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Iäkkäiden ulkoilupäivää vietettiin 9.10.2014
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Vanhustenviikon torstaina
9.10.2014 vietettiin perinteisesti
Ikäinstituutin koordinoimaa Valtakunnallista iäkkäiden ulkoilupäivää. Päivän tarkoituksena on
edistää toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten ulkoilua turvallisessa seurassa. Myös

Ypäjän palvelukeskuksen asukkaat osallistuivat valtakunnalliseen tempaukseen. Kiitokset
Ypäjänkylän maa- ja kotitalousnaisille kahvitarjoilusta ja vapaaehtoisesta ulkoilutusavusta!
Ikäinstituutin Vie vanhus ulos
-kampanja käynnistyy 1.12. jat-

kuen 28.2.14 asti. Kampanjan
avulla halutaan edistää ikäihmisten säännöllistä ja turvallista
ulkoilua läpi vuoden. Iloa ulkoilusta! Tukea tuttavasta! Osallistu kampanjaan, lähde ulkoilukaveriksi ja hae oma vanhuksesi
tai iäkäs naapurisi ulos.
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TSR-TEKNIIKKA OY

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

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

www.parturikampaamooutiperho.fi

Tapani Sirén

Puh. 02-7673903
GSM. 0500-594468
tsr.tekniikka.fi
Koskentie 652
32100 YPÄJÄ

AUTOKOULU YPÄJÄLLÄ
YPÄJÄN
JOULUNAVAUS
torilla ja Kurjenmäentiellä
to 27.11. klo 18.00 alkaen
Tapahtuma alkaa jouluvalojen sytyttämisellä
Kurjenmäentielle ja torialueelle
Ohjelmassa mm. torimyyntiä, joulupukin vierailu,
mehu- ja piparitarjoilua
Torimyynti alkaa klo 15.00
Toripaikkojen varaus p. 02 762 6500

Aloitus ti 25.11.2014 klo19.00
Haketusta sopivasti

Varsanojantie 83, Potku-luokka (YHO:n ruokalan alakerta)

Haketuspalvelu Laaksonen

katso: www.forssanautokoulu.fi

puh. 0400 823 977

Forssan Autokoulu

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

03-422 2222 (toimisto)

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

Suunnitteletko kiinteistösi jätevesijärjestelmän saneerausta tai
kiinnostaako aihe muuten?
Tule keskustelemaan puolueettomien asiantuntijoiden kanssa
ja saamaan parhaat vinkit saneerauksen tekemiseen.

Jätevesi-ilta haja-asutusalueen asukkaille
ke 5.11. Forssa, Koijärvitalo (Koijärventie 377, Koijärvi)
ti 11.11. Tammela, kunnantalo (Hakkapeliitantie 2, Tammela)
ke 12.11.	Ypäjä, Ypäjän hevosopiston auditorio
(Siittolanmäentie 6, Ypäjä)
to 20.11. Jokioinen, kunnantalo (Keskuskatu 29 A, Jokioinen)
ke 26.11. Loppi, kunnantalo (Yhdystie 5, Loppi)
Tilaisuudet alkavat klo 18, kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.

”Luminen kirjasto” kuva Anna Mäkilä 10 v.
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin

YPÄJÄN
TAKSI
Puh. (02) 727 1180

Tilaisuudessa kunnan rakennus- ja ympäristövalvonnan henkilöt kertovat jätevesisaneeraukseen tarvittavista luvista ja
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen jätevesineuvojat vastaavat kysymyksiin. Paikalla on myös jätevesijärjestelmien suunnittelijoita, jotka kertovat lupahakemuksen
liitteeksi tarvittavan suunnitelman sisällöstä ja auttavat jätevesijärjestelmän valinnassa.
Tilaisuuksiin osallistuneiden kesken arvotaan kaksi ilmaista
jätevesisuunnitelmaa!
Tilaisuuden järjestää
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry
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Ypäjän seurakunnan
YHTEYSTIEDOT

Y päjän seurakunnan

toimintaa marraskuussa

Ypäjäläinen
Ypäjän kunnan ja Ypäjän seurakunnan julkaisema tiedotuslehti Ypäjän kunnan asukkaille.
42. vuosikerta.
Lehden suurin vastuu ilmoituksen julkaisemisessa sattuneesta virheestä on ilmoituksen
hinta.
Päätoimittaja:
Tapani Rasila
Sivunvalmistus:
Pirkanmaan Lehtipaino Oy
Toimituksen osoite:
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5214
fax. (02) 767 7214
email: ypajalainen@ypaja.fi
ILMOITUSHINNAT
Etusivun alaosa
0,75 €/ pmm + alv
Takasivu
0,75 €/ pmm + alv
Muu osa lehteä
0,50 €/ pmm + alv
Etusivun yläosan
suuri ilmoitustila
(6 palstaa x 170 pmm)
500 € + alv
Määräpaikkakorotus
0,10 e / pmm + alv
Yhdistysten ilmoitukset
Maksutta
TILAUSHINNAT
Ypäjän kunnan alueen
osoitteisiin veloituksetta
Tilaukset kotimaahan ja
ulkomaille
30 e / vuosikerta + alv 10 %
TILAUSOSOITE
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 762 6500
fax. (02) 767 7214
ISSN 1237-2528
Ypäjän kunta
Toimistot avoinna
ma–ke 9.00–15.00
to
9.00–17.00
pe
9.00–14.30
puh. vaihde (02) 762 6500
fax. (02) 767 7214
Ypäjän seurakunta
Papalintie 1 B 13
32100 Ypäjä
puh. (02) 767 3108
fax. (02) 767 3081
Kirkkoherranvirasto avoinna
ma, ke, to klo 9.00–12.00
ti ja pe suljettu
Diakoniatoimisto avoinna
ke klo 10–11.30, to klo 15–16
puh. 040 553 6362
PAINOPAIKKA
Pirkanmaan Lehtipaino Oy
Joulukuun Ypäjäläinen ilmestyy
torstaina 4.12.2014. Lehteen
tarkoitettu aineisto on toimitettava kunnantalolle 26.11.2014
klo 12.00 mennessä.
Tammikuun Ypäjäläinen
ilmestyy 8.1.2015.

Seurakunnan asiat
kirkkoherra
Vesa Rasta

la 1.11.	klo 17 Sanajumalanpalvelus; Vesa Rasta ja Kaija Saukkola, mukana kirkkokuoro.
Vuoden aikana kuolleiden nimet luetaan ja kynttilät sytytetään jokaisen muistolle.
Seppeleen lasku muistomerkillä, kirkkokahvit srk-kodilla tarjoaa Ypäjän Karjalaisseura (Huom! ei klo 10 jumalanpalvelusta)
su 2.11.	klo 18 Kansanlaulukirkko; Vesa Rasta ja Tapio Laurila
(Huom! Ei klo 10 jumalanpalvelusta)
ke 5.11. klo 10–11.30 Diakoniapäivystys
klo 11.30 Keskiviikkoruokailu
klo 13 Palvelukeskuksen hartaudet
klo 19 Isoskoulutus
to 6.11. klo 14 Avoimet ovet Sumpussa
klo 15–16 Diakoniapäivystys
pe 7.11. klo 18 Nuortenilta
su 9.11.	klo 10 Messu; Juhani Routasalo ja Kaija Saukkola.
Uudet partiolaiset antavat partiolupauksen.
ke 12.11. klo 10–11.30 Diakoniapäivystys
klo 11.30 Keskiviikkoruokailu
klo 16 Kaiken Kansan lauluryhmä
klo 18 Siionin Kannel -lauluilta
klo 18 Isoskoulutus
to 13.11. klo 11 Kultaisen iänkerho
klo 13 Työntekijäkokous
klo 14 Avoimet ovet Sumpussa
klo 15–16 Diakoniapäivystys
klo 17 Lasten lauluryhmä
klo 18 Kirkkokuoro
su 16.11. klo 10 Messu; Erkki Vappula ja Kaija Saukkola
ti 18.11. klo 18 Kirkkokuoro
ke 19.11. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu
klo 13 Avoimet ovet Sumpussa
klo 18 Lauluilta kaikille
to 20.11. klo 17 Lasten lauluryhmä
su 23.11. klo 10 Sanajumalapalvelus; Juhani Routasalo ja Tapio Laurila
	klo 10 Rovastikunnallinen omaishoitajien kirkkopyhä Humppilassa + kahvitarjoilu.
Ilm. 7.11. mennessä Terhille p. 050 553 6362
ke 26.11. klo 10–11.30 Diakoniapäivystys
klo 11.30 keskiviikkoruokailu
klo 16 Kaiken Kansan lauluryhmä
klo 18 Isoskoulutus
to 27.11. klo 11 Kultaisen iän kerho, päiväkerholaiset esiintyvät
klo 14 Avoimet ovet Sumpussa
klo 15–16 Diakoniapäivystys
klo 17 Lasten lauluryhmä
klo 18 Kirkkokuoro
pe 28.11. klo 12.15 Alakoulujen yhteinen Adventtikirkko
klo 19 Kirkkokonsertti; Lounais-Hämeen musiikkipäivät ry
su 30.11.	klo 10 Messu; Juhani Routasalo ja Kaija Saukkola, mukana kirkkokuoro ja Kaiken
Kansanlauluryhmä

