitään pahaa
eri tapahtuisikaan, on syytä pitää
mielessä tietynlainen varautuminen.
Ypäjälläkin on käyty keskustelua keskittämisestä, kun
rehtori-koulutoimenjohtaja tuli
esiin vahvalla kannanotollaan
kouluverkosta. Aihe on herkkä,
kyseessä on tunneasia puolin ja
toisin. Kun oppilaita oli enemmän, oli perusteltua korjata
pienet koulut suurten uudisrakennusinvestointien sijaan.
Nykyinen kunnan rahatilanne
ei olisi näinkään hyvä, jos talouttamme rasittaisivat suuret
velat ja poistot. Nyt alustavissa
laskelmissa mietitään Perttulan
koulun rahkeita vastaanottaa lisää oppilaita. Näyttää siltä, että
tiukkaa tekee. Vielä pitäisi oppilasmäärän laskea, jotta kaikki oppilaat sinne mahtuisivat.
Toisaalta tänäkin syksynä kymmenkunta uutta oppilasta aloitti
koulun ennusteiden vastaisesti.
Täytyy muistaa, että kerran lakkautettua koulua ei saa takaisin.
Oppilaiden vanhemmat ovat
avainasemassa valitessaan lapsilleen koulua. Oppilasmäärissä
ei näytä tapahtuvan laskua muutamaan vuoteen. Koulukiinteistöjen kustannukset rasittaisivat
edelleen kunnan taloutta, vaikka
ne jäisivät pois koulukäytöstä.

Samoin keskusteluttavat lähiliikunta-alueet koulujen pihoissa,
jos osa koulukiinteistöistä saataisiinkin myytyä. Meillä on nyt
terveet ja homeettomat koulut.
Julkisuuteen on heitetty vähän
vastuuttomastikin liki 200 000
euron säästöt koulu-uudistuksesta. Tämä luku kuten monet
muutkin pitää oikeasti avata ja
näyttää todeksi. Koulukyyditykset on räätälöity meillä muita
kuntia paremmin. Korvaavatko
isot linja-autot osan nykyisestä
koulukuljetuskalustosta säästöjen nimissä, ja mitä se merkitsee
oppilaiden kannalta?
Kouluasia on ollut pinnalla
pitkään, eivätkä kaikki ole hyväksyneet aikaisemmin tehtyjä
ratkaisuja. Erityisluokka siirrettiin Ypäjänkylään rehtori Eija
Laineen ollessa virassa. Hänen
seuraajansa piti asiaa erittäin hyvänä. Nyt vedotaan pedagogisiin
syihin luokan siirtämiseksi Perttulaan. Pedagogiaperuste näyttää
olevan vähän tunneasia sekin.
Anna-Liisa Perho kirjoitti
koskettavasti kyläkoulun puolesta Loimaan lehteen. Meidän
tulee tarkkaan miettiä päätösten
seuraukset suuntaan tai toiseen.
Onko nyt aika lakkauttaa joku
koulu vai ei? Pureeko meidän
strategiamme perheystävällisestä kunnasta ja tuoko se lisää
koululaisia? Olisiko tärkeämpää
käyttää yläkoulun tuntiopettajia
pienten koulujen apuna, kuin
turvata yläkoulun opettajien
tuntimääriä keinotekoisesti jakamalla oppilasryhmiä tarpeettomasti?
Avoimia kysymyksiä on paljon. Toivottavasti sivistyslautakunta pohtii asiaa perusteellisesti ja vaatii todelliset tiedot ja
luvut hyödyistä ja haitoista.
Meille kuntalaisille lankeaa
vastuu uusista kuntalaisista. Ehkä ”varsaraha” olisi taas kokeilunarvoinen idea hevospainotteisen kuntastrategian tueksi.
Hyvää syksyä Ypäjäläisen lukijoille!
Markku Leppälahti
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Voittaja on ratkennut!

Koirien Match Show 3.8.2014 Ypäjänkylän Seuraintalon piha-alueella
Tuomareina toimivat Marjaana
Kurri, Kennel Icemint ja Emmi
Lehtinen, Kennel Emmetfox.
Match Show:ssa nuorinpana
esittäjänä palkittiin Lumia Lehtonen. Vanhimpana kisaan osallistuvana koirana palkittiin Sofia
Järnbergin omistama 11-vuotias
beagle ”Nannu”.

