
Kunnallinen ja seurakunnallinen tiedotuslehti
Jaetaan kaikkiin talouksiin Ypäjällä LOKAKUU 2010

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

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

Lauantai ja iltatyö sop. mukaan

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

Tapani Sirén
Puh. 02-7673903

GSM. 0500-594468
tsr.tekniikka.fi

Koskentie 652
32100 YPÄJÄ

Parturi-kampaamo-
Raija Pastell-Fält

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

Puh. gsm 02-767 3533, 050 347 8448
Tolmintie 4, YPÄJÄ
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100% aito hiuspidennys/
tuuhennus/raidat sinetti-

ja kampakiinnityksellä

YPÄJÄLÄINEN
YPÄJÄN
TAKSI

Puh. (02) 727 1180

TERVETULOA
KAKKUKAHVILLE

ti 5.10. klo 10–17
Ypäjän Apteekki

Kurjenmäentie 2, p. (02) 767 3150

Apteekki
70 vuotta

Tarjouspyyntö Ypäjän 
seurakunnan lumi- ja 
hiekoitustöistä talvikausina 
2010-2011 ja 2011-2012
Ypäjän seurakunta pyytää TARJOUSTA seurakunnan 
LUMITÖIDEN ja HIEKOITUKSEN hoitamisesta (kirkko, 
hautausmaa, seurakuntakoti, pappila ja partiomaja) 
kahdelle seuraavalle talvikaudelle. Työt tulee tehdä 
hautausmaalle soveltuvaa kalustoa käyttäen.

Tarjoukset tulee jättää 15.10.2010 klo 12 mennessä 
osoitteella Ypäjän seurakunta, taloustoimisto, 
Perttulantie 10, 32100 Ypäjä.

Lisätietoja asiasta antaa talouspäällikkö Katja Laine, 
puh. 0400 926 226 tai seurakuntamestari Maurits 
Hietamäki, puh. 050 560 3368.

Ypäjän seurakunnan kirkkoneuvosto

Seija Saarikoski-Silvola kertoo 
useina kesinä tekemästään 

vapaaehtoistyöstä Uluguru-vuoriston 
kouluissa. Samalla avataan hänen 

valokuvanäyttelynsä 
”Serengeti elää”, joka on nähtävänä 

kuun loppuun asti.

Terveisiä Tansaniasta 
-tapahtuma Ypäjän kirjastossa 

ti 5.10.2010 klo 17.30

Illan aikana katsellaan dioja, ja pientä naposteltavaa on tarjolla. 
Pidetään myös Afrikka-aiheiset arpajaiset, joiden tuotto käytetään 
vuoriston koululaisten hyväksi. Tervetuloa: karibu!

LUOVUTA & OJENNA KÄTESI.
Verenluovutus Ypäjällä tiistaina 12.10. klo 15–18, yläaste, Varsaojantie. Tervetuloa! Potilaat tarvitsevat 

joka arkipäivä yli 1000 verenluovuttajan apua. Maksuton luovuttajainfo  0800 0 5801. Ota virallinen henkilö-

todistus mukaan. 

Luovuta.

Oletko aina halunnut

tehdä hyviä tekoja?

Tervetuloa
kahville 7.10.
Osuuspankkiviikon kunniaksi pankis-
samme on tarjolla kahvia torstaina 7.10. 
koko päivän.

Keskitä vakuutuksesi nyt Pohjolaan. Uutena etu-
asiakkaana saat autovakuutuksen vuodeksi puo-
leen hintaan. Tämän edun saat Osuuspankista. 
Pankki- ja vakuutusasioiden keskittäminen ei 
muuten ole lainkaan vaikeaa. Tule ja kysy lisää!

Autovakuutusedun saa uusi Pohjolan etuasiakas liikenne-
vakuutuksen yhteydessä. Etuasiakas on sellainen asiakas, 
jolla on vakuutus kolmesta eri vakuutusryhmästä Pohjolassa. 
Tarjous on voimassa 31.12.2010 saakka.

Ikäihmisten 
määrä 
lisääntyy
Ikäihmisten määrä on kasvu-
suunnassa myös Ypäjällä kuten 
monissa muissakin pikkukun-
nissa. Viidesosa asukkaista on 
yli 65-vuotiaita, kun vastaava 
prosenttiluku Kanta-Hämeen 
maakunnassa on 18,3. Ennus-
teiden mukaan vanhusväestön 
osuus tulee kasvamaan erityi-
sesti vuosina 2015–2025.

Ypäjä päivittää parhaillaan 
vanhustyön strategiaa ja pal-
velurakenteen kehittämisohjel-
maa.

Jotta Ypäjä täyttäisi ikäih-
misten palvelujen valtakun-
nallisen laatusuosituksen, yli 
75-vuotiaiden pitkäaikaisia lai-
tospaikkoja tulisi olla vain noin 
kymmenen, mutta niitä on nyt 
peräti 26.

Viemäriverkostoa laajennetaan
Ypäjän kunta laajentaa Perttu-
lan viemäriverkostoa Ypäjän-
kyläntien varteen ja Mätikön 
alueelle. Työt alkavat loka-
kuussa ja valmistuvat vuoden 
loppuun mennessä.

Viemärihankkeen urakoi 

Ypäjäsystem ay, jonka tekemä 
tarjous oli edullisin. Tarjouk-
sen kokonaishinta on 65 100 
euroa. Kunta sai tarjouksen 
kolmelta urakoitsijalta.

Tänä vuonna tehtävät työt 
lisäävät viemäriverkostossa 

olevia kiinteistöjä yli kym-
menellä. Töitä aiotaan jatkaa 
ensi vuonna, ja kaikkiaan vie-
märiverkoston laajentaminen 
koskee joitakin kymmeniä ta-
louksia.

251985 2010

25-vuotisjuhlakonsertti
Ypäjällä Kartanon koululla.

PE 12.11. klo 19.00
LA 13.11. klo 15.00
LA 13.11. klo 19.00

Käsiohjelma 5€, sis. kahvin.
Varaa paikkasi numerosta

040 - 842 8610
(arkisin 18.00 - 20.00)

www.ypajanmusiikkiteatteri.fi

Huom! Juhlakonsertin liput 
varattavissa 25.10. alkaen

Loimaa Koskenkuja 8 4 h,k, 
S 105 m2 Tämä 2 asunnon 
pikkuyht. valm 90-luv taittees-
sa. Rakennus ja asunto ok, hiu-
kan tietenkin jo laittamista. Mo-
lemm. ollut pitkäaik. asukk., ja 
nyt myydään tämäkin pääty. Hp 
89.000,- H Einola 0400-536547, 
k 594041.

Ypäjä Kallenpolku 3 B 2-3 
h,k,S 69,5 m2 Kaunis läpi talon 
ulott päätyasunto II krs. Valoisat 
huonetilat, keitt. avautuu lasivitr. 
oh:een. 2 lasitettua parveketta 
ja 2 Wc. Oma ovell. autokatosp. 
Hp 84.000,- H Einola 0400-
536547, k 591374.

Matti Mäkinen 0400 536 941
Hannu Einola 0400 536 547

Loimijoen OP-Kiinteistökeskus 
Väinämöisenkatu 6,  

32200 Loimaa  
• s-posti: etunimi.sukunimi@

op.fi     www.opkk.fi

Rivitalosta
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Seurakunnan
asiat

kirkkoherra
Risto Ahti

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

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

Päätoimittaja:
Tapani Rasila

Taitto ja oikoluku:
Newprint Oy

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

ILMOITUSHINNAT
Ilmoitukset
0,5 e / pmm + alv

Määräpaikkakorotus
0,1 e / pmm + alv

Toistuvaisilmoitus
joka numerossa
0,4 e / pmm + alv

Yhdistysten ilmoitukset
Maksutta

TILAUSHINNAT
Ypäjän kunnan alueen
osoitteisiin veloituksetta

Tilaukset kotimaahan
20 e / vuosikerta

Tilaukset ulkomaille
Muu Eurooppa
 25 e / vuosikerta
Muut maanosat
 30  e / vuosikerta

TILAUSOSOITE
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 762 6500
fax. (02) 767 7214

ISSN 1237-2528

Ypäjän kunta
Toimistot avoinna
ma–ke 9.00–15.00
to 9.00–17.00
pe 9.00–14.30
puh. vaihde (02) 762 6500
fax. (02) 767 7214

Ypäjän seurakunta
Perttulantie 10
32100 Ypäjä
puh. (02) 767 3108
fax. (02) 767 3081

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

Diakoniatoimisto avoinna
to ja pe klo 9.00–11.00
puh. 040 553 6362

PAINOPAIKKA
Newprint Oy

Marraskuun 2010 Ypäjäläinen 
ilmestyy sunnuntaina 31.10. 
Lehteen tarkoitettu aineisto 
on toimitettava kunnantalolle 
25.10.2010  klo 12 mennessä.

Joulukuun Ypäjäläinen ilmestyy 
2.12.2010.

Ypäjän  
seurakunnan  
diakoniatyö  
Diakoniatoimiston vastaanotot:                                       
Torstaisin ja perjantaisin klo 9.00–11.00. 
Puh. 040 553 6362, diakonissa Arja Kullanmäki.
EU-elintarvikkeita on vielä saatavilla ja voidaan 
kuljettaa kotikäynneillä myös kotiin. Muistakaa ottaa 
omat kassit mukaan! Uusi erä saapuu 15.10.2010.
Hartaudet Palvelukeskuksessa pidetään lokakuus-
sa torstaina 14.10. ja 28.10. klo 13.00 Hoivalla ja klo 
13.30 Ruustinnassa. Lukkarin KeVa-hartaus pidetään 
torstaina 28.10. klo 12.30. (huom! muuttunut aika).
Työttömien ruokailut keskiviikkoisin klo 11.30. Ruo-
kailun hinta on edelleen 3 euroa, mutta näyttämällä 
työnhakukorttia, maksaa ruoka vain 2 euroa.
Kaikille eläkeläisille avoin ”Kultaisen iän kerho” 
kokoontuu joka toinen parillinen torstai klo 11.30–
13.30. Huom. aika! Aloitamme ruokailulla klo 11.30, 
johon kaikki eläkeläiset ovat tervetulleita. Maksu ruo-
asta on edelleen 4 euroa, mutta vapaaehtoinen kahvi-
raha kerätään kahvituksen aikana retkikassaa varten. 
Varsinainen ohjelmaosuus alkaa hartaudella n. klo 
12.15, jonka jälkeen kahvittelemme n. klo 12.30 ja 
kun on vierailijoita tai muuta ohjelmaa, he esiintyvät 
klo 12.50–13.30.
Lokakuussa ”Kultaisen iän kerho” kokoontuu ai-
noastaan torstaina 21.10., koska torstaina 7.10. 
pidetään vanhusten viikon juhla alkaen klo 10.30 
seurakuntakodilla. Tähän tilaisuuteen olette ”Kultaisen 
iän kerholaiset” myös luonnollisesti tervetulleita.
Vanhusten viikon ohjelma alkaa sunnuntaina 
3.10.2010 kirkkopyhällä klo 10.00 Ypäjän kirkossa, 
jossa myös diakonissa on mukana jakamassa ehtool-
lista. Kirkkokahvit seurakuntakodilla tarjoilevat mes-
sun jälkeen diakoniatyön vastuuryhmäläiset.
Korkeimman siunausta kaikille seurakuntalaisille! 

Toivoo diakonissa Arja

Päiväkerhotiedote
Tervetuloa Perhekirkkoon Ypäjän kirkkoon

torstaina 7.10.2010 klo 18.00
Kirkossa päiväkerholaiset esiintyvät

laulaen, liikkuen ja soittaen

Syysloma on viikolla 40. Silloin ei ole kerhoja.
Valokuvaus on omana kerhoaikana 27.–28.10. 2010.

Lokakuun 2010  
kirkkotapahtumat

Mikkelinpäivänä 3.10. klo 10 vanhusten 
kirkkopyhä ja ehtoolliskirkko. Virret ovat 
syyskuun listassa. Tervetuloa mukaan jossa 
diakoni avustaa ehtoollisessa. Kirkkokahvit 
kaikille srk-kodilla. Tekstit lukee Lahja Ah-
vo.

Iloisten uutisten ilta srk-kodilla tiistaina 
5.10. kello 18. Mannisten ev. osasto kahvit-
taa. Mukana on myös Tauno Roto ja Colette 
ja tytöt Somerolta. Ja keskiviikkona 6.10. klo 
19 ilta Ypäjänkylän rukoushuoneella. Kahvit 
sielläkin juodaan.

Perhekirkko torstaina 7. 10. kello 18 
kirkossa. Mukana myös päiväkerholaisia oh-
jaajineen.

Viljelijäin ja tuottajain kirkkopyhä 
10.10. kello 10 ja se on tarkoitettu ihan kaikil-
le Kiitos kesästä -messu. Ja leipänä on jälleen 
omatekoista rukihista leipää. Kirkon jälkeen 
perinteinen kahvihetki srk-kodilla. Tuottajat 
ovat koristelleet kirkko kesän tuotteilla. Siinä 
on erityisesti Marja Levomäki kunnostautu-
nut, Ja Keijo Vuorentausta on avustanut eh-
toollisessa. Päivän aiheena on usko ja epäus-
ko. Sopii hyvin viljelijäin kirkkopyhään, sillä 
kyllä se tuottajien elämässä nämä molemmat 
elementit vuorottelevat. Tekstit lukee Eeva 
Kannisto. Virret: 539: 1-5, 420: 9, 289, 524: 
1-3, 330 ja ehtoollisvirsinä ruskavirsi 575 ja 
ateriavirsi 475 ja päätösvirsi 59.

Sanankirkko 17.10. kello 10 ja tänään 
on se suuri lähetysmyyjäispäivä huutokaup-
poineen. Kirkko siis alkaa klo 10 ja itse 
tapahtuma klo 11 srk-kodilla. Päivän aihekin 
on hyvä: Uskon lähettiläät. Juuri sopiva 
lähetysmyyjäispäivään. Tekstit lukee Erkki 
Tuomonen. Virret: 424, 122: 4, 428, 560, 
544: 1-, 345.

Uskonpuhdistuksen muistopäivä ja 
messu 24.10. klo 10. Jumala ei unohda kan-
saansa, vaan antaa sille uudistumisen aikoja, 
jotka auttavat meitä palaamaan uskomme 
keskeisiin perusteisiin eli Raamattuun ja sen 

julistamaan uskon vanhurskauteen. Tekstit 
lukee Pekka Halme. Virret ovat sieltä ko-
meimmasta päästä: 176, 277: 5, 170, 182, 
173: 1 , ehtoollisvirtenä 178 ja päätösvirsi 
193: 4-6.

Ehtoolliskirkko (ja samalla kaikki rip-
pikoululaiset mukana eri tehtävissä) 31.10. 
klo 10. Kesäaika päättyy ja kelloja siirretään 
taaksepäin tunti. Ja rippisnuoret: lukijoita, 
kolehdin kerääjiä, kättelijöitä niin alussa kuin 
lopussakin. Joku on avustajana pitämässä eh-
toollisleipäastiaa kädessään, kun pappi jakaa 
ehtoollista. Päivän aihe: ”Antakaa toisillenne 
anteeksi.” Tekstit: 1. Mooseksenkirja 50: 
15-21. Ja Efesolaiskirje 4: 25-32. Ja evanke-
liumina Matteus 18: 23-35. Oppilaat tulevat 
kirkkoon jo 9. 30 koska tehtäviä käydään har-
joitellen läpi. Ja itse tehtävät Sari jakaa jossa-
kin lokakuun nuorten illassa. Nuoret lukevat 
myös Riston laatiman yleisen esirukouksen. 
Virret: 516, 135, 447, 511, 517 ehtoollis-
virsiä 319 ja 237 ja päätösvirsi 503. Lähe-
tyskynttiläpöytä sijaitsee kirkon takaosassa. 
Siellä on myös vanhan kirkon pienoismalli 
nähtävissä. ja eteisessä vanhan kirkon ovi 
on entisöitynä kaikkien tarkastettavana. Kun 
tulet kirkkoon niin voit ottaa kynttilän, lait-
taa lähetyslaatikkoon haluamasi summan ja 
sitten sytyttää tuo kynttilä. Ehkä siinä sytyt-
täessä jokin asiasi nousee rukouksen tavoin 
Taivaan Isän luokse. Siunattuja kirkkopyhiä 
toivotan kaikille. Lehdet varisevat, ja maa 
valmistautuu pitkään pimeään talvikauteen.

