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Vanhustenviikolla Palvelukeskuksessa
Yhdessä
vahvempia!

Vanhustenviikon torstaina oli Valtakunnallinen iäkkäiden ulkoilupäivä. Palvelukeskuksen asukkaat
ulkoilivat ja kahvittelivat kauniissa
syysilmassa museolla.
Kiitokset Ypäjänkylän Maa- ja
kotitalousnaisille kahvitarjoilusta
sekä sairaanhoitajaopiskelijoille ja
vapaaehtoisille ulkoilutus avusta.
Vanhustenviikon perjantaina toteutettiin lasten ja vanhusten yhteinen satuhetki Ruustinna-kodissa.
Kiitokset perhepäivähoitajille
Ritvalle ja Seijalle sekä lapsille.

Lipaspäivä

torstaina 29.11.2012
Tule tyhjentämään säästölippaasi,
saat mukaasi joulukalenterin.
Joulupukki on paikalla:
klo 10.00–12.00
klo 14.00–17.00

Tarjolla mehua ja pipareita.

Tervetuloa!

TERVETULOA
juhlimaan kanssamme
la 15.12.2012 klo 16.00
Paijan Juhla-Areenalle

Anne ja Jari Rämö

Vp. 1.12. mennessä p. 050 562 3116, jari.ramo@jippii.fi
Ei kukkia. Mahdolliset muistamiset Harrastetilille 553902-213832

Parturi-kampaamo Outi Perho
Katinhännäntie 298, puh. 050 372 1172
Wellan pikkujoululahjoja 26.11. alkaen. Tervetuloa!

Lämmin kiitos äänestäjilleni!
Matti Alanko

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

YPÄJÄN
TAKSI
Puh. (02) 727 1180

VUOKRATAAN

Paritalosta 3h+k+s 77 m2.
Vuokra 570 €/kk.
Vuokratakuu 2 kk.
Myynti myös mahdollista.
0400 121 610

Kaksio 57,5 m2

Kallenpolulta. Hp. 67 000 e.
Lisätiedot 040 701 4195

Tervetuloa kahville Ypäjän torille
lauantaina 10.11.2012 klo 11.00 alkaen.
Suuret kiitokset Marjut Hollolle,
Päivi ja Juha Mattilalle, Anna-Mari Reimanille ja
Harri Kasuriselle antamastanne avusta.
Ypäjän Kokoomus ry

Hieronta, päähieronta, Lympha Touch
Fysikaalinen hoito

Fysioterapeutti Satu Vaarula

Myydään

Kiitos kaikille äänestäjillemme!

Muistapas isää lahjakortilla!
Varsanojantie 8
p. 0400 430 088
hyvinvoi.net

Kiitos äänestäjilleni!
Pirjo-Riitta Palonen

Sydämellinen kiitos luottamuksesta!
Pienten ja suurten puolesta!

Mirja Jokio

Kiitos kaikille äänestäjille!

Jari Hepomaa

LÄMMIN KIITOS LUOTTAMUKSESTA
Jatketaan työtä itsenäisen Ypäjän
asukkaiden palveluiden turvaamiseksi.
Juhani Kaunela
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Risto Ahti muistelee
Risto Ahdin uusin
kirja ”Jestas sentään –
Risto Ahti muistelee”
www.kustannushd.fi
(Kustannus
HD)
julkaistiin lokakuussa
2012. Kirjan on
toimittanut Arto Pietilä.

Risto Ahti - Jestas sentään!

linkylän ja Palikkalan kautta
takaisin Vaulammille. Vuonna
1957 koulunkäynti jatkui taas
Lautelasta käsin, ja keväällä
1962 Risto pääsi ylioppilaaksi.
Saman vuoden lokakuussa hän
lähti suorittamaan asepalvelusta
Helsinkiin Kaartin pataljoonaan
”Jokaisen ihmisen elämä on ja armeijasta päästyään aloitti
Jestas sentään!
ainutkertainen. Jokaiselle sattuu syksyllä 1963 teologian opinnot
vuorotellen”Näin
iloja
ja suruja ja jo- Helsingin yliopistossa. Risto
päivänvalon yhdeksän kuukautta myöhemmin, kun
kuului
siihen ikäpolveen, joka
pa arkipäivässä
myös
jatkosota olion
alkanut
kesällähaus1941. Synnyin
Rauhalinnan
keittiön takaisessa
kamarissa.
Kätilö oli tullut
ja niin
sai kirkolta
mahdollisuuden
ajaa mopekoja tapahtumia.
Olen
iloinen
potra poika syntyi. Pojalle oli outoa, kun koulussa mainittiin
dilla
säädetyn
iän saavutettuaan,
siitä, että sukunimi
olen pitänyt
päiväkirAhti. Ketä opettaja oikein tarkoittaa? Ei ainakaan
minua, mutta olin pappisuraväärässä. Oikea sukunimeni
oli Ahti!”
ja mopolla
hän myös matkasi
jaa koko 45-vuotisen
1964 leiriohjaajaksi
ni aikana ja
kauemminkin.”
Risto
Ahdin elämä on täynnä yllätyksiä jaheinäkuussa
käänteitä. Nuorena poikana,
ylioppilaana,
teologian opiskelijana,
pappina,
Mellilän
Mustajärvelle. SamaJatkosodan
aikaan
keväällä
kirkkoherrana, rovastina, perheenisänä, ruskamatkojen
na jakesänä
hänen vanhempansa
1942 syntynyt
Ahti
muis-kirjailijana
vetäjänä,Risto
maratonien
taivaltajana,
uskon
luojana. Uskomaton
elämä ja eläuskomatonmuuttivat
päiväkirja, jonkaRauhalinnasta Sometelee tuoreessa
kirjassaan
pohjalle tämä kirja rakentuu.
määnsä viime kevään traagisiin ron keskustaan.
Risto valmistui papiksi 1967,
tapahtumiin asti. Myös valokuvia on runsaasti. Päätös kirjan ja hänen ensimmäinen työpaikjulkaisemisesta tehtiin yli vuosi kansa oli Salo-Uskelan seurakunnan papinvirka senaikaisella
sitten.
Aluksi Risto muistelee lap- virkanimikkeellä ”virallinen apusuuttaan Someron Lautelan ky- lainen”. Pappisvihkimys tapahtui
lässä. Vanhempien maatilan ni- 30.5.1967 Turun tuomiokirkosmi oli Rauhalinna, ja kun poika sa. Arkkipiispa Martti Simojoki
oli aina kuullut puhuttavan vain suoritti vihkimisen ja avustajien
”Rauhalinnan Ristosta”, kou- joukossa oli mm. Ambo-Kaluun mennessä tuntui oudolta, vangon piispa Leonard Auala.
jälkeen vietettiin
kun opettaja käytti sukunimeä Tilaisuuden
9 789525 964479
kahvihetki piispantalossa. Tuosta
Ahti.
Isoveli Raimo lähti merille tilaisuudesta jäi Riston mieleen
vuonna 1949 ja asettui myöhem- akateemikko Yrjö Väisälän lämmin Yhdysvaltoihin, missä hän min ja ystävällinen puhe.
Perjantai-iltaisin Risto matedelleen asuu. Riston lapsuuden
kohokohtia oli pääsy isän mu- kusti mopolla tai linja-autolla
kana Helsingin olympialaisiin. vanhempiensa luo Someron
Hän oli katsomassa olympiasta- Havuharjunmäelle, ja lauantaidionin ulkopuolella, kun Emil aamuna piti taas lähteä takaisin
Zatopek juoksi maratonin voit- Saloon. Vanhempiensa kotona
tajana kohti maalia. Varmaan jo hän tapasi kerran myös Unto
tämä tapahtuma viritti Ristossa Monosen. Heinäkuussa 1968
kiinnostuksen kestävyysjuok- Ristolla oli saman pyhän aikana
peräti 13 kastetta. Hän kiirehti
suun.
Risto ei halunnut ryhtyä koti- mopolla ajaen kastetilaisuudestilansa isännäksi, vaan päätti läh- ta toiseen. Mopolla päristelevä
teä opintielle. Hän aloitti oppi- nuori pappi ei ehkä ollut katukoulun Somerolla syksyllä 1955. uskottava, ja luultiinpa häntä
Seuraavana vuonna hän asui Jo- joskus kiertäväksi valokuvaajakkioisilla Vaulammin meijerillä, sikin.
Ensimmäisen ruskamatkanmissä hänen äitinsä, meijerikkö
ja kirjanpitäjä, hoiti meijeritoi- sa Lappiin Risto teki salolaisminnan lopettamiseen liittyvät ten kanssa syksyllä 1968, ja tuo
tehtävät. Koulunkäynti Somerol- ruskamatkaperinne jatkui sitten
la oli siihen aikaan helpompaa koko hänen pappisuransa ajan.
Vaulammilta kuin Lautelasta Myös talvimatkoja Lappiin on
käsin parempien linja-autoyhte- tehty vuosittain. Useimmin on
yksien ansiosta. Risto sai myös majoituttu Jerishotellissa Muoensimmäiset vaikutelmat Ypä- nion Jerisjärven rannalla.
Kirjan kansikuva on otettu
jästä tehdessään ikätoveriensa
kanssa pyöräretken Vaulammin Lapin ja Norjan matkalla vuontietä Ypäjän kirkolle ja Köl- na 1970. Saman vuoden pyhäinISBN 978-952-5964-47-9

RISTO AHTI

Jestas sentään!
Risto Ahti muistelee

päivänä vietettiin Liisa Sepän ja
Risto Ahdin häät Salossa. Avioliitosta syntyivät lapset Jakko
ja Hanna, jotka kävivät koulua
Ypäjällä ja pääsivät ylioppilaiksi Forssan lukiosta. Molemmat
lapset asettuivat Helsinkiin,
Jaakko kaupan, Hanna opetuksen alalle. Liisa Ahdin vanhemmat, Someron kirkkoherrana toiminut lääninrovasti Erkki Seppä
ja ruustinna Hilkka Seppä, olivat
molemmat pohjalaisia, joten
Ristolle tuli tutuksi varsinkin
Lappajärvi, missä apen kotitalo
sijaitsi.
Risto Ahti piti vaalisaarnansa
Ypäjän kirkossa ”Hyvän paimenen sunnuntaina” huhtikuussa
1972, ja huhtikuun lopulla hänet valittiin Ypäjän seurakunnan
kirkkoherraksi. Ahtien muuttokuorma saapui Salosta Ypäjän
pappilaan 31.8.1972. Risto Ahdin virkaansiunaamisen suoritti
syksyllä 1972 piispa Erkki Kansanaho.