Ohikiitävää
Kolme vuotta on kulunut siitä
kun kävin ensi kertaa Ypäjällä kirkkoherran viran hakuun
liittyen. Toki olin käynyt Ypäjällä 80-luvun lopulla amerikancockesrpanielin pentua
Puppea hakemassa vanhempien kanssa. En muista tarkkaa
paikka missä kävimme enkä
edes kennelin nimeä. Puppe
oli musta terhakka koira, josta
oli iloa meille pitkään. Sitten
vierähtikin tovi kun Ypäjä tuli
uudelleen omalle maailmankartalleni.
Soitin syyskuussa 2011
kirkkoherra Risto Ahdille, joka oli silloin ruskaretkeä vetämässä. Keskustelin puheliaan rovastin kanssa pitkään ja
päädyimme siihen että tulisin
tutustumaan Ypäjään - Tulin
sitten tapaamaan Ristoa ja Liisaa pappilaan ja työyhteisön
jäseniä sekä luottamushenkilöitä. Liisan muistan laittaneen
erittäin maukasta lihakeittoa.
Olin ainoa hakija ja ypäjäläiset näyttivät vihreää valoa valinnalle. Niinpä aloitin
1.4.2014 Ypäjällä kirkkoherrana. Monta uutta asiaa ilmeni. Henkilökunta vaihtui ja
40 vuotta virassa toimineen

Riston paikka oli mahdottoman tuntuinen täyttää. Myös
vuoden 2014 järkyttävät tapahtumat osuivat seurakunnan ytimeen. Henkilökuntakin
vaihtui pikku hiljaa. Olenkin
saanut tutustua lyhyehkön visiittini aikana moniin asiansa
osaaviin työntekijöihin ja oppia heiltä. Ypäjällä oli paljon
paikallisia tapoja, joista sitten
sain vähitellen kuulla enemmän. Erityisesti mainitsen
kanttorina aiemmin Ypäjällä
toimineen Tapio Laurilan, jolta
kuulin hauskalla ja lennokkaalla tavalla miten Ypäjällä oikein
toimittu oli. Myös Maurits
Hietamäen paikallistuntemus
ja historiateokset olivat avuksi monessa. Talouspäälliköitä oli aikanani kolme, samoin
valtuuston puheenjohtajia.
Kiinteistöprojekteja oli paljon,
esim. hautausmaalla ja pappilan kohdalla oli tehtävä kipeä
päätös purkamisesta. Näissä
talouspäällikkömme Katja oli
korvaamaton työpari. Hanna
Rinteen ja Isto Iipolan kanssa
pidimme ikimuistettavia rippileirejä. Kanttorimme Kaija ja
kuorolaiset tulivat läheisiksi
kun yhdessä vietimme Jumalan

kansan juhlaa kirkossa pyhäisin. Erityisesti jäivät mieleen
ihanan liikuttavat perhekirkot ja lastenohjaajamme Laila
Moisanderin työpanos, myös
miehensä Pekka Lailan rinnalla vapaaehtoisena, oli verraton
apu. Monet ilot ja surut jaettiin kirkollisissa toimituksissa,
joissa hautajaiset ikävä kyllä, olivat enemmistönä. Keijo
Leppänen, seurakunnan monitoimihöylä, auttoi monessa ja
etenkin seurakuntaan tutustumisessa. Vastaanotto oli lämmin. Monet yhdistykset ja toimijat kantoivat vastuuta seurakunnan asioista. Nekin, joita
en nyt ehkä kiireessä muista
erikseen mainita. Älköön kukaan loukkaantuko, sillä te
kaikki olette ja tulette olemaan
tärkeitä. Olette saaneet paikan
sydämessäni.
Aika tuntuu kiitäneen kuin
siivillä. Aina ei ole ollut helppoa, mutta ystävien rukoukset
ja tuki ovat kantaneet. Herramme jääköön siunaamaan työtänne. Ohikiitäviä hetkiä elämä
on täynnänsä. Ne tulevat ja
menevät, mutta Jumalan rakkaus ja armo pysyvät!
Vesa Rasta

Virasto on avoinna maanantaina,
keskiviikkona, torstaina klo 9–12
Papalintie 1 B 13, 32100 YPÄJÄ
Vs. kirkkoherra, Juhani Routasalo
Kirkkoherranvirasto, Sisko Sivula
Taloustoimisto, Katja Mäkelä
Diakonissa, Terhi Hakala-Vappula
Kanttori, Kaija Saukkola
Seurakuntamestari, Maurits Hietamäki
Nuorisotyönohjaaja / Isto Iipola
Päiväkerho, lastenohjaaja, Laila Moisander
Siivooja-vahtimestari, Heli Parkkila

040 804 9251
02 767 3108
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
Kotisivut: www.ypajanseurakunta.fi

Nuttu-kuulumisia

Nuttu-haaste saapui maaliviivalleen kuun vaihteessa.
Lopullista nuttujen määrää en
osaa vielä kertoa, koska osa
Nutuista on tätä kirjoittaessani saapumassa minulle pitkin
rovastikuntaa. Tällä hetkellä
toimistossani on niitä kuitenkin jo valtavat laatikolliset:
yhteensä 203 kappaletta. Iso
kiitos siis jokaiselle kutojalle
ja Nuttu-haasteen levittäjälle!
Vaikka haasteemme loppui,
Nuttu-projekti jatkuu. Eli jos
kutomisintoa riittää, niin nuttuja voi tehdä jatkossakin. Ja
valmiit Nutut voi lähettää suoraan Nuttu-projektin varastolle
osoitteeseen:
Hanna Saarenpää
Apilapolku 1
63610 Tuuri
Oman Nuttuni sain kuin
sainkin valmiiksi ajoissa. Ei se
ehkä sitä tasoa ole, kuin valtaosa haasteeseen tulleista nu-

tuista, mutta rakkaudella tehty
ja toivottavasti lämmittää saajaa kuitenkin.
Vaikka Nuttu-haaste päättyi, ei Nuttu-aktiviteetit vielä siihen lopu. Eli nuo kaikki
haasteeseen tulleet Nutut on
nähtävillä ja ne siunataan matkaan Nuttu-messussa toisena
adventtina 7.12. klo 18 alkaen.
Sydämellisesti tervetuloa!
Kun Nutut on siunattu, ne
lähtevät asianmukaisesti pakattaviksi projektin varastolle, josta me vaimoni kanssa
käymme reppumme täyttämässä ennen kuin Etiopian
Airlines kiidättää meidät ja
Nuttu-pakaasimme kohti määränpäätä. Kuvakoostetta Nuttujen viennistä määränpäähän
on luvassa sitten alkuvuoden,
tarkemmin helmikuun Ypäjäläisessä.
Sydämellisesti kutojia kiittäen,
Sinulle siunausta toivottaen,
Isto