Pyhäinpäivä on 6.11. ja silloin on perin-
teisesti Karjala-seuran kunniakäynti sankari-
haudoilla. .

Pyhäinpäivän ehtoona srk-kodilla klo 18 
Siionin virsi -seurat ja vieraita saapuu myös 
kauempaakin. Ja sunnuntaina 7.11. klo 10 on 
messu. Virret ovat marraskuun listassa.

Asiat kokosi 
Risto Ahti

Seurakunnan vapaaehtoistyö
Monenlaiseen toimintaan ovat 
kautta aikojen seurakuntalaiset 
vapaaehtoistoiminnassa osallis-
tuneet. On ollut keittiöhommia 
myyjäisissä ja kahvitarjoilussa. 
Talkoita on pidetty hautausmaalla 
keväällä kasvukauden alkaessa, 
toki myös syksyllä kauden päät-
tymisen aikoihin. Vapaaehtoisia 
on ollut niin diakoniatyössä kuin 
lähetyksessäkin. Puhumattakaan 
siitä että suurin talkooryhmä on 
kirkkokuoro, jolla on ollut sään-
nöllisiä harjoituksia ja esiinty-
misiä. Seurakuntalaisten harras-
tuneisuus näkyy siinä millaisiin 
”talkoisiin” osallistutaan. Pienten 
lasten vanhemmat ajattelevat en-
si sijassa lapsityötä, toiset taas 
nuorisotyötä ja vanhusten parissa 
työskentelevät ajattelevat tietysti 
diakonia-asiaa. Tehtiin vapaaeh-
toistyötä sitten millaisessa muo-
dossa tahansa niin kyse on aidos-
ta yhdessä tekemisestä. Vapaa-
ehtoistoiminnalla on aina ollut 

merkittävä rooli seurakuntien ja 
kirkon toiminnassa. Tulevaisuu-
dessa vapaaehtoisuuden merkitys 
kasvaa. Tämä näkyy yhä vah-
vemmin niin kirkon strategiassa 
kuin seurakuntien arjessa ja tule-
vaisuuden visioissa. Verotulojen 
vähentyessä vastaavasti vapaaeh-
toistoiminnan merkitys kasvaa.

Työtekijöiden ja vapaaehtois-
ten välillä olisi oltava ns. kehittä-
mispäiviä, joissa on mahdollisuus 
jakaa ideoita ja kokemuksia ja 
työstää niitä yhdessä eteenpäin. 
Etsitään ja löydetään yhdessä 
vapaaehtoistoiminnan merkitys 
ja tavoitteet. Näitä asioita voi 
pohtia niin lapsityön vastuuryh-
mässä kuin nuorisotyössä, dia-
koniatyössä ja lähetystyössä ja 
myös musiikkityön vastuuryh-
mässä. Ypäjällähän kirkkokuoro 
on tuo merkittävä vastuuryhmä 
musiikissa ja laulussa yhdessä 
kanttorin kanssa.

Vapaaehtoistyössä on hyvä ke-

rätä ja jakaa tietoa hyvistä käytän-
nöistä ja toimintamalleista vapaa-
ehtoistoiminnan organisoimisesta.

On syytä tukea toimintakult-
tuuria, joka vahvistaa seurakun-
talaisten osallistumista vapaaeh-
toiseen työhön ja myös vastuun 
kantamiseen. Olisi syytä tukea toi-
mintakulttuuria, jossa jo lapsesta 
asti tarjotaan kokemuksia toisten 
hyväksi toimimisesta. Ypäjällä on 
monia järjestöjä joissa tehdään 
vapaaehtoistoimintaa ja heidän 
kanssaan on syytä toimia yhdessä 
mahdollisuuksien mukaan. 

Ennen kaikkea arvostetaan 
vapaaehtoistoiminnassa kaikkien 
ihmisten osaamista ja kokemusta. 
Seurakunnassa jokaista ihmistä 
tarvitaan ja jokaiselle löytyy oma 
paikka. On mietittävä malleja 
siitä miten erilaiset ihmiset ja 
erityisryhmät voisivat toimia va-
paaehtoisina.

Risto Ahti

Varhaisnuoret
1-2 -luokan Liikkis Perttulan koululla keskiviikkoisin 
klo 13.00–14.00. 
1-2 -luokan sekakerho ”Sarin kerho” Ypäjänkylän 
koululla torstaisin klo 13.00–14.00. Syyslomalla ei ole 
kerhoja.

Nuorisotyö:
Nuortenillat lokakuussa: 1.10, 8.10, 29.10. kello 
18.00 seuriksella.

Rippikoulu:
Rippikoululaisille pakolliset nuortenillat 
perjantaina 1.10. ja 29.10. kello 18.00 seuriksella. 
Mukaan tarvitset muistiinpanovälineet.
Rippikoulupyhä sunnuntaina 31.10. kello 10.00 
kirkossa. Kaikilla rippikoululaisilla oma tehtävä, jotka 
jaetaan edellisenä perjantaina nuortenillassa.
Sari jää virkavapaalle 1.11. alkaen. Saria sijaistaa 
nuorisotyössä lastenohjaaja Mirella Mäkelä, puh. 
044 559 7733. Rippikouluasioista vastaa kirkkoherra 
Risto Ahti, puh. 040 832.

KUULUTUS
Määräaikaan mennessä Ypäjän seurakunnan 
kirkkovaltuuston jäsenten vaalia varten on annettu 
vain yksi hyväksytty ehdokaslista, joka täyttää Kirkon 
vaalijärjestyksen 2 luvun 58 §:ssä mainitut ehdot.
Tämän johdosta ilmoitetaan, että Ypäjän 
seurakunnassa ei toimeenpanna seurakuntavaaleja, 
koska ehdokkaat tulevat valituksi ilman äänestystä.

Ypäjä 15.09.2010

Ypäjän vaalilautakunnan puolesta:
Puheenjohtaja 
Keijo Leppänen

I L M O I T U S   
SEURAKUNTAVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYKSESTÄ
Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 13.–14.11.2010 toimitettavien 
seurakuntavaalien ennakkoäänestys tapahtuu kaikkien seurakuntien 
kirkkoherranvirastoissa 1.11.–05.11.2010 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.–05.11.2010 välisenä aikana, osoite Perttulantie 
10, 32100 Ypäjä, sekä että ennakkoäänestys Ypäjän seurakunnassa tapahtuu 
kirkkoherranvirastossa edellä mainitussa osoitteessa 1.11.–05.11.2010 joka päivä 
kello 9–18. 
Ypäjä 15.09.2010 
Ypäjän seurakunnan vaalilautakunnan puolesta: Puheenjohtaja Keijo Leppänen
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Hän oli kotoisin Prunkkalasta:

KAISA MARIA KUKKONEN

Kakkua ja kaakkua – leipää ja limppua: Suurmyyjäiset 17.10. srk-kodilla
Myyjäistapahtuma huutokaup-
poineen on sunnuntaina lokakuun 
17. päivänä Saanan ja Sainin ni-
mipäivänä ja Sadun päivän aattona 
alkaen kirkon jälkeen klo 11.00 
pienellä hartaudella ja sen jälkeen 
on myyntiä. Tällä tapahtumalla on 
vuosikymmenien perinne. Kaikkia 
kutsutaan kahvittelemaan ja seu-
rustelemaan sekä myös ostamaan 
ja huutamaan.

Leivonnaisia toivotaan 
lahjoituksena

Jokainen voi halutessaan leipoa 
kotona hiivaleipää, kahvikakkua. 
Mitä tahansa. Tavaraa otetaan vas-
taan klo 9.00 alkaen srk-kodilla 
tuona sunnuntaipäivänä ja tavaraa 
voi tuoda aina myyjäisten alkuun 
saakka. Lahjoitustavaran voi myös 
itse hinnoitella valmiiksi.

Hernekeittoa kannuihin ja 
kotiin nauttimaan hyvää 
keitosta

Myyjäiset alkavat siis klo 11 
ja ohjelmassa on arvontaa, kah-
vittelua. Tavaran myyntiä kestää 
noin kolme varttia eli 45 minuut-
tia. Hernekeittoa voi ostaa kotiin 
ja toki sitä voi halutessa nauttia 
paikankin päällä. Myös perunaa 
ja juureksia ja ternimaitoa on aina 
ollut myynnissä. Arvonta suorite-
taan noin klo 11.40 tienoilla ennen 
huutokauppaa.

Lähetysvastuuryhmä ottaa 
myös tavaroita vastaan

Ypäjällä on aktiivinen lähe-
tysporukka. Heille voi etukäteen 
viedä tavaraa. Tämä joukko on 
myös toimihenkilöinä myyjäisissä. 
Eeva Lehtinen on pääemäntänä ol-
lut hyvin kauan. Ja lisäksi on emän-
tiä kuten Aino Tuura kutsuttuna 
ja Eila Peltomäki. Lähetysryhmän 
puheenjohtajana on Erkki Tuomo-
nen ja muita jäseniä Helvi Vesanen, 
Johanna Pietilä, Arja Vuorentausta, 
Ritva Paloposki, Leena Lintukan-
gas, Marjatta Pääjärvi, Liisa Rau-
tiainen, Tuula Jussila, Marja-Leena 
Heikkilä, Paula Martikainen. Toki 
myös srk-kodin siistijä Liisa Hieta-
mäki on mukana. Ja kirkkoneuvos-
tosta on Pirkko Lipponen. Ja toki 
keittiöön mahtuu muitakin talkoo-
laisia. Tulkaa rohkeasti mukaan.

Valkosipulikilpa taas 
kerran ohjelmassa

Reippaasti yli 30 vuoden ajan 
on ollut näitten myyjäisten yhte-
ydessä valkosipulikilpailu, sil-
lä innokkaasti Ypäjällä viljellään 
monissa talojen puutarhoissa val-
kosipulia. Joillakin on pappilasta 
saatu kanta edelleen kasvussa. Tuo 
kasvattamasi valkosipuli sellaise-
naan huutokauppapöydälle nimel-
lä varustettuna. Arvonnan aikana 
tarkastelemme niitä sipuleita ja 
palkintoa on luvassa. Valkosipuli-

kilpaan saavat osallistua myös ul-
kopaikkakuntalaiset. Kaikki saavat 
kunniakirjan.

Huutokauppa klo 11.45
Perinteinen huutokauppa alka-

nee varttia vaille kaksitoista ar-
vonnan päätteeksi. Siinä myydään 
mm. myymättä jääneet tavarat. 
Sinä voit myös lahjoittaa tavaraa 
huutokauppaan tuomalla tavara 
erityiselle huutokauppapöydälle. 
Jos et jotakin tarvitse, niin siitä 
vaan huutokauppaan niitä tuomaan 
Tapanani on myös ystävällisesti 
pyytää jotakin tavaraa huutokaup-
paan eri ihmisiltä. Eli julkaistaan 
ns. julkkislista. Tavarat voi tuoda 
huutokauppapöydälle ennen tilai-
suutta tai vaikkapa aikaisemmin 
kirkkoherranvirastoon. Tavaran voi 
varustaa nimellä tai jättää nimensä 
pois. Myös ohjehinta huutokaupan 
meklarin työn helpottamiseksi voi-
daan tavaran yhteydessä mainita. 
Olen jälleen huutokaupanpitäjänä 
ja toivottavasti Keijo Leppänen 
taas kerran on apuna ja jos jotakin 
viitettä hinnasta on niin se helpot-
taa työtä. Tavara huutokauppaan 
voi olla mitä hyvänsä leipomuksis-
ta esineisiin asti. PERINTEISESTI 
on entisen SPAR-kaupan tyttöjä 
ollut kirjurina eli merkkaamassa 
tavaran hinnan ja ostajan ylös ja 
toinen on ottanut rahat vastaan. 
Voisiko perinne jatkua, Liisa Jo-
kinen ja Mari ja muut. Tervetu-
loa mukaan. Kaikki tuotto menee 

nimikkokohteillemme Tansaniassa 
ja Keniassa Suomen lähetysseuran 
ja Evankeliumiyhdistyksen kautta. 
Kohteemmehan on Kisumun ke-
hitysvammakoulu Kenia sekä koh-
teet Pohjois-Tansaniassa erityisesti 
Moshin alueella. Jos tavarassa ei 
ole nimeä, niin antaja ei tule julki ja 
jos se siinä on, niin helposti se mai-
nitaan. Jos et itse ehdi tuomaan niin 
anna se jonkun toisen tehtäväksi tai 
tuo etukäteen virastoon.

Tämän vuoden julkkislista
Nyt julkaisen listan joilta tänä 

vuonna toivon tavaraa. Listassa on 
moniakin joilta olen jo aikaisempi-
na vuosina jotakin pyytänyt ja mo-
nia jotka ovat olleet jopa peräkkäin 
vuodesta toiseen johtuen siitä että 
heillä on hyvää ja persoonallista 
tavaraa. Uutuutena huutokaupa-
taan Ypäjän lipputanko, valmistaja 
Plastiset (Siren) Uotilantiellä. Yh-
deksän metrin lujitemuovinen lip-
putanko. Taas kerran toivon seuraa-
vilta jotakin huutokauppaan. Eero 
Aaltonen ja Keijo Leppänen (ovat 
olleet ennenkin useaan kertaan), 
uusi hyvin palveleva apteekkari Ira 
Vuorio, Ypäjän riistamiehet (toivot-
tavasti sellaista hyvää riistaa olisi 
huudettavissa, Pekka Moisander, 
Taina Kuivamäki, Hannu Vähämä-
ki, Mirva Mali, Aimo Aarrelinna, 
Päivi Alanko, Liisa ja Matti Sip-
ponen, Jouko Muuronen, Mauno 
Aitmaa, Tapio Ahonen, Sylvi Lei-
no (voi miten ihanat piirakat, joita 

kehutaan jatkuvasti), Raili Aro, lii-
kennöitsijä Eeva ja Matti Mikkola, 
Valto Raaska, Anna-Liisa ja Pentti 
Häihälä, Airi ja Lauri Ikonen, Kei-
jo Vuorentausta, Eliisa Perävainio, 
Sakari Sillanpää, Raija ja Eero Fält, 
Raili Mäntylä, Rauno Martikainen, 
Kirsi-Marja Hiidensalo. Marja Le-
vomäki. Leena Haimi, Irja ja Matti 
Äijälä, Simo Suonpää, Seija ja Pek-
ka Halme, Kaarina Heinänen ja tot-
tahan toki Helmi Mattila ja Marja 
Mäenpää ja Tamara Rämö mukaan. 
Jari Lintukangas (nyt jo selvästi yli 
sadan maratonin mies), Kaarina 
Kauppila, Kaarlo Heino, Salme ja 
Valto Hepomaa, Ritva Hossi, Isto 
Jalonen, tilausliikenne Autofarmi 
Esa Tuomonen, Tapani Rasila, Bri-
ta Kauti, Sirkka Vaittinen, Soili 
Juhala, Anne ja Matti Järvinen, Sal-
me Koisti, Veijo Kytösaho, Jaak-
ko Lähdemäki, Jaakko Manninen, 
Eeva Meller, Lasse Paljakka, Aili 
Seppänen, Ilkka Teperi, Annikki 
Tuura, Mirja ja Väinö Tuomisto, 
Tarja ja Teuvo Vilhonen, Sinikka 
Malin, Sirpa ja Tuomo Äijälä, Sal-
me Ylösmäki, Väinö Lindfors, Irja 
ja Pekka Laakso. Marita ja Pekka 
Uusitalo, Marjatta Pääjärvi, Tapio 
Ahonen, Sari Airo, Lahja Ahvo, 
Matti Allen, Harri Haikonen, ja 
myös toinen taksipalvelu J. Liuski, 
fysioterapeutti Satu Vaarula, raken-
nusarkkitehti Esa Helenius, srk-
mestari Maurits Hietamäki, Sture 
Juslin, Irja Kanerva Kallenpolulta, 
Atte ja Tiina Kaskihalme, Eeva 
Kannisto Papalintieltä, Kaarina 

Keto (taitava leipoja hänkin), Ritva 
Kolinkanta, mansikkaviljelijä Isto 
Kärkäinen, Marja-Leena ja Aamos 
Ojala, Kirsti Laaksonen (vaikka 
Loimaa on hänen paikkansa ny-
kyisin niin kyllä Ypäjä muistaa let-
tutätiään), Keijo Mäkipunto, Eija 
ja Antti Ojala (tuli mieleeni Eijan 
kirjoitukset Seutu-Sanomista), Jou-
ni Paloposki, terveytemme hoitaja 
Auli Pikkanen, Elvi ja Aaro Rajala, 
Kaija ja Seppo Suksi, Tauno Talo-
nen, Hilkka Vanne, Asta ja Pauli 
Erkkilä, Mirja ja Kauko Koisti, 
Lahja Kare. Luetteloa tehdessäni 
lienee ollut paljonkin nimiä mie-
lessä. Välillä soi puhelinkin ja siksi 
jokunen taisi taaskin jäädä pois. 
Yritin katsoa että ei olisi sama nimi 
kahteen kertaan. No, lukija sen 
sitten huomaa. Ystävä hyvä. Jos 
sinulla on tavaraa, jonka haluaisit 
huutokaupata, niin ole hyvä ja tuo 
se huutokauppaan. Ohjehinta, jos 
mahdollista, tavaran kylkeen.