Minion

Tämän vuoden Ypäjän Yö on jo
takana mutta siitä jääneet muistot hyvin mielessä. Nuorisovaltuusto järjesti Ypäjän Yössä
piirustuskilpailun katuliiduilla.
Haastetta oli, sillä karkea asfaltti
ei ollut maailman helpoin alusta
piirtää. Kuitenkin syntyi monia
upeita ja mielikuvituksellisia
teoksia, jotka ovat kaikki nähtävillä kuvien muodossa Ypäjän
Nuorisovaltuuston Facebooksivulla. Sivua kannattaa seurata
aktiivisesti, ettei mitään tärkeää
pääse menemään ohi.
Kun kerran kilpailu on kyseessä, niin täytyyhän sillä olla
voittaja! Voittaja ratkaistiin Facebookissa pidettävässä äänestyksessä. Yksi tykkäys työstä
vastasi yhtä ääntä. Ääniä tuli
vähän mutta kuitenkin riittävästi voittajan selvittämiseen. Iso
kiitos kaikille kilpailuun osallistujille ja äänestäjille! Voittajat

yö on seiskaluokkalaisen Lauri
Savolaisen teos ”Minion”. Hän
sai idean työhönsä Itse Ilkimys
-elokuvasta ja kertoi valinneensa juuri tämän hahmon, koska se
on hauska ja kaikki tietävät sekä
tunnistavat sen. Teoksen tekeminen katuliiduilla ei hänen mielestä ollut hankalaa.
Ypäjän Nuorisovaltuusto
oli myös tänä syksynä mukana
järjestämässä nuorille Discoa.
Täysin päihteetön tapahtuma oli
K-13 ja se järjestettiin yhdessä
Nuorisotoimen ja Karrinpuomin
kanssa, kiitokset siitä kaikille.
Syyslomalla on myös tarkoitus
olla ohjelmaa, joten olkaahan
tarkkana, että halukkaat pääsevät
mukaan. Tänä syksynä Nuvan
toimikausi päättyy, joten se tarkoittaa uuden nuorisovaltuusto
kokoonpanon
valintaa. Kaikki
YPÄJÄLÄINEN / lokakuu
innokkaat
jättämään hakemuksia!
Juttu
Ella Honkanen
Jokiläänin.doc

TULOKSIA:

Lapsi & koira kehä
1. Mira Kuusisto ja sileäkarvainen kettuterrieri Masi, 2. Alina
Palonen ja Länsigöötanmaan
pystykorva Alli, 3. Lumia Lehtonen ja beagle Nannu
PENNUT:
Punaiset
1. Beagle ”Ymmi”, om. Sofia
Järnberg, 2. Espanjan vesikoira
”Omppu”, om. Heidi Anttila, 3.

Venäjäntoy ”Pitsi”, om. Riikka
Järvenpää, 4. Keskiaasian koira
”Jamal”, om. Sallamaari Vento
Siniset
1. Shihuahua ”Phoebe”, om.
Eija Hernandez, 2. Labradorin
noutaja ”Santtu”, om. Hanna
Heikinoja, 3. Pyreneitten koira
”Karma”, om. Marika Näpärä, 4.
Mittelspitz ”Tähti”, om. Janina
Tolvanen
Pienet koirat:
Punaiset
1. Pitkäkarvainen mäyräkoira
”Freija”, om. Jutta Hakamäki,
2. Brasilian terrieri ” Paku”, om.
Reetta Järvenpää, 3. Länsigöötanmaan pystykorva ”Alli”, om.
Alina Palonen, 4. Kääpiösnautseri ”Santtu”, om. Erika Kotijoki
Siniset
1. Brasilian terrieri ”Mini”, om.
Reetta Järvenpää, 2. Karkeakar-

vainen mäyräkoira ”Nero”, om.
Jutta Hakamäki, 3. Sileäkarvainen kettuterrieri ”Masi”, om.
Mira Kuusisto, 4. Kiinanharjakoira ”Zorrazo Wow”, om. Riitta
Pietiläinen
Isot koirat:
Punaiset
1. Vippet ”Helinä”, om. Minna
Nikander, 2. Kultainen noutaja
”Amalia”, om. Jenna Tolvanen,
3. Suomen lapinkoira ”Noppe”,
om. Silja Oksanen, 4. Saksan
paimenkoira ”Frans”, om. Isa
Kyyhkynen

SYYSTORI

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO

YPÄJÄNKYLÄN SEURAINTALOLLA

RETKI SYYSLOMAVIIKON

Lukuvuonna 2014–2015 ”Avaruutta etsimässä”
810220 MIEHEKÄSTÄ KOTIRUOKAA – KOKKAUSKURSSI MIEHILLE
(omakustannekurssi)
Paanan koulu kotitalousluokka Asemakuja 1,
Jokioinen
Tommi Saarela
Kurssimaksu 56,00 €
Ilm. viim. 5.10.2014 	
  

Joka toinen viikko
torstai klo 17.00 - 20.00
9.10. -20.11.2014, 16 t
Enint. 10 opisk.	
  