Marraskuu / 2014

3

Nurkkakuntalainen

Juokse sinä humma
”Juokse sinä humma, kun tuo
taivas on niin tumma.” Tapio
Rautavaaran laulu on meille
varsin tuttu. Rautavaara mietti laulun sanoja kauan ennen
kuin sanoitti ja levytti sen.
Hänen voimakas laulunsa ja
mukaansa tempaava rytminsä tarttui 1950-luvulla jo hyvin pienenä lapsen mieleeni.
”Hummani hei, hummani hei.
huputiti hummani hei.” Onneksi äitini on kertonut, että sitä laulua olen pienenä lapsena
ensimmäiseksi laulanut. Niinpä! Kannattaa kerrata tärkeitä
asioita lapsen mieleen. Ne jäävät elämään.
Hummani on nyt tuonut
minut Ypäjälle, Loimijoen varsille. Lokakuun ensimmäinen
päivä aloitin diakonian viransijaisuuden Ypäjän seurakunnassa. Heti kättelyssä sainkin
”oman hevosen”. Muuten hevosmaailma on minulle aivan
uusi tuttavuus.
”Hevospatsas” on erikoinen
ja hieno näky. Tammahevonen
ja sen pieni varsa Ypäjän keskustan liikenneympyrässä puhuttelee varsinkin meitä uusia
tulijoita. Se kertoo tulevaisuuden toivosta, josta tällä seudulla ponnistetaan. Lapset ja
nuoret ovat ympärillämme. He
vievät elämää eteenpäin täälläkin täyttä laukkaa.
Mikkelinpäivän sukupolvien messu oli hieno kirkkojuhla. Yhteinen Vanhusten viikon
arvokas juhla kokosi seurakuntakodille salin täyteen väkeä.
Kultaisen iän kerho, Ypäjänkylän diakoniapiiri, sekä säännölliset hartaudet palvelukeskuksessa tulevat vähitellen tutuiksi. Päivystykset ja kotikäynnit
ovat säännöllistä ja normaalia
toimintaa. Retkiä järjestetään
ja ne tallentuvat pysyvästi
muistojemme joukkoon.
Minulle on annettu vihje,
että kertoisin jotakin itsestäni. Olen syntynyt ja kasvanut
Viialassa, mutta tasan 30 vuotta virallisena asuinpaikkani
on ollut Tampere. Jo ennen
kouluikääni tiesin suunnan
mihin pyrin. Tavoitteeni oli,
että minusta tulisi diakonissa,

sisäinen haluni oli aina auttaa
muita. Ajan myötä sitten pääsisinkin toiveeni suuntaisesti
Sisälähetysseuran diakoniaopistoon, Pieksämäelle ja valmistuin vuonna -77 kutsumusammattiini, joka piti sisällään
perinteisesti myös sairaanhoitajan tutkinnon.
Ensimmäinen virkapaikkani
oli Kiikan seurakunnassa, jossa
toimin seitsemän pyhää vuotta.
Tampereen Kalevan seurakunnassa olin kuusi vuotta seurakuntasisarena, niin kuin silloin
sanottiin. Sen jälkeen Suomen
Kirkon Sisälähetysseura houkutteli minut julistustyöhönsä
90- luvun alussa, jolloin jätin
vakituisen virkani ja lähdin
järjestötehtäviin. Aarnisalon
diakonian ja sisälähetyksen
aatemaailma vei mennessään.
Silloin lähteissäni ei lamasta
ollut merkkiäkään, mutta pian
se sitten yllätti kaikki, helppoa
ei ollut missään. Työni kuitenkin jatkui Sisälähetysseurassa,
Rautalammin Törmälässä, toinen seuran leirikeskus Atrinmaja sijaitsi Levillä, Kittilän
Sirkassa, jossa toimin sesonkikausina leirien ja retkien
vetäjänä. Vuosina 1993–1994
hakeuduin Sisälähetysseuran
ja ystävärenkaan lähettämänä
Karjalan tasavaltaan, Inkerin
kirkon työhön Petroskoihin sekä Kontupohjan seurakuntiin.
Sisälähetysseuran aika minulla
venyi 11 vuoden mittaiseksi.
”Paluumuuttajana” tulin takaisin Tampereen tuomiokirkkoseurakuntaan diakoniatyöhön
viiden vuoden ajaksi, Hämeenkyrössä oli 2,5 vuotta. Sitten
vuoroon tuli vuoden pesti Kalvolan seurakunnassa, jolloin
en vielä tiennyt mitä tuleman
piti.
Kalvolasta perääni asteli
erikoinen kala- ja remonttimies, nimeltänsä Erkki. Tutustuimme paremmin ja tiimityömme sujui saumattomasti.
Hän osoittautui myös luontevaksi ja mukavaksi kirkonmieheksi. Lupasi jopa hyvin
pian poiketa syntymäkodissani
Viialassa, jossa puuhastelin tiiviisti kasvimaillani, puutarhas-

sani, sekä piilottelin siemeniä
ja kasvattelin kaksimetrisiä
auringonkukkia ohikulkevien
iloksi. Niin nytkin kesällä tein.
Tosin välillä yritän mielelläni
lueskella, soitella ja kirjoitellakin silloin tällöin.
– Niin ajattelin. Hienoa,
että seurakunnasta tullaan kotikäynnille ja käydään yksinäisiä
katsomassa! Ensisanoissaan
kotini rappusia ylemmäs noustessaan tuo tulija vain tuumasi
ja totesi: ”Mihinkä minä tulinkaan?” No, mitä sitä hyvää
miestä vastustelemaan ja pois
ajamaan, jos kerran täysin vapaaehtoisesti tahtoo tulla. Valmistin anjoviskiusausta, tarjosin kahvia, täytekakkua sekä
hain ruusuja pöytään. Päivä
kun sattui olemaan myös vanhempieni 65-v hääpäivä. Mies
teki nopeasti johtopäätökset
ja tuli seuraavalla kertaa peräkärryn kanssa. Hän näki että
vanhassa talonpoikaismiljöössäni tarvitaan pehtoria ja työtä
riittäisi yötä päivää! Eikä varmaan tule olemaan työttömyyttä. Oikeasti! Tässä iässä ei apu
ole myöskään pahitteeksi. Siitä
alkoi yhteinen työtiimimme,
jota on kestänyt nyt nelisen
vuotta. Hän on se sama Erkki,
joka käy täällä Ypäjällä myös
kirkkoherran vapaapäiviä tuurailemassa. Lienee tullut mies
tutuksi myös monille ypäjäläisille pyhillä matkoillansa? Entisessä elämässään hän on toiminut myös 16 vuotta Humppilan kirkkoherrana.
Mitä toivon? Sitä tässä itsekin mietin! Olen saanut kutsun Ypäjälle. Haluan toimia
sen seudun, seurakunnan ja
”kaupungin” parhaaksi, johon
olen asettunut. Heti tullessani,
jo ensimmäisen työpäivänäni ”sisäänajossa” sain kutsun
jäseneksi kunnan alueellisen
vanhusneuvoston ohjausryhmään. Haluan tutustua, oppia
sekä katsoa mitä se vanhusneuvostokin sitten tuo tullessaan? Työtä on rakennettava
vanhan päälle. Työni ohessa
olen toiminut Pirkanmaan käräjäoikeuden lautamiehenä. Se
ajanjakso taas on opettanut hil-

NURKKAKUNTALAINEN KLOPALISOITUU
jaa olemista ja kuuntelemaan
toisia, mutta tuonut tullessaan
myös paljon mietittävää sekä pohdiskeltavaa. Edesmenneiden vanhempieni ja tätini
omaishoitajana toimiminen
ovat ottaneet oman osansa, tällä hetkellä toimin läheisen sukulaiseni ”perään katsojana”.
Seurakunnatkin ovat erilaisia ja monenlaisia esimiehiäkin
olen nähnyt Tampereen hiippakunnan alueen seurakunnissa,
jossa olen kuljeskellut sinne
tänne ristiin rastiin. Viimeinen työpestini päättyi juuri
Ikaalisten seurakunnassa, jossa olen ollut kaikkiaan kolme
vuotta. Forssan seurakuntakaan ei ole jäänyt väliinputoajaksi, olin siellä toissa kesän
ajan. Tärkeintä meille kaikille
on yhteistyö, avoin yhteys ja
vuorovaikutus kaikkiin suuntiin, niillä eväillä vain saamme
enemmän aikaan. Paikallistasolla siinä kirkkoherralla on
myös oleellinen ja tärkeä rooli
seurakunnan paimenen tehtävässä. Monet ovat kysyneet
jo miltä täällä on tuntunut?
Vastaanotto on ollut Ypäjällä
erinomainen. Täällä on lämminhenkinen työyhteisö ja
ystävälliset seurakuntalaiset.
Eikä täällä ihan hiljaa mennä. Tiimityö on tärkeää joka
paikassa. Sana lupaa: ”Minä
johdatan heitä kun he kulkevat
rukoilen.” Siitä on hyvä jatkaa
yhteistä matkaa hiljaa pysähtyen, tai sitten joskus jopa täyttä
laukkaa.
Tämä tarina on tosi!