Perinne on ollut se, että keneltä-
kään ei ole etukäteen kysytty eikä 
varsinaista kirjettä huutokauppaan 
osallistumisesta ole lähetetty, ja ai-
na on huutokauppa saanut hyvän 
vastaanoton.

Toivotan siunausta myyjäisiin 
ja huutokauppaan. Tervetuloa mu-
kaan vuoden hauskimpaan tilaisuu-
teen lokakuun 17. päivänä kuluvaa 
vuotta 2010. Saapas nähdä, kuinka 
kauan tällaisia huutotilaisuuksia 
vielä pidetään.

Risto Ahti

Keväällä kylvöjen ollessa kiirei-
simmillään siunattiin haudan le-
poon Kaisa Kukkonen joka oli 
syntynyt 10.10.1924. Rippisleiriä 
pidettiin tuona viikon loppuna 15.5 
Someron Siikjärvellä ja olin va-
rannut tunnin ajomatkaan Ypäjälle 
hautajaisiin. Mutta kiire oli tulla 
ja suuri myöhästyminen sillä joka 
mutkassa oli kylvökone maantiellä. 
Hidasta oli tuleminen leiriltä nuor-
ten reippaasta maailmasta Ypäjän 
kirkkoon. Elämä sykki luonnossa 
voimakkaasti ja ensimmäiset läm-
pimät olivat tulleet Ypäjälle pitkän 
odotuksen jälkeen ja kiire oli maa-
miehillä kylvöhommiin.

Kaisan poika Ahti Kukkonen 
Somerolta kertoili äidistään paljon 
asioita, joita nyt haluan lukijoille 
kertoa marraskuun pimeillä säillä. 
Ahti halusi muutamalla mietelau-
seella kertoa äidistään jotakin

– Takana elämän tuulet, eessä 
rauha – iäisyys.

– Kun pitkän elämän elää saa, 
voi rauhassa nukahtaa. Kun kaikki 
on   valmista, tehty työ, on edessä 
rauhaisa yö.

– Poissa on tuskat, ohi arki ja 
työ. Vain lempeät mainingit ran-
taan lyö.

– Sinä odotit kevättä, kesää uut-
ta, sen valoa, lämpöä, suloisuutta. 
Sait kauneimman, ihanan uuden 
maan. Jäimme sinua kyynelin kai-
paamaan.

Lapsuus ja nuoruus 
Aurassa

Kauniilla tavalla poika muis-
telee äitiään: ”Viimeisinä vuosi-
naan äiti palasi usein lapsuutensa 
maisemiin. Auran Prunkkala oli 
hänelle hyvin rakas paikka. Ne-
lilapsisen perheen nuorimmaisena 
hän sai osakseen kaikkien huomion 
– nuoruuden intoa riitti. Pyörällä 
käytiin Turussa ja noilla reissuilla 
osui kohdalle eloisa ja vikkelä kar-
jalaispoika, isämme, Reino. Voin 
kuvitella isäni tunteita kun hän kat-
seli (karjalan murteella ”katsel”) 
yhtä suosikkikuvaani, jossa tuleva 
äitimme nojaa jykevään koivuun 
ja ilme kuvastaa elämäniloa ja tule-
vaisuuden uskoa, jota sitten matkan 
varrella runsain mitoin tarvittiin.”

Äidin sisko Alli toisena 
äitinä lapsille

”Isosisko Alli oli ohjailemassa 

nuorimmaisen askelia ja yhteiset 
hetket sitoivat heidät iäksi yhteen 
– Alli oli hyvin odotettu leipu-
ri ja huushollinpitäjä kotonamme 
Ypäjällä – monet olivat ne kerrat 
jolloin he yhdessä tekivät piira-
koita ja valmistelivat perhejuhlia, 
joita karjalaiseen tapaan oli usein 
ja usein ne olivat aikamoiset pidot. 
Monen hengen panos tarvittiin ja 
tekijöitähän Alli ja äitini olivat – 
työt monenmoiset sujuivat heiltä 
nopsaan. Milloin tehtiin siansuolis-
ta makkaroita, milloin karjalaisten 
herkkua sianpääsylttyä, muistan 
elävästi kun kotona tehtiin kirnua-
malla voita. Nuo tuoksut olivat 
aivan ylitsepursuvan vaikuttavia 
 vieläkin ne tunnen kun asiaa ajat-
telee, sianpääsyltty ei ollut minun 
suosikkini lainkaan, mutta Allil-
la oli muita erityisiä apuja joihin 
miellyin – hän teki aivan uskomat-
tomia täytekakkuja. Tuo taito oli 
kyllä äidilläkin mutta kiireiltään 
hän ei kovin usein ehtinyt niitä 
värkkäämään.

Alli toimitti usein äidinkin vir-
kaa meille ja muistoissa on erityi-
sesti eräs tapahtuma, jossa pihalla 
tapahtui jokin äitiä apua vaativa 
seikka niin Alli kun ehti apuun 
ja Tuula huutaa suureen ääneen 
äidillemme, että ”Ei tartte ennää, 

täällä on jo yksi äiti”. Sittemmin 
Tuula vieraili pitkiäkin aikoja Au-
rassa mm. marjastamisen aikoihin 
ja vuosia oli tämä perinne että 
Tuula suuntasi alkusyksynä Auraan 
Allin ja hänen äitinsä, jotka asuivat 
äitimme lapsuuden mökissä, luo 
viettämään marjastamisaikaa.

Prunkkala tosiaan oli äitini mie-
lessä kovasti viimeisinä hetkinä ja 
siitä hän kyseli minulta jatkuvasti 
ja saimme viettää rattoisa hetkiä 
näissä keskusteluissa.” Näin siis 
muistelee poika Ahti lapsuuttaan 
jonka hän kaksossiskonsa Tuulan 
kanssa vietti. Toki on myös nuo-
rempi sisar Merja. Ypäjän Levällä 
karjalaisella pika-asutustilalla asut-
tiin ja navettaa ja asuintaloa raken-
nettiin ja uudistilalla asuivat myös 
elämän ehtoota viettävinä vanha-
pappa Mikko ja hänen isänsä Vilp-
pi. Kauniisti Kaija äiti on heitäkin 
muistellut. Kaksosten syntyminen 
1948 muutti perheen elämän täysin 
ja pienokaisten hoidon lisäksi piti 
ehtiä kaikki muutkin työt.

Uuden pullan tuoksut
Ahti muistelee: ”Uuden pullan 

tuoksu oli kodissamme jokaviik-
koinen asia ja niinhän se vaan on 
että tuoreen pullan haistan jo mat-
kojenkin päästä. Monet olivat ne 

kotiinpaluut, jotka muistan juuri 
siitä, että uutta pullaa oli tarjol-
la – ja kyllä se mulle kelpasikin. 
Kelpasi sillei, että äitimme jou-
ti keksimään keinon millä pullaa 
sai riittämään muillekin, taikinaan 
laitettiin rusinoita. Näin pulla pii-
sasi vieraillekin – minusta rusinat 
pullassa on katala temppu ja vasta 
aikuisena minulle kerrottiin miksi 
rusinoita laitetaan pullaan ihan oi-
keasti. Toinen leipomuksiin liittyvä 
oikeastaan rakas muisto on siirappi-
leipien teko, minulle on suorastaan 
jäänyt himo siirappileipätaikinaan, 
se on mielestäni kaikkein parasta 
ja en voinut oikein käsittää sitä että 
suurin osa taikinasta kuitenkin lai-
tettiin uuniin jolloin siirappileivistä 
tuli kuivia käppyröitä. Nyttemmin 
kotiini on periytynyt sellainen tapa, 
että kun siirappileipiä tehdään, niin 
eka taikina tehdään minulle ja toi-
nen useimmiten sitten piilotetaan-
kin minulta.”

Maalaistalon emäntänä
Maatalon emännäksi ryhtymien 

oli aikamoinen askel, ja hienosti 
Kaija Kukkonen sen selvitti. Le-
vän alkutaipaleella tutuiksi tulivat 
niin paikkakunnat eläinlääkärit, se-
minologit, poliisit, kauppaliikkei-
den johtajat, seurakunnan kanttorit, 
vakuutusyhdistysten asiamiehet, 
koulun opettaja kuin muutkin ys-
tävät. Kukkosella käytiin vuosien 
varrella mielenkiintoisia keskuste-
luja maailman tilasta. Kaija hoiti 
tarjoilupuolen mallikkaasti ja siksi 
kaiketi koti oli suosittu kohtaa-
mispaikka. Muolaan juhlat heinä-
kuussa toi Kukkoselle paljon lisää 
elämää – talo oli kuin keskuspaikka 
josta sitten yhdessä lähdettiin noi-
hin jokavuotisiin juhliin. Ja kesällä 
1973 pidettiin Ypäjällä Muolaan 
kaksipäiväiset juhlat ja silloin opin 
tuntemaan Reino Kukkosen. Juhla-
messu oli heti sen jälkeen kun iso 
remontti oli saatu tehtyä Ypäjän 
kirkossa kesällä 1973. Kirkon re-
monttia valvova Väinö Paloposki 
piti huolen että kirkko on valmis 
Muolaan juhlaan mennessä.

Ahti kertoilee: ”Lehmiä navetas-
sa oli 7-9 ja niistä tuli lähes perheen-
jäseniä. Poikimiset olivat jänniä het-
kiä kuten aina pitkälle jalostetuille 
eläimille. Erityisen rakkaaksi tuli 
Ällä - niminen Pettilän kartanosta 
ostettu emolehmä. Sen vaiheista 
olemme jutelleet pitkään ja äidin 

mielestä tuo Ällä oli kuin ihmisen 
mieli, se oli keskustelukumppani, 
se ymmärsi ja sen hoito oli erityi-
sen helppoa, ennätysmaidontuotto 
toi useita palkintoja ja vasikat olivat 
hyvin kysyttyjä ja Ällän suku jatkuu 
Someron serkkumme maatilalla. 
Sitten erittäin sitkeä ja terve lehmä 
oli Vallikki, mutta se jäi erityisesti 
mieleen vaikean luonteensa vuoksi 
ja tiukka se oli lypsää – hyppy-
sissä oli oltava puristusvoimaa ja 
minäkin avustajana jouduin tämän 
kokemaan. Ällän jälkeläinen, Teija, 
oli kolmisen vuotta yksin navetas-
sa nuoren karjan kanssa – siitä ei 
millään hennottu luopua. No niin 
– navetassa oli kaikenlaista karjaa, 
oli possuja ja kanoja ja hevonenkin 
– Karjalassa hevonen oli tärkeä työ-
juhta mutta aika lopuksi hevonen jäi 
pois kun puimuri ja traktori tulivat 
kuvaan mukaan.

Äitini arvosti erityisesti raskaan 
työn raatajia ja he saivat erityis-
kohtelun meillä. Salaojitusmiehet 
kestittiin aidolla tunteella ja Yh-
teismetsän metsurit olivat äitini 
”ranking- listalla” korkeimmalla. 
Muistan tapauksia jolloin saimme 
käyttää metsurien kämppää aina 
silloin tällöin kesämökkinä. Isoh-
ko kori jäi pöydälle odottamaan 
arkipäivän aamua, jolloin metsurit 
saapuivat töihinsä.” 

Menevän miehen 
paikallaan pysyvä vaimo 

Reino Kukkonen oli kovasti vil-
kas liikkumaan erilasissa riennois-
sa ja hän yritti saada vaimonsa mu-
kaan mutta usein siinä kävi niin, et-

tä eläimet eivät voineet jäädä yksin 
pitkiä aikoja ja lomitussysteemiä ei 
vielä tunnettu. Poika joskus hoiteli 
karjaa, että äitikin pääsi miehensä 
mukana jonnekin, jopa ulkomail-
le. Kaisa Kukkonen oli hiljainen 
puurtaja, joka tyytyi vähään ja teki 
työnsä mukisematta. Harrastuksena 
mainittakoon käsityöt ja villasukat 
olivat hänen bravuurinumeronsa. 
Enemmänkin Kaisa eli miehensä 
kautta, ja emännyyttä riitti kun 
Kukkosella oli monenlaisia tilai-
suuksia ja seuroja.

Läheiset saattoivat 
Kaisan lepoon

Kaisa Kukkosen hautajaiset 
olivat väkimäärältään pienet, mut-
ta kodikkaat ja lämpimät. Muistan 
30 vuoden takaa Reino Kukkosen 
hautajaiset ja muistotilaisuuden 
Kartanonkoulun juhlasalissa (Reino 
kuoli 4.10.1980). Adresseja luettiin 
päiväkirjani mukaan 180 (joukossa 
ehkä myös sähkösanomia ja pikku 
kortteja). Pariinkin kertaan luulin 
että luettava loppui ja ehdotin vir-
ren. Ja taas jatkettiin. Joskus myö-
hemmin isoissa hautajaisissa joku 
on todennut että nyt taisi olla ennä-
tysmäärä adresseja, mutta aina olen 
todennut että Reino Kukkosella oli 
vielä enemmän ja tietääkseni tätä 
ennätystä ei ole rikottu.

Hiljaiseloa eleli Kaisa Kuk-
konen leskeytensä aikana. Mutta 
kyllä niitä tärkeitä ihmisiä hänellä 
oli, joista jo edellä on puhuttu. Oli 
myös naapurin emäntä Eine Rämö 
ja Ilmi Markkula, joka oli innos-
tajana uusiin asioihin sekä Tuomo 
Petrell ja Tarmo Virtanen, monissa 
kesätöissä avustamassa. Sitten oli 
Allan-ystävä, joka toi iloa elämään 
ja poika Ahti oli mielissään että 
Kaisa sai sellaisen ystävän pariksi 
vuosikymmeneksi.

Neljä vuotta sitten Kaisan uu-
deksi kodiksi tuli Ruustinnakoti, 
joka sitten kotiutumisen jälkeen oli 
hänelle tärkeä paikka. Hän tunsi 
hieman ylpeyttä siitä, että hänellä 
oli nyt niin mukavia hushållerskoi-
ta, kuten hän hoitajia nimitti. Siel-
lä hartauksien yhteydessä tapasin 
Kaisa Kukkosen. Nyt on pitkä elä-
mä eletty ja maailma on sen aikana 
täysin muuttunut. Enää ei taida 
kodeissa monenlaiset leipomukset 
tuoksua kun lähes kaikki ostetaan 
kaupasta valmiina. 