Kurssilla harjoitellaan ja tehdään perinteistä kotiruokaa miesporukassa. Tutustutaan ruokaaineksiin, niiden esikäsittelyyn sekä tehdään yhdessä kolmen ruokalajin kokonaisuus. Opettaja
hankkii raaka-aineet, jotka maksetaan suoraan hänelle. HUOM. Kurssi ei sisälly työkausimaksuun

110310 SISUSTUS- JA KATTAUSKURSSI
Humppilan yläaste
Eedenintie 1
Tuija Pietilä-Estrada
Kurssimaksu 35,00 €
Ilm. viim. 6.10.2014

keskiviikko klo 17.30 - 20.00
8.10. -12.11.2014, 6 t
11.2. -11.3.2015, 6 t
Enint. 10 opiskelijaa

Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan persoonallisia kattauksia ja juhlia. Ideoita, tiettyyn teemaan
soveltuvia kattauksia, voit soveltaa pienissä ja suurissa juhlissa. Katamme pitopöytiä ja opetellaan
servettien taittelua. Voimme tehdä sisutus ja kattaustuunauksia. Tunneilla mukana myös
lähiseudun sisustusliikkeiden tavaroita ja uusimmat sisustuslehdet ja paljon ideoita
kotiinviemisenä. Kurssipäivät: 8.10., 12.11., 11.2. ja 11.3.

Best In Show
1. Beagle ”Ymmi”, om. Sofia
Järnberg, 2. Vippet ”Helinä”,
om. Minna Nikander, 3. Brasilian terrieri ”Mini”, om. Reetta
Järvenpää, 4. Pitkäkarvainen
mäyräkoira ”Freija”, om. Jutta
Hakamäki
Kuvat: Arja-Maria Röpelinen

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO

p. 03 4182 7402
p. 03 4182 7402
jokilaanin.kansalaisopisto@jokioinen.fi
jokilaanin.kansalaisopisto@jokioinen.fi

Siniset
1. Border Collie ”Ihku”, om. Eija Hernandez, 2. Pinseri ”Tirppu”, om. Liisa Lehtonen, 3. Kultainen noutaja ”Allu”, om. Piia
Pohjonen, 4. Suomen lapinkoira
”Siiri”, om. Liisa Lehtonen

keskiviikkona 15.10.2014
Lähtö: Humppilan seurojentalo 13.45
Ypäjä Pysäkin paikka 14.15
Jokioinen 14.30
Tammela koulukeskus 15.00
Paluumatkalle lähdemme Helsingistä klo 22.15
Retken hinta 10 € (sisältää bussikuljetuksen;
rannekkeen/sisäänpääsyn jokainen hankkii itse)

Omat eväät mukaan!
Alle 13 -vuotiaat vain huoltajan seurassa
Ilmoittautumiset:
Jokioinen Petrus Sipilä: 050 592 5867
Tammela Linda Österberg: 050 374 7483
Humppila Sofia Vuorinen: 050 362 9166
Ypäjä Riina Levander: 050 574 7732
Retken järjestää Tammelan, Ypäjän, Jokioisten ja
Humppilan nuorisotoimet

lauantaina 18.10.2014 klo 13 – 15

Syyssateistakaan ei haittaa,
koska tori on sisätiloissa.

Myyntiin tulossa syksyn satoa
ja kirppistavaraa.

Varaathan pöytäsi viimeistään
16.10. mennessä. Pöytävuokra 3 €, pöytävaraukset Pirkolta puh. 050 468 2588.
Puffetista makoisat kahvit ja kastettavat.

Tervetuloa tekemään onnistuneita ostoksia ja nauttimaan hyvästä seurasta sekä kokeilemaan arpaonneasi.
Vielä myynnissä Lambi-vessapaperisäkkejä hintaan 15€.

Järjestää Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry

410200 AVARUUSTIETOA TÄHTIHARRASTUKSEEN
Paanan koulu, parakit Asemakuja 1, Jokioinen
Lounais-Hämeen Uranuksen asiantuntijat
Kurssimaksu 40,00 €

Joka toinen viikko
tiistai klo 18.00 - 19.30
7.10.- 2.12.2014, 12 t
20.1.- 14.4.2015, 14 t

Avaruusasioitten opiskelu jatkuu, nyt opintopiirinä. Lounais-Hämeen Uranuksen asiantuntijat
kertovat ja näyttävät, miten taivaan ilmiöitä valokuvataan päiväl-lä ja yöllä. Opettelemme sopivina
ryhminä erilaisten harrastusvälineitten - kuten kaukoputkien – käyttämistä. Katsomme myös, miten
esimerkiksi älypuhelimet ja tabletit auttavat tähtiharrastajaa. Taustaksi ja täydennykseksi edellisille
selvitämme avaruuden perusasioita ja viimeaikojen uutisia. Tervetuloa! (myös aloittelijat)