Kolmena ensimmäisenä virkavuotena Riston lähin työtoveri
oli kanttori Tapio Laurila. Tuohon aikaan vitsailtiin TV-sarjaa
muistellen ”pyhimysten seikkailevan”, kun pappi ja kanttori
kiertelivät tilaisuuksissa, mm.
suosituissa ”joulupuhauksissa”, joissa Risto puhui ja Tapio
töräytti trumpetillaan ilmoille
jouluisia sävelmiä. Puhauksia
pidettiin mm. kyläkaupoissa,
joita silloin oli Ypäjälläkin vielä
useita. 1980-luvun alusta alkaen
rakennettiin kirkkoon jouluajaksi jouluseimi Hanna Ahdin aloitteesta.
Finlandiahiihtoon Hämeenlinnasta Lahteen Risto osallistui
ensimmäisen kerran kevättalvella 1982. Seuraavana kesänä
alkoi Riston maratonjuoksuharrastus. Eräässä kirjan valokuvassa Risto juoksee vuoden 1990
Helsinki-maratonilla, ja viimeksi Risto juoksi katumaratonin
Helsingissä elokuussa 2011. Hän

on osallistunut myös ”lukemattomiin” muihin juoksutapahtumiin, mm. Forssan Suviiltoihin.
Toisessa kirjan kuvassa Risto
on maratonmatkalla Kuubaan
vuonna 2009. Maratoneja Risto
on juossut kaikkiaan 81, näistä
parikymmentä ulkomailla.
Risto on antanut panoksensa
myös Ypäjän musiikkiteatterille. Kesästä 1988 lähtien hän on
esittänyt pappia näytelmissä Jokivarsien laulu, Viulunsoittaja
katolla ja Evakko-ooppera. Vuosina 2003–04 esitetyssä Paavo
Liskin ohjaamassa Sammon tarinassa Risto esitti kalevalaista
Ukko ylijumalaa ja joutui roolissaan seisomaan yhdeksän metriä
korkean sateenkaaren päällä kapealla käytävällä, jossa oli kaide
vain taustapuolella.
Rovastin arvon Risto sai vuonna 1992.
Syksyllä 1997 aloitettiin Ypäjän kirkon remontti, jossa kirkko
sai nykyisen asunsa. Risto kertoo kirjassaan mm. komean alkuperäisen saarnatuolin paljastumisesta vanerivuorauksen takaa.
Vuosilomiensa aikana Risto
on toiminut tunturipappina Ylläksellä Pyhän Laurin kappelissa
viikon jakson huhtikuun alussa
yli kymmenen vuoden ajan. Ihmiset tunnistavat tunturipapin
keltaisesta liivistä tai puseroon
ommellusta tunturipappimerkistä. Tunturipappitoimintaa Risto aikoo jatkaa niin kauan kuin
kunto sallii.
Risto on matkustellut maailmalla monessa mielenkiintoisessa matkakohteessa. Vuonna
2002 hän kiipesi Tansaniassa
Kilimanjarovuoren huipulle.
Vuonna 2005 hän kävi Syyrian
Palmyrassa, seuravana vuonna
Etiopian kuuluisissa kalliokirkoissa ja marras-joulukuussa
2007 Namibiassa, missä maan
luterilainen kirkko on saanut
alkunsa suomalaisten lähetystyöstä Ambomaalla. Syksyllä
2008 hän retkeili Armeniassa ja
näki Turkin puolella sijaitsevan
Ararat-vuoren, jonne Nooan arkin kerrotaan aikoinaan pysähtyneen. Syksyllä 2010 hän oli
pitkällä vuoristovaelluksella Nepalissa. Siellä suomalaiset kävelysauvat todettiin hyvin tarpeellisiksi. Lokakuussa 2011 toteutui
viimein Riston pyhiinvaellus-

matka Santiago de Compostelaan Portugaliin. Tätä retkeä hän
pitää toiseksi tärkeimpänä Kilimanjaron valloituksen jälkeen.
Pyhän Jaakon tietä patikoitiin
noin 200 kilometriä, ja ruoka ja
yösija oli joka päivä itse etsittävä jostakin.
Vuonna 2005 Risto osallistui
Muolaan kirkonmäellä pidettyyn
juhlatilaisuuteen, ja sen jälkeen
hän on matkoilla Toksovan inkeriläisseurakuntaan poikennut
noin kymmenen kertaa matkalaisineen myös Muolaan kirkonmäellä.
Pertun päivänä 24.8.2011
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli julisti Ypäjän seurakunnan kirkkoherran viran
haettavaksi. Risto sai kuitenkin
jatkaa virassa seuraavaan kevääseen. 11.3 2012 rovasti Risto
Ahti kuljetettiin hevoskyydillä
kirkkoon pitämään viimeistä jumalanpalvelusta ja saarnaa Ypäjän kirkkoherrana. 15.3. valot
sammuivat Ypäjän pappilassa,
ja viimeinen muuttokuorma lähti
kohti Forssaa. Lukija ei voi olla
huomaamatta, että muutto tutusta pappilasta aiheutti lähtijöissä
haikeutta. Ristolla on Suomen
ennätys hänen oltuaan pappina
45 vuotta, josta lähes 40 vuotta
Ypäjällä. Hän on siis tehnyt valtaosan elämäntyöstään Ypäjän
seurakunnan hyväksi.
13.4.2012 Risto, Liisa ja
Jaakko Ahtia kohtasi suuri suru,
kun yllättäen tuli tieto, että Hanna-tytär perheineen on menehtynyt. Oli juuri vietetty pääsiäistä
ja Hannan perhe oli vieraillut
Ahtien uudessa kodissa Forssassa. Muistelmakirjansa Risto
on omistanut Hannan tyttärille
Hilmalle ja Bertalle. Varmasti
kirjan kokoaminen on osaltaan
antanut Ristolle voimia raskaan
surun kestämiseen.
Edellä olen poiminut muistelmakirjasta joitakin virstanpylväitä Risto Ahdin lapsuuden,
nuoruuden ja työuran ajoilta.
Kirjaa lukiessa tulee selväksi,
että Ristolla on esimerkillisen
aktiivinen ja optimistinen elämänasenne, josta voimme ottaa
oppia. Suosittelen kirjan hankkimista omaan kirjahyllyyn, ja
myös lahjaksi kirja sopii erinomaisesti.
Tapani Rasila

Ruben Lagus – Mannerheim-ristin ritari numero yksi
Suomen veteraaneille Laguksen
nimi on tuttu sota-ajalta. Tiedän
monien kertoneen olleensa Laguksen joukoissa. Jopa eräänlaista ylpeyttä tunnettiin asiasta.
Vuonna 1942 jolloin Laguksesta
tuli taas kerran isä poikavauvalle, sepitettiin jopa laulu, jota Lagus kuunteli hymyhuulin: ”Pyhä
retkemme tää yhä eespäin vie,
Me vannomme sen: Vienaan on
rantaan tie. Hei, hei pojat urhean Laguksen. Jumal’ auta, me
vannomme sen.” Tuosta poikavauvasta kehittyi sittemmin
nuorukainen joka palveli kanssani yhtaikaa Helsingissä, ja me
tutustuimme varsinkin vuoden
1962 lopulla. Asia varmistui päiväkirjoistani ja lukemastani Laguksen elämänkerrasta.
Ruben Lagus meni naimisiin toisen kerran vuonna 1935.
Nuori vaimo oli vain 25-vuotias Kenny Gadd, pankinjohtajan
tytär. Edellisestä avioliitosta oli
myös lapsia. Ja tästä liitosta tu-

livat pojat Henrik 1936 ja Johan
1938 ja sitten Ruben Wilhelm
Gabriel 1942 (armeijakaverini)
ja tytär Kenny Aline 1946. Itse
Lagus oli sota-aikamme tunnetuimpia kenraaleja. Jopa niin,
että kansainvälinen lehdistö nimitti häntä Suomen Rommeliksi.
Koulupoikana hänet jopa erotettiin riitapukarina yhteiskoulun
kuudennelta luokalta. Vuonna
1915 hän lähti laittomasti Saksaan, jossa vanhemman veljensä
tavoin liittyi Preussin jääkäripataljoona numero 27:ään. Ruben
palasi luutnanttina ja veli kapteenina Suomen sisällissotaan. Veli
Olof sai surmansa epämääräisissä oloissa, eikä tapaus koskaan
selvinnyt tutkimuksissa. Ruben
Lagus toimi kouluttajana kadettikoulussa ja talvisodan alkaessa
Lagus toimi Kannaksen armeijan
huoltopäällikkönä. Hän oli myös
mukana taisteluissa rintamakomentajana. Välirauhan aikana
hän opiskeli Saksassa salamaso-

taa. Ja jatkosodassa hän näytti
taitonsa, sillä Mannerheim nimitti hänet ensimmäiseksi ritariksi.
Aunuksen Karjalassa hän toteutti salamasotaa ja Petroskoin
valtauksen jälkeen hänestä tuli
kenraali. Hän perusti Suomen
ensimmäisen ja ainoan panssaridivisioonan, jolla oli keskeinen rooli kesän 1944 rankoissa
torjuntataisteluissa. Laguksen
divisioona osallistui myös Lapin sotaan. Sotien jälkeen Lagus
oli toimitusjohtajana ja Lohjalla
puutarhurina. Paasikivi myönsi hänelle eron kenraalin virasta
1947, mutta hän sai oikeuden
käyttää sotilasvirkapukua. Kaikille sellaista oikeutta ei myönnetty sodan jälkeen. Aika oli
sellainen. Kerrotaan että kenraali
evp. Erik Heinrichs oli valmistelemassa YYA-sopimusta Moskovassa. Kun asiakirja oli valmis,
niin Kremlissä juhlittiin. Josif
Stalin oli hyvällä päällä ja nosti
maljaa Suomelle ja Heinrichille.

Stalin kysyi, miksei hänellä ollut
sotilasvirkapukua päällä. Siihen
Heinrichs vastasi: ”Hallituksemme ei ole sitä myöntänyt.”
Mutta kyllä Suomen hallitus sen
oikeuden antoi. Kun Stalin oli
ihmetellyt, että ansioituneelle
Suomen kenraalille ei oikeutta
ole myönnetty, asia korjattiin heti Suomessa. Osasi se Stalin huumoria laskea, kun YYA asiakirja
valmistui.
Laguksen elämänkerran mukaan hän kuoli 15.7.1959 sydänkohtaukseen. Vatsahaavaa hän
oli potenut pitemmän aikaa. Laguksen Vähä-Ojamon tila siirtyi
sitten Lohjan vanhainkotikäyttöön. Rouva kenraalitar Kenny
Lagus on kuollut 1992.
Ollessani Kaartin pataljoonassa 1962–1963 (alkuvuosi) pidin
päiväkirjaa. Näistä asioista olen
paljon kirjoitellut mm. Ypäjäläisessä. Joskus marraskuun lopulla
myös Laguksen poika tuli kaverikseni. Olen jopa useamman

kerran käynyt pojan kotona lähellä Hietaniemen hautausmaata. Olikohan Väinämöisenkatu
jossakin Arkadiankadun loppupäässä. Helsinki-maratonilla
olen yrittänyt muistella paikkaa
ohi mennessäni. En muista että
ketään muita perheenjäseniä olisi
ollut paikalla, kun iltalomilla kodissa käytiin. Oikeaa kahvia keitimme, sillä armeijassa oli siihen
aikaan stajua eli teetä. Luettiin
lehtiä ja kirjallisuutta. Isälleni
kerroin, että Ruben Lagus niminen on tullut minulle tutuksi,
eli kenraalin poika. Mutta isä ei
uskonut että poikakin voi olla
Ruben. Joka tapauksessa paljastan nyt ensi kertaa lukijoille päiväkirjassani olevan merkinnän.
Olen soittanut suoraan ilman välittäviä keskuksia puhelun vain
numeroita vääntämällä Helsingistä Someron Lautelaan kotiini.
Olin lehdestä lukenut että nyt
pitäisi sitten päästä automaattisesti Helsingistä moneen paik-