Terhi Hakala-Vappula
diakonissa

Hartaita Hetkisiä Biisoninmetsästäjä
Olipa kerran biisoninmetsästäjä. Hän asui pienessä mökissä
mäen rinteellä. Mäki oli suuri
ja sen toisella puolella avautui laaja tasanko, jota biisonit käyttivät laidunmaanaan.
Siellä biisoninmetsästäjä kävi
hankkimassa perheelleen elannon. Biisonien metsästäminen
oli rankkaa työtä. Ensin piti
laskeutua tasangolle ja etsiytyä
pusikkojen piiloon odottamaan
että lauma tuli riittävän lähelle.
Pitkän odottelun jälkeen, jos
metsästysonni suosi, tuli joku laumoista riittävän lähelle,
jotta metsästäjä pystyi valitsemaan pyydystettävän yksilön. Sitten piti hiipiä riittävän
lähelle pusikoiden peitossa,
tarkkailen kokoajan laumaa,
ettei se huomannut lähestymistä. Lähietäisyydelle ja oikeaan kulmaan päästyään, täytyi
metsästäjän jännittää jousi ja
tähdätä kylmähermoisesti, jotta osui biisonia juuri oikeaan

kohtaan, sillä muuten saalis ei
antautunut. Biisoninmetsästäjä
oli kuitenkin vuosien saatossa kehittynyt niin taitavaksi
metsästäjäksi, että tuo kaikki
onnistui rutiinilla ja usein hän
saalista saikin.
Eräänä päivänä hän lähti taas mökiltään kohti biisonilaaksoa. Matka ylös oli
pitkä, mutta jos onni suosisi,
kaikki vaiva olisi sen arvoista. Hänen siinä kavutessa tuli
vastaan mies. Vastaantulija oli
biisoninmetsästäjälle vieras ja
kohdatessaan hän huomasi, että kulkija oli tullut jostain kauempaa. Muukalainen tervehti
biisoninmetsästäjää ja sanoi
sitten: ”Mäelle ei kannata mennä. Sen takana oleva laakso on
täynnä villejä biisoneita. Siellä
on hyvin vaarallista.” ”Kuulehan, ” biisoninmetsästäjä tuhahti, ”minä olen metsästänyt
biisoneita koko ikäni, siitä lähtien kun isäni otti minut pol-

venkorkuisena mukaan ensimmäiselle metsästysreissulleni
tuohon laaksoon. Minä tunnen
mäen ja laakson kuin omat taskuni, että kiitos vain neuvoista
ja hyvää päivänjatkoa.”
Hetken kuluttua vastaan
tuli toinen mies, tämäkin tuntematon. Kohdatessaan vastaantulijan biisoninmetsästäjä
huomasi, että tämä oli kovin
hermostunut. ”Tervehdys, ”
biisoninmetsästäjä sanoi ja jatkoi: ”Vaikutat hermostuneelta,
voinko olla avuksi?” Vastaantulija pyyhki hikeä ympärilleen
pälyillen ja sanoi: ”Biisonit
ovat villiintyneet, käänny takaisin, kun vielä voit.” ”Kiitos ehdotuksesta, mutta olen
menossa metsästämään ja on
hyvä jos ne ovat sen verran
vauhkoontuneita, etteivät malta tarkkailla ympäristöään. Silloin metsästys on helpompaa.
Mutta jatka sinä vain matkaasi,
taisinkin kohdata jo ystäväsi.”

Kun biisoninmetsästäjä oli
päässyt melkein mäen päälle, häntä vastaan juoksi kolmas mies. Mies pinkoi täyttä
vauhtia ja ehti ohi kiitäessään
vain huutaa: ”Juokse, biisonit tulee!” Kaikenlaista sakkia näilläkin rinteillä nykyisin
kirmaa, biisoninmetsästäjä
hymähti mielessään katsellessaan taakse tuon vastaantulijan
kompurointia takanaan. Eivät
voi edes katsella villieläimiä
säikkymättä. Kukahan nuokin
amatöörit on tänne päästänyt.
Hetken siinä mietittyään,
hän jatkoi matkaa. Mäen päälle
päästyään biisoninmetsästäjä
näki alas laaksoon. Yli tuhatpäinen biisonilauma oli vauhkoontunut niin paljon, että oli
lähtenyt laaksosta rynnäten
mäkeen suut vaahdossa. Mäenharja tärähteli jalkojen alla,
kun biisonilauma rymisteli
kohti huippua jo aivan lähellä.
Niin vauhkoontunutta laumaa

Syksy on tullut kirpeine ilmoineen taas kerran. Kävin
keskustan puoluehallituksen
kokouksessa Helsingissä ja
viima oli kadulla kävellessäni
kylmempi kuin talvella konsanaan. Minulle tulee 16 vuotta
täyteen jäsenyyttä puoluehallituksessa ja tunsin tiettyä haikeutta, pitkä rupeama on takana.
Laskin, että kokous oli noin
160. tällä erää. Bussimatkat
Helsinkiin ovat tulleet tutuiksi vuosien varrella. Olen tällä
hetkellä pisimpään yhtäjaksoisesti hallituksessa istunut.
Monta puoluejohtajaa ja puoluesihteeriä on tuona aikana
ehtinyt vaihtua. Samana aikana
oma poikakin on kasvanut tokaluokkalaisesta rekkakuskiksi. Vaimoni muistelee pojan
kirjoittaneen kouluaineessaan,
että isä ei ole koskaan kotona.
Nyt asiat ovat kääntyneet toisin päin.
Minulla on ollut erityisasema olla ajan hermolla. Varsinkin maan hallitusvastuu tuo
puoluehallitustyöskentelyynkin lisää painoarvoa. Ministerit ovat kiireisiä ja kompromisseissa puolueen ajamissa
asioissa saattaa joutua joustamaan. Siksi olen itsekin pyrkinyt olemaan portinvartijana,
ettei mitä tahansa luvata. Hallitukset vaihtuvat ja puolueiden
suosio heittelehtii nykyisin hyvinkin spontaanisti. Ihmiset eivät ole enää tiukasti puolueuskollisia, tehdyt virheet näkyvät
heti gallupeissa.
Toivon, että nyt olisi taas
Keskustan vuoro vaikuttaa
maan kehitykseen. Toivon,
että alueita kohdeltaisiin tasapuolisesti. Maaseutua tarvitaan
edelleen, samoin siellä olevia
ihmisiä.
Olen huolissani siitä suuntauksesta miten meihin ypäjäläisiinkin suhtaudutaan. Katsoin
telkkariohjelman, jossa Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtaja Juhana
Vartiainen esitti mielipiteitään
toivotusta kehityksestä. Hänen
mielestään vain kaupungeilla
on kehittymisen edellytykset.
Siksi on edullista, että väestö
muuttaa niihin. Maaseutu ei
ole tärkeä asuttuna. Vartiaisen
mukaan energiahuoltoon ei
tarvita erikseen asukkaita, metsäkoneet voivat kyllä hakea
puut metsistä! Nyt pääministeri saa Vartiaiselta ja Ruotsin
entiseltä ministeriltä Suomen