110406 VANHOJEN VILLAISTEN VIIKONLOPPU (omakustannekurssi)
Jokioisten Tietotalo, Humppilantie 9
Kaija Huhtinen
Kurssimaksu 55,00 €
Ilm. viim. 10.10.2014

perjantai klo 18.00 - 21.00
lauantai 9.00 - 16.45
su 9.00 - 15.15
24.10. -26.10.2014, 20 t
Enint. 20 opiskelijaa

Anna vanhalle vanuneelle uusi elämä! Kurssiviikonloppuna opitaan/kerrataan erilaisia tekniikoita
mm. neulahuovutus, lossaus, alike- ja päällikeompelu. Lisäksi rispaantumattomien materiaalien
reunojen yhdistäminen ja reunustaminen käsin kirjoen tai virkaten. Tekniikkakokeiluista voi
valmistaa seinätekstiilin, torkkupeiton, tyynyn, istuinalustan, kassin, maton, lelun tai korun. Tutki
omat ja kirpparien villaisten varastot ja tule mukaan seikkailuun, jonka kattona on vain taivas.
Tarkemmat tiedot kurssikirjeessä. HUOM. Kurssi ei sisälly työkausimaksuun.

119810 KORTTIKURSSI
Kartanon koulu Varsanojantie 97, Ypäjä
Tuija Pietilä-Estrada
Kurssimaksu 25,00 € 	
  

perjantai klo 18.00 - 20.15
lauantai klo 11.00 - 14.00
24.10.- 25.10.2014, 7 t
Enint. 10 opisk.
Ilm. viim. 15.10.2014	
  

Korttikurssilla ideoidaan ja valmistetaan kortteja eri tekniikoilla. Tule tekemään JOULUKORTIT ja
muut kortit valmiiksi ajoissa. Itsetehdystä kortista on iloa tekijälle ja sen saajalle. Tutustumme myös
korttien historiaan ja katsellaan vanhoja kortteja. Tule ja huomaa, että korttien teko on rentouttavaa
mukavassa ryhmässä.	
  Ilmoittautuneille lähetetään kirje ennen kurssia.

Tervetuloa opiskelemaan!

syysloma

DISCO
ti 14.10.2014
KLO 15–17
Karrinpuomissa

Missä?
Kartanon koululla (Varsanojantie 97), Ypäjällä

sy:

npää

Sisää

0€!

(Kurjenmäentie 4, 32100 Ypäjä)

K-7 SAVUTON JA

PÄIHTEETÖN TAPAHTUMA
LIPUT

Ypäjän nuorisovaltuusto ja
nuorisotoimi järjestävät lanit.

2e

JÄRJ. Ypäjän Nuva, nuorisotoimi & Karrinpuomi
Tulossa syyslomalla lasten disco k-7!!

Nidhog
Milloin?
g -turn
aus!
10.-11. lokakuuta
+ palkin
not
Ovet avataan klo. 18.00
ja lanit päättyvät klo. 10

Konepaikat varataan
ilmoittautumisjärjestyksessä - ole siis nopea!
Ilmoittautumiset nuorisotoimelle
riina.levander@ypaja.fi
Ikäraja K-13
(alle 18 vuotiailta vanhempien suostumus)
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torstaina 16.10. klo 18
Ypäjänkylän seuraintalolle
suunnittelemaan kanssamme
Road Show -tapahtumaa.

Kulttuurin Road Shown tarkoituksena on nostaa esiin
ja tehdä tunnetuksi paikallisia kulttuurin tekijöitä. Samalla kuulemme mielellämme ypäjäläisten kulttuuritoimijoiden tarpeista ja kehittämisideoista.
Kahvitarjoilu.
Kulttuuriyhdistys Kuvio,
Ypäjänkylän kyläyhdistys ja Ypäjän kunta
www.kuvio.org/roadshow

Kuusjoenkulman kyläyhdistyksen

Ypäjän Kirkonkylän Työväenyhdistys ry
sääntömääräinen

SYYSKOKOUS

Villa Emiliassa ma 13.10.2014 klo 18.30
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
TERVETULOA!
PS. Ilmoitathan tulostasi tarjoilun takia 12.10.
mennessä p. 050 531 8458, pj. Mirja.

JHL-729 Ypäjän osaston
sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
Villa Emiliassa tiistaina 14.10.2014 klo 19.00
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
TERVETULOA!
PS. Ilmoitathan tulostasi tarjoilun takia 12.10.
mennessä p. 050 531 8458, pj. Mirja.