kaan. Sotakaverini kävi jossakin
jotakin asiaa hoitamassa ja olin
yksin hetken aikaan Laguksen
kodissa ja sain päähäni, että kokeilenpas että pääseekö Somerolle. Ja itsensä isä Voitto Ahti
vastasi. Sanoin että ensimmäinen
automaattipuheluni. Mutta en
paljastanut paikkaa mistä soitan.
Isä ei uskonut, vaan oli todennut,
että pojalla on aina ollut mielikuvista. Olihan isänikin ainakin
jonkin aikaa Laguksen joukoissa.
Sotilaskaverini palasi kaupasta ja
jatkoimme kahvittelua. Yhdessä
joittenkin muitten kanssa järjestimme sotilaille myös iltamia,
joissa oli huumoria, kilpailua ja
muuta mukavaa. Sotilaselämää
kaverini ei muistaakseni ihannoinut eikä koskaan puhunut isästään. Ilmeisesti sain tietää asiasta myös komppanian vääpeliltä,
kun iltahartauksia valmistelin, ja
olihan Lagus harvinainen nimi,
joka jäi muutenkin mieleen.
Risto Ahti
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MM-hopeaa shoot offista ja joukkuepronssia
Ypäjän liikunnanohjaaja Merja Kivimäelle
mistautumiseen. Naisten nelihenkinen joukkue kulki yhdessä
ryhmässä, sguadissa, kaikkiaan
kolmekymmentä tehtävää eli stagea suorittaen. Lopulliset tulokset selvisivät vasta palkintojenjaossa, joten jännitys säilyi aivan
loppuun asti.
Practical on vaativa laji. Kyseessä on toiminnallinen urheiluampumalaji, jossa suoritetaan
mahdollisimman nopeasti, tarkasti ja turvallisesti erilaisia tehtäviä.
Suoritus sisältää nopeita siirtymisiä ja tarkkuusammuntaa, aika ja
pisteet ratkaisevat voittajan.
Practicalin Maailmanmestaruuskilpailut Unkarin Debrecenissä järjestettiin syyskuun kahden

Merja ja mitalit.

Ypäjän kunnan liikunnanohjaaja Merja Kivimäki edusti suomea maajoukkueessa ja yksilöurheilijana loistavin tuloksin.
Hän sijoittui yksilökilpailussa
(shoot off) täpärästi toiseksi ja
kokonaiskilpailussa sijoitus oli
kuudes. Suomen naisten maajoukkueen kotiin tuomisia olivat
pronssimitalit. Suomen kokonais-

mitalisaalis oli neljä kultaa, kaksi
hopeaa ja kaksi pronssia. Todella
hieno kilpailumenestys Suomen
kannalta!
Kilpailu alkoi tuleviin tehtäviin ja kisapaikkaan tutumisella.
Viisipäiväisen kilpailun aikataulu
oli tiukka, aika meni suoritusten
lisäksi täysin seuraavan päivän
suoritusten suunnitteluun ja val-

Suomen joukkue kilpakumppanien keskellä.

viimeisen viikon aikana. Osallistujia oli viitisensataa kolmestakymmenestä eri maasta. Kilpailupaikka oli tehty keskelle kaunista vanhaa kaupunkia. Vaivaa
oli nähty, ja katsojia oli todella
paljon. Unkarilaiset ovat tunnetusti todella ystävällisiä ja avuliaita. Varsinkin suomalaiset ”sukulaiskansana” saivat Unkarissa
erityisen hyvän vastaanoton.
Merja: Mahtavin tunne oli
joukkueen kanssa palkintojenjaossa kuulla Maamme-laulun
soivan.
Hienoa että pääsi fyysisesti
ja henkisesti raskaasta kilpailusta kunnialla läpi näinkin hyvällä menestyksellä. Tämän on
vasta kolmas kokonainen kausi
tämän lajin parissa, joten menestys oli todella yllätys näin
korkeatasoisessa kisassa.
Olin valmistautunut niin hyvin kuin näillä resursseilla taloudellisesti ja ajankäytöllisesti
on mahdollista. Tulokset ovat
vaatineet paljon kurinalaista
harjoittelua ja luopumista monista asioista. Mutta nyt on tunne, että se kaikki oli vaivan arvoista ja polte on kova taas kilparadalle. Seuraavat mahdolliset kilpailut olisi Virossa 14.10.
mutta taloudellisten resurssien
takia se on jätettävä väliin. Seuraava fokus on 2013 kevään
kilpakauteen Shotgun PM-kisat
ja Practicalin SM-kisat, joihin
valmistaudun käymällä action
airsofttreeneissä, ja kevättalvella aloitan ulkoharjoittelun. Fyysisesti on pysyttävä koko ajan
hyvässä kunnossa, nopeutta ja
reaktiokykyä liikkeissä on vielä
hiottava. Kakkostila jäi vaivaamaan, kun ero maailmanmestariin oli sekunnin murto-osa,
kertoo Merja hymyillen.

Ypäjäläisten nuorten ääni

CAMERA OBSCURA? …Siis mikä?
Olimme 8–9 luokkalaiset Kartanon koulusta 4.10–7.10.2012
Tammelaan Manttaalilla (nuorisotila). Sinne oli järjestetty Camera
Obscura -niminen tapahtuma.
Camera obscuran idea on
suurin piirtein tämä; Ohjelma
sisältää kerrontaa, mielikuvaharjoituksia, kokemuksellista oppimista ja yhteisöllistä toimintaa.
Ohjelma sisältää peruskoulun tavoitteista nousevan tuntiaineiston eri oppiaineiden opettajille,
kokemuksellisen seikkailun ja
toteuttajien perehdytyksen tilaajan paikkakunnalla.
Ohjelman avulla autetaan
oppilasta jäsentämään suhdettaan päihteisiin. Ohjelmassa
keskitytään yksipuoleisen päihdetietouden lisääminen sijaan
laajapohjaiseen arvokasvatukseen ja vuoropuheluun aikuisten
kanssa. Päihdeteemaa ei käsitellä irrallisina asioina, vaan siinä
otetaan huomioon oppilaiden
tunteet, asenteet ja kokemukset. Vuorovaikutuksessa aikuisten kanssa nuoria vahvistetaan
vastuulliseen päätöksen tekoon
päihdekysymyksissä. Minusta
kokemus oli hauska, mutta myös
hieman erikoinen.
Alussa meidät jaettiin 4 ryhmään, mutta lopputulos olikin se
että ryhmiä oli kaksi. Minä olin
siinä ryhmässä, jonka kuului ensimmäisenä paikkaan, jossa oli
seitsemän ”huonetta”. Huoneisiin lähetettiin ihmisiä 3 minuutin välein, mutta itse ”rata” kesti

Ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietetään Ypäjällä taas viikolla 45.

noin 10 min. Ennen huoneisiin
menoa piti laittaa päähän korvakuulokkeet, joista tuli ohjeita,
mitä missäkin huoneissa piti tehdä. Ennen kuin pääsit matkaan,
niin sinulle sanottiin myös, että
etsit jonkinlaista aarretta.
En muista tarkkaan mitä kaikissa huoneissa oli, mutta tässä
pari esimerkkiä; ensimmäisessä huoneessa oli vain yksi tuoli
ja sinun oli määrä istua siihen.
Korvakuulokkeista tuli meren
ääni ja mies ääni sanoi, että sinun piti ajatella mikä oli sinun
unelmasi ja laittaa silmät kiinni.
Minulle kuten aika monelle kaverilleni tuli sellainen fiilis, että
unelma voisi toteutua. Seuraava
huone oli sellainen, että noin navan korkeudella oli valo ja siellä
oli savua. Huoneen ideana oli
se, että osa ihmisistä on helposti
virran vietävänä. Savun tarkoitus oli siis näyttää joelta joka
virtaa. Kun piti siirtyä huoneesta toiseen, varoitettiin ”kivistä”,
jotka olivat ”joen” pohjassa.
Todellisuudessahan kivi olikin
savukone. Kaikki varoivat tietenkin kiviä joita ei edes ollut.
Viimeisessä huoneessa oli ”silta”, jonka alla oli aarrekartta ja
siinä näkyi aarre. Aarre olit sinä

itse. Kun olimme päässeet kaikki huoneet läpi, meidän piti vielä
täyttää lappu jossa annoimme
palautetta jokaisesta huoneesta.
Odottamista kuitenkin oli,
joten sillä välin kun me odotimme vuoroamme ja pelasimme
samalla Aliasta Tero Nurmen
(sosiaaliohjaaja Tammelassa)
kanssa. Se oli itse asiassa aika kivaa. Kun teimme lennossa
ryhmävaihdon, aloimme myös
syödä eväitä, koska kaikilla oli
kauhea nälkä. Me, jotka olimme olleet jo huoneissa, menimme yläkertaan katsomaan 20
minuuttia kestävän leffan, joka
kertoi huumeita käyttävästä ja
diilaavasta pojasta, joka lopulta
joutui vankilaan. Leffan jälkeen
keskustelimme leffasta.
Minusta siellä oli aika kivaa, mutta nyt kerron myös yhden järjestäjän, Kati Saukkosen
(Ypäjän nuoriso-ohjaaja) näkökulmaa asiasta. ”Järjestäminen
kesti noin vuoden, koska ensimmäiset yhteydet otettiin vuosi
sitten syksyllä. Alun perin tapahtumaan piti tulla viisi kuntaa
järjestämään, mutta lopulta tulikin vain kaksi kuntaa eli Ypäjä
ja Tammela”, sanoo Kati ja jatkaa: ”Rata rakennettiin kuiten-

kin saman viikon maanantaina
ja purettiin torstai iltapäivällä.”
Kuinka vaikeaa tekeminen oli?
”Kaikki oli organisoitu hyvin ja
kaikki sujui loistavasti ja jouhevasti”, Kati kommentoi. Oliko
tekeminen kivaa? ”Päivät menivät nopeasti ja illalla oli aika
väsynyt. Eli oli ihan kivaa.
Kävijöitä oli noin 250, puolet Ypäjältä puolet Tammelasta. Hevosopistolta tulivat myös
seuraavat luokat HHPK12 ja
HHLU12 eli juuri opintonsa
aloittaneet opiskelijat”, kertoo
Kati. Ketä oli töissä? ”Töissä oli
Tammelan SRK:n (seurakunnan)
nuoriso-ohjaaja Leena Kuusjärvi, Tammelan nuoriso-ohjaajat
Maria Valta, Taina Tuominen ja
minä”, kommentoi Kati. Uskotko, että nuoret oppivat mitään?
”Toivon, että positiivisen vahvistamisen kautta nuoret muistavat myöhemminkin olevansa
itselleen se suurin aarre”, sanoo
Kati hymyillen ja jatkaa:” Toivon myös, että nuoret pitävät siitä aarteesta huolen...” Tullaaks’
tätä tekemään jatkossa? ”Toivottavasti ja toivon, että muutkin
kunnat innostuvat asiasta”, Kati
sanoo.
Mielestäni tämä oli hyvä juttu
Ypäjälle ja ainakin minä itse sain
käsityksen mikä se minun aarteeni on, muistatko sinä missä
sinun aarteesi on?
Kirjoittanut
Elina Tuominen

Ypäjä-sarjan ennakkokatselu 27. marraskuuta

Ypäjällä, pääasiassa Hevosopistolla kuvatun televisiosarjan kaksi ensimmäistä osaa näytetään
yleisölle ennakkokatselussa tiistaina 27. marraskuuta. Tilaisuus
alkaa Kartanon koulun salissa
kello 18. Ennakkokatseluun ovat
kaikki tervetulleita – Hevosopiston oman väen lisäksi reality-sarjan toivotaan toki kiinnostavan
myös muita ypäjäläisiä. Saliin
mahtuu reilut 200 katsojaa.