Risto Ahti
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Hiekka pöllysi fulaanipaimen-
tolaisten ratsastaessa suoma-
laisia vieraita vastaan Aaban 
kylässä läntisessä Afrikassa. 
Suomen Lähetysseura toimii 
siellä Saharan laidalla paikal-
lisen luterilaisen kirkon kump-
panina.

Lähetysseuran parhaillaan 
toteuttama Tasaus-kampanja 
keskittyy kuluvana vuonna eri-
tyisesti ruokaturvaan.

Yksi työmuodoista on istut-
taa alueelle puita aavikoitumi-
sen estämiseksi. Lisäksi kaivoja 
on jo rakennettu useassa kyläs-
sä ja sen ansiosta viljely onnis-
tuu myös kuivan kauden aika-
na. Kaivot helpottavat suuresti 
perheiden naisten elämää, ai-
kaa vedenhaulta vapautuu mm. 
koulunkäyntiin. Ei ainoastaan 
lapsille, vaan myös aikuisille 
järjestetään lukutaito-opetusta 
omalla kielellä. Lukutaito avaa 

uusia kanavia. Väestö oppii 
tuntemaan oikeuksiaan ja löy-
tämään omia vahvuuksiaan ja 
sitä kautta helpottamaan arjen 
toimeentuloa.

Tasaus-keräyksen tuotolla 
on kyliin hankittu myös pui-
mureita, viljan kuorimakoneita 
ja myllyjä, joiden käyttö on 
opetettu kylien nuorille miehil-
le. Tämä osaltaan estää myös 
maaltapakoa. Myllyjen ansi-
osta jyvät saadaan jauhoiksi 
muutamassa minuutissa enti-
sen tuntikausien käsin jauha-
misen sijaan.

Jotta kaikki edellä mainittu 
toteutuisi, siinä tarvitaan mei-
dän kaikkien apua. ”Rakkaus 
lähimmäiseen ei tunne rajoja.”

Tasausterveisin Seija Saari-
koski-Silvola, tasauslähettiläs 
2010

Lisää Tasauksesta 
www.tasaus.fi

Palvelukeskus kiittää

Lahja 
Virtanen 

kokeilee uuden 
pyörätuolin 

mukavuutta. 
Kuvassa 

mukana myös 
vanhus- ja 

vammaistyön 
johtaja Taina 

Haavisto sekä 
sairaanhoitaja 

Sari 
Markkula.

Palvelukoti Valkovuokon asuk-
kaat ja henkilökunta kiittävät 
Timo Kelkan omaisia ja läheisiä 

lahjoituksesta. Lahjoitusvaroilla 
hankittiin pyörätuoli asukkaiden 
käyttöön.

Syyssateinen ilma haittasi 
mölkkykisaa tänä vuonna. Ki-
sat pidettiin torstaina 15.9.2010 
Ypäjän palvelukeskuksessa. 
Kilpasarjan tasaväkinen kisa 
pidettiin piha-alueella ja palve-
lukeskuksen asiakkaiden jän-
nittävä kisa palvelukeskuksen 
eteisaulassa. Ehkä sateisesta 
säästä johtuen kisaajia oli vain 
21. Kilpasarjassa heittivät mie-
het ja naiset omissa sarjois-
saan. 

Vuoden 2010 mölkkymes-
tari naisten sarjassa on Hilkka 

Mäkilä ja miesten sarjassa Ju-
hani Järvinen. Muiden sarjojen 
mölkkymestarit ovat Marjatta 
Haveri ja Kauko Kallio. Kil-
pailijat palkittiin mitalilla ja 
kaikki mukana olijat saivat 
nauttia grillimakkarasta, vir-
vokkeista ja kahvitarjoilusta.

Kiitos kaikille mukana ol-
leille!

Vanhusneuvosto, 
Eläkeliitto ja Ypäjän 

kunta

Vuoden 2010 
kilpasarjan 
mölkky-
mestarit 
Hilkka Mäkilä 
ja Juhani 
Järvinen sekä 
vanhus- ja 
vammaistyön 
johtaja Taina 
Haavisto. 

Ikäihmisten mölkkymestaruudet 
ratkottiin Ypäjän palvelukeskuksessa

Tasausmatkalla 
Senegalissa

VANHUSTEN VIIKKO 3.-10.10.2010
”Meitä on moneksi”
Vanhustyön keskusliiton tämän vuoden vanhusten viikon 
teema on monisyinen. Vaikka perustuslakia myöten 
vannotaan samanlaisten oikeuksien nimeen eikä syrjintä 
ole sallittu, ei yhdenvertaisuus läheskään aina toteudu. 
Olisi oltava mahdollisimman samanlaisia – monenlaisuus 
ei sovi raameihin. Ikäihmisten joukko tulee olemaan 
yhä monenlaisempaa. Ikävuodet eivät enää kerro 
elämäntavoista, terveydentilasta tai toiveista. Meitä on 
moneksi!

Kirkkopyhä su 3.10.2010 •	 (kahvitarjoilu)
Vanhusten viikon juhla•	  to 7.10.2010    

 seurakuntakodilla klo 10.30
 * Ypäjän kunnan ja seurakunnan tarjoama lounas 
 * Esiintymässä Hanuri-Mainingit, kanttori Jari Jankama 
  sekä päiväkodin lapset
 * Juhlapuhujana liikunnanohjaaja Merja Kivimäki
 * Mukana myös Risto Ahti ja Arja Kullanmäki 
 * Tilaisuuden juontaa Keijo Leppänen
 * Apuväline Lähdemäki Oy esittelee tuotteitaan

Valtakunnallinen iäkkäiden ulkoilupäivä to 7.10.2010•	
 *  Museolla klo 14.30 – 15.30
 *  Luontopolku rasteineen Forssan ammatti-instituutin 
  lähihoitajaopiskelijoiden toteuttamana
 *  Sauvajumppatuokio klo 15.15 
 *  Kahvitarjoilu, järjestäjänä Ypäjänkylän Maa- ja  
  kotitalousnaiset

Hyvää vanhustenpäivää ja viikkoa!
Tervetuloa!

Ypäjän vanhusneuvosto 
Ypäjän kunta Ypäjän seurakunta

Kanta Hämeen poliisilaitos
Turvallisuusnurkka

Vuodenajat tuntuvat vaihtuvan 
yhä nopeammin iän myötä. 
Voimme nauttia syksystä täysin 
siemauksin sateisellakin säällä, 
sillä taakse jäänyt kesä oli vuo-
sisadan helteisin. Kanta-Hämeen 
poliisilaitoksella kesästä selvit-
tiin hyvin kiireestä huolimat-
ta. Forssan poliisiasemalla oli 
miehistövajausta, mutta palvelut 
saatiin turvattua. Meillä oli nuo-
ria poliiseja vanhempien erilais-
ten poissaolojen tuuraajina.  

Nyt odotellaan valtion pää-
töksiä toivoen, että osalle tuu-
raajista saataisiin järjestettyä 
töitä jatkossakin. Valtion talou-
den tasapainottaminen tuntuu 
konkreettisesti motivoituneiden 
nuorten elämässä. Heidät tuntien 
on turhauttavaa nähdä heidän 
hakeutuvan ammattiaan vastaa-
mattomiin töihin.

Syksyn tullen eläinonnetto-
muudet ovat lisääntyneet. Vi-
hannoivat, aiemmin niitetyt 
tienpientareet vetävät puoleensa 
peuroja, hirviä ja kauriita. Kau-
riit ovat outo ilmestys ja niitä 
näkyy yhä enemmän myös tie-
onnettomuuksissa.  Metsästys-
ajan alkaessa autoilijan tulee olla 
erityisen varovainen.

Irtokoirista on tullut paljon il-
moituksia. Useimmiten samoista 
koirista. Koiran tulee olla aina 
omistajansa hallinnassa. Omis-
tajansa tontilla koira voi olla 
vapaana, mutta silloinkin omis-
tajan hallinnassa. Valtoimenaan 
juoksevat ja ohikulkijoille irvis-
tävät koirat ovat lainsuojatto-
mia. Vastuu kaikissa tilanteissa 
on omistajalla. Kyseessä saat-
taa olla myös eläinsuojeluasia, 
jolloin poliisi on yhteistyössä 

eläinlääkäreiden kanssa. Sakko-
ahan niistä sitten annetaan. Jot-
kut asiat päätyvät oikeuteen, jos 
koira on aiheuttanut vahinkoa 
eikä asiassa ole päästy muutoin 
sopimukseen. Joissakin tapauk-
sessa asia voidaan tutkia pahoin-
pitelynä, jos koira on aiheuttanut 
henkilövahinkoja. Useimmiten 
kyseessä on koiran valvonnan 
laiminlyöminen metsästyslain 
taikka järjestyssäännön rikkomi-
sena.

Taas lopuksi varoitus varkais-
ta. Täytyy myöntää, että vieras-
maalaisten tarkkailu on pelan-
nut Ypäjällä. Oudosti tienvar-
sille pysäköidyt ulkomaalaiset 
autot ovat herättäneet ansaittua 
huomiota. Monesti epäluulo on 
paikallaan, sillä varkauskohteita 
tarkkaillaan etukäteen ja tekijöi-
nä on toinen joukko. Omaisuus 
kannattaa merkitä ja arvo-omai-
suus piilottaa vaikkapa kassa-
kaappiin.

Valvontalaitteet ovat myös 
tätä päivää. Valvontakameroiden 
ja hälytyslaitteiden tekniikka on 
kehittynyt ja hintakin kohtuul-
linen. Varsinkin uusissa taloissa 
kannattaa jo rakennusvaiheessa 
ottaa huomioon varkaan vaara.

Toisten huomioon ottaminen 
kaikilla elämän sektoreilla lisää 
molemmin puoleista tyytyväi-
syyttä. Ystävällinen ele on aina 
tervetullut. Naapurin kimppuun 
päästetty koira tulehduttaa ilma-
piirin koko kylällä.

Hyvää syksyä Ypäjäläisen lu-
kijoille!

Markku Leppälahti
rikosylikonstaapeli

Ypäjällä viihtyisä ravisunnuntai

Hevosopiston oppilasliigan voittajaa Roni Paldania 
onnittelemassa kiertopalkinnon lahjoittaja Lauri Malinen (oik.) 
ja Hevosopiston puolesta Jari Ansio. Kuva: Erja Andersson

LC Ypäjä/Katen, Ypäjän hevos-
ystäväinseuran ja Hevosopiston 
yhdessä järjestämät jokasyksyi-
set harjoitusravit sunnuntaina 
19.9. saatiin juosta mainiossa 
syyssäässä. Väkeä paikalla oli 
kolmisensataa henkeä.

Rata oli hoidettu erinomaiseen 
kuntoon edellisen päivän rankko-
jen sadekuurojen kasteltua pin-
taa sopivasti. Hevoset juoksivat 
hyviä aikoja, ja ohjastajat olivat 
tyytyväisiä olosuhteisiin. Ohjel-
massa oli alkuun kaksi poniläh-
töä, A- ja B-poneille omansa. 
Suomenhevoslähtöjä oli kaksi, 
lämminverilähtöjä kolme sekä 
lämminverisille monte- eli ravi-
ratsastuslähtö. 

Ravien viimeinen lähtö oli 
samalla hevosalan oppilaitosten 
välisen oppilasliigan päätöslähtö. 
Lähdössä kolmoisvoiton ottivat 
Hevosopiston tytöt, jotka jätti-
vät lähdössä neljänneksi liigan 
viime vuoden voittajan, Harjun 
oppimiskeskusta edustavan Ro-
ni Paldanin. Paldanin kokonais-
pistemäärä riitti kuitenkin liigan 
voittoon. Näin Paldanin nimi kai-
verretaan toiseen kertaan peräk-

käin Lauri Malisen lahjoittaman 
kiertopalkinnon kylkeen.

Seuraavana sunnuntaina ra-
vattiin Ypäjän radan ensimmäiset 
poniravit – joiden tulokset tiede-
tään vasta tämän lehden mentyä 
painoon. Poniraveihin palataan 
marraskuun numerossa. 

PL

TULOKSET 
Lähtö 31 (A-ponit): 1) 6 Bra-

vur / Jonna Kangas 3.02,3. 2) 4 
Chison / Verna Sankari 3.18,4. 3) 
5 Sillanpään Alma / Annika Vai-
nio 3.11,8. 4) 2 Weston Goliath / 
Miia Korhonen 3.42,7. 5) 3 Mint-
tu Vanilja / Rosa-Maria Huisti-
noja 3.46,3. 6) 1 Kipunan Zerafi-
na / Jennika Ahonen 4.12,6.

Lähtö 32 (B-ponit): 1) 5 
O’Fritz / Jonna Kangas 2.11,0. 
2) 2 Jokimäen Moorits / Paula 
Koskinen 2.45,8. 3) 3 Karismas 
Kurt / Verna Sankari 2.48,3. 4) 1 
Kotimäen Felicia / Sonja Julku-
nen 3.01,7.

Lähtö 1: 1) 11 Roli / Annika 
Kallio 1.37,7. 2) 8 R.R. Mariori 
/ Mikko Mustanoja 1.40,3. 3) 6 
Leimumimmi / Maria Vastamäki 

1.42,0. 4) 1 Vanaja / Noora Au-
nela 1.42,2. 5) 9 Fresko / Matti 
Siren 1.44,4. 6) 3 Periori / Ka-
ri Wahlberg 1.45,6. 7) 7 Taika-
Tuiske / Raimo Lehtinen 1.47,8. 
8) 5 Okkapokka / Raul Virolainen 
1.47,9. 9) 2 Pulun Vauhti / Pekka 
Ruusunen 1.56,3. 10) 10 Iranliito 
/ Hanna Palo 1.55,2. 11) 4 Tuis-
kun Taavi / Lassi Okkolin 1.59,9.

Lähtö 2: 1) 6 Sacramento / 
Timo Keto 1.21,7. 2) 2 Excellent 
Girl / Kari Nylund 1.21,8. 3) 7 
Evenbrake / Raimo Rintamäki 
1.22,8. 4) 1 Viva La Birdland / 
Timo Valkama 1.26,9. 5) 4 Ona 
Orkidea / Raul Virolainen 1.27,0. 
6) 5 Rock’n Corner / Irina Keinä-
nen 1.29,2.

Lähtö 3 (monte): 1) 1 BWT 
Sorry / Maria Vastamäki 1.21,4. 
2) 3 Andyson / Susanna Visuri 
1.21,6. 3) 2 Tobias Kähö / An-
nika Hellsberg 1.22,3. 4) 5 Cara 
Mia Accent / Maarit Vainiomäki 
1.21,8. 5) 4 Ridgehead Sunshi-
ne / Miia Kuhanen 1.22,1. 6) 7 
Afrodite Vice / Leena Kettunen 
1.22,2. 7) 8 Rino Tribute / Selene 
Alamaa 1.24,7.

Lähtö 4: 1) 4 Jäävin Toivo 

/ Juha-Pekka Koivu 1.30,8. 2) 
1 Topsin Tellu / Kari Nylund 
1.37,0. 3) 5 Täni / Jorma Turta 
1.34,1. 4) 3 Passin Liina / Ka-
lervo Mäkinen 1.34,9. 5) 2 Hei-
lan Haave / Jari Turunen 1.33,9 
HML 2.

Lähtö 5: 1) 1 Monterone 
Narva / Timo Keto 1.20,4. 2) 5 
Ex Destroyer / Heikki Heikkilä 
1.19,7. 3) 6 Ecarter / J-P. Koivu 
1.19,7. 4) 3 Chilly T.T. / Juho 
Uotila 1.20,9. 5) 4 Ipanema’s 
Magic / Jaana Voutilainen 1.21,1. 
6) 8 Nicolas Roxx / Sanna Itko-
nen 1.20,9. 7) 2 My Lucky Day / 
Maarit Vainiomäki HPL.