AVANTOSAUNAT

jatkuvat sunnuntaisin alkaen 5.10. klo 18–21.
Hinta 5 € / hlö. Hintaan sisältyy lämmin mehu ja pipari.
Pingviinien saunanlämmitysvuoro keskiviikkoiltaisin klo 18–21.
Tervetuloa uudet ja ”vanhat” uimarit!
Kuusjoenkulman kyläyhdistys ja Piilikankaan Pingviinit

Tulevia tapahtumia:
Tulossa jälleen suuren suosion saaneet ohjatut askartelutapahtumat Tuottajain tuvalla: la 8.11. sytykekynttilät, la 15.11.
jouluaskartelua. Tarkemmin marraskuun Ypäjäläisessä.

MTK Lounais-Häme
tiedote / lokakuu 2014
Vesijumppa viljelijöille alkanut. Jäljellä olevat päivät
ovat: 3.10., 10.10., viikko 42 ei ole jumppaa syyslomien
takia, 24.10., 31.10., 7.11., 14.11., 21.11. 28.11. ja 5.12.
Yksittäisliput 6 euroa jäseniltä ja 7,5 euroa ei-jäseniltä.
Tervetuloa jälleen paikalle kaikki aktiiviset jumppailijat!
Lue lisää www.farmariapu.net
MTK Lounais-Häme

Kulttuuri Puomi -yhdistyksen

Syksyn ensimmäinen

ILTAPÄIVÄTILAISUUS
Seurakuntakodilla
keskiviikkona 15.10.2014 klo 14.00–16.00
LauIattajana kanttorimme. Mukana voi olla nykyinen
tai sijaiskirkkoherra, tuskin vielä tuleva. Voinemme
kuitenkin esittää toiveita uudesta kirkkoherrasta. Vaikka harvoin pääsemme seurakuntalaisina kirkkoherraa
valitsemaan, toivomme tähänastisen hyvän onnemme
jatkuvan. Kiitokset Ristolle sinne pilven päälle, ja onnea Vesalle uudessa seurakunnassa. Olette molemmat olleet veteraanien asialla.
Kahvitarjoilun järjestää Ypäjän kokenein kahvinkaataja Sylvi Leino, joka on ollut tarjoilemassa panssarikenraali Laguksen joukoissa kahvia Lapin sodan aikana
Pohjois-Suomessa neuvostoliittolaiselle upseereille ja
varmasti myös mukana olleille politrukeille, jotka olivat
tarkastamassa, kuinka tehokkaasti suomalaiset ajoivat saksalaisia joukkoja pois Suomen maaperältä. Se,
mitä Sylvi ajatteli kahvia kaataessaan, jääköön hänen
itsensä kerrottavaksi. Sylvi ei ole mikään eilisen teeren tyttö. Konekirjoitus- ja pikakirjoitustaitoisena hän
puolusti maatamme sotatoimialueella kaksi ja puoli
vuotta esikuntatehtävissä ensin Kannaksella ja sitten
vielä Lapin sodassa. Sylvi täytti alkusyksyllä hyväkuntoisena 90 vuotta. Kuntoilu jatkuu edelleen halonhakkuun merkeissä. Ei löydy toista hänen vertaistaan.
Onnea Sylvi.
Veteraanien ystävät
Tervetuloa!

MANNISTEN KYLÄKERHO

kokoontuu tiistaina 7.10. klo 17.00 Maili Sillanpään
ja Asko Vainion luona, Myllymäentie 71.
Tervetuloa!

Sotainvalidien Veljesliiton
Ypäjän osasto ry:n

TUPAILTAPÄIVÄ

perjantaina 17.10.2014 klo 14.00 Veteraanituvalla.
TERVETULOA!

Hevikit toimii Ypäjällä!
Hevikit kokoontuu torstaisin
Veteraanituvalla klo 13-15.
!

an
n toiminta
Tule mukaa

Avoimet ovet 30.10.2014 klo 13-15. Tervetuloa!
Jäsenenä voit osallistua kaikkiin Mielikin ryhmiin, retkiin ja tapahtumiin. Tervetuloa mukaan toimintaamme!

www. mielenterveysyhdistysmielikki.com

✁

Kutsumme ypäjäläiset kulttuuritoimijat,
käsityöläiset, taiteen tekijät
ja muut aiheesta kiinnostuneet