Sarja kuvaukset jatkuvat joulukuun alkupuolelle, televisiossa
sarja käynnistyy tammikuussa
2013. Puolen tunnin jaksoja on
yhteensä 20, ja esitystahti on
tiivis. Jaksot esitetään YLEn
TV2:lla maanantaista perjantaihin. Ennakkokatselun järjestävät
Hevosopisto, YLE ja tuotantoyhtiö Susamuru. Hevosopisto tarjoaa katsojille kahvit.
Tervetuloa!

Nurkkakuntalainena
Ypäjällä käytiin aktiiviset vaalit
ja itsenäinen kunta sai valtuustoonsa uudet päättäjät. Tuleva
valtuusto joutuu päättämään
poikkeuksellisen tärkeistä asioista ja kaikkein tärkein niistä on
kannanotto kunnan itsenäisyydestä.
Valtakunnassa Kokoomus on
suurin puolue. Keskusta nosti kannatustaan kolmen suuren
joukkoon. Vaali-iltana Katainen
kommentoi heti alkuun, että
ykköspaikka merkitsee tukea
kuntarakenneuudistukselle, jota tullaan viemään eteenpäin.
Kuntaministeri Virkkunen totesi, että jokainen kunta joutuu
antamaan kuntaliitosselvityksen,
jonka jälkeen kunta päättää itsenäisyydestään itse. Toimittajan
kyselyjen jälkeen kävi selväksi,
että meille ollaan antamassa lain
voimalla vähäsen vaihtoehtoja.
Onneksi aika kuluu ja eduskuntavaalit lähestyvät. Keskustasta
tuli suurin oppositiopuolue, joka
hengittää sitä hiostavammin ministerien niskaan, mitä lähemmäksi vaalit tulevat.
Olen tyytyväinen, että Ypäjällä puolueet olivat aktiivisia.
Periksi antamisen tuntumaa en
havainnut. Meillä eri puolueilla

on samansuuntainen perusnäkemys Ypäjän tulevaisuudesta.
Uskon, että yrittäjyys tulee olemaan yksi keskeisistä teemoista.
Kaikki Ypäjän yrittäjät tulisi saada aktiiviseksi kehittämään kuntaa uudella tavalla. Esimerkiksi
Tero Airaksisen, samoin kuin
muidenkin yrittäjien, tietotaitoa
ja sidosryhmätuntemusta pitäisi enemmän hyödyntää. Yrittäjäyhdistyksellä pitää olla myös
merkittävämpi rooli vastuunkannossa kuin tähän saakka. Uudet
ideat eivät ole aina rahastakaan
kiinni.
Seutuyhteistyö jatkuu varmaankin samaan malliin. Olen
joskus sanonut, että kyllä forssalaisten kanssa seurustelisi, mutta
kun niillä on vain yksi mielessä:
kuntaliitos. Forssan terveydenhuollon mallin erinomaisuuskin
perustuu siihen, että yhdellä kunnalla ei ole enemmistöä. Kaikki
osakaskunnat ovat päättämässä
yhtymän asioista. Toivotaan, että
Forssan malli saa kehittyä eikä
sen ideaa pilata suurkuntahankkeilla.
Kiitos kaikille kunnallisvaaleissa ehdolla olleille, nöyrät kiitokset myös omasta puolestani.
Markku Leppälahti

Wäärin käsityksiä
Viimeiset äänet koppaan
Kirjoitan tätä varsinaisen äänestyspäivän aamuna katsellen
sumuisesta ikkunasta Forssan
Kehräämön kulttuurimaisemaa.
Ehdokastyö on paketoitu ja nuotit pantu nippuun. Tämän päivän
voin jännityksestä kankeana viettää vaalivirkailijana Talsoilan
koululla.
En suin surminkaan voinut
tietää, että vaalityö olisi näin
kovaa. Torilla seistiin monena
lauantaina flyereitä ja makkaraa
jakaen. Kuunneltiin ihmisten
valituksia ja ärmentämistä forssalaisten suusta. Puhuttiin suhmuroinnista ja nepotismista. Välillä tuntui, että juurikaan mikään
asia kotikaupungissamme ei ole
oorningissa. Entisenä ypäjäläisenä – ja yhäkin tunnen olevani
ypäjäläinen – en voi uskoa tätä
negatiivisuutta Forssassa. Pitäisikö muuttaa takaisin Ypäjälle?
Onneksi valitsemani puolue ajaa
asiaansa positiivisella asenteella,
sekaantumatta kärhämöintiin.
Onneksi myös Ypäjällä on
yksi Vääriläinen, nuori akateemisesti sivistynyt, jonka oletan
pääsevän kunnanvaltuustoon.
Ypäjälläkin tarvitaan nuoria
älykkäitä naisia ulospotkimaan
vanhat jäärät valtuustosta. Nuo
vanhat seniilit ovat jo vuosikaudet hallinneet hevosvetoista
Ypäjää. Mutta ei murehdita niistä. Annetaan hevosten murehtia,
koska niillä on isompi pää.
Kaiken vaalikiireen keskellä

tuli ehdittyä ravintola Vanhaan
Värjäriin. Olin siellä laulunäytelmän Hermanni ja Miina käsikirjoittajan, ohjaajan ja näyttelijän
ominaisuudessa. Mukavaa kevennystä kaiken häsäämisen keskellä. Ja olihan siellä kutsuttuna
Ypäjän entinen rovasti Risto Ahtikin. Risto piti hauskan ruokarukouksen. Siitä tässä kiitos Forssan Eläkeyhdistyksen puolesta.
Vaalit on kämmäköity. Takkiin tuli, että lanki tärisi. Voin
sanoa, että vaalit menivät Wäärin. Yhtään Vääriä ei valtuustoon
Lounais-Hämeestä huolittu. Anni Vääri sai 27 ääntä Ypäjällä ja
meikä 28 Forssassa. Onneksi kokoomus kurmautti kärkeen. Tästä on hyvä jatkaa.
Kävimme Sanni Grahn-Laasosen kanssa potkimassa kokoomusehdokkaita persuksiin, koska
koko kokoomusyhdistys aiottiin
lakkauttaa Ypäjällä. Ja kuinkas
kävikään? Kokoomus sai 5 ehdokasta Ypäjän valtuustoon. Ei
ripoteta tuhkaa päällemme vaan
käymme kohti uusia seikkailuja.
Tässä oikein lehden välityksellä
toivotan onnea Jaakkolan Sampsalle. Siinä mies paikallaan.
Ja lopuksi täytyy toivottaa
onnea Virtasen Pekalle, että saa
ensi vuonna esitettävän Viulunsoittaja katolla näytelmän toimimaan vanhaan malliin.
Kerran ypäjäläinen, aina ypäjälänen.
Keijo Wääri
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Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry:n

PIKKUJOULU

on poikkeuksellisesti keskiviikkona 5.12.
Lisätietoa joulukuun Ypäjäläisessä.

MANNISTEN KYLÄKERHO

kokoontuu tiistaina 6.11. klo 18.00 Soili Juhalalla ja
Markku Kautilla, Pekankuja 4 C 1, Ypäjä kk.
Tervetuloa!

metsänhoitoyhdistys

JOULUMYYJÄISET

Ypäjänkylän Seuraintalolla su 25.11.2012 klo. 13–15.
Varaa myyntipöytä viimeistään 23.11.
puh. 050 468 2588.
Pöydän hinta 3 €.

Järj. Ypäjänkylän Kyläyhditys ry

Hyrsynseudun Kyläyhdistys ry:n
sääntömääräinen

LOIMAAN SEUTU

Ota yhteyttä kaikissa metsäasioissa
metsänomistajan omaan asiantuntijaan!
Yhteystiedot:
Toimisto
(02) 763 6740
Jari Neero
040 584 2145
Heimo Aaltonen
0400 534 571
Antti Koskinen
0400 122 912
Jaakko Kuorilehto
040 546 3767
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@mhy.fi

SYYSKOKOUS

TK Lounais-Häme
tiedote marraskuu 2012
Viljelijöiden vesijumppa jatkuu Forssan Vesihelmessä. Vakiovuoro perjantaisin kello 11.30 Forssan Vesihelmi. Jäljellä olevat päivät ovat seuraavat: 2.11.,
9.11., 16.11., 23.11., 30.11. ( MTK jäsenet lippu 6 euroa ja ei-jäsenet 7,5 euroa).

*****

MTK Tammela ja MTK Lounais-Häme yhteissyyskokous ti 20.11.2012 klo 18.00. Esillä syyskokouksen
sääntömääräiset asiat. Kokous pidetään tällä kertaa
Forssan Agrimarke-tissa osoitteessa Yrittäjänkaari 1-3. Tilaisuus alkaa kello 18.00. Agrimarket hoitaa
tilaisuu-den tarjoilun ja pitää pienen esittelyn toiminnastaan. Paikalla myös MTK liiton edustaja. Lisäksi
lähiruokalogistiikan sekä lähiruokatukun yritysesittely.
Nämä yhteiset kevät/ syys-kokoukset on otettu jäsenistössä hyvin vastaan, viimeksikin oli yli 60 henkeä
paikalla, joten tervetuloa taas paikalle!

*****

pidetään 25.11.2012 kello 12.00 Kankareen torpalla,
Hyrsynkulmantie 632, Ypäjä.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asia.
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.
Kaikki kylätoiminnasta kiinnostuneet tervetuloa mukaan.
T. Hallitus

Ypäjän Keskustanaisten

SYYSKOKOUS

torstaina 22.11.2012 klo 18.00
Osuuspankin kerhohuoneella.

Käsitellään syyskokoukselle määrätyt asiat ja keskustellaan ajankohtaisista asioista.

Ypäjän Kotiseutuyhdistys ry:n

Tervetuloa mukaan!

torstaina 8.11.2012 kello 16.00 Veteraanituvalla.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
TERVETULOA.
Hallitus

JOHTOKUNTA kokoontuu klo 17.30.

Huom. Piilikankaan avantouimarit!
Avantokausi syksy 2012 – kevät 2013 jatkuu joka
sunnuntai klo 18–21 (23.12. ei saunaa) ja joka keskiviikko klo 18–21. Pingviinit lämmittää. Tervetuloa
kaikki mukaan!
Kuusjoenkulman kyläyhdistys ja
Piilikankaan Pingviinit

MTK yhteispikkujoulu marraskuun lopussa. Ilmoittautumiset Mikalle viikkoa aikaisemmin puh.nroon 050
347 8380. Lukekaa jäsenkirjeestänne lisätiedot ja tervetuloa!

SYYSKOKOUS

Keskustan Ypäjän
kunnallisjärjestön

SYYSKOKOUS

Ypäjän Maamiesseura ry.

pidetään Kunnantalolla
perjantaina 16.11.2012 klo 18.00.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.