tulevaisuussuunnitelman. Voi
vain kuvitella millainen on sen
sisältö.
Samaisessa tv-ohjelmassa
oli toisenlaisiakin kannanottoja, joissa professorin suulla
todistettiin, että maaseudulla
syntyy liikeideoita, joita urbaanimaailmassa ei keksittäisi.
Vaasan yliopiston aluetieteen
professori Hannu Katajamäki
ilmoitti alueellisen kehittämisen esimerkkimaaksi Norjan.
Siellä on lähdetty turvaamaan
tietoisesti koko maan alueellista hyvinvointia. Ohjelmaan oli
myös löytynyt Norjasta asiantuntija, joka todisteli asiaa Katajamäen tapaan.
Jotain Norjan tyylistä kehitystä toivoisi Suomeenkin.
Kuntaliittokin esittää kuinka
Afrikassakin asukkaat keskittyvät taajamiin ja savannit tyhjenevät ihmisistä luonnostaan.
Ehkä meidän kuntiemme edunvalvontajärjestöjen pitäisi hakea esimerkkejä Norjasta eikä
sademetsien Afrikasta.
Olisi toivottavaa, että Ypäjänkin olemassaolo valtion
puolelta hyväksyttäisiin. Nyt
tuntuu kuin tarkoituksella
haettaisiin valtionosuus- ja
muissa uudistuksissa vain keinoja kunnan näännyttämiseksi
hengiltä. Näin saataisiin edistettyä tulevaisuuden ”luonnollista” kehitystä, joskin vähäsen
avitettuna. Näyttää siltä, että
ruokahalu on vain kasvanut
syödessä. Julkisuuteen tulleissa koelaskelmissa ollaan ajamassa alas kokonaisia seutuja.
Suuret kasvukeskukset olisivat
sitten niitä edunsaajia, jotka
lopulta saisivat ansaitsemansa
palkkion maaseudun elättämisestä.
Onneksi meillä on määräajoin vaalit, joissa kansa saa
sanoa mielipiteensä. Uskon,
että ypäjäläistenkin on syytä
käydä äänestyspaikalla. Kannattaa miettiä, mikä kehitys on
luonnollista ja mikä tarkoitushakuista.
Katselin tänään voimissaan
olevaa Paavo Väyrystä. Hänellä on täysi vauhti päällä, vaikka on minua vanhempi. Jos
yleinen etu vaatii saatan minäkin tehdä vielä comebackin,
kun ei tiedä, mitä kaikkea se
Sipiläkin saa päähänsä…
Hyvää syksyä Ypäjäläisen
lukijoille!
Markku Leppälahti

biisoninmetsästäjä ei ollut koksaan ennen nähnyt.
Monesti meillä ihmisillä
on tapana korottaa itsemme ja
oma älykkyytemme tai osaamisemme yliverkaiseksi. Antaahan vanha sananlaskukin
osviittaa siitä, ettei isäänsä
pidä lähteä opastamaan suvunjatkamisessa. Toisinaan elämä
kuitenkin yllättää ja jälkiviisaaksi on helppo ryhtyä, niin
itse kuin muiden puolesta.
Välillä olisi hyvä kysyä itseltään, voinko todella tuntea
neuvon antajan taustat niin perusteellisesti, että voin suoralta
kädeltä neuvon hylätä. Vaan
mistä löytäisin nöyryyttä olla
viittaamatta kintaalla neuvolle,
jotka tuntuvat turhanpäiväisiltä. Kaikkia neuvoja ei missään

tapauksessa kannata noudattaa,
mutta kaikki kannattaa punnita
ja kysyä itseltään, olisiko tuo
minun suojelusenkelini. Aarre
voi nimittäin olla kätkettynä
saviastiaan.
Isto Iipola
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Vauhtivarpaita liikenteessä!

Lohduton näkymä Toivo Haapasen vuokrapellolta Mannisista
20.10.1952. Kuvan vehnäpelto jäi talven alle kesken valmistumisen. Vellinkimäen toisella puolella jäi myös 34 hehtaarin ala
talven alle. Vilja saatiin puitua seuraavana keväänä ja myytyä
Humppilan meijerin sikalalle. Kuva: Ilkka Teperi

HEVOSPITÄJÄ-DVD lunastettavana
Videoyhdistys Akotos ry Tampereelta on v. 2010–14 kuvannut
Ypäjän elämästä 2010-luvun alkupuolella dokumenttielokuvan,
joka nyt on tilattavissa DVDlevynä nimellä Hevospitäjä. Dokumentista esitettiin n. 15 min.
traileri Pertun Päivillä 2014.
Materiaalia on useita tunteja, joista kootaan yhden levyn
tunnin mittainen kokonaisuus
lunastettavaksi. Olemme taltioineet mm. Loimijoki-soudun
v:lta 2013, Loimijoen tulvan

v. 2012, Ypäjän Musiikkiteatterin toimintaa, golfin peluuta
Loimijoki-Golfissa, Finnderby
2010, kaikki vuodenajat Ypäjällä jne. DVD lähetetään postiennakkona ja tulee lunastettavaksi
postin kautta.
Hinta on 20 euroa + postikulut. Halukkaat lähettäkää tieto,
mihin postiennakko lähetetään,
ohjaaja Jorma Markkulalle:
Email: jorma.markkula@gmail.
com, GSM: 0400 809585, tai os.
Jyvämäentie 82, 32100 Ypäjä

Wäärin käsityksiä

Lenssu

Silmämunisa kiihkee kiilto.
Mahtaaks se olla sitä? Pualikalju hikimärkä, vaikka paleltaa niin että. Mamman vanhat
pellavatäkit päälle, mutta aina
vaan paleltaa niin pirusti.
Olo on kuiteski ko olis alasti pakkasesa sireharson alla.
Pääsä vasaroi, juur niinko yhtä
puuta. Kolvi kirnuu umpsukkeluksisa. Kurkku on karhee,
eikä henkikä kulje ku alakautta
kiärteellä. Eikä siinä viälä koko kurjuus. Melkein kaikilla
muilla ruumiinosilla on jäsenten väliset kipeyskilpailut. Yskeisä ei irtoo ku vesi silmistä
ja loppu tukka päästä.
Siinä teille sitä taurinkuvvaa, jota Hippokraatteen jälkeenjääneet puaskarit sannoo
lenssuks.
Juhola piippunsa takkaa
määräs duhadippoja, Mustanparran yskänlääkettä ja kolme
päivää selkäsänkyä. Ei muuta
ko apteekkiin viimisillä voimilla. Apteekkarska itse varmaseuttinsa kans analyseeras
reseptiä kauan. Vilkuilivat
toisinaas toisiaan ja meikää
viehkosti pitkin ryhmysiä nenävvarsiaan. Kuiskivat kuuluvasti tosilleen, että nykysin kualee paljo semmosia, jokka ei
o ennen kuallu. Lopulta kuulu
kutsu ko viimiselle tuamiolle.
Täsä arsenikkinne, 187 euroo.
Kuumemittari tilttas jo ennen ko sen essiin kaivoin.
Väsyny raihnane ruumis kaatu pettiin orottammaan mustanparrantippojen parantavaa
ihmettä. Passaa ny lenssun
tulla koittaan ja raivota oikeen
kunnolla, Ja tulihan se, tuli
totta perskeles oikein si voimalla. Horkka pani räytyneen
ropan kääntyileen paremman
asennon toivosa. Ensimmäisenä yänä totta varmaan synty
epävirallinen ruumiinkäännön
Suamen ennätys, ellei peräti
maailmanennätys. Vaimo pani

patterinki kiinni. Sano hehkuni lämmitävän liikaki. Jottain
hyätyä meikäläisestäki joskus.
Mitä sapuskapualeen tuli, niin
ainoot kiinteet muanat oli Puranat, Posivilit ja Panadolit,
joita tuli mätettyä kourakaupalla.
Oli semmonen lenssu, että
kunnon kankkunenki jäi toiseks. Kaikki rästiin jääneet
painajaisunekki tuli katteltua ja
ennen nähryt uusintoina. Olipa
romuska sitten Honkkonkilainen, Aasialainen tai vaikka
Leväläinen, niin se on varma,
että kaatu vällyihin sitkeempiki sissi.
Ei si tartte kummonenka
oraakkeli olla, jos ennustaa sen
taas tänäki syksynä koukkivan
kylmään kainaloonsa kymmeniä tuhansia muitaki eläväisiä.
Usseimmille tohtori räppää ne
kuuluisat kolme päivää sänkyä ja yskämikstuuraa. Yks
epiremia kuluttaa ainaskiin
tankkiautollisen nesteroppia
ja tapletteja, ja sairaslomien
kustannusvaikutuksiin saaraan
panna joku määrä nollia perrään. Lisäks tiätty ne tuhannet
rommiputelit, joita ensilääkityksenä käytetään. Kerranki ko
on nääs syy hantelisa käyntiin.
Eikä sitä muuten, ku ihan vaan
lääkkeeks hätätapauksesa.
Mutta vaikka taas käviki
niin, ettei sauna, viina, terva
ja muut rohrot auttaneet, niin
ei siltikä ollu tauti kualemaks.
Ei saatu haurankaivajalle töitä.
Hourulan porteilta sitä vaan
noustiin taas vähän normaalimpien ihmisten harvaan joukkoon. Ny on si taas helpompi
hymmyillä, sikäli mikäli yskärruveltaas uskaltaa. Kolvi
kyä viälä kirnuu limanuljaskaa
pään täytteeks, mutta on se hyvä, että siäläki joskus on jottain täytettä.
Keijo Wääri
vapaa kirjailija