Ypäjän Karjalaisseura ry tiedottaa

TUPAILTA

keskiviikkona 22.10.2014 klo 18.00
Veteraanituvalla osoitteessa Perttulantie 7, Ypäjä.
Tervetuloa haastelemaan joukolla mukaan.
Hallituksen kokous tiistaina 7.10.2014 klo 18.00
Veteraanituvalla osoitteessa Perttulantie 7 Ypäjä.
Pyhäinpäivänä, lauantaina 1.11.2014 jumalanpalveluksen (klo 17 alkaen) jälkeen seppeleenlasku Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkillä ja sen jälkeen
kirkkokahvit Seurakuntakodilla. Kaikki tervetulleita.
Maanantaina 6.10.2014 Juuret Muolaassa -tilaisuus
Helsingissä aiheena Aseveljeys – saksalaiset ja suomalaiset 1941–1944, sotahistorioitsija Pentti Airio.
Teatteri Hämeenlinnassa tiistaina 2.12.2014 klo 19 alkaen. Näytelmä ”Puheenvuoro kaatuneilla” kertoo sotilaiden ja lottien viimeisistä hetkistä, musiikista vastaa
Panssarisoittokunta ja Cantitores-kuoro, katsojasuositus K 12. Varattu kaikkiaan 40 lippua yhdessä lähialueen karjalaisseurojen kanssa, ilmoittaudu mahdollisimman nopeasti 0400 260 949 tai pekka@muolaa.fi.
Lippuvaraukset ilmoittautumisjärjestyksessä.

PERUSTAMISKOKOUS
Karrinpuomissa 7.10.2014 klo 18.
Avoin kaikille kulttuurin ystäville, kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

Ypäjänkylän Maa- ja
kotitalousnaiset

LOKAKUUN TOIMINTAA
Tervetuloa.

KESÄKAUDEN PÄÄTTÄJÄISET perjantaina 17.10. klo 18.00 Kutomakammarissa.

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

Lokakuun toimintaa

Kuukausikokoontuminen tiistaina 14.10. klo 13.00
Veteraanituvalla.
Kirjoittajapiiri kokoontuu perjantaina 24.10. klo 13.00
Sylvi Leinolla.
Tarinatupa perjantaina 24.10. klo 13.00 Veteraanituvalla.
Naistenpiiri tiistaina 28.10. klo 14.00 Veteraanituvalla.
_____

Yhdistyksen SYYSKOKOUS

tiistaina marraskuun 11. päivänä 2014 klo 13.00
Veteraanituvalla.
_____
Tietoa toiminnasta myös yhdistyksen kotisivulla. Yhdistyksen kotisivun osoite on www.elakeliitto.fi/ypaja.
Eläkeliiton Ypäjän yhdistys

Satulla tuli 2 vuotta täyteen

Kahvittelu- ja rupatteluhetki
makean kera
ma 20.10. klo 16.30 – 18.00
Veteraanituvalla
os. Perttulantie 7, Ypäjä
Poikkea juomaan kupponen kuumaa!
Mahdollisuus keskustella toiminnanjohtajan kanssa
alueen lasten ja nuorten toiminnasta sekä ottaa
selvää, mitä tämän päivän 4H-toiminta on.
Toivon näkeväni niin nuoria kuin heidän
vanhempiaan/isovanhempia sekä ohikulkijoita
Myös niitä, joilla 4h-toiminta on lähellä sydäntä.
Huom. Lista-arpojen myynti loppuu
kuun viimeinen päivä.
Poikkea ostamaan arpa ja tue alueen nuorisotyötä.
Paljon hienoja voittoja
-päävoittona kannettava tietokone!
Jokioisten-Ypäjän 4H-yhdistys ry
p. 050 400 1113/ Satu Jokinen
jok-yp4h@suomi24.fi
Toiminta ja tapahtumat:
www.jokioinen-ypaja.4h.fi

YPÄJÄN ETELÄINEN MAAMIESSEURA ry

NÄYTTELYMATKA, KONEAGRIA JYVÄSKYLÄ
LAUANTAINA 11.10.2014
Maamiesseura yhdessä MTK Lounais-Hämeen kanssa järjestää
jäsenille linja-automatkan Jyväskylään KoneAgria näyttelyyn.
Matkan hinta 30 euroa, sisältää matkat ja pääsylipun.
Linja-auto pysähtyy seuraavasti
Palikkalan Baari 7.30
Käännesillan VPK 7.35
Kuusjoki 7.40
Perttula, Pysäkin paikka 7.50
Ypäjänkylän Seuraintalo 7.55
Takaisin kotiinpäin lähdemme Jyväskylästä noin klo 16.00
Ilmoittautumiset 8.10.2014 mennessä
Matti Alangolle 050-347 9045
Ypäjän Eteläinen Maamiesseura ja MTK-Lounais-Häme

Ypäjän Eteläisen maamiesseuran

VUOSIKOKOUS
Ypäjän Eteläisen Maamiesseuran sääntömääräinen
vuosikokous pidetään lauantaina
11. lokakuuta 2014 järjestettävän konenäyttelyretken yhteydessä.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 6 §:n mukaiset asiat.
Hallitus
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HALLOWEEN-ASKARTELUA
tiistaina 28.10.2014 klo 17.30 – 19.00
Ypäjänkylän Lainausasemalla.
Osallistumismaksu 2 €.
Järjestäjänä Ypäjän Nuorisoseura ry

Ypäjän Metallityöväen ao. 158 ry

EHDOKASASETTELUKOKOUS
tiistaina 21.10.2014 klo 18.00 Veteraanituvalla.
Tervetuloa.