SYYSKOKOUS

tiistaina 20.11.2012 klo 19.00 Myllytuvalla.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa!
Johtokunta

Tervetuloa!
Kunnallisjärjestön johtokunta
---------------------------------------------------------------------Keskustalaiset kiittävät äänestäjiään, teidän tuellanne teemme työtä itsenäisen Ypäjän puolesta!
Keskustan Ypäjän kunnallisjärjestö

SPR Ypäjän osasto

SYYSKOKOUS
8.11.2012 kello 18.30 Palvelukeskuksen kabinetissa
(hallitus kello 18.00).
Kahvitarjoilu, tervetuloa!

Hallitus

Ypäjän Metallityöväen AO 158
Sääntömääräinen

SYYSKOKOUS

maanantaina 26.11.2012 klo 18.00 Veteraanituvalla.
Toimikunta kokoontuu klo 17.30.
Ammattiosaston sääntömääräisessä syyskokouksessa käsitellään sääntöjen syyskokoukselle määräämät
asiat sekä liittokokouspäätösten mukaiset sääntömuutokset.
Kaikki jäsenet ovat tervetulleita kokoukseen. Kahvitarjoilu.

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

Marraskuun toimintaa

Syyskokous keskiviikkona 7.11. klo13 Veteraanituvalla.
Tarinatupa kokoontuu Veteraanituvalla tiistaina
13.11. klo 13.
Kirjoittajapiiri kokoontuu Aili Seppäsellä perjantaina
16.11. klo 14.
Naistenpiiri kokoontuu Veteraanituvalla tiistaina
20.11. klo 14.
Eläkeliiton Ypäjän yhdistys

Suokulman yksitystien
TIEKOKOUS
pidetään keskiviikkona 21.11.2012 klo 19.00
Suonkulmantie 108:ssa.
Esillä sääntömääräiset asiat
Hoitokunta

KOKOUSKUTSU
Eläkeliiton Ypäjän yhdistyksen

SYYSKOKOUS

pidetään keskiviikkona 7.11.2012 kello 13.00 Veteraanituvalla.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 8 §:n syyskokouksen käsiteltäviksi määräämät asiat. Lisäksi käsitellään
yhdistyksen sääntöjen muuttaminen XVII liittokokouksen hyväksymien yhdistyksen mallisääntöjen mukaisiksi.
Kokouksessa mukana piirin edustaja sekä vakuutusyhtiö Tapiolan edustaja.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa.
Hallitus
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Liikuntatapahtumia

KEILAKERHO
Loimaan keilahallilla
lauantaisin klo 13–14
10.11.–1.12.2012 (4 kertaa).
Kerhoon mahtuu 20 nopeinta ilmoittautumisjärjestyksessä.
Kerho on tarkoitettu koko perheelle (omalla kyydillä). Huoltajat voivat ilmoittautua lapsen/nuoren kanssa yhdessä keilaamaan.
Ilmoittaudu puhelimitse liikunnanohjaajalle p. 050 433 9002
ma 5.11.2012 klo 8.00–14.00 tai ti 6.11.2012 klo 8.00–9.00.
Maksuton!
Järj. Ypäjän kunta / Vauhtia Elämään -liikuntahanke

Maaseutuelinkeinojen
kehittämismäärärahan käyttö 2012
Ypäjän maaseutulautakunta julistaa maaseutuyrittäjien
haettavaksi kehittämismäärärahan seuraavin perustein:
1. Tukea voidaan maksaa ypäjäläiselle maaseutuyrittäjälle, jonka yrityksen kotipaikka on 1.1.2012 Ypäjällä.
2. Tukea tulee hakea maaseutulautakunnalta viimeistään maanantaihin 3.12.2012 mennessä. Hakemuksen liitteenä tulee
olla tosite tai tositteen kopio tuettavaksi haetusta menosta.
3. Tukea maksetaan 1.12.2011– 30.11.2012 aikana syntyneistä
arvonlisäverottomista menoista.
4. Tuettavat toimenpiteet maksetaan käyttösuunnitelmassa
varatun määrärahan puitteissa niin, että kaikkia tuettavia
toimenpiteitä leikataan samassa suhteessa määrärahan ylittyesåsä.
5. Tukea ei myönnetä hankkeiden omarahoitusosuuksiin.
6. Pienyrityksille suunnattua tukea maksetaan ainoastaan yritykselle, joka työllistää korkeintaan 9 henkilöä.

Tuen kohteena olevat toimenpiteet:
1. Maatalouden taloudelliseen suunnitteluun ja seurantaan liittyvät neuvontapalvelut, laajentavien ja toimintaansa tehostavien maatilojen suunnitelma- ja asiantuntijapalvelut enintään 400 €/tila. Tukea ei makseta, mikäli neuvontapalvelu
oikeuttaa ELY-keskuksen maksamaan investointitukeen.
2. Maatilojen ja pienyritysten sukupolvenvaihdoksien suunnittelu- ja neuvontapalvelut enintään 400 €/yritys (tila). Tukea
ei makseta, mikäli neuvontapalvelu oikeuttaa ELYkeskuksen
maksamaan investointitukeen.
3. Nautojen jalostussuunnitelmat ja ensikoiden tilatestaukset,
enintään 200 €/ha.
4. Maaseudulla harjoitettavan pienyritystoiminnan tukeminen.
	
4.1 Maatilalla toimivan yrityksen tuotteiden tai palvelusten
markkinointi, enintään 200 €/yritys. Tukea ei makseta kunnan julkaiseman palveluoppaan mainoskuluihin.
	4.2 Maatalous- ja pienyrittäjien ammatillinen koulutus, enintään 150 €/yrittäjä. Tukea ei makseta maatilan/ yrityksen
palkattujen työntekijöiden, ympäristötuen eikä maaseutulautakunnan järjestämiin koulutuksiin eikä mikäli koulutus
oikeuttaa ELY-keskuksen maksamaan opintorahaan.
5. Maatilan ja pienyritysten laatujärjestelmän auditointi, enintään 200 €/yritys (tila).
6. Maatalousyrittäjien työterveyshuolto, enintään 60 €/yrittäjä.
Maaseutulautakunta

Torilla torstaina 29.11.2012 klo 18 alkaen.
Aluksi syttyvät jouluvalot ja sitten
vierailee joulupukki, on mehu- ja
piparitarjoilua, hevosajelua
sekä muuta jouluista ohjelmaa.
Tervetuloa !
Torimyynti alkaa klo 15.00
varaa myyntipaikkasi:
tekninen toimi 02 7626 5242

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

Kunnan vuokra-asuntoja haettavana

Vuokrakaksioita ja kolmio vapautumassa marraskuun
aikana keskustan tuntumasta. 47–79 m2.
Tervetuloa täyttämään asuntohakemus kunnantalontekniseen virastoon, puh. (02) 7626 5242 / Kankare.

HAAVIN AAMU

Keskiviikkoisin klo 9.00 – 11.30
Marraskuun ohjelma:
7.11. 	Aamukahvivieraana kunnan liikunnanohjaaja
Merja Kivimäki. Juttelemme liikunnan myönteisistä vaikutuksista. Merja vetää yhteisen
liikuntatuokion ottaen huomioon läsnäolijoiden
henkilökohtaiset toiveet ja tarpeet.
14.11. Valmistamme yhdessä karjalanpiirakoita.
21.11. 	Aamukahvivieraana liikunnanohjaaja Merja Kivimäki. Jatkamme keskustelua liikunnan iloista ja kokeilemme Merjan johdolla läsnäolijoille
sopivia sisäliikkumistapoja.
28.11. Joulujuhlan koristeiden valmistus.
TERVETULOA!

Haavin osoite: Varsanojantie 8

JOULULAHJAKERÄYS JATKUU!

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. Voit toimittaa lahjoituksesi
15.10. – 30.11.2012 välisenä aikana seuraaviin keräyspisteisiin niiden aukioloaikoina:
Ypäjän pääkirjasto
Ypäjänkylän lainausasema
Kunnantalon palvelupiste
Ypäjän seurakuntakoti: diakonin päivystysaikoina ke klo 10
– 11.30 ja to klo 15 – 16
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

Lisätietoja:
Sosiaaliohjaaja Ulla Laine
Puh. 050 574 7730

Avoin päiväkoti / perhekerho
Marraskuussa tapahtuu:
pe 9.11.
pe 16.11.
pe 23.11.
pe 30.11.
pe 7.12.

isänpäiväkortin askartelu
satuhetki
maalaus
teemme Suomen lipun
ei avointa

Seurakunnan päiväkerhon tiloissa.
Lisätietoja:
Tiina Turkkila p. ma–to (02) 7626 5255 (esikoulu)
Hanna Hakala, diakoni p. 040 553 6362
Asiakasmaksu 2 e / perhe.

KIRJASTO

YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO

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

Aukioloajat

ma klo 13–19
ti
klo 13–19
ke klo 13–16
to
klo 13–19
pe klo 13–16
Joka kuukauden 2. lauantaina klo 11–14, marraskuun lauantai 10.11

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

Aukioloajat

ti
klo 17–19
ke klo 10–12
Kerran kuukaudessa lauantaina klo 10–13, marraskuun lauantai 10.11., jolloin juhlitaan
120-vuotiasta toimintaa: Ypäjänkylän lukutupa on
perustettu vuonna 1892. Tervetuloa kakkukahville
lainausasemalle kello 10–13!

LUKUPIIRI

Lukupiiri kokoontuu sunnuntaina 18.11. klo 17–19
pääkirjaston näyttelytilassa. Luetaan kaiken maailman satuja, vanhoja perinteisiä ja uusia.

NÄYTTELYT

Kuulto-hankkeen kuvia, valokuvanäyttely monitoimitilassa. Esikoululaisten hamahelmitöitä näytteillä lastenosastolla.
TERVETULOA KIRJASTOON

Ahkerien neulojien taidonnäytteitä. Nämä iloisen väriset villasukat ovat jo löytäneet sopivat varpaat lämmitettäväkseen.

Ypäjän kunta järjestää

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
perjantaina 16.11.2012
Lähtö Ypäjän torilta 16.11.2012 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.