Valtakunnallinen Vauhtivarvas-liikuntakampanja toteutui tänä vuonna jo 12. kerran.
Kampanja toteutui 29.9.–
10.10. välisenä aikana. Kampanjan tavoitteena on lisätä
lasten päivittäisen liikunnan
määrä suositusten mukaiselle
tasolle kahteen tuntiin päivässä, tukea varhaiskasvattajien
työtä liikuntakasvatuksen toteutuksessa ja innostaa lasten
vanhemmat liikkumaan lastensa kanssa.
Ypäjän varhaiskasvatus
on osallistunut kampanjaan
jo useampana vuotena. Tänä
vuonna Vauhtivarvas-kampanja huipentui kahteen iltatapahtumaan, joista toinen oli
suunnattu perhepäivähoidon
ja toinen päiväkodin lapsille.
Perhepäivähoidon Vauhtivarpaat leikkivät erilaisia liikuntaleikkejä Heporannan päi-

väkodin pihalla. Päiväkodin
Vauhtivarpaat taas jalkautuivat
suunnistuskarttojen kanssa lähimaastoon. Suunnistaessa
pysähdyttiin erilaisille liikennerasteille, joissa keskusteltiin turvallisesta liikkumisesta
liikenteessä, varsinkin pimenevissä olosuhteissa. Molemmissa tapahtumissa vieraili
myös Heijastinkeiju, joka jakoi
lapsille heijastimet.
Heijastinkeiju ja varhaiskasvatuksen väki kiittävät
lämpimästi Osuuspankkia heijastimista! Kiitos myös niille
autoilijoille ja nuorille mopoilijoille, jotka pysähtyivät suojatien eteen päästäen pienet ja
isommat kävelijät turvallisesti
tien yli. Heitä löytyi Ypäjältä
iloksemme useampia!
Turvallista ja vauhdikasta
loppuvuotta toivottaen
Varhaiskasvatuksen väki

Saga, Ellen, Anton ja Sisko Sivula suunnistamassa.

Uudistuksia viljelyspellon tukikohtelussa
– koskee myös maanomistajaa
Maanviljelijöiden kaikki tukimuodot ovat kovassa myllerryksessä keväällä 2015.
Osansa tästä tulevat saamaan
myös maanomistajat, jotka
ovat vuokranneet peltonsa
muiden viljeltäväksi. Asia on
valveutuneiden maanomistajien keskuudessa herättänyt
levottomuutta, johon ei tässä
vaiheessa vielä ole syytä. Sen
sijaan toimiin kannattaa ryhtyä
välittömästi.
Asia juontaa historiaan niinkin pitkälle kuin vuoteen 2006.
Silloin tukioikeusjärjestelmä
otettiin käyttöön ja tukioikeudet vahvistettiin. Mikäli maanomistaja ei tällöin itse viljellyt
peltojaan, tukioikeudet vahvistettiin vuokralaisen omistuk-

seen. Mikäli vuokrasuhde on
jatkunut saman sisältöisenä,
asialle ei ole ollut tarvetta tehdä tähän mennessä mitään. Nyt
säädökset ovat muuttumassa
tämän asian kannalta oleellisella tavalla: vaikka vuokrasopimuksessa vuokralainen lupaisikin palauttaa tukioikeudet
vuokrasuhteen päätyttyä, se ei
enää vuonna 2015 ole mahdollista. Ns. passiivitilalle (= tila,
joka ei itse viljele ja hae maataloustukia) ei enää vuoden
vaihteen jälkeen voida tukioikeuksia vahvistaa.
Nyt maanomistajan onkin
tämän vuoden puolella syytä
pitää huolta siitä, että tukioikeudet siirretään maanomistajan omistukseen. Kunhan

siirto tehdään tämän vuoden
puolella, se onnistuu mainiosti. Siirtoon ei riitä pelkästään
maanomistajan ja vuokralaisen keskinäinen sopimus,
vaan siirrosta on ilmoitettava
määrämuotoisilla lomakkeilla
paikalliselle maaseutuviranomaiselle.
Tärkeintä maanomistajalle
on tarkastaa, ovatko tukioikeudet nyt jo hänen omistuksessaan. Mistä asian saa selville?
Mikäli tukioikeudet ovat omistuksessa, Maaseutuvirasto on
lähettänyt vuosittain kevättalvella asiasta henkilökohtaisen
tiedotteen. Kirjeessä on myös
ollut tukioikeuslomake 103A,
josta ilmenee tukioikeuksien
määrä, laatu ja mahdollinen

Kulttuuri Puomi olkaa hyvä
Tuossa päivänä eräänä löimme
ajatusrikkaat päät yhteen ja siitä
alkoi Ypäjäläisen kulttuuriyhdistyksen, Kulttuuri Puomin tarina, toivottavasti pitkä sellainen.
Ajatuksena olisi lisätä kuntalaisten tietotaitoa kaiken maailman
asioissa. Tarjota ypäjäläisille
tapahtumia ja elämyksiä. Saada
ihmiset tulemaan kertomaan mitä lähiseudulla halutaan tapahtuvan. Ihmiset liikkeelle, ulos
koloistaan ja mukaan yhteiseen
puuhasteluun niin, että jokainen
tuntee itsensä kuunnelluksi, päätäntävaltaiseksi ja tervetulleeksi.
Yhdistyksen perustamiskokous pidettiin 7.10. Karrinpuomissa ja paikalla oli kivasti ihmisiä. Ainakin allekirjoittanut oli

positiivisesti yllättynyt. Kokous
kesti muutaman tunnin ja kaikilla paikalla olijoilla tuntui olevan
joku idea ja monella useita ideoita. Jos muuten tuosta edellisen
lauseen olija-sanasta olisi jättänyt j-kirjaimen pois, olisi lause
ollut huomattavasti hauskempi.
No takaisin kokousasiaan. Kokouksessa juttu luisti ja sihteerin
kynä sauhusi. Valittiin hallitukseen jäsenet ja päätettiin seuraavan KAIKILLE AVOIMEN
AJATUSRIIHEN ajankohta.
Ajatusriihi pidetään torstaina
30.10. klo 18.00 Karrinpuomissa. Ideareput selkään ja rohkeasti kaikki paikalle tuolloin!
Yhdistys tulee ensimmäisen
kerran näkymään kaikelle kan-