Ypäjän Metallityöväen ao. 158 ry

SYYSKOKOUS

tiistaina 4.11.2014 klo 18.00 Veteraanituvalla.
Tervetuloa.

AVOIN PÄIVÄKOTI

KIRJASTOLLA LOKAKUUSSA 2014
Perjantaisin klo 9.30 – 11.30

2 € / perhe
3.10 Vauhtivarpaat
10.10. Luontoaskartelua
17.10. Syysloma
24.10. Syysretki laavulle
31.10. Noitamaista askartelua
Avoimessa on leikkiä, askartelua, laululeikkejä ja yhdessä oloa. Myös kirjaston satutunti kuuluu päivään.
TERVETULOA!
Leena ja kirjaston väki

Huomio nuoret ja nuortenmieliset!!

HAAVI AUKI:

syyslomalla (vk 42) vain to klo 18-21

Nuorisotoimi

Aikuissosiaalityö tiedottaa!

1.10.2014 alkaen olen tavattavissa Ypäjällä parillisilla
viikoilla maantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin, parittomilla viikoilla keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin.
Otan asiakkaita vastaan ajanvarauksella. Aika varataan puhelinaikana, ma-ti ja to-pe klo 9-10, puh.
050 574 7730.
Toimeentulotukihakemukset toimitetaan kirjallisesti
kunnantalon palvelupisteeseen.
Ystävällisin terveisin

Sari Strömberg
sosiaaliohjaaja

Syyslomaviikon
perjantaina 17.9.2014 seuraintalolla

bändi-ilta klo 19–23
Olet tervetullut

Hyrsynseudun Kyläyhdistys ry:n

Ypäjän nuorisovaltuusto tiedottaa

SYYSKOKOUS
torstaina 13.11.2014 kello 18.00 Veteraanituvalla,
Perttulantie 7.
Käsitellään sääntöjen määräämien asioiden lisäksi
yhdistyksen tuleva toiminta.
TERVETULOA.
Hallitus

Järj. Ypäjän Nuorisoseura, Ypäjänkylän
kyläyhdistys, nuoriso- ja kulttuuritoimi

KIRJASTO

YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO

YPÄJÄN MAATALOUSVÄKI LÄHTEE

TEATTERIIN 22.11.2014

Maatalousnaiset, maamiesseurat ja MTK Lounais-Häme
järjestävät jäsenilleen teatterimatkan
HAVANNAN KUU -musiikkikomediaan
Hämeenlinnan teatteri, Hämeenlinna
Esityksen jälkeen nautimme illallisen ravintola Villisiassa. Ilmoittautumisen yhteydessä kerro liha/kala-vaihtoehtovalintasi sekä
mahdolliset ruoka-aineallergiat.
Matkan jäsenhinta 60 euroa, sis. kuljetus, tarjoilut sekä teatteriesitys.
Kuljetuksen aikataulu: Ypäjänkylän seuraintalo
16.00
Perttula, Pysäkin paikka
16.10
Kuusjoki
16.20
Palikkalan Baari
16.30
Sitovat ilmoittautumiset lokakuun 20. päivään mennessä
Kaija Suksi 050 516 9302 tai Matti Alanko 050 347 9045.
Maamiesseurat, Maatalousnaiset ja MTK-Lounais-Häme

Liikuntatapahtumia

Aukioloajat

ma klo 13–19
ti
klo 13–19
ke klo 13–16
to
klo 13–19
pe klo 13–16
kuukauden toinen lauantai kello 11–14,
lokakuussa 11.10.
Poikkeuksia aukioloissa:
– torstaina 30.10. kirjasto on henkilökunnan
koulutustilaisuuden vuoksi suljettu
– perjantaina 31.10. pyhäinpäivän aattona kirjasto
on avoinna kello 11–14.

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

Aukioloajat

Kesän 2014
Kuntokauden

arvonnassa voittivat:
Kuntokortit
1. Kari Järvinen
2. Ritva Järvinen
3. Kirsti Kangas
4. Eeva Suvanto
5. Valto Hepomaa
6. Veikko Laakso

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 ”ypäjän kirjasto”.

Kuntolaatikot
1. Eliisa Perävainio
2. Veijo Lähde
3. Taina Kallus
4. Reija Hannula
5. Taru Lähde
6. M-L Mätikkömäki

Palkinnot voi noutaa Ypäjän kunnan palvelupisteestä
31.10.2014 mennessä.

ti
klo 17–19
ke klo 10–12
kerran kuukaudessa lauantaina kello 10–13,
lokakuussa 4.10.