Lähtö 6 (Hevosopiston op-
pilasliigan päätöslähtö, Lauri 
Malisen kiertopalkinto): 1) 4 
Timbal Lake / Tilda Niittymäki 
1.22,0. 2) 1 Ypäjä Victoria / Sara 
Yli- Houhala 1.22,9. 3) 3 Ypäjä 
Universal / Miia Mäenpää 1.23,2. 
4) 2 Magic Wand / Roni Paldan 
1.23,7. 5) 5 Lady Dallas / Jo-
hanna Eijamo 1.23,8. 6) 8 Ycette 
/ Anna-Maria Virtala 1.23,0. 7) 
6 New Profit / Anna Oinonen 
1.24,8. 8) 7 Jolie Montagne / 
Tiija Karppinen 1.26,4.

Annika Kallio tuulettaa Rolin hienoa voittoa takamatkalta 
ensimmäisessä suomenhevosten lähdössä. Kuva: Erja Andersson
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22.6. me, eli Loimaan Nuoriso-
kuoro, lähdimme Turun lentoken-
tältä kohti Unkaria, jossa meidän 
oli tarkoitus laulaa muutamassa 
konsertissa ja siinä sivussa tutus-
tua kuoronjohtajamme synnyin-
maahan. Lentokentältä oli kolmen 
tunnin ajomatka Peren kylään, 
jossa meidän oli määrä asustaa 
matkan aikana. Olimme perillä 
vasta iltamyöhään, joten rojah-
dimme melkein heti huoneisiin 
päästyämme sänkyihin. Aamiai-
nen oli sovittu kello yhdeksäksi. 
Aamiaisen jälkeen oli miltei heti 
harjoitukset. Pieni aamujumppa 
ja sitten noin klo 10.00 laula-
maan. Harjoitukset loppuivat klo 
12.45, joten paljon tuli laulettua. 
Ruoka oli kello yksi. Neljään asti 
oli lepoa ja sitten olikin jo seu-
raavat treenit. Kuoromme basso-
osasto sai pienen vahvistuksen: 
Slovakiasta kotoisin olevan kuo-
rolaulajan. Treeneissä treenattiin 
kaksiäänisiä ja bassolauluja. Nä-
mä treenit kestivät tunti kaksi-
kymmentä minuuttia. Kävimme 
lähellä olevassa kaupassa ja sen 
jälkeen innostuimme pelaamaan 
jalkapalloa, joka päättyi, kun pal-
lo lensi lampeen. Illan vieton jäl-
keen nukuimme.    

Uusi aamu. Suunnilleen sa-
ma ohjelma: herätys, aamiainen 
ja treenit. Treenit kyllä kestivät 
vain 20 minuuttia, koska aikuiset 
innostuivat yhtäkkiä puhumaan 
viulunrakentajan töistä (varakuo-
ronjohtajamme rakentaa työk-
seen viuluja). Lounaan jälkeen 
valmistauduimme konserttiin. 

Konsertti järjestettiin Peren kir-
kossa. Pukeuduimme mustaval-
koiseen asuun. Kirkolla harjoitte-
limme vielä 35 minuuttia ennen 
konsertin alkua. Ihan konsertin 
alkaessa tapasimme papin, joka 
isännöi konserttiamme. Hän pi-
ti unkariksi meille puheen, jon-
ka kuoronjohtajamme tulkkasi. 
Aikuisten mielestä puhe oli eri-
tyisen koskettava, koska pappi 
puhui tallentumin siemenestä, 
joka meissä kuulema on ja joka 
tuottaa kuulijalle iloa. Yleisöä ei 
ollut hirveästi. Se tuntui oudolle, 
mutta en välittänyt siitä. Pääasia, 
että saimme tehdä paikalla olleet 
ihmiset onnelliseksi. Keikka on-
nistui ja kaikilla oli hyvä mieli 
koko loppupäivän. Varsinkin, kun 
osa kuorolaisista oli tehnyt meille 
niin hupaisaa iltaohjelmaa.   

Seuraava aamu 24.6. noudatti 
tuttua kaavaa. Kymmenen harkat 
olivat tällä kertaa reilun tunnin 
pituiset ja harjoittelimme niitä 
biisejä, joita emme kauheasti 
muuten harjoitelleet. Pelasimme 
harjoituksien jälkeen pakollisen 
kuorolaiset vastaan vanhemmat 
jalkapallo-ottelun, jonka kuoro-
laiset voittivat. Vietimme suh-
teellisen rauhallisen iltapäivän, 
vaikka kaikki odottivat iltaa ja 
konserttia. Konserttipaikka oli 
Abaújszántó nimisen kaupungin 
katolisessa kirkossa. Sama pappi 
isännöi tätäkin konserttia, koska 
hän toimi pappina seitsemässä 
kunnassa/kaupungissa. Emme 
voineet harjoitella, koska ennen 
konserttia oli jumalanpalvelus, 
jota me pääsimme seuraamaan. 
Konsertissa oli tällä kertaa paljon 

väkeä. Lauloimme taas kerran 
onnistuneesti, ja unkarilaisia lau-
luja laulaessamme saimme kuun-
telijoilta muutaman liikutuksen 
kyyneleet ja taputukset esityksel-
le tekivät vaikutuksen. Onnistu-
neet konsertit palkittiin mainioil-
la kesteillä, joissa oli niin paljon 
makeaa ja limsaa, että sitä jäi 
jopa yli. Majatalolle pääsimme 
vasta iltamyöhään. Muistimme 
viettää vielä juhannustakin.

Alueella jossa olimme, näim-
me, miten valtavia tuhoja tul-
vat olivat aiheuttaneet ja ihmiset 
olivat menettäneet jopa kaiken. 
Kuoronjohtajamme halusi näyt-
tää meille myös Slovakian vuoria 
ja oli järjestänyt retkipäivän Tat-
ra-vuoristoon. Reissu oli aivan 
mainio. Samoin hieno päivä oli, 
kun saimme tutustua Miskolcin 
kaupunkiin. Bussi, jolla reissa-
simme, oli pieni, ja laulu ja vitsit 
täyttivät matkat. Viimeisenä il-
tana esiinnyimme vielä majapai-
kassamme kaikille asukkaille ja 
söimme loput ylijääneet herkut.

Kotimatka-aamuna heräsim-
me vähän yli viisi, että ehtisimme 
Budapestin lentokentälle ja sieltä 
lentokoneeseen. Matka oli opetta-
vainen, ja vaikka yksi konsertti ei 
toteutunut kuten oli suunniteltu, 
kaikki kehuivat Unkarinmatkan 
kehittäneen meitä kuorona. 

Kiitos kaikille, jotka avus-
tuksillaan tekivät matkastamme 
mahdollisen.

Siiri Rantanen

Loimaan Nuorisokuoro konsertti-
matkalla Unkarissa 22. – 29.6.2010

OI, VOI
Kuka söi kesävoin? – 
Kissa söi kesävoin. 
Missä kissa? – Aitan alla.
Missä aitta? – Maahan maatui.
Missä maa? – Vetehen vieri.
Missä vesi? – Härkä särpi.

Melkeinpä olisi ennemmin suo-
nut, että veden olisi latkinut suu-
hunsa lehmä. Sillä sehän on kaiken 
alku. Nimittäin vointeossa. Lehmää 
saamme kiittää tuosta ylistetystä ja 
parjatustakin herkusta.

Ennen melkein joka talossa oli 
ainakin yksi lehmä, joka antoi ta-
louteen maidon, josta sitten saatiin 
valmistettua voitakin. Ensin piti 
erottaa kerma maidosta. Vanhaan 
tapaan se tehtiin kuorimalla kerma 
kau hal la maidon pinnalta, johon 
se nousi, kunnes markkinoille tuli 
mullistava keksintö: separaattori. 
Se erotti kerman maidosta niin tar-
kasti, että samasta maitomäärästä 
saatiin voita paljon enemmän kuin 
aiemmin.

Jos mahdollista, maito separoi-
tiin lypsylämpimänä. Tavallisesti 
aamu- ja iltamaito kuitenkin se-
paroitiin yhtä aikaa. Siksi maito 
piti aamulla jäähdyttää. Illalla se 
lämmitettiin vesihauteessa ennen 
separointia.   

Separaattorin säiliöön kaadet-
tiin lypsylämmintä maitoa kym-
menisen litraa kerralla. Separaatto-
rissa oli kuula ja sen sisällä siivet, 
joita pyöritettiin vei villä. Veivaa-
minen aloitettiin va rovasti, lisättiin 
vähitellen vauhtia ja pidettiin se 
sitten tasaisena. Kuulassa piti olla 
sopivat kierrokset, jotta kerma ja 
joppi erottuivat toisistaan. Toisesta 
torvesta valui tonkaan tai muuhun 
astiaan hiljalleen kermaa, toi sesta 
jop pia, joka juotettiin vasikoille tai 
josta tehtiin kuivattua joppijuustoa 
tai pitkääpiimää. 

Jos oli vain yksi lehmä, kermaa 
piti koota useampi päivä. Ennen 
kirnuamista kerma jätettiin muu-
tamaksi päiväksi happanemaan. 
Kermasta ei tule voita, jos se ei ole 
tarpeeksi hapanta. 

Käytössä oli pystykirnuja, joissa 
oli yleensä pyöreä tai nelilehtisen 
apilan mallinen reiällinen mäntä. 
Oli myös veivattavia kirnuja. Ai-
nakin sota-aikana kirnuttiin myös 
tavallisessa neliskanttisessa lasi-
purkissa. Pystykirnussa voita tuli 
paljon kerralla, veivattavalla tehtiin 
vähäisempään tarpeeseen. 

Kirnu kaadettiin puolilleen ker-
maa, jonka tuli voilletulon joudut-
tamiseksi olla huoneenlämpöistä. 
Siksi kirnuttiinkin huoneenläm-
mössä. Jos kerma oli liian kylmää, 
joukkoon valutettiin kirnun reunoja 
pitkin vähän kiehuvaa vettä. Niin 
kauan kirnuttiin, että kirnu pii mä 
erottui voista. Voi ongittiin laake-
aan astiaan, esimerkiksi kooliin, 
jossa se pestiin kylmällä vedellä. 
Astiaan kaadettiin vettä ja vaivattiin 
voita puukauhalla siten että kupera 
puoli painettiin voihin ja vedeltiin 
itseä kohden. Välillä vaihdettiin 
vettä. Mitä enemmän pestiin, sitä 
parempaa voista tuli. Etenkin tämä 

vaihe vaati käsivoimia. Lopuksi 
voin joukkoon vaivattiin suolaa.

Talvella voista tuli kalpean-
kellertävää, kesällä keltaisempaa. 
Värin antoi odelma, jota lehmät 
söivät laitumella. Sen maun saattoi 
maistaa maidossakin.

Vastakirnuttu voi oli herkullista. 
Sitä levitettiin leivälle paksulti. Mo-
nille mieluista oli myös kirnupiimä, 
jossa killui pieniä voinokareita. 

Voita säilytettiin puisissa tai 
posliinisissa kannellisissa voipy-
tyissä. Voi paineltiin tiukasti pyt-
tyyn, ettei jäänyt ilmarakoja, ja 
päälle kaadettiin suolavettä, jotta 
voi säilyi hyvänä. Pyttyä säilytettiin 
kammiossa tai eteisen konttuurissa. 
Kun pytystä otettiin voita, veden 
annettiin olla voin päällä.  

Monet kirnusivat voita myös 
naapureille myytäväksi, jotkut kä-
vivät torillakin sitä kauppaamassa. 
Esimerkiksi Rantasen sahan enti-
nen yövahti Vihtori Mantula myi 
itse kirnuamaansa voita. Vihtorilla 
oli lehmiä hänen asuessaan Vahte-
ristossa 1930–1940-luvulla. Vihtori 
kulki reppu selässä toimittamassa 
ihmisille voitilauksia. Hän teki niin 
maukasta voita, etteivät naisetkaan 
kuulemma osanneet sellaista val-
mistaa. 

Voin kirnuaminen kotona loppui 
ennen sotia, kun alettiin saada mei-
jerivoita. Sitä ennen kaupoissakin 
oli myyty käsin kirnuttua voita. 
Sota-aikana kirnut otettiin jälleen 
käyttöön. Tuolloin kaupoissa osa 
tavaroista siirtyi ”tiskin alle”, josta 
niitä myytiin joko kalliilla hinnalla 
tai vaihtamalla johonkin muuhun 
tuotteeseen. Mustan pörssin kaup-
piaat kulkivat myymässä tavaroita, 
joita oli vaikea saada kaupasta. 
Erityi sen korkea vaihtoarvo oli 
juuri voilla. Sillä hankittiin esi-
merkiksi kangasta ja rakennustar-
vikkeita. Lammelan Aino hankki 
Turusta hääpukukankaan voita vas-
taan, Mäkeläisen Inkeri Forssas-
ta. Levomäen Anna kirnusi kaikki 
rautanaulat Ala maan navettaan. 
Kun Rantalan na vettaa rakennettiin 
vuonna 1945, piti olla kolme kiloa 
voita, jotta santakuorma tuli Mel-
lilästä Ypäjälle.

Epävirallista kauppaa käydes-
sään piti kumminkin olla varuil-
laan. Sen sai kokea Paloposken Vil-
lekin, joka voinmyyntimatkallaan 
Loimaalla poikkesi taloon, jossa 
sattui asumaan poliisi. Tämä kim-
mastui ja lupasi käräyttää Villen, 
mutta vaimo ilmoitti, ettei missään 
nimessä, kyllä heillä voita tarvit-
tiin. Niin syntyivät kaupat virkaval-
lankin edustajan kanssa. Rouvan 
pyynnöstä huolimatta Ville ei kui-
tenkaan toiste poikennut taloon.

Kaikesta päätellen suotta ei 
sanota, että maukasta saa vaikka 
vanhasta kengänpohjasta, kun sen 
voissa paistaa.

Tämmösiä mei hunteerattiin yh-
tenä suvisena ehtopäivänä Poutalan 
pihalla Hollinkorvessa.

Ypäjänkylän perinnepiiri

Reijo Heinonen ampui 
kolme PM-kultaa

Reijo 
Heinonen 

lisäsi meriitti-
listaansa taas 
lisää kansain- 

välistä 
menestystä.

Ypäjäläinen Reijo Heinonen 
oli loistovireessä veteraanien 
riistamaaliammunnan Pohjois-
maisissa mestaruuskilpailuissa 
Sipoossa. Heinonen osallistui 
Y-75 sarjassa neljään lajiin ja 
voitti niistä kolme sekä sijoit-
tui yhdessä hopealle. Heinonen 
voitti PM-kultaa hirven kerta-
laukauksissa tuloksella 317 p, 
villikarjun normaalijuoksussa 
tuloksella 321 p sekä villikarjun 

sekajuoksussa tuloksella 310 p. 
Hirven parilaukauksissa hän am-
pui PM-hopeaa tuloksella 246 
p häviten PM-kullan 5 pisteellä 
niin ikään Suomen edustajalle 
Matti Saloselle.

Jokioislainen Risto Suonpää 
sijoittui sarjassa Y-65 villikarjun 
normaalijuoksussa neljänneksi 
tuloksella 331 p sekä myös nel-
jänneksi hirven parilaukauksissa 
tuloksella 302 p.

Ypäjä sai uudet 
pikavuoropysäkit

Useimmat meistä muistavat sen, 
kuinka hankalaa ja aikaavievää 
oli saada pikavuoropysäkit Pa-
likkalaan. Siihen taisi kulua lähes 
parikymmentä vuotta.

Nyt olemme noita pysäkkejä 
niin paljon käyttäneet, että siitä 
ajavat liikennöitsivät ovat mi-
nulle kertoneetniiden pysäkkien 
olevan koko reitillä käytetyim-
mät. Itsekin olen Palikkalaan 
tuon kuusi kilometriä kävellyt 
kymmeniä kertoja, koska Ypä-
jältä kulkevat linja-autovuorot 
ovat tosi vähäisiä.

Nyt saatiin uusi linja-autovuo-
ro, mikä kulkee Helsinki-Loimaa 
-väliä. Vuoro on pikavuoro. Otin 
yhteyttä liikennöitsijään, ja kes-
kusteltiin sen Ypäjälle poikkea-
misesta. Se ei onnistunut, mutta 

sitten mietimme pysäkkien saa-
mista Kurjenmäen alle Loimaa-
Forssa -teiden risteykseen.