Linja-autovuorot Forssaan Ja Loimaalle
lähtö – perillä

Ypäjä – Loimaa
klo 06.10 – klo 06.30
klo 07.30 – klo 07.50
klo 08.25 – klo 08.45
klo 11.05 – klo 11.50
klo 13.05 – klo 13.25
klo 13.25 – klo 14.10
klo 14.30 – klo 15.00
klo 15.30 – klo 16.00
klo 16.05 – klo 16.25
klo 16.30 – klo 17.05

ma-pe kouluvuoden aikana
koulupäivinä ma-pe
koulupäivinä ma-pe
ma-pe kouluvuoden aikana
ma-pe kouluvuoden aikana
ma-pe kouluvuoden aikana
koulupäivinä ma-pe
koulupäivinä ma-pe
ma-pe kouluvuoden aikana
koulupäivinä ma-pe

Loimaa – Ypäjä
klo 06.50 – klo 07.10
klo 06.50 – klo 07.30
klo 08.00 – klo 08.25
klo 10.45 – klo 11.05
klo 13.10 – klo 13.25
klo 13.45 – klo 14.05
klo 14.10 – klo 14.30
klo 15.10 – klo 15.30
klo 16.10 – klo 16.30
klo 17.20 – klo 17.40

ma-pe kouluvuoden aikana
koulupäivinä ma-pe
koulupäivinä ma-pe
ma-pe kouluvuoden aikana
ma-pe kouluvuoden aikana
ma-pe kouluvuoden aikana
koulupäivinä ma-pe
koulupäivinä ma-pe
koulupäivinä ma-pe
ma-pe kouluvuoden aikana

Ypäjä – Forssa
klo 07.10 – klo 07.50 ma-pe kouluvuoden aikana
klo 14.05 – klo 14.40 ma-pe kouluvuoden aikana
klo 17.40 – klo 18.15 ma-pe kouluvuoden aikana

Forssa – Ypäjä
klo 05.45 – klo 06.10 ma-pe kouluvuoden aikana
klo 12.30 – klo 13.05 ma-pe kouluvuoden aikana
klo 15.30 – klo 16.05 ma-pe kouluvuoden aikana
Tiedustelut linja-autovuoroista ja asiointimatkoista: koulutoimensihteeri Auli Hossi puh. (02) 7626 5261 tai 050 574 7739.
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Ypäjän seurakunnan
toimintaa marraskuussa:
Ypäjäläinen
Ypäjän kunnan ja Ypäjän seurakunnan julkaisema tiedotuslehti Ypäjän kunnan asukkaille.
40. 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 9 %
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
ke klo 10–11.30, to klo 15–16
puh. 040 553 6362
PAINOPAIKKA
Pirkanmaan Lehtipaino Oy
Joulukuun Ypäjäläinen ilmestyy
sunnuntaina 2.12.2012. Lehteen
tarkoitettu aineisto on toimitettava kunnantalolle 26.11.2012
klo 12.00 mennessä.
Tammikuun Ypäjäläinen ilmestyy
3.1.2013.

Seurakunnan asiat
kirkkoherra
Vesa Rasta

to 1.11.

klo 11.00 – 13.00 Kultaisen iän kerho; EI arpajaisia, muuta ohjelmaa!
klo 15.00 – 16.00 Diakoniapäivystys
klo 17.00 Kaiken kansan lauluryhmä
klo 18.15 Kirkkokuoro
pe 2.11. klo 9.30 – 11.30 Perhekerho päiväkerhon tiloissa
la 3.11. klo 17.00 Sanajumalanpalvelus; Vesa Rasta ja Kaija Saukkola
– Karjalaseuran seppeleen lasku
su 4.11. klo 10.00 Sanajumalanpalvelus; Vesa Rasta ja Kaija Saukkola
ti 6.11.
klo 12.00 Diakoniapiiri Ypäjänkylän kirjastossa
ke 7.11. klo 10.00 – 11.30 Diakoniapäivystys
klo 11.30 Keskiviikkoruokailu
klo 13.00 Hartaudet palvelukeskuksessa
– klo 13.00 Hoiva, klo 13.30 Ruustinna, klo 14.10 Keva-kerho
to 8.11. klo 15.00 – 16.00 Diakoniapäivystys
klo 17.00 Kaiken kansan lauluryhmä
klo 18.15 Kirkkokuoro
pe 9.11. klo 9.30 – 11.30 Perhekerho päiväkerhon tiloissa
klo 18.00 – 21.00 Nuorten ilta
su 11.11. klo 10.00 Messu; saarna Keijo Leppänen, liturgia Vesa Rasta,
kanttori Kauko Hyytiäinen
ke 14.11. klo 10.00 – 11.30 Diakoniapäivystys
klo 11.30 Keskiviikkoruokailu
to 15.11.	klo 11.00 – 13.00 Kultaisen iän kerho; tietoa ravitsemuksesta, Minna Johto
klo 15.00 EI Diakoniapäivystystä
klo 17.00 Kaiken kansan lauluryhmä
klo 18.15 Kirkkokuoro
pe 16.11. klo 9.30 – 11.30 Perhekerho päiväkerhon tiloissa
su 18.11.	klo 12.00 Sanajumalanpalvelus; Vesa Rasta ja Kaija Saukkola, HUOM Aika!!
ke 21.11. klo 10.00 EI diakoniapäivystystä
klo 11.30 Keskiviikkoruokailu
klo 13.00 Ehtoollishartaudet palvelukeskuksessa:
– klo 13.00 Hoiva, klo 13.30 Ruustinna, klo 14.10 Lukkari
to 22.11. klo 15.00 EI diakoniapäivystystä
klo 17.00 Kaiken kansan laulut
klo 18.15 Kirkkokuoro
pe 23.11. klo 9.30 – 11.30 Perhekerho päiväkerhon tiloissa
su 25.11. klo 10.00 Sanajumalanpalvelus; Vesa Rasta ja Kaija Saukkola
ke 28.11. klo 10.00 – 11.30 Diakoniapäivystys
klo 11.30 Keskiviikkoruokailu
klo 17.30 Kirkkoneuvoston kokous
klo 18.00 Joulukortti-talkoot; seurakuntakoti
– Tervetuloa askartelemaan joulukortteja seurakunnan käyttöön!
Tarvikkeet valmiina, glögiä ja pipareita tarjolla :)
to 29.11. klo 11.00 – 13.00 Kultaisen iän kerho; Adventin alkua
– Päiväkerholaiset vierailevat!
klo 15.00 – 16.00 Diakoniapäivystys
klo 17.00 Kaiken kansan lauluryhmä
klo 18.15 Kirkkokuoro
pe 30.11. klo 9.30 – 11.30 Perhekerho päiväkerhon tiloissa
klo 12.15 Adventtikirkko; alakoululaiset
klo 18.00 – 20.00 Isoskoulutus
Tulossa joulukuussa!
su 2.12. klo 18.00 Kirkkokuoron 85-vuotiskonsertti
ti 4.12.
klo 18.00 Adventin laulajaiset diakoniatyön hyväksi
– Myynnissä glögiä/kahvia + pientä purtavaa.
Kaiken kansan lauluryhmä, yhteislaulua ym.

Päivän sana marraskuulle
”Jos on mahdollista ja jos teistä riippuu, eläkää rauhassa
kaikkien kanssa.” Room. 12: 18
Aikanaan valmistauduin
Tansanian matkalla viikon
kestävän Kilimanjaron lähes
kuuden kilometrin korkuisen
vuoren valloittamiseen. Vaellus tehtiin jalkaisin ja yövyttiin
majoissa, jopa 8 hengen huoneissa, miehet ja naiset sekaisin. Kuivaa muonaa syötiin ja
riisi lämmitettiin. Apuna olivat
paikalliset kokkaajina ja kantajina. Kuntoa piti tietysti olla
ja sopeutumista. Mutta miten
on sen kielitaidon laita? Päätin
että pärjään viidellä suahilinkielisellä sanalla. Ja näin kävi.
Paikalliset hymyilivät ja olivat
avuliaita. Mieleeni tuli erään
sunnuntain aihe: armahtakaa.
Toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne.
Näin viidellä sanalla pärjätään myös Loimaan seudulla. Uskoisin niin. Ja mitkä ne
taianomaiset sanat ovat, joita
pitkällä Afrikan korkeimman
vuoren taipaleella käytin. En-

simmäinen on ”habari” eli mitä
kuuluu? Se on tervehdys, kun
tavataan ja vastaan tullaan. Siihen sanaan sisältyy paljon eli
nukuitko hyvin ja onko vatsasi
ja kehosi kunnossa ja sielusi
hyvällä päällä. Habari sanotaan kaikille tutuille ja tuntemattomille. Jos sitä ei sanota
niin toinen luulee sinun olevan
sairas, tyhmä tai ilkeä. Siihen
vastataan että ”nzuri” eli hyvää ja toivotetaan ”salama” eli
rauhaa. Tosin saatetaan rehellisesti sanoa myös että huonoa
kuuluu ja sitten halataan, jos
on otettava osaa suruun.
”Karibu” on kolmas sana eli
tervetuloa ja neljäs on ”asante”
eli kiitos, kun joltakin saadaan
tai muuten halutaan kiittää
vaikkapa hyvästä ruuasta. Tosin riisistä ja kuivatusta kanasta en päivästä päivään jaksanut kiittää. Varsinkin kun joku
suomalainen pelästytti salmonellalla. Mutta hymy on mustan pojan kasvoilla herttainen
kun sanotaan asante eli kiitos.
Ja vielä se viides sana ”po-

le” eli otan osaa tai anteeksi.
Jos hyvän päivän, habarin,
toivotuksen vastauksena tulee
surullinen asia, niin sanotaan
pole, otan osaa. Näillä viidellä sanalla pärjää missä tahansa maailmassa varsin pitkälle.
On vain osattava paikallisen
ihmisen kieltä, joita tosin voi
olla yhdessäkin Afrikan maassa kymmeniä saman valtion
alueella. Jeesus sanoi tunnetut
sanat: Mitä haluatte ihmisten
tekevän teille, tehkää se myös
heille. Elämän onnellisuus
riippuu vastavuoroisuudesta.
Eli Jeesuksen opetuksen
mukaan kaikki ihmiset ovat
tasaarvoisia. Kaikki ihmiset
ovat Jumalan luomia. Jos jossakin sattuu onnettomuus, niin
kärsijät eivät ole sen syntisempiä kuin toisetkaan. Siispä saamme nähdä kaikissa
ihmisissä Jumalan ”kuvan”,
vaikka he eivät vastaisikaan
ihanteitamme. Nuo viisi sanaa
ihmeellisesti pehmittävät ihmissuhteita.
Risto Ahti

Ypäjän seurakunnan
muuttuneet yhteystiedot
Kirkkoherranvirasto palvelee
osoitteessa Papalintie 1 B 13.
(Siwan viereisen kerrostalon alakerrassa, omalla sisäänkäynnillä)
Virasto on avoinna maanantaina,
keskiviikkona, torstaina klo 9–12

Yhteystiedot
Vaihde, kirkkoherranvirasto, Tuula Aaltonen
Kirkkoherra, Vesa Rasta
Taloustoimisto, Katja Laine
Diakoni, Hanna Hakala
Kanttori, Kaija Saukkola
Kirkko, srk-mestari, Maurits Hietamäki
Nuorisotyönohjaaja, Isto Iipola
Päiväkerho, lastenohjaaja, Laila Moisander
Srk-koti, vahtimestari, Liisa Hietamäki

(02) 767 3108
040-804 9251
040-148 4092
040-553 6362
040 146 5274
050 560 3368
040 148 4108
040 804 9252
040 804 9254

Seurakunnan sähköposti: ypaja.srk@evl.fi
Sähköposti suoraan henkilölle: etunimi.sukunimi@evl.fi
Huom! kirkkoherra: vesa.v.rasta@evl.fi
Kotisivut: www.ypajanseurakunta.fi

UUSI KIRKKOHERRANVIRASTO KÄYTÖSSÄ!
Ypäjän seurakunnan kirkkoherranvirasto on muuttanut osoitteeseen Papalintie 1 B 13.
Tilat sijaitsevat kirkkoa vastapäätä. Sijainti on keskeisellä paikalla muiden palveluiden läheisyydessä.
Kirkkoa vastapäätä on erinomaisesti paikoitustilaa.
Tila on ajanmukaisesti kalustettu ja viihtyisä. Olemme viikon kokemuksella ottaneet tilan ilolla käyttöömme.
Aukioloajat pysyvät samoina eli maanantaina, keskiviikkona ja torstaina virasto palvelee 9–12 välisenä aikana. Myös taloustoimisto sijaitsee viraston
yhteydessä.
Tervetuloa tutustumaan ja asioimaan!
Vesa Rasta
kirkkoherra

Diakoniatyö
Diakoniatoimistossa päivystys
ke klo 10–11.30 ja to klo 15–16.
Huom! Päivystystä ei to 15.11.,
ke 21.11. eikä to 22.11.
Diakoniatoimisto suljettu to 15.11. – to 22.11, Hanna lomalla.
Seurakuntaa antaa jouluna lahjakortteja vähävaraisille.
Joululahjakorttihakemuksia voi noutaa diakoniatoimistosta
(seurakuntakodissa) tai kirkkoherranvirastosta (Siwan vieressä). Hakemukset pitää palauttaa viimeistään 23.11.2012
diakoniatoimistoon tai kirkkoherranvirastoon.
Joululahjakeräys lapsille ja nuorille on käynnissä. Katso
tarkempi ilmoitus tästä lehdestä.
Diakoni Hanna Hakala yhteystiedot puh. 040 553 6362,
s-posti: etunimi.sukunimi@evl.fi

Haluaisitko askarrella joulukortteja
seurakunnan käyttöön?
Tule mukaan kaikille avoimeen

askarteluiltaan

ke 28.11. klo 18 seurakuntakotiin.
Tarvikkeet on valmiina. Pikkusyötävää tarjolla.