LOKAKUUN NÄYTTELY

”Leppäkertun keinutuoli”, Sirpa Ryypön valokuvia.

AVOIN PÄIVÄKOTI

Avoin päiväkoti kirjastossa perjantaisin kello 9.30–
11.30. Tervetuloa mukaan!

SATUTUNTI

Pääkirjastossa satuja luetaan perjantaiaamuisin
avoimen päiväkodin aikaan klo 10.15, Ypäjänkylän
lainausasemalla lauantaina 4.10. kello 11.30.

LUKUPIIRI

Tyttöjen juttuja

4.-6. -luokkalaisille Haavissa
keskiviikkoisin klo 15.30–17.30 (huom. muuttunut aika).
Monipuolista ja vaihtelevaa toimintaa!
Pelejä, leivontaa, askartelua, leffoja, kauneuden- ja
hiustenhoitoon tutustumista yms.
Yhdessä olemista ja tekemistä!
Ohjaajina Julia ja Tanja.

Lokakuun lukupiiri kokoontuu sunnuntaina 26.10. kello 17–19 pääkirjaston näyttelytilassa, luetaan Heikki
Hietamiehen teoksia.

SENIORIVIIKKO 20.–24.10.

”Senioriviikolla esillä äänikirjat ja isotekstiset, Celiakirjaston (näkövammaisten ja lukuesteisten kirjasto)
esittely, tietokoneen käytön opastusta, kahvitarjoilu
maanantaina 20.10. kello 14–18, lukupiiriläisten kirjavinkkaus torstaina 23.10. kello 14. Tervetuloa mukaan senioriviikon tapahtumiin!
Tervetuloa kirjastoon!

Nuorisovaltuuston ensimmäinen toimikausi tulee päätökseensä vuoden vaihteessa, ja näin ollen nuorisovaltuustoon
valitaan uudet jäsenet syksyn aikana.
Nuorisovaltuustoon valitaan 10 vapaaehtoista jäsentä. Sivistyslautakunta suorittaa nuorisovaltuuston jäsenten valinnan. Jäsenien valinnan valmistelee toimikunta, jonka
jäsenet ovat sivistyslautakunnasta ja nuorisovaltuustosta.
Nuorisovaltuustoon valittavien jäsenten tulee olla tänä
vuonna 14 – 17-vuotiaita ypäjäläisiä nuoria.
Hakuaika nuorisovaltuuston toiselle toimikaudelle päättyy
31.10.2014. Täytetyt lomakkeet palautetaan nuorisotoimelle, os. Perttulantie 20, 32100 YPÄJÄ. Hakemuslomakkeita
saa kunnantalon neuvontapisteestä tai sähköpostin liitteenä
pyytämällä osoitteesta riina.levander@ypaja.fi.

Vanhustenviikko 5.10.–12.10.2014
Teemana: Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina.

VANHUSTENVIIKON JUHLA

ke 8.10.14 klo 10.45 seurakuntakodilla
– Ypäjän kunnan ja seurakunnan tarjoama lounas ja
kahvitarjoilu
– Juhlapuhe: Juha Heino, yhtymäjohtaja Hyvinvointikuntayhtymästä
– mukana kirkkoherra Vesa Rasta ja kanttori Kaija
Saukkola
–
Jokkisukot -lauluryhmä ja Ypäjän esikoululaiset
esiintyvät
Torstaina 9.10.2014 vietetään valtakunnallista
IÄKKÄIDEN ULKOILUPÄIVÄÄ
– ulkoilua palvelukeskuksen pihapiirissä klo 13–14
– kahvitarjoilu, jonka järjestää Ypäjänkylän M aa -ja
kotitalousnaiset
– säävaraus!
HYVÄÄ VANHUSTENVIIKKOA!
TERVETULOA!
Ypäjän vanhusneuvosto,
Ypäjän kunta, Ypäjän seurakunta

YPÄJÄN KUNNANVALTUUSTON

kokous pidetään tiistaina 7.10.2014 klo 18.30 kunnanvirastossa.
Kokouksen asialista on nähtävänä kunnanviraston ilmoitustaululla ja Ypäjän kunnan www-sivuilla
2.10.2014 alkaen.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kunnan
virastossa 9.10.2014 klo 9.00 – 14.30.
Ypäjällä 23.9.2014
Matti Alanko
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Ypäjän kunta järjestää

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
torstaina 23.10.2014

Lähtö Ypäjän torilta 23.10.2014 klo 10.00 ja
paluu Forssasta noin klo 12.30.
Matkan hinta on 11 euroa/henkilö. Forssassa taksi
ajaa kauppakeskuksiin (Prisma, Citymarket) ja
tarpeen mukaan Forssan keskustaan.
Ilmoittautuminen asiointimatkalle
Taksi Tuomas Sirénille puh. 040 757 5833.