Olin asian suhteen skepti-
nen, koska muistin nuo aiemmat 
hankaluudet. Yllätys oli melkoi-
nen, kun liikennöitsijä ilmoitti 
minulle sähköpostilla, että auto 
pysähtyy nyt noilla Kurjenmäen 
alla olevilla pysäkeillä, ja siihen 
saadaan pikavuoropysäkit.

Parasta asiassa on se, että 
vuoro kulkee myös sunnuntai-
sin. Ennen sitä ei sunnuntaisin 
päässyt Ypäjältä pois tai Ypäjälle 
muuten kuin Palikkalasta.

Ajattelin asian olevan meille 
ypäjäläisille niin tärkeän, että 
halusin kirjoittaa siitä lehteem-
me.

Ulla Salmi

Tervetuloa
juhlimaan 150 vuotta 

täyttänyttä  
Ypäjän kirjastoa

torstaina 7.10. klo 18 
Kahvitarjoilu klo 18-19

OHJELMA
Tervehdyssanat
 Satu Soppela, kirjastonjohtaja

Runoesitys
 Naiseutta kaiken aikaa – Kantelettaren runoja 
 Savicat

Juhlapuhe 
 Juhani Kaunela, sivistyslautakunnan pj.

Pienoisnäytelmä ja lauluesitykset
 Lukkarin koulussa,  
 kohtaus Aleksis Kiven Seitsemästä Veljeksestä 
 Perttulan koulun oppilaat 
 Seitsemän miehen voima, suom. kansanlaulu 
 Laulu oravasta, Kaj Chydenius (sello Karita Pakarinen) 
 Koulun kuoro

Soittoesitykset
 Piiri pieni pyörii, suom. kansanlaulu 
 Karhulaulu, säv. Tuulikki Kuusisto 
 Hyvää iltaa, suom. kansanlaulu 
 Jousitrio (Jessika Pakarinen, viulu; Rosaliina Virtanen,  
 viulu; Karita Pakarinen, sello)
 Laulu oravasta, säv. Aapo Similä 
 Karita Pakarinen, sello

Kirjoituskilpailun voittajien palkitseminen 
 Juhani Kaunela ja Satu Soppela 

Lauluesitys 
 Kyläläistyttöjen ja kasakoitten laulu 
 (musikaalista Kuisma ja Helinä)
 Katkelma musikaalista Sammon tarina
 Kannelle laivan päästäkää  
 (musikaalista Titanic)
 Karjala 
 (musikaalista Evakko-ooppera) 
 Ypäjän Musiikkiteatteri

Ypäjän kunnankirjasto

Jättikurpitsan kasvatus
Puutarhassani kasvaa kolme isoa 
kurpitsaa, joiden yhteispaino on 
n. 250–300 kg, ja jokaisen ympä-
rysmitta on n. 2 m. Kurpitsojen 
työnimet ovat Mösjöö, Madmuasel 
ja Wäinö.

Hurahdin harrastukseen tutta-
vieni innoittamana keväällä ja sie-
menet ovat peräisin Englannista ja 
muutaman sain keravalaiselta tut-
tavaltani, joka viime vuonna voit-
ti Helsingissä jättikurpitsakisassa 
avomaan sarjassa ensimmäisen 
palkinnon.  SM-kisat vietetään tänä 
vuonna Ruotsinpyhtäällä 2. loka-
kuuta. Raskaaseen sarjaan näillä 
minun kurpitsoillani ei ole asiaa, 
sillä painoa pitäisi olla vähintään 
300 kg.  Minulla oli ongelmana, et-
tä taimet tekivät vain poikakukkia 
heinäkuun puolen väliin asti ja tyt-
tökukat ilmestyivät liian myöhään 
luultavasti liian runsaan typpilan-
noituksen vuoksi.

Harrastus on lähtöisin jenkeistä, 
jossa näitä kasvatetaan ihan to-
sissaan ja kurpitsojen painot ovat 
600–700 kg:n luokkaa.

Siemenet on laitettu multaan 
toukokuun alussa ja istutettu avo-
maalle kesäkuussa harson alle. 
Ravinnoksi riittää hevosenlanta ja 
paljon vettä. Kurpitsa pitää myös 
lämmöstä ja tänä kesänähän sitä 
riitti!

Tämä on höperö harrastus, jo-
hon ihan varmasti jää koukkuun. 
Kasvatus on mielenkiinoista ja 
haastavaa ja sen toivoisi leviävän 
myös Ypäjälle. Laitetaanko ensi 
syksynä hauska kisa pystyyn ja kil-
paillaan isoimmasta kurpitsasta?

Eeva Kari
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Verenpaineenmittausta
 syksyllä 2010

ilman ajanvarausta
Ypäjän Osuuspankin alakerrassa

ke 6.10.2010 klo 10.30–11.30
ke 10.11.2010 klo 10.30–11.30
ke 8.12.2010 klo 10.30–11.30

Tervetuloa!
Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

Verenpaineenmittaus
ilman ajanvarausta

Ypäjänkylän lainausasemalla
keskiviikkona 27.10.2010 klo 10.30–11.30

Tervetuloa!
Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

YPÄJÄN KIRJASTO UUTUUSLUETTELO 8/2010
1 Filosofia. Psykologia.  
Rajatieto 
Keltikangas-Järvinen, Liisa: Sosiaa-
lisuus ja sosiaaliset taidot

2 Uskonto 
Kormilainen, Risto: Myötäkäymisiä 
Sinua kantavat ikuiset käsivarret

3 Yhteiskunta 
Kakko, Marika: Lätkässä : kiekko-
perheen elämää 
Kontula, Anna: Näkymätön kylä : 
siirtotyöläisten asemasta Suomessa 
Korhonen, Ilona: Työn taso riittä-
mätön : kertomus työpaikkakiusaa-
misesta 
Määttä, Paula: Tavallisen erityinen 
lapsi : yhdessä tekemisen toimin-
tamalleja 
Selviämistarinoita 
Lotat : Suomen naisten suuri tarina

5 Luonnontieteet. 
Matematiikka. Lääketiede 
Benneman, Markus: Pistoolirapu ja 
muita eläinmurhaajia 
Ekstrand, Elisabeth: Leivo glutee-
nitonta 
Hermanson, Elina: Oonks mä nor-
maali? : nuoren oma kirja 
Kiminkinen, Tapani: Terveen pape-
rit : maalaislääkäri vastaa nettiky-
symyksiin 
 
6. Tekniikka. Talous. Käsityö. 
Maa- ja metsätalous. 
Kotitalous. Liiketalous 
Davis, Todd: Isän verstas : 25 
mahtavaa yhteisprojektia isälle ja 
lapsille 
Hammerskog, Paula: Tyyliä pui-
koilla 
Höglund, Suvi: Tee itse sisustus-

taulut 
Karisto, Maikki: Lautanauhat : 
suunnittelu ja kutominen 
Olsson, Lillemor: Kunnosta, hoida, 
entisöi  
Falck, Ilkka: Pieniä puutarhaunel-
mia

7 Taiteet. Liikunta 
Jackson, Jake: Kitara : parhaat 
soinnut 
Perkiö, Pia: Unohtumattomia : rak-
kaiden laulujen taustat

86-89 Kirjallisuustiede. 
Kielitiede. Kielet 
Hong, Ying: Hyvien kukkien lapset 
Söderlund, Mats: Urbaani sanakirja

9 Historia, elämäkerrat 
Paavilainen, Sinikka: Työtytöt : ty-
töt isänmaan palveluksessa 
Leppänen, Keijo: Parempi polvi 
Pannaas toi sarka viälä : suku- ja 
kylähistoriaa : Levo-Manninen-
Ypäjä 
Pura, Liisa: Emäntä ja evankelista 
Sodan haavoittama lapsuus 
Suomi, Juhani : Lohen sukua : Urho 
Kekkonen : poliitikko ja valtiomies

82.2. Runot 
Andersson, Claes: Pimeän kirkkaus 
Liehu, Rakel: Älä vielä lähde 
Niemi, Juuli: Yömatkat

84 Aikuisten kertomakirjallisuus 
(D=dekkari) (R=rakkaus) (SF= 
scifi/fantasia) 
Auster, Paul: Näkymätön 
Blomqvist, Anni: Myrskyluoto 
Coelho, Paulo: Valkyriat 
Cook, Robin: Perimä (D) 
Enger, Thomas: Valekuollut (D) 

Gabaldon, Diana: Luiden kaiku 
Gerritsen, Tess: Jääkylmä (D) 
Howard, Linda: Liian kaunis kuo-
lemaan (D) 
Isokallio, Kalle: Vesimeloni 
Itkonen, Juha: Seitsemäntoista 
Jaakko Kustaa: Sotaorvon juoksu-
hauta 
Jalonen, Olli: Poikakirja 
Jalonen, Riitta: Hyvää yötä Irma 
Noora 
James, Peter: Kuoleman kanssa ei 
kujeilla (D) 
Joensuu, Matti Yrjänä: Harjunpää ja 
rautahuone (D) 
Järvelä, Kari: Zombie 
Kaarnakari, Juhan-Ville: Operaatio 
Übung -42 : suomalaisen tieduste-
lun operaatio (sota) 
King, Stephen: Auringonlaskun 
jälkeen (D) 
Knox, Tom: Pahan koodi (D) 
Kostamo, Eila: Isänkuvat 
Kyrö, Tuomas: Mielensäpahoittaja 
Larjavaara, Matti: Ketunmorsian 
(R) 
Lehväslaiho, Reino: Rintamalotat 
(sota) 
Leino, Marko: Kotirauha 
Marciano, Francesca: Matka kuvien 
taakse 
Mustonen, Enni: Lapinvuokko (R) 
Mäkelä, Hannu: Kivi 
Paasilina, Mauri: Ivan Petrov ja 
Helsingin henki (D) 
Pratchetti, Terry: Yövartiosto (SF) 
Pääskynen, Markku: Enkelten kirja 
Salama, Hannu: Sydän paikallaan 
Sirén, Esa: Vastaisku Syvärillä 
(sota) 
Teerialho, Taina: Kesän tunnit 
Tiitinen, Esko-Pekka: Kiven sylissä 
Tuominen, Pirjo: Perintömaat 
Wahlström, Erik: Kärpäsenkesyttäjä 

Verrronen, Maarit: Kirkkaan sel-
keää 
Virtanen, Marja Leena: Aida 
 
Sarjakuvat 
Juba: Kaasua sohvalla! 
 
84 Lasten ja nuorten 
kertomakirjallisuus 
(N=nuoret, L=lapset) 
Agnew, Kate: Dinosauruspäivä (L) 
Doyle, Malachy: Kummitusliiga (L) 
Forde, Patricia: Sammakot eivät 
pidä lohikäärmeistä (L) 
Gahrton, Måns: Luihu-Lokin aarre 
(L) 
King, M. C.: Draaman aineksia (N) 
Llewellyn, Claire: Tuhma haukku 
(L) 
Llewellyn, Claire: Uusi lemmikki 
(L) 
Mikkanen, Raili: Hopearenkaan 
taika (N) 
Mäkipää, Jari: Etsiväkerho Hurri-
kaani ja kiiturivarkaat (N) 
Rakastaa, ei rakasta : pohjoismaisia 
novelleja nuorille (N) 
Reger, Rob: Pimennon päivät (N) 
Stine, R. L.: Haukkuvat Hirviöksi 
(N) 
Thompson, Kate: Yön eläjä (N) 
Wallace, Karen: Kipinäisen kau-
neuspäivä (L) 
Wallace, Karen: Kipinäisen lento-
kone (L) 
Widmark, Martin: Hirviöakatemia 
(L) 
Virtanen, Arto: Anna ja valkoinen 
lintu (L) 
 
Lisäksi runsaasti uusia lasten kuva-
kirjoja ja sarjakuvia!
 
www.lounakirjastot.fi

Hippokisojen 26.8.2010 tulokset
TYTÖT

2006 synt. ja nuoremmat 40 
m: 1. Emilia Toivonen 11,2. 2. 
Kerttu Poutala 11,7. 3. Aino Mä-
kilä 12,0. 4. Laura Touru 12,1. 
5. Roosa Laine 12,3. 6. Minttu 
Levander 12,6. 7. Helmi Heikkilä 
13,1. 8. Neea Virtanen 13,3. 9. Au-
ra Löfstedt 13,4. 10. Lilli Reitto-
nen 13,6. 11. Eveliina Rämö 14,0. 
12. Nella Niemi 14,2. 13. Nella 
Reittonen 15,3. 14. Lumi-Emilia 
Huhtala 15,9. 15. Sanni Mäenpää 
16,1. 16. Emmi Mäkitalo 18,4. 17. 
Alisa Alanko 19,9. 18. Venla Reit-
tonen 20,4. 19. Nanna Kuivamäki 
22,0. 20. Jessi Niemi 22,9. 21. 
Aada Levander 28,3. 22. Emilia 
Männikkö 30,0. 23. Peppi Toivo-
nen 36,8. 24. Helmi Moisander 
37,1. 25. Inka Jaakkola 54,1.

2005 – 2004 synt. 40 m: 1. 
Emilia Kankare 7,60. 2. Veera 
Vuorentausta 9,23. 3. Aurora 
Heinonen 9,81. 4. Matilda Hollo 
10,35. 5. Iida Vastamäki 10,73. 
6. Nelli Moisander 10,86. 7. Siiri 
Seppänen 11,12. 8. Ronja Palo-
vaara 12,26. 9. Vilma Granlund 
12,39. 10. Aino Siren 12,52. 11. 
Emilia Reiman 12,63.

2005 – 2004 synt. pallonheitto: 
1. Emilia Kankare 17,69. 2. Veera 
Vuorentausta 10,50. 3. Iida Vas-
tamäki 8,15. 4. Aurora Heinonen 
8,07. 5. Ronja Palovaara ja Nelli 
Moisander 6,20. 6. Vilma Gran-
lund 5,70. 7. Siiri Seppänen 5,32. 
8. Emilia Reiman 5,25. 9. Matilda 
Hollo 5,00. 10. Aino Siren 4,00.

2003 – 2002 synt. 60 m: 1. 
Riikka Vuorentausta 10,77. 2. Emi-
lia Kilpinen 10,81. 3. Saara Suon-
pää 11,32. 4. Heidi Eskola 11,87. 
5. Sanni Seppänen 12,03. 6. Linnea 
Levomäki 12,15. 7. Noora Haka-
mäki 12,23. 8. Anna Mäkilä 12,46. 
9. Crista Heinonen 12,66. 10. Milla 
Niemi ja Heidi Fält 13,03. 11. Heta 
Mäenpää 13,15. 12. Anni Vastamä-
ki 13,27. 13. Kaisa Käkönen 13,43. 
14. Tiina Rantanen 14,07. 15. Julia 
Ratas 14,67.

2003 – 2002 synt. pituushyp-
py: 1. Riikka Vuorentausta 2,88. 
2. Saara Suonpää 2,85. 3. Emilia 
Kilpinen 2,80. 4. Linnea Levomä-
ki 2,33. 5. Sanni Seppänen 2,28. 
6. Heta Mäenpää 2,13. 7. Milla 
Niemi 2,06. 8. Noora Hakamäki 
ja Kaisa Käkönen 2,05. 9. Pipsa 
Palmu 2,02. 10. Heidi Eskola 2,00. 
11. Anna Mäkilä 1,91. 12. Crista 
Heinonen 1,88. 13. Tiina Ranta-
nen 1,63. 14. Julia Ratas 1,40.

2001 – 2000 synt. 100 m: 1. 
Elina Kauranen 17,08. 2. Pinja 

Fält 18,17. 3. Ida Aaltonen 18,39. 
4. Viia Heikkinen 18,94. 5. Anni 
Airaksinen 19,29. 6. Sini Mäenpää 
20,23. 7. Jenni Moisander 20,76. 
8. Janina Ratas 20,83. 9. Reetta 
Ahokas 21,95.

2001 – 2000 synt. pituushyp-
py: 1. Elina Kauranen 3,16. 2. Viia 
Heikkinen 2,77. 3. Pinja Fält 2,71. 
4. Anni Airaksinen 2,64. 5. Sini 
Mäenpää 2,55. 6. Janina Ratas 
2,34. 7. Jenni Moisander ja Reetta 
Ahokas 2,20.