Ruskaretken havaintoja
Mainio, tyyni ja aurinkoinen
sää suosi jälleen Kyläyhdistyksemme ulkoilutapahtumaa
syyskuun 28, SoukanseljäntieMannistentie-Suorannantie
-reitillä kunkin mieltymysten
mukaan kävellen tai pyöräillen. Kutsua oli noudattanut
45 henkilöä, jotka saivat nauttia ”puolimatkan krouvissa”
kahvi- ja makkaratarjoiluista
oman maun mukaan pulla-

kahvin, tai kakun ja mehun.
Häihälän Maija oli järjestänyt
ohjelmallisen kilpailun lisäksi tietokilvan taukopaikalle.
Lapset viihtyivät sorarinteessä
omissa touhuissaan muun ohjelman ohessa.
Ulkoilupäivä on vakiintunut
syyskiireiden päätteeksi tuomaan rentoutumista ja irtautumista kiireajan haasteista.
Veijo Kytösaho

salle Ypäjän Joulun avauksessa
torstaina 27.11. Silloin on mahdollisuus ostaa piparkakkutalo
itselle tai kylään viemisiksi ja
tukea näin alkavaa toimintaa.
Varsinainen jäsenhankintailta pidetään sitten tammikuun alussa.
JOS VIELÄ EMMIT, NIIN
LUE TÄMÄ: Haluan rohkaista
mahdollisimman monia mukaan
toimintaan. Tarkoituksena olisi,
että yhdistys ja sen toiminta olisi
kaikkia varten, avointa, läpinäkyvää ja katseenkestävää. Että
ihmiset siinä olisivat ulospäin
suuntautuneita ja helposti lähestyttäviä, toivottavasti onnistumme siinä. Jos kiinnostuit edes
vähäsen, niin lisää tietoa saa
yhdistyksen kaikilta jäseniltä se-

hallinnansiirron aika. Toisaalta aina voi ottaa yhteyttä
oman kunnan maaseutuviranomaiseen, joka rekistereistään
saa asian selville kohtalaisen
helposti. Asian takia ei kannata viettää unettomia öitä, vaan
rohkeasti kysyä!
Netistä löytyvät siirtoon
tarvittavat lomakkeet ja ohjeita suomi.fi -sivustolta haulla
103B. Loimaan maaseutupalveluista löytyy myös asiasta
tietoa. Käydä voi toimistolla
Hirvikoskella entisessä Loimaan kunnan kunnantalossa
tai soitella esim. 02 761 1155
(Eeva Sirkkilä).
Sähköpostillakin voi kysellä
maaseutupalvelut@loimaa.fi.

kä hallituksen jäseniltä, hihasta
kiinni vaan reilusti. Seuraa myös
kauppojen ja kirjaston ilmoitustauluja sekä Ypäjäläistä. Informaation reaaliajassa uutisvirtaasi saat, kun käyt tykkäämässä
meistä Facebookissa (päätimme,
että teemme yhdistykselle nettisivut vasta tuonnempana).
Hallitus ja varajäsenet: Katriina Reijonen, Pauliina Maunula, Marko Junnilainen, Suvi Salmi, Jari Hepomaa, Juha Ilmanen,
Ansku Ankelo, Riina Levander
ja Virve Saarikoski.
Hallituksen ja varajäsenien
yhteystiedot löydät Facebookista. Ja allekirjoittaneen ainakin
voit löytää melko usein Puomista, tiskin takaa ahertamasta
tietenkin.
Virve Saarikoski

Hanna Karppisesta Ypäjä Golf Oy:n
toiminnanjohtaja
Kenttäyhtiö Ypäjä Golf Oy:n
organisaatiossa tapahtuu muutos, kun nykyinen palvelupäällikkö Hanna Karppinen siirtyy
yhtiön toiminnanjohtajaksi.
Perttu Jaakkola jatkaa yrityksen toimitusjohtajana sekä
kenttämestarina ja Simo Kairus kenttäisäntänä.
Tmi Perttu Jaakkolan tuottamat ravintola- ja proshop-

palvelut siirtyvät Ypäjä Golf
Oy:lle. Tämä tarkoittaa eri
osastojen yhdistymistä yhden
yrityksen alle. Näin yhtiö pystyy palvelemaan asiakkaita
tehokkaammin ja reagoimaan
asiakkaiden toiveisiin nopeammin ja suoraviivaisemmin.
Palvelu selkenee, kun jatkossa
kaikki osa-alueet ja työntekijät
ovat yhden yrityksen alla.
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Vanhustenviikon juhla 8.10.14

Vanhusten viikkoa vietettiin tänä vuonna teemalla ”Arvokas
vanhuus on ihmisoikeus. Aina.” Vanhustyön keskusliiton
toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen kiinnittää huomioita
siihen, että arvokkaan vanhuuden toteutuminen on ja tulee
olla yhteinen tavoite. Kaikki me
vanhenemme ja suuri osa meistä kavahtaa ajatusta huonosta,
turvattomasta ja yksinäisestä
vanhuudesta. Arvokkuus-sanan
sisällön ymmärrämme ehkä eri

samat ihmisyyden ja inhimillisyyden oikeudet kuin kaikille muillekin yhteiskuntamme
jäsenille. Arvokas vanhuus
tarkoittaa syrjimättömyyttä ja
sitä, että vanhuksia kohdellaan
samoilla säännöillä kuin nuorempia, arvostavasti, heillä on
samat vaikutusmahdollisuudet
kuin kaikilla muillakin ja että
yhteiskunnan rakenteelliset ratkaisut tekevät heidän elämänsä
tasavertaiseksi muiden kanssa.
Arvostetussa vanhuudessa van-

tä emme ole jäännöserä, jolta
puuttuu oma tahto. Jokaisen
elämä muotoutuu omalla tavallaan – yksi kaipaa hiljaisuutta ja
levollista oloa, toiselle erilaiset
virikkeet ovat tärkeitä osia hyvää elämää.
Näkökulma ei liioin saa kapeutua siihen, että iäkkäät ihmiset nähtäisiin vain palveluiden tarvitsijoina ja käyttäjinä.
Enemmänkin voimme iloita
vanhuudesta ja pitkästä iästä
suomalaisen hyvinvointiyhteis-

Juhlapuhuja Fshky:n yhtymäjohtaja Juha Heino.

tavoin, mutta hyvää vanhuutta
kuitenkin haluamme. Sellaista,
jossa voimme kokea edelleen
arvostusta ihmisenä ja kohtuullista varmuutta avun tai hoidon
saamisesta ja ”ihmismäisestä”
kohtelusta”
Vanhusten viikon lämminhenkistä juhlapäivää vietettiin
Ypäjän seurakuntakodilla keskiviikkona 8.10.2014 runsaslukuisen juhlaväen kanssa.
Juontaja Keijo Leppänen
toivotti meidät tervetulleiksi,
jonka jälkeen Heporannan eskarilaiset antoivat meille muistoja
perinteellisistä tutuista lastenlauluista. Sikermässä vilahtivat
niin hämä-hämähäkki, jänis istumassa kuin yksi pieni elefanttikin. Sen jälkeen lapset muistuttivat meitä tärkeistä sanoista:
ole hyvä, kiitos ja anteeksi. Viikonpäivä jumpan jälkeen vielä
mietittiin mitä olikaan ennen
vanhaan: ennen autoja, mp3soitinta ja matkapuhelimia.
Kirkkoherra Vesa Rasta
muisteli alkuhartaudessaan sukupolvienmessua, jossa olivat
kaiken ikäiset yhdessä. Kirkkoherra korosti, että senioriväestö
on edelleen tärkeä voimavara,
joka vie eteenpäin niitä asioista
ja taitoja, jotka kantavat myös
tulevaisuudessa.
Kunnan tervehdyksen juhlaan toi kunnanjohtaja Vesa Ketola. Myös hän muistutteli meitä vanhusten viikon teemasta.
Me kaikki tarvitsemme monenlaisia palveluja ja vuoden alusta
aloittaneella hyvinvointikuntayhtymällä on siinä iso rooli.
Maukkaan lounaan jälkeen
kuulimme hyvinvointikuntayhtymän yhtymäjohtaja Juha Heinon juhlapuheen. Puheessa Juha Heino mm. totesi:
”Arvokas vanhuus on moniulotteinen asia eikä sitä siten
voi määritellä yksiselitteisesti.
Arvokas vanhuus on subjektiivinen kokemus ja kullakin
on siitä oma henkilökohtainen
mielipiteensä. Arvokas vanhuus tarkoittaa sitä, ettei ihminen ikääntyessään menetä
osaamistaan, kykyään kertoa
mielipidettään tai menetä ihmisarvoaan. Se tarkoittaa sitä, että vanhukselle turvataan
Kaiken kansan lauluryhmä
esiintyi kanttori
Kaija Saukkolan johdolla.

huksella on oikeus tulla kuulluksi kuten jokaisella ihmisellä.

Jokkis-ukot toivat laulutervehdyksen Jokioisilta.

kea edelleen olevani oma itseni,
saisin kokea arvostusta ja myös
itse voisin arvostaa itseäni siitä työstä, jota niin monet muut
vanhukset ja sukupolvet ovat jo
ennen minua ja minun ikäpolveani tehneet suomalaisen yhteiskunnan ja kotimaan hyväksi.” Juhlan musiikista vastasivat
Jokkis-ukot sekä Kaiken kansan
lauluryhmä.
Diakonissa Terhi HakalaVappulan loppuhartauden jälkeen saimme maittavat kakkukahvit.