ADVENTIN LAULAJAISET
diakoniatyön hyväksi
ti 4.12. klo 18 seurakuntakodissa.
Yhteislaulua, mukana kanttori-Kaija
ja Kaiken kansan lauluryhmä,
myytävänä glögiä ja pientä purtavaa.
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Kanta-Hämeen
poliisilaitos

Turvallisuusnurkka
Asiointireissu
Kaupungin aidan ulkopuolella
olevassa kylässä on kaksi entistä kyläkauppaa, lakkautettu
koulu ja posti. Kallellaan oleva bussipysäkin merkki seisoo
nöyränä kylän keskellä. Pienessä mökissä palaa kynttilä
pöydällä. Sähköt ovat olleet
poikki kolmatta vuorokautta.
Pikkuisen tuulla humahti ja
satoi. Isäntä pakkailee matkaaskiaan ja mutisee itsekseen.
Emäntä katselee touhua ihmeissään ja kysäisee, mihin se
nyt on lähdössä ja kuinka pitkäksi ajaksi.
Isäntä kertoo lähtevänsä
asioille kaupungin keskustaan.
Hänen pitää pakata parin päivän varusteet, kun ei pääse
millään samana päivänä takaisin, eikä tiedä kuinka kauan virastoissa pitää jonotella.
Yövyttävä on. Voisihan niihin
varata ajan netissä, mutta eipä
sellainen toimi tällä kylällä,
kun puhelinoperaattori myi
lankalinjat romunkeräykseen
taloutta parantaakseen. Puhelimellakaan ei onnistuneet ajanvaraukset. Eipä ollut siinäkään
minkäänlaisia tolppia osoittamassa yhteyttä. Ei, vaikka
valtiolliset päättäjät olivat
kertoneet jokaiseen torppaan
tulevasta nopeasta yhteydestä.
Laskut kyllä osaavat perille,
kunhan hakee ne joskus kaukaisesta postinjakelupaikasta.
Isäntä sanoo, että käveltävä
on muutama kilometri pikitien varteen, josta saattaa vielä linja-auto kulkea. Tuohon
meidän kylän pysäkille pysähtyi viimeksi 80-luvulla. Olisi
isännällä auto pihassa, mutta
ajokortti on vanhentunut ja sitäkin pitäisi yrittää uusia. Isäntä naureskeli lehteä lukiessaan,
että onneksi ovat keksineet auton, joka ohjailee itse itseään.
Sellaisen hän hankkii heti, siitä uudesta isosta autohallista.
Odoteltava on kuitenkin auton
ja hallin valmistumista.
Emäntä katselee sateista keliä ja sanoo, ettetkö voisi ajaa
omalla autolla edes sinne päätielle. Mies on lainkuuliainen
ja päättää kävellä. Hän kuiten-

kin naurahtaa, että se olisi kyllä lottovoitto, jos poliisi sattuisi näille kulmille ja pysäyttäisi.
Taitaisi lehti kirjoittaa, että
poliisi nähty kylällä, syytä ei
tiedetä. Eipä niitä poliiseja näe
kuin lehtien arkistokuvissa tai
lomareissuillaan. Ilman kulkijoita kylällä ei kuitenkaan olla. Viime viikollakin pari vieraalla aksentilla puhuvaa kävi
taidetta kauppaamassa. Mistä
lie osasivatkin? Isäntä rupeaa etsimään lompsaansa, jotta
pääsisi matkaan. Lompsaa ei
löydy mistään. Mihin lie sekin
hävinnyt?
Puolen päivän matkan jälkeen mies tallustelee kaupungin keskustassa. Hän pohdiskelee, mihin menisi ensimmäisenä jonottamaan. Penkkien
pehmeys ratkaiskoon. Samahan se on missä eläkeläinen
aikansa viettää. Kait tässä
jossain vaiheessa saa asiansa
hoidettua. Lääkärissäkin pitäisi käydä. Aika olisi sinnekin
pitänyt varata netissä. Ei auta
muu kuin odotella, että sairastuisi niin, että pääsisi. Toivottavasti hän on silloin lähellä
näitä katuvaloja, sillä ambulanssin osaaminen kotimökkiin
voi olla vaikeaa. Tien nimikin
on muuttunut muutamaan kertaan.
Isäntä kävelee kylillä ja saa
käsiinsä muutaman vanhentuneen vaalimainoksen. Yhdessä
todetaan, että tärkeintä on asuttaa ihmiset lähekkäin. Silloin
maailma pelastuu. Toisessa
tarjotaan hurjia innovaatioita
ja rakentamisratkaisuja. Kolmas lupaa parantaa kaiken ja
poistaa verot. Huonoja papereita ovat, sillä liian kiiltäviä ja
kovia edes uunin sytytykseen.
Isäntä mietiskelee, että olemme tottuneet pärjäämään. Autamme naapuria ja katselemme
mitä tapahtuu ympärillä. Välitämme edelleen ihmisistä vaikka olemme harvassa. Tiheässä
asuvilta se tuntuu puuttuvan.
Ilkka Iivari
komisario
Kanta-Hämeen poliisilaitos

Huijarirakentajat
Forssankin seudulla toimii ypäjäläinen huijaritimpuri, joka on
tosi huijari. Hän teki tietoisesti
tunnontuskitta hyvin karkeita
virheitä, jotka pienen ajan kuluttua tuhoavat täysin tehdyt rakenteet. Osan huomasin jälkeenpäin
ja osan jo heti ja huomautettuani
siitä nauroi vain eikä aikonutkaan korjata. Toisen virheellisesti tehdyn työn lupasi tulla
korjaamaan seuraavalla viikolla
sekä tekemään muutkin työt loppuun. Olin maksanut jo kaiken.
Nyt on viikkoja kulunut jo lähes parikymmentä. Ei häntä ole
töihin kuulunut eikä edes vastaa viesteihin. On aivan kuten
tv-rakennushuijareissa. Haluaisinkin kysyä, onko teille sattunut yllämainittuja asioita, jos,
niin voisitteko ottaa yhteyttä
minuun, niin ajetaan yhteiskanne ko. huijaria vastaan, jos se on
sama.

On minua ennenkin huijattu
hyväuskoisuuteni takia mökkiä
rakentaessa. Vein oikeuteen ja
voitin, vaikka en kuittia maksustani vaatinut. Hän joutui maksamaan rankasti korvauksia. Menetti asuntonsakin.
Tämä ypäjäläinen rakennushuijari esiintyi hyvin sulavasti ja
lipevänä ja lupasi ja lupasi tehdä
kuinka paljon vain enemmän ja
enemmän varsinaisen työn lisäksi. Mutta jättikin kesken jo maksetut työt. Eikä siis vastaile viesteihinkään. Olen soitellut hänen
tutuilleen, hän elää ja voi hyvin.
Siitä jokainen voi tehdä johtopäätökset. Seuraavalle timpurille pienestäkin työstä maksan
vasta muutaman päivän päästä,
kun olen tarkistuttanut työt.
Yhteyden saatte minuun lähettämällä yhteystietonne Ypäjäläisen toimitukseen nimim.
Huijattu 422012

”YHDESSÄ VAHVEMPIA”

Vanhusten viikkoa vietettiin
7.–14.10.2012 ja teemaksi oli
Vanhustyön keskusliitto valinnut ”Yhdessä vahvempia”. ”Julkisuudessa puhutaan työurien
jatkamisesta ja ikääntymisen
aiheuttamista haasteista, samalla
kuitenkin taitaa unohtua se, että
ei satatuhantinen ja peräti miljoonainen ikäihmisten joukko
ihan tumput suorana seisoskele.
Eläkkeet käytetään elämiseen ja
jos mahdollista myös erilaisten
tavaroiden ja palveluiden hankintaan. Tiedetään, että vanhemmat ja isovanhemmat avustavat
nuorempaa sukupolvea monin
tavoin, esim. autetaan lastenhoidossa ja kuljetuksissa sekä
tuetaan taloudellisesti. Myös
liikutaan, käydään erilisissä
yhdistyksissä ja opetellaan uusia taitoja, kun on aikaa. Mutta
ollaanko liiaksi omanikäisten
porukoissa? On selvää, että ennakkoluulot sukupolvien välillä
vahvistuvat, jos ei voi toisiaan
tavat ns. normaalissa elämässä. Nuorten käyttämä EVVK
(ei voisi vähempää kiinnostaa)
olisikin suomennettava ihan
uuteen muotoon, ehdotan seuraavaa: Ei väliä vuosista kuomaseni! Siinä yhdistyy reipas
iästä viis -näkemys. Tutustutaan,

Ypäjän eskarilaiset syksyisissä tunnelmissa.

Juhlaväkeä ja kirkkoherra Vesa Rasta.

sanat lausui tilaisuuden juontaja Hanna Hakala ja sen jälkeen
Ypäjän eskarilaiset lauloivat
syksyistä pihlajan marjoista, värikäistä lehdistä ja metsän väen
syysjuhlasta sekä syksyn tulosta
”syksy saapuu hiljalleen, siirtää
kesän eiliseen”. Kirkkoherra
Vesa Rasta muistutti meille, että
joka päivä on aihetta juhlaan ja
kiitokseen. Muistakaamme kiittää siitä mitä olemme saaneet ja
pimeässä pienikin lyhty valaisee
tietämme.
Esitysten jälkeen juhlaväelle
maistui maittava Ypäjän kunnan
ja seurakunnan tarjoama lounas. Lounaan jälkeen Forssan
eläkeläisten tanhuryhmä antoi
meille mallia siitä, kuinka jalka
nousee musiikin tahtiin. Juhlan
musiikillisesta puolesta vastasivat eskarilaisten lisäksi Kaiken
Kansan lauluryhmä sekä kanttori Tapio Laurila.
Juhlapuhujana Eläkeliiton
toiminnanjohtaja Jukka Salminen, joka kertoi meille sukupolvien välisestä yhteydestä. Mei-

Kaiken Kansan lauluryhmä säestäjänään Tapio Laurila.