1999 – 1998 synt. 100 m: 1. 
Julia Oksanen. 15,57 2. Enni Laa-
kio 16,28. 3. Susanne Paija 16,30. 
4. Elina Heinonen 17,46. 5. Laura 
Hätönen 17,42. 6. Carita Heinonen 
19,49.

1999 – 1998 synt. pituushyppy: 
1. Susanne Paija 3,57. 2. Julia Oksa-
nen 3,46. 3. Laura Hätönen 2,90. 4. 
Enni Laakio 2,84. 5. Elina Heinonen 
2,54. 6. Carita Heinonen 2,47.

POJAT
2006 synt. ja nuoremmat 40 

m: 1. Ola Heikkilä 11,1. 2. Miska 
Salminen 12,2. 3. Mikael Paija ja 
Juho Touru 12,8. 4. Justus Kilpi-
nen 13,5. 5. Daniel Fält ja Einari 
Tuomonen 14,2. 6. Toivo Ranta-
nen 15,4. 7. Tuomas Tamminen 
16,2. 8. Bruno Reittonen 16,5. 9. 
Edvin Tuomonen 18,8. 10. Julius 
Fält 19,6. 11. Miro Hollo 20,5. 12. 
Aaro Löfstedt 21,2. 13. Justus Lai-
ne 22,0. 14. Miska Reunanen 26,9. 
15. Veeti Erkkilä 27,4. 16. Santeri 
Rämö 30,4. 17. Tiitus Kilpinern ja 
Akseli Hollo 31,0. 18. Erkka Reu-
nanen 35,8. 19. Eemeli Palovaara 
36,0. 20. Oiva Siren 36,3. 21. Eeli 
Reittonen 43,2. 22. Voitto Huhtala 
43,9. 23. Valtteri Pastuhov 50,7. 
24. Oskari Pastuhov 51,0. 25. Vili 
Palm 57,1.

2005 – 2004 synt. 40 m: 1. Jere 
Kankare 7,43. 2. Manu Mäenpää 
9,16. 3. Santeri Heikkilä 9,37. 4. 
Konsta Vastamäki 9,90. 5. Oskari 
Virtanen 10,74. 6. Jyry Heikkilä 
10,77. 7. Arttu Löfstedt 11,67. 8. 
Aku Rantanen 11,91. 9. Elias Hol-
lo 12,48. 10. Ville Pastuhov 12,49

2005 – 2004 synt. pallonheit-
to: 1. Jere Kankare 25,04. 2. San-
teri Heikkilä 11,70. 3. Oskari Vir-
tanen 11,45. 4. Elias Hollo 9,04. 
5. Ville Pastuhov 8,89. 6. Jyry 
Heikkilä 8,62. 7. Manu Mäenpää 
8,56. 8. Arttu Löfstedt 7,66. 9. 
Aku Rantanen 5,65.

2003 – 2002 synt. 60 m: 1. 
Eemeli Toivonen 10,67. 2. Lee-
vi Toivonen 11,35. 3. Hermanni 
Heikkilä 11,51. 4. Jiri Hirvonen 

Ypäjän Sotainvalidit
ja Naisjaosto

TUPAILTA
Veteraanituvalla maanantaina 25.10.2010 klo 14.00.

TERVETULOA!

110306  SILKKIMAALAUS
Vanha pappila, Rauhalantie, la ja su 13.–21.11.2010. 14 
t. Tuija Pietilä-Estrada. Kurssimaksu 29,00 e. Enintään 
8 opiskelijaa. Koe silkin ihanuus ja tule maalaamaan 
silkkiä. Maalataan eri tekniikoilla ja eri aiheita. Luovuutta 
ja maalaamisen iloa. Nyt joululahjat ajoissa valmiiksi. 
Tervetuloa mukaan. Ilmoittautuneille lähetetään 
kurssikirje. Kurssiajat: 13.11. klo 10–13, 20. ja 21.11. klo 
10–14.15. Ilmoittautuminen viimeistään 5.11.2010.

Vielä on tilaa mm. seuraavilla kursseilla:
830103  KEVYTJUMPPA
Kartanon koulu, liikuntasali, Varsanojantie 97 ke 17.00–
18.00. 8.9.–1.12.2010, 12 t. 12.1.–6.4.2011, 12 t. 
Johanna Sjöblom. Kurssimaksu 41,00 e. 

830106  TEHOJUMPPA 
Kartanon koulu, liikuntasali, Varsanojantie 97, ke 18.00–
19.00. 8.9.–1.12.2010, 12 t. 12.1.–6.4.2011, 12 t. 
Johanna Sjöblom. Kurssimaksu 41,00 e.

JOKILÄÄNIN 
KANSALAISOPISTO
tiedottaa:

Kansallispukuluento 
ti 26.10.2010 klo 18-20 Jokioisten Tietotalolla, 
Humppilantie 9 A, Jokioinen. Järjestäjinä Jokiläänin 
Kotiseutuyhdistys ry ja Jokiläänin kansalaisopisto.  
Kansallispukukonsultti Taina Kangas Suomen 
kansallispukukeskuksesta kertoo tilaisuudessa 
Jokiläänin (Jokioisten) kansallispuvusta. Illan aikana 
nähdään ja kuullaan puvun tarkistusprosessista, 
valmistuk sesta ja käytöstä. 
Opistolaisyhdistys tarjoaa kahvit ja musiikista 
huolehtivat opiston harmonikansoittajat. Tilaisuus on 
ilmainen. Tervetuloa!

12,23. 5. Ilari Koivunen 12,56. 6. 
Roope Reittonen 13,50. 7. Iikka 
Heikkilä 13,65. 8. Valtteri Erkkilä 
13,98. 9. Onni Siren 14,51. 10. 
Juuso Kuivamäki 14,82. 11. Jesse 
Vastamäki 15,27.

2003 – 2002 synt. pituushyp-
py: 1. Eemeli Toivonen 2,54. 2. 
Valtteri Erkkilä 2,33. 3. Hermanni 
Heikkilä 2,15. 4. Jiri Hirvonen 
2,12. 5. Leevi Toivonen 2,10. 6. 
Iikka Heikkilä 2,08. 7. Ilari Koi-
vunen 2,05. 8. Juuso Kuivamäki 
ja Onni Siren 2,00. 9. Jesse Vas-
tamäki 1,60.

2001 – 2000 synt. 100 m: 1. 
Ilari Martti 16,43. 2. Niko Oksa-
nen 16,95. 3. Konsta Mäenpää ja 
Aleksi Kankare 17,50. 4. Janne 
Vuorentausta 17,70. 5. Kalle Kä-
könen 18,70. 6. Saku Lehtonen 
18,75. 7. Akseli Heinonen 18,79. 
8. Valtteri Koivunen 18,85. 9. Kim 
Mäkitalo 19,13. 10. Eetu Niemi 
19,53. 11. Joni Lähteenkorva 

19,62. 12. Markus Hätönen 20,21. 
13. Auku Heikkilä 21,32.

2001 – 2000 synt. pituushyp-
py: 1. Ilari Martti 3,43. 2. Aleksi 
Kankare 3,25. 3. Janne Vuorenta-
usta 3,15. 4. Niko Oksanen 2,86. 
5. Kalle Käkönen ja Konsta Mä-
enpää 2,73. 6. Eetu Niemi 2,66. 
7. Joni Lähteenkorva ja Valtteri 
Koivunen 2,60. 8. Markus Hätö-
nen 2,58. 9. Akseli Heinonen 2,36. 
10. Kim Mäkitalo 2,31. 11. Auku 
Heikkilä 2,24. 12. Saku Lehtonen.

1999 – 1998 synt. 100 m: 1. 
Tuomas Eskola 15,75. 2. Matias 
Kekki 16,55. 3. Aapo Saastamoi-
nen 17,04. 4. Santeri Koivunen 
18,27. 5. Antti Touru 18,35.

1999 – 1998 synt. pituushyp-
py: 1. Tuomas Eskola 3,88. 2. 
Matias Kekki 3,64. 3. Antti Touru 
3,27. 4. Santeri Koivunen 3,23. 5. 
Aapo Saastamoinen 3,18. 6. Oska-
ri Levomäki 2,84.
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Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry.
LOKAKUUN TOIMINTAA

Tarinatupa kokoontuu Veteraanituvalla perjantaina 
8.10. klo 13. Aiheena Summan taistelut Talvisodassa.
Kuukausikokoontuminen Veteraanituvalla 
lauantaina 9.10. klo 13. 
Naistenpiiri kokoontuu Veteraanituvalla tiistaina 
19.10. klo 14. 
Kirjoittajapiiri kokoontuu Lea Reunasella perjantaina 
22.10. klo 14.
Jos olet kiinnostunut toiminnastamme, ota yhteys 
johtokunnan jäseniin tai soita Keijolle 050 363 6624.

maanantaina 1. marraskuuta klo 19.00 Kaija 
Suksella, os. Vellinkimäentie 254. 
Kosmetologi Satu Tamminen kauneushoitola 
Sabriinasta. Aiheena on aikuisen naisen ihon hoito.
Tervetuloa.

Ypäjän Eteläiset  
Maa- ja kotitalousnaiset
TUPAILTA

Seurakuntakodilla keskiviikkona 13. päivänä 
lokakuuta 2010 alkaen kello 14.00. 
Aluksi nautimme kahvit, jonka jälkeen ja laulamme 
virsiä uuden kanttorimme johdolla. 
Kertaamme kesän tapahtumia ja suunnittelemme 
syksyn ja tulevan talven ohjelmaa. 
Tervetuloa syyskauden avaukseen!

Ypäjän Sotaveteraanit, 
Naisjaosto sekä 
kannattajajäsenet
ILTAPÄIVÄTILAISUUS

ammutaan lauantaina 9.10. alkaen klo 12 Ypäjän 
ampumaradalla. 
Osallistumismaksu on 2 €, sisältää kahvin ja pullan. 
Nuotio taukopaikalla, omat makkarat mukaan!

Reserviläisten 
perinneasekilpailu

Mannisten kyläkerho
kokoontuu tiistaina 5.10.2010 klo 18 

Soili Juhalalla ja Markku Kautilla.

TERVETULOA!

SPR:n Ypäjän osaston
SYYSKOKOUS

Palvelukeskuksen kabinetissa 1.11.2010 klo 18.30.
Hallitus klo 18.00.

Tervetuloa!

Maatalousnaiset, maamiesseurat ja MTK Lounais-
Häme järjestävät jäsenilleen matkan musikaalin 
maailmaan:  
Tampereen Työväen Teatteri: 
Musikaali CHICAGO
Teatteriesityksenjälkeen nautimme iltapalaa 
tanssin merkeissä ravintola Hämeensillassa. 
Matkan jäsenhinta 60 euroa sisältää kuljetuksen, 
teatteriesityksen sekä iltapalan.
Kuljetuksen aikataulu: Ojalan kauppa klo 16.15, 
Kuusjoki 16.30, Perttula 16.40, Ypäjänkylän 
Seuraintalo 16.50. Tampereelta lähdemme kotiin päin 
n. klo 1.00. 
Ilmoittautumiset lokakuun 15. päivään mennessä 
Kaija Suksi 050 516 9302 tai Matti Alanko 050 347 9045.

Maamiesseurat, Maatalousnaiset ja 
MTK-Lounais-Häme

YPÄJÄN MAATALOUSVÄKI
LÄHTEE TEATTERIIN

20.11.2010

Koneagria Jyväskylä lauantaina 23.10.2010
Maamiesseura yhdessä MTKn kanssa järjestää 
jäsenille linja-automatkan Jyväskylään KoneAgria 
näyttelyyn. Matkan hinta 30 euroa, sisältää matkat ja 
pääsylipun. Linja-auto pysähtyy seuraavasti: Ojalan 
kauppa klo 7.30, Käännesillan VPK 7.35, Kuusjoki 
7.40, Perttula 7.50, Ypäjänkylän Seuraintalo 7.55. 
Takaisin kotiinpäin lähdemme Jyväskylästä noin klo 
16.00.
Ilmoittautumiset 19.10.2010 mennessä Matti Alangolle 
050 347 9045, (02) 767 3907.

Ypäjän Eteläinen Maamiesseura ja MTK-Lounais-Häme

*  *  *  *  *
Ypäjän Eteläisen Maamiesseuran

VUOSIKOKOUS
Ypäjän Eteläisen maamiesseuran sääntömääräinen 
vuosikokous pidetään lauantaina 23. lokakuuta 2010 
järjestettävän konenäyttelyretken yhteydessä.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 6 § mukaiset asiat.

Hallitus

Ypäjän Eteläinen Maamiesseura ry
NÄYTTELYMATKA

tiistaina  19.10.2010 Aino Tuuralla,  Perttulan 
Tuurankulmalla klo 19.00.
Käsitellään syyskokoukselle määrätyt asiat. 
Lämpimästi tervetuloa mukaan myös uudet naiset!  
JOHTOKUNTA  kokoontuu klo 18.00. 
Tervetuloa!   JOHTOKUNTA

Ypäjän Keskustanaisten 
SYYSKOKOUS

Perhe Liikkuu -tapahtuma
ti 5.10 klo 18–19 Kartanon koululla.
Temppurata, satujoogaa, leikkejä ja pelejä.
Tule liikkumaan yhdessä lasten kanssa.
Mehutarjoilu! Tilaisuus on maksuton.

MLL Perheen  
viikolla tapahtuu:

Hyvää yötä, herra Hakkarainen
lauantaina 4.12.
Bussi lähtee klo 15.30 Jokioisten S-Market, 
klo 15.40 Ypäjän ent. matkahuolto.
Hinta: 14 € jäsenet / 17 € muut. Sitovat 
ilmoittautumiset 7.11. mennessä, 
puh. 040 822 7881 / Heidi.

Teatteriretki 
Turkuun

LÄHDE MAAILMAN ENSIMMÄISEEN 
HEVIMUSIKAALIIN!
1827 - Infernal Musical tykittää korkealta ja kovaa!
Ilmoille kajautetaan ulkomaisen ja kotimaisen heavy 
metallin infernaalisimpia klassikkobiisejä kautta 
aikain. Lisätietoja: http://www.1827.fi. 
Turun Nuori Teatteri la 22.1.2011 klo 18.27
Varmista paikkasi 14.10. mennessä, puh. 040 822 
7881 / Heidi. Hinta: 28 € jäsenet / 31 € muut. Bussi 
klo 16.50 Jokioisten S-market ja klo 17.00 Ypäjän 
ent. matkahuolto.

Nyt hevimusiikin 
ystävät liikkeelle, 
VIELÄ EHTII:

10.10.10 klo 10
TALKOOT LAVALLA
Maittavat muonitukset kaikille!
Tervetuloa.

Ypäjän Metallityöväen ammattiosasto 158
EHDOKKAIDEN ASETTELUKOKOUS

Veteraanituvalla 27.10. klo 17.30
Toimikunta kokoontuu klo 17.00.

Puheenjohtaja

Huomioi uudet vuorot ja muut muutokset! Vuorot 
ovat kuntoliikuntapohjaisia ja voimassa niin kauan 
kuin osallistujia käy tarpeeksi. Vuoroilla on mahdollista 
liittyä jäseneksi ja pakollisena varusteena ainoastaan 
tahraamattomat sisäpelikengät (paitsi lavatanssikurssilla 
tanssimiseen sopivat). Osallistujia ei ole vakuutettu, 
suosittelemme henkilökohtaisen tapaturmavakuutuksen 
hankkimista.
Lavatanssikurssi: Lavatanssien (valssi, foksi, tango, 
humppa, jenkka, polkka, masurkka, jive, fusku, bugg, 
boogie woogie, lindy hop, discoswing, samba, rumba, 
cha-cha) opettelemista osallistujien mielenkiinnon 
mukaan maanantaisin kello 17.30-19.00 Kartanon koululla 
(Varsanojantie 97). Vuoro sopii kaikentasoisille, on kaikille 
avoin ja osallistumismaksu jäseniltä kolme euroa/kerta, 
muilta kuusi euroa/kerta. Ohjaajina toimii Ritva ja Kimmo 
Hallapelto.
Aikuisten salibandy: Salibandyn pelaamista torstaisin 
ja 5.10.2010 alkaen myös tiistaisin kello 19.30-21.00 
Liikuntahalli Pertunkaaressa (Pertuntie 5). Vuoro on 
1945-1994 syntyneille jäsenille ja ilmainen. Vuoroa ei ole 
21.10.2010.
Aikuisten ja seniorien lentopallo: Lentopallon pelaamista 
tiistaisin ja perjantaisin kello 10.00-12.00 Liikuntahalli 
Pertunkaaressa (Pertuntie 5). Vuoro on 1994 syntyneille 
ja vanhemmille jäsenille sekä ilmainen. Vuoroa ei ole 
22.10.2010.
Aikuisten lentopallo: Lentopallon pelaamista tiistaisin 
kello 18.00-19.00 Liikuntahalli Pertunkaaressa (Pertuntie 5). 
Vuoro on 1945-1994 syntyneille jäsenille ja ilmainen.
Nuorten salibandy: Salibandyn pelaamista ja muuta 
lajiin liittyvää liikuntaa maanantaisin kello 18.00-19.30 
Liikuntahalli Pertunkaaressa (Pertuntie 5). Vuoro on 1995-
1997 syntyneille jäsenille ja ilmainen.
Lasten salibandy: Salibandyn pelaamista ja muuta 
lajiin liittyvää liikuntaa 4.10.2010 alkaen maanantaisin 
ja keskiviikkoisin kello 16.30-18.00 Liikuntahalli 
Pertunkaaressa (Pertuntie 5). Vuoro on 1998-2000 
syntyneille jäsenille ja ilmainen.
Tenavien salibandy: Salibandyn pelaamista ja muuta 
lajiin liittyvää liikuntaa keskiviikkoisin kello 18.00-19.30 
Liikuntahalli Pertunkaaressa (Pertuntie 5). Vuoro on 2001-
2004 syntyneille jäsenille ja ilmainen.
Tenavien lentopallo: Lentopallon pelaamista ja muuta lajiin 
liittyvää liikuntaa maanantaisin kello 18.00-19.30 Perttulan 
koululla (Perttulantie 57). Vuoro on kaikille 2001-2004 
syntyneille ja jäsenille ilmainen, muilta kaksi euroa/kerta. 
Vuoroa ei ole 18.10.2010.
Sulkapallo: Sulkapallon pelaamista torstaisin kello 18.00-
19.30 Liikuntahalli Pertunkaaressa (Pertuntie 5). Vuoro on 
kaikenikäisille jäsenille (alle 15-vuotiaat 15-vuotta täyttäneen 
seurassa) ja ilmainen. Vuoroa ei ole 21.10.2010.

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

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

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

Yhteis-
palvelupiste

Lähipoliisin vastaanotto yhteispalvelupisteessä 4.10.2010 
(joka kuukauden 1. maanantai) klo 13–15.

KIRJASTO 
YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO
Perttulantie 59, 32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5269
puh. (02) 7626 5268, 050-5626 301 (kirjastonjohtaja, 
kulttuuriasiat)
ypajan.kirjasto@ypaja.fi 
www.ypaja.fi/fi/kunta/kuntalaiselle/asuminen/kirjasto
www.lounakirjastot.fi 
 
TALVIAUKIOLOAJAT 1.9. ALKAEN
ma klo 13-19  
ti  klo 13-19 
ke klo 13-19  
to klo 10-16 
pe klo 10-16  
sekä kuukauden 2. ja 4. lauantai klo 11-15
(syyskauden seuraavat lauantait:  9.10., 23.10., 
13.11., 27.11., 11.12.) aattopäivinä klo 10-15

 * * * * *
YPÄJÄNKYLÄN LAINAUSASEMA  
Ypäjänkyläntie 951, 32140 Ypäjä as
puh. 050 363 0508

AUKIOLOAJAT  
ti klo 17-19  
ke  klo 10-12  
sekä kerran kuussa lauantaina klo 10-13  
(syyskauden seuraavat lauantait:  2.10., 13.11., 4.12.)

* * * * *
KIRJASTON SATUTUNNIT SYYSKAUDELLA: 
Syksyn satutuntikausi jatkuu maanantaisin klo 10. 
Vielä ehtii hyvin mukaan satutunneille! Seuraavat 
satutunnit ovat: 4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11. 
ja 13.12. Tervetuloa satutunneille kivojen kirjojen ja 
askartelun pariin! Satutunneille ovat alle kouluikäiset 
lapset tervetulleita vanhemman

* * * * *
LOKAKUUN NÄYTTELY:
Seija Saarikoski-Silvolan ”Serengeti elää” 
-valokuvanäyttely

* * * * *
POISTOKIRJAMYYNTI: 
Kirjaston eteisaulassa jatkuva poistettujen kirjojen, 
lehtien ja levyjen myynti.  
Hinnat: Kirjat ja levyt 0,50 €, lehdet 0,10 € TAI 3 € / 
KASSI! Tervetuloa tekemään löytöjä!

* * * * *
FACEBOOK
Ypäjän kirjasto on nyt myös Facebookissa, ja 
löytyy haulla ”ypäjän kirjasto”. Tervetuloa faniksi, 
jolloin saat ajankohtaiset kirjastoa ja kulttuuritointa 
koskevat tiedot kaikkein nopeimmin! Myös kirjaston 
kuvagalleria löytyy Facebook-sivultamme.

Ypäjän kunta järjestää 
ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
torstaina 14.10.2010 (sekä 18.11. ja 16.12.2010)
Lähtö Ypäjän torilta 14.10.2010 klo 9.30 ja paluu 
Forssasta noin 12.00.
Matkan hinta on 11 euroa/henkilö. Forssassa taksi 
ajaa kauppakeskuksiin (Prisma, Citymarket) ja 
tarpeen mukaan Forssan keskustaan. 
Tiedustelut asiointimatkasta Taksi Tuomas Sirén puh. 
040 757 5833 tai koulutoimensihteeri Auli Hossi puh. 
050 574 7739.

Uusi koordinaattijärjestelmä 
Forssan seudulle
Forssan kaupunki, Jokioisten ja Tammelan sekä 
Ypäjän kunnat siirtyvät kartta- ja paikkatietotuotannossa 
uuteen yleiseurooppalaiseen ETRS89-koordinaatti-
järjestelmään. Kartastotöissä käytetään 9.10.2010 
alkaen julkisen hallinnon suositusten (JHS 153 ja 154) 
mukaista EUREF-FIN -tasokoordinaatistoa. Alueella 
olevat korkeusjärjestelmät säilyvät ennallaan.
Kartta- ja paikkatietoaineistoja luovutetaan 9.10.2010
jälkeen pääsääntöisesti uudessa ETRS-GK24 -taso-
koordinaatistossa ja kunkin alueen korkeusjärjestelmässä.
Ypäjän kunta
Tekninen toimisto

Avoin päiväkoti
Toimintakeskuksessa (Perttulantie 24) perjantaisin 
klo 9.30 – 11.30.  Asiakasmaksu 2 € / kerta / perhe 
(laskutetaan puolivuosittain). Lisätietoja: Anja Perälä 
puh. 7626 5224 tai 7626 5230.
 1.10. Maalausta vesivärein
 8.10. Oma lelu mukaan     
 15.10. Syksyaskartelu
 22.10. Ei avointa (syysloma)
TERVETULOA MUKAAN! 

Perusturvalautakunta

Kesän 2010 kuntoiluarvonnat
Kuntovihkot: 
1. Hannu Kalmi
2. Leena Lintukangas
3. Jari-Pekka Salmi
4. Mirja Hänninen
5. Anu Vuorinen
6. Kalle Alanko
7. Aliisa Laakso
8. Kirsti Kangas
Palkinnot noudettavissa kunnan 
yhteispalvelupisteestä lokakuun ajan.

Kuntokortit:
1. Leena Moisander
2. Margit Laine
3. Eila Puolamäki
4. Lahja Kare
5. Mira Karhu

Liikuntakalenteri
Maanantai 
13.00–14.00 Ypäjäläisten yli 60-vuotiaiden kuntosalivuoro.   
 Palvelukeskus. Alkeisryhmä II. 
14.00–15.00 Ypäjäläisten yli 60-vuotiaiden kuntosalivuoro.   
 Palvelukeskus. Jatkoryhmä I. 
16.30-18.00 Lasten salibandy alkaen 4.10. Pertunkaari. 
 Ypäjän Yllätys.
17.30-19.00 Lavatanssikurssi. Pertunkaari. Ypäjöän Yllätys.
18.00–19.00 Lasten kerho 4.10. alkaen. Ypäjänkylän koulu.
18.00–19.30 Tenavien salibandy. Pertunkaari. Ypäjän Yllätys.
18.00-19.00 Tenavien lentopallo. Perttulan koulu. Ypäjän Yllätys.
19.00–20.00 Jumppa, Naisvoimistelijat. Kartanon koulu, 
 ohj. Meri Niemi. Tiedustelut Ritvalta, 050 545 5474.
19.00–20.00 Keppijumppa alkaen 11.10. Ypäjänkylän koulu.

Tiistai
10.00–12.00 Aikuisten ja Seniorien lentopallo. Pertunkaari. 
 Ypäjän Yllätys.
14.00–15.00 Ypäjäläisten yli 60-vuotiaiden kuntosalivuoro.   
 Palvelukeskus. Jatkoryhmä II.
15.15–16.45 Superliikkis 3-6 -luokkalaisille. Kartanon koulu. 
 Ypäjän kunta. 
18.00–19.30 Ohjattu kuntosali. Pertunkaari. Ypäjän kunta. 
18.00–19.30 Aikuisten lentopallo alkaen 5.10. Pertunkaari. 
 Ypäjän Yllätys.
19.30–21.00 Aikuisten salibandy alkaen 5.10. Pertunkaari.
 Ypäjän Yllätys.

Keskiviikko
13.00–14.00 Ypäjäläisten yli 60-vuotiaiden kuntosalivuoro.   
 Palvelukeskus. Alkeisryhmä I.
14.00–15.00 Ypäjäläisten yli 60-vuotiaiden kuntosalivuoro 
 Palvelukeskus. Jatkoryhmä I.
16.00–18.00 Lasten salibandy alkaen 6.10. Pertunkaari. 
 Ypäjän Yllätys.
17.00–18.00 Kevyt jumppa. Kartanon koulu. 
 Jokiläänin kansalaisopisto.
18.00–19.00 Tehojumppa. Kartanon koulu. 
 Jokiläänin kansalaisopisto.
17.00–18.00 Kevyt jumppa. Kartanon koulu. 
 Jokiläänin Kansalaisopisto. 
18.00–19.00 Tehojumppa. Kartanon koulu. 
 Jokiläänin Kansalaisopisto. 
18.00–21.00 Avantouinti alkaen 6.10. Piilikangas. Piilikankaan
 Pingviinit ja Kuusjoenkulman kyläyhdistys.
18.00–19.30 Tenavien salibandy. Pertunkaari. Ypäjän Yllätys.

Torstai
14.00–15.00 Ypäjäläisten yli 60-vuotiaiden kuntosalivuoro.   
 Palvelukeskus. Jatkoryhmä II.
16.00–17.30 Lasten kansantanssikerho alkaen 7.10. 
 Perttulan koulu.
18.00–19.30 Sulkapallo. Pertunkaari. Ypäjän Yllätys.
19.30–21.00 Aikuisten salibandy. Pertunkaari. Ypäjän Yllätys.
17.30–18.30 Body Pumppi. Kartanon koulu. Naisvoimistelijat. 
 Ohj. Eeva Mikkola (3 e/krt).

Perjantai
10.00–12.00 Aikuisten ja Seniorien lentopallo. Pertunkaari. 
 Ypäjän Yllätys.

Sunnuntai 
15.00–18.00 Avantouinti alkaen 3.10. Piilikangas. 
 Kuusjoenkulman kyläyhdistys. 

Lisäksi Ypäjällä järjestävät liikuntaa monet muut tahot. Seuraa myös 
heidän nettisivustojaan, esim. Loimijoki Golf, Ypäjän Ratsastajat jne.

HUOM!
Liikuntakalenterin tilanne elää jatkuvasti, seuraa www.ypaja.fi 
sivustoja ja ota tarvittaessa yhteyttä myös järjestävään tahoon.

Lisätietoja liikunnanohjaaja merja.kivimaki@ypaja.fi tai puh. 050 433 9002.

Ikäihmisten kuntokausi
Ypäjälläkin vietetään vanhusten viikkoa 3.10–
10.10.2010. Vanhusten viikon juhla pidetään 
torstaina seurakuntakodilla klo 10.30. Iltapäivällä klo 
14.30 siirrytään museolle viettämään ulkoilupäivää. 
Ohjelmassa on luontopolkua, sauvajumppatuokio ja 
kahvitarjoilu. Tilaisuuksissa jaetaan ulkoilukortteja 
joihin merkitään oma päivittäinen ulkoilukerta.
7.10.2010 starttaa myös uutuutena Ikäihmisten 
kuntokausi joka kestää vuoden loppuun saakka. 
Kuntokauden aikana kortteihin merkitään ulkoilukerrat 
ja täytetyt kortit palautetaan Palvelukeskukseen tai 
kunnantalon yhteispalvelupisteeseen. Palauttaneiden 
kesken suoritetaan arvonta.

Vesijumppa Forssan vesihelmessä viljelijöille on käynnissä 
ja ollut jälleen suosittu. Syksyn jäljellä olevat päivät ovat pe 
klo 11.30 alkaen: 1.10., 8.10., 15.10., vk. 42 ei jumppaa, 
29.10., 5.11., 12.11., 19.11., 26.11. ja 3.12.

*   *   *   *   *
10.10.2010 Ypäjän viljelijöiden kirkkopyhä kello 10.00 
alkaen. Tämän jälkeen Ypäjänkylän Maa- ja kotitalousnaiset 
tarjoavat kahvin seurakuntakodilla. Tervetuloa !

*   *   *   *   *
MTK Tammelan ja MTK Lounais-Hämeen yhteinen 
syyskokous pidetään ma 22.11.2010 kello 18.00 
alkaen Forssan Auto-Kehässä (Nissan ja Peugeot -liike ) 
osoitteessa Tölönkaari 1. Syy paikanvalintaan on Nissanin 
ja MTK:n yhteistyö mm. merkittävien jäsenetujen muodossa 
MTK jäsenille. Liiton edustaja myös paikalla.  
Alustava aikataulu:
klo 18.00 kahvi
klo 18.30 Auto-Kehän edustajien puheenvuoro
klo 19.00 MTK Hämeen edustajan puheenvuoro
klo 19.30 MTK Tammelan ja MTK Lounais-Hämeen 
syyskokoukset alkavat samanaikaisesti.

*   *   *   *   *
Seitsemännet MTK yhdistyksien / Sikakerhon yhteiset 
pikkujoulut pidetään pe 3.12.2010 kello 19.00 alkaen Paijan 
Maatilamatkailussa kello 19.00 alkaen. Illan ohjelmasta 
vastaa taikuri Risto Pajunen. Illan tanssiorkesterina on 
Jaana Pölläsen orkesteri. MTK Ilmoittautumiset sihteerille 
mikahannu@luukku.com tai p.050-3478380. Sikakerhon 
ilmoittautumiset pj Kirsi Siikonen joko 
kirsi.siikonen@luukku.com tai puhelin 050 540 1826. 
Illalliskortin hinta perinteinen 25 euroa / henkilö.

MTK Lounais-Häme

MTK Lounais-Häme 
tiedottaa
Tiedote lokakuu 2010

Ypäjänkylän Maa- ja 
kotitalousnaiset
LOKAKUUN TOIMINTAA

KEPPIJUMPPA alkaa maanantaina 11.10. klo 19.00 
Ypäjänkylän koululla. Vetäjänä toimii Maarit Rantanen. 
Tervetuloa mukaan.. 
TUPAILTA Seuraintalolla tiistaina 19.10. klo 19.00.