Forssan eläkeläisten tanhuryhmä.

kuunnellaan ja viisastutaan. Ihan
vuosista riippumatta ja turhia
ennakkoluuloja kokematta.”
toteaa Pirkko Karjalainen, Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja.
Aurinkoisena Aleksis Kiven
päivänä, 10.10.2012 seurakuntakodin sali täyttyi juhlakansasta
kun vietettiin vanhustenviikon
ohjelmallista iltapäivää Ypäjän
seurakuntakodilla. Tervehdys-

hin itseemme kätkeytyy monta
sukupolvea ja ikäkautta, sukupolvien ketju on muistojemme
kautta aina mukanamme. Mieli
on luova ja voimme valloittaa
maailman myös kiikkustuolista.
Yhdessä tekemisen ja olemisen
kautta luodaan ja vaikutetaan
elämäämme kolmen Y:n kautta:
ystävyys (ystävän olemassa olo
on perusedellytys olemassaololle), yhteisöllisyys (yhdessä tekeminen ja oleminen rakentavat
hyvää arkea) ja yhteiskunta (tieto muuttuvasta maailmasta pitää
ajassa kiinni, vaikuttaa asenteisiimme). Salminen muistutti
myös elämän rajallisuudesta ja
miten me otamme sen vastaan.
Aleksis Kiven sanoin ”Tervehtikäät tätä päivää, te, joille se
koittaa. Tervehtikäät häntä ja
iloisesti eläkäät kauan.”
Kiitos vanhusneuvostolle,
kunnalle ja seurakunnalle sekä
esiintyjille ja kaikille osallistujille mukavasta iltapäivästä!
Taina Haavisto ja
Hanna Hakala

Mieltä virkistävä syysretki Kolin kodalle

Haavin Aamun väki suuntasi
keskiviikkona 17.10 metsäretkelle Kolin kodalle. Juotuamme
aamukahvit Haavissa lähdimme
hyväntuulisina liikkeelle. Reitti
perille ei ollut kenelläkään mukana olleella varmassa hallussa,
mutta rohkeutta ja seikkailumieltä osallistujilla kuitenkin
riitti. Ajomatka osoittautui hyvin
jännittäväksi, sillä kohtasimme
matkan varrella muutamia haasteel lisia tapahtumia.
Ensimmäisenä haasteena oli
koko tien tukkiva kasettiauton
peräkärry, jonka ohi, yli tai ali
ei ollut mahdollista ajaa. Kuskin virkaa hoitaneen henkilön
peruutustaidot eivät ole erityisen
hohdokkaat, joten helpotuksen
huokaus oli suuri, kun tilannetta
jonkin aikaa ihmeteltyämme auton kuljettaja tuli noutamaan peräkärryn pois. Seuraavaksi tietysti eksyimme. Jouduimme jon-

kinlai selle turpeennostopaikalle
ja tie tuntui päättyvän siihen
suon reunaan. Siispä täyskäännös ja paluu takaisin ”päätielle.”
Jonkin matkaa ajeltuamme kohtasimme todella haastavan hiekkaes teen: tielle oli juuri tuotu
pari kärryllistä tienparannusainetta (kukakohan? :). Selvisimme esteestä kuin ihmeen kaupalla, sillä juuttuminen hiekkaan tai
ajautuminen liejuiseen ojaan oli
välillä yllättävän lähellä.
Saavuttuamme Kolin kodalle
teimme tulet, paistoimme makkaraa ja löysimme kotiin vietäväksi suppilovahverokastikeainekset. Kolin kodan luona on
muuten mahtava kaiku, jota kokeillessa mieleen muistuivat elävästi omat lapsuusajat. Lapsena
oli tavattoman hauskaa löytää
paikka, jossa kaikuu kunnolla!
Paluumatka takaisin Haaviin
sujui hyvin. Hiekkaesteen ylitys

Retkikuntamme saapumassa Kolin kodalle.

oli helpompaa alamäessä ja edes
metsäneläimiä ei juoksennellut
eteemme. Retki oli hauska, jännittävä ja virkistävä. Parasta oli
toistemme iloinen seura sekä
tietysti nuotiolla paistetut mak-

karat! Kiitos kunnalle Kolin kodasta, joka on mielettömän hieno paikka nauttia ulkoilusta ja
Ypäjän kauniista luonnosta.
Haavin Aamulaiset
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Ypäjänkylän Maa- ja kotitalousnaiset

MARRASKUUN TOIMINTAA

KEPPIJUMPPA alkaa Ypäjänkylän koululla maanantaisin klo 18.00.
SYYSKOKOUS tiistaina 20.11.2012 klo
18.30 Myllytuvalla.
PIKKUJOULU torstaina 29.11. Enemmän tietoa tulee
postissa.
Kyläyhdistys järjestää joulukuussa myyjäiset ja maatalousnaisilla on siellä pöytä. Jäseniä pyydetään osallistumaan leivonnaisten muodossa myyjäisiin.

Ypäjän Sotaveteraanit,
Naisjaosto ja kannattajajäsenet

ILTAPÄIVÄTILAISUUS
Seurakuntakodilla keskiviikkona 14. päivänä marraskuuta klo 14.00.
Keskustelua ja laulua. Tilatut joulukortit ovat myös jaossa.
Joulukuun iltapäivätilaisuus vietetään pikkujoulun
merkeissä perjantaina 14.12.2012 klo 14.00. Lähemmin joulukuun lehdessä.

Ypäjänkylän Maa- ja
kotitalousnaiset

SYYSKOKOUS

tiistaina 20.11.2012 klo 18.30 Myllytuvalla.
Esillä sääntöjen määräämät asiat. Tervetuloa!
Johtokunta

Ypäjän Ratsastajat ry:n
sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
26.11.2012 klo 18.30 Ypäjä-hallissa.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Hallitus

Ypäjän Nuorisoseuran
Mannerheimin Lastensuojeluliiton
Ypäjän yhdistyksen sääntömääräinen

SYYSKOKOUS

pidetään ma 12.11.2012 klo 19.00 Ypäjän Osuuspankin kokoushuoneessa.
Paikalla kahvitarjoilu.
Hallitus kokoontuu kello 18.
Tervetuloa!				
Hallitus

Ypäjän Reserviläisten

SYYSKOKOUS
Kaikille avoin koko perheen

keskiviikkona 21.11.2012 klo 19.00 Veteraanituvalla.
Puheenjohtaja

PIKKUJOULU-OSTOSMATKA
Tuurin kyläkauppaan lauantaina 8.12.2012.

Lähtö kello 7.30 Pysäkin paikalta. Matkalta otetaan
tarvittaessa matkustajia (Jokioinen).

Ostosaikaa noin 4 tuntia (aikaa vaikkapa ruokailuun).
Matkan hinta 25 euroa. Mukaan mahtuu 45 henkeä.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen 15.11. mennessä puh.
050 363 6624 Keijo Leppänen.
Järjestää Ypäjän Kotiseutuyhdistys ry

Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry

SYYSKOKOUS

maanantaina 12.11.2012 klo 19.00 Ypäjänkylän
Seuraintalolla
Esillä sääntömääräiset asit.
Tervetuloa!
Hallitus

SYYSKOKOUS
maanantaina 12.11.2012 klo 18.00 Ypäjänkylän Seuraintalolla.
Esillä sääntömääräiset asiat
Tervetuloa!
Hallitus

Kuusjoenkulman kyläyhdistyksen

PIKKUJOULU

lauantaina 24.11.2012 klo 13
alkaen Tuottajain tuvalla
Piilikankaalla, Koskentie 678.
20 v -juhlavuoden kunniaksi
upeat ohjelmat:
• Aluksi perinteistä puuronsyöntiä sekä kahvit torttujen
ja piparien kera.
• Talutusratsastusta Piilikankaan maastossa, mukana
Selena Kankare ja suomenhevostamma Palikkalasta.
• Joululauluja ja joulupukin vierailu (pikkupaketit mukaan).
• Kylällä syntyneen pienokaisen muistaminen, juhlapuheita.
• Yllätysohjelmaa.
• Arvontaa ym.
TERVETULOA joulutunnelmaan koko perheen voimin!

Kuusjoenkulman kyläyhdistys

Kerhoon
JHL ry 729 Ypäjän yhdistys
Ypäjän Karjalaisseura ry tiedottaa
VUOSIKOKOUS tiistaina 27.11.2012
kello 18.00 Ypäjän Osuuspankilla,
Kurjenmäentie 3 Ypäjä.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa joukolla mukaan.

Hallitus kokoontuu Veteraanituvalla
torstaina 15.11.2012 kello 18.00.
Juuret Muolaassa -seminaariesitys 6.11.2012 Helsingissä, Mika Mäkilä esitelmöi aiheesta ”Kartat ja
kiinteistötoimitusasiakirjat harrastuksena”, yhteiskuljetus järjestetään, lähtö linja-autolla klo 14.30 Ypäjältä
Jokioisten, Forssan ja Someron kautta. Yhteys Pekka
0400 260 949.
Viipurin Lauluveikkojen konsertti, solistina Johanna Rusanen, Helsingissä Johanneksen kirkossa 2.12
klo 16. Yhteiskuljetus L-Hämeestä, yhteensä 50 lippua varausjärjestyksessä. Liput Päivi Klemelällä 050
376 5162 / paivi.klemela@tammela.fi

Jäseneksi tervetulleita muutkin,
kuin kunnan työntekijät!

JHL:ry ottaa jäseniksi varsinaisina jäseninä henkilöitä,
joilla on työsuhde valtioon, kuntaan, kunta yhtymään,
seurakuntaan, niiden liikelaitokseen tai yhtiöön, yleishyödylliseen yhteisöön, julkiselle sektorille palveluja
tuottavaan yritykseen tai yhteisöjen palveluksessa sekä vastaavilla toimialoilla työskentelevät ja aloille valmistavissa oppilaitoksissa opiskelevat.
Ypäjän oma paikallinen yhdistys!

Kokoukset omalla paikkakunnalla!
Retkiä yms. toimintaa!
Paikallinen edunvalvonta ja jäsenasioiden hoito!
Pääluottamusmies
Pirjo-Riitta Palonen
pirjo.riitta.palonen@gmail.com
050 382 6929
Puheenjohtaja / jäsenasioiden hoitaja
Mirja Jokio
mirja.jokio@ypaia.fi
050 531 8458

Ota yhteyttä, vaihda / liity paikalliseen yhdistykseen ja
tule mukaan kehittämään toimintaa!

sieltä!

4H-KERHOSSA
ASKARRELLAAN,
PELATAAN, KOKATAAN...
TOIMITAAN RYHMÄSSÄ
JA
OPITAAN UUTTA!
Syksyn kerhot Ypäjällä
Levän koululla kokataan. Kerho kokoontuu joka tiistai
klo 15.15-17.15 (tauolla joulukuussa).
Ypäjäkylän koululla kokataan. Kerho kokoontuu tiistaisin
klo 14.30-16.30 ja päivät ovat 30.10., 13.11. ja 27.11.
Jäsenmaksu 1.9.2012-31.8.2013
30 €/jäsen
60 €/perhe
Hinta sis. 4H PILKE-lehden, 4H-toiminnan
tapaturmavakuutuksen, jäsenkortin ja sen
valtakunnalliset edut.
Lisätietoja:
Jokioisten-Ypäjän 4H-yhdistys ry
P. 050 400 1113 /Satu