Eskarilaiset esittivät tuttuja lastenlauluja.

Hänellä on itsemääräämisoikeus ja oikeus vaikuttaa omiin
asioihinsa, luottaa turvallisesti
tulevaan ja siihen, että elämä
jatkuu läpi vanhuuden hyvänä.
Vanhukset eivät ole mikään
yhtenäinen joukko vaan jokainen meistä on vanhuudessa
edelleen se sama täysivertainen
yhteiskunnan jäsen, joka voi ja
jonka pitää osallistua yhteisön
ja yhteiskunnan toimintaan ja
sen kehittämiseen, kukin tietysti omien voimavarojensa
ja mielihalujensa mukaisesti.
Myös elämämme loppuvaiheilla meille on tärkeää tuntea, et-

kunnan suurena saavutuksena
ja olla iloisia ja ylpeitä sekä
arvostaa sitä työtä, jonka nykypäivän vanhukset ovat tehneet
vuosikymmenten kuluessa yhteiskuntamme rakentamisessa.
Henkilökohtaisesti arvostan
vanhuksessa erityisesti pitkää
elämänkokemusta, monesti karuakin sellaista, sekä sen mukanaan tuomaa syvällistä henkistä
kypsyyttä. Muistan myös aina
olla kiitollinen siitä, että minulla on oma kotimaa ja koti.
Jos Luoja suo minulle elinpäiviä ja saan tulla vanhukseksi, toivon, että saisin silloin ko-

Lopuksi päivän teemaan sopiva Kaiken kansan lauluryhmän
esittämän laulun säkeistö (sävel
Nyt tuulet nuo viestin jo toivat):
Ei ahdista elämän ilta,
ei pelota huominenkaan,
kun toisilta samanlaisilta,
saa tukea jos tarvitaan.
Näin vain, näin vain yhdessä
kulkien rinnakkain,
näin vain, näin vain matkamme
on onnekkain.
Kiitos kaikille mukana olleille!
Mari Krapi, ohjaaja
Taina Haavisto,
asumispalvelupäällikkö

Valkovuokon
saneerauksen vaikutukset

Seudulla on kysymyksiä aiheuttanut ikäihmisten hoito siinä vaiheessa, kun Ypäjän palvelukeskuksen osastoista Valkovuokkoa
ryhdytään saneeraamaan marraskuun alusta. Palvelukeskuksen henkilöstö ja palveluohjaajat
ovat tiedottaneet ja keskustelleet jokaisen asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa asiasta,
mikäli saneeraus mahdollisesti
asiakkaan saamaan palveluun
vaikuttaa. Tämä siis jos/kun
asiakas on saanut hoitoa Ypäjän
palvelukeskuksessa.
Käytännössä kaikki saneerattavan yksikön asiakkaat siirtyvät
palvelukeskuksen sisällä toiselle
osastolle asumaan saneerauksen
ajaksi. Sen sijaan ne asiakkaat,
joille ei saneerauksen vuoksi
kyetä väliaikaisesti järjestämään
esim. lyhytaikaispaikkaa palvelukeskuksesta, ohjataan toisaalle
kuntayhtymän alueella saamaan
suunnitellut jaksonsa. Asiakkaat
ohjataan pääsääntöisesti sanee-

rauksen ajaksi Intalankartanon
palvelukeskukseen, joka palvelee asiakkaita samoin kuin
palvelukeskus Ypäjällä. Saneerauksen aikana sen vaikutukset
saattavat laajentua myös muihin
kuin lyhytaikaishoitoa saaviin,
koska palvelukeskuksen asiakaspaikat vähenevät saneerauksen ajaksi ja mahdollisissa uusissa asiakastarpeissa saatetaan
väliaikaisesti joutua tarjoamaan
palvelua siten muualta.
Pahoittelemme saneerauksen aiheuttamia välttämättömiä
muutoksia ja toivomme asiakkailta ja omaisilta asiaan ymmärrystä. Saneeraus ei sinällään
ole peruste kenenkään kotiuttamiselle eikä kukaan saneerauksen vuoksi jää suunniteltua ja
tarvitsemaansa hoitoa vaille.
Annukka Kuismin
vanhuspalvelualueen
palvelualuejohtaja
Taina Haavisto
asumispalvelupäällikkö

Kannanotto kirjoitukseen

”Kuka oikeasti on lasten asialla?”
Markku Leppälahti kirjoitti lokakuun Ypäjäläisessä kouluasioista otsikolla ”Kuka oikeasti
on lasten asialla?” Kirjoitus
piti sisällään myös viittauksen
erityisluokan paikasta käytyyn
keskusteluun. Tässä yhteydessä
Leppälahti kirjoitti seuraavasti:
”Erityisluokka siirrettiin Ypäjänkylään rehtori Eija Laineen ollessa virassa.” Onko tarkoituksena antaa sellainen kuva, että Eija
Laine rehtorina toimiessaan olisi
ollut kyseisen päätöksen takana?
Kunnanvaltuusto teki 14
vuotta sitten päätöksen erityisopetusluokan (silloinen emuluokka) sijoittamisesta Ypäjänkylän koululle. Leppälahti kirjoitti tuolloin päätöksentekoprosessista näin: ”Koulutoimiston
toimistosihteeri, jolla on osittainen esittelijän asema, otti kantaa
pienten koulujen puolesta ja piti
mahdollisena emu-opetuksen
viemistä pikkukoululle vastoin
esimiehensä näkemystä. Emuopetuksen siirto omalta osaltaan
vahvistaa pientä koulua, jossa on
3.-6. -yhdistelmäluokka.” (Ypäjäläinen 8/2000). Päätös tehtiin
siis vastoin rehtorin virassa ol-

leen Eija Laineen näkemystä ja
päätöksen varsinainen syykin
tulee kirjoituksessa esille. Ei
ajateltu sitä, mikä olisi parasta
koko kunnan erityisopetuksen ja
erityisoppilaiden kannalta, vaan
haluttiin poliittisella päätöksellä
vahvistaa Ypäjänkylän koulun
asemaa.
Ypäjäläisen (lokakuu 2014)
kirjoituksessaan Leppälahti toteaa: ”Nyt vedotaan pedagogisiin
syihin luokan siirtämiseksi Perttulaan. Pedagogiaperuste näyttää
olevan vähän tunneasia sekin.”
On vaikea ymmärtää, mitä Leppälahti tarkoittaa kutsuessaan
pedagogisia perusteita tunneasioiksi. Pedagogiset perusteet ovat
nimenomaan järkisyitä, jotka
opetusta ja oppimista koskevissa
asioissa pitäisi aina ottaa huomioon.
Erityisluokka pitäisi siirtää
Perttulan kouluun, jotta se palvelisi mahdollisimman tehokkaasti ja joustavasti mahdollisimman suurta joukkoa erityisopetusta tarvitsevia oppilaita.
Silloin oltaisiin ihan oikeasti
lasten asialla.
Arja ja Juha Varhi

Lehmiranta 1.10 2014

Alkukeväästä sitä jo pohdittiin,
viiden yhdistyksen kesken mietittiin,
miten kulttuuritilaisuus järjestettäisiin,
Lehmirantaa paikaksi ehdotettiin,
runo- ja laulumatineaksi se ristittiin,
lokakuun 1 päivä ajankohdaksi sovittiin.
Monta kertaa yhdistysten kesken tavattiin,
ohjelmia yhteen soviteltiin ja kuljetuksia järjesteltiin.
Viimein syksyinen retkipäivä koitti,
osanottajamäärä kaikki odotukset voitti.
Aluksi talon esittelyä auditoriossa kuunneltiin,
asenäyttelyä alakerrassa ihailtiin,
sitten ruokasalissa vatsat täytettiin,
juhlasalissa ohjelman alkua odoteltiin.
Kuultiin runoja, lauluja ja ohjelmaa monenlaista,
mutta voi sitä ypäjäläistä Isoveräjäntien naista,
joka sai salintäyden yleisön hyvälle tuulelle,
ja hymyn monelle huulelle.
Lopuksi laitettiin jalalla koreasti,
Kalervo Kankaanpään orkesterin soitellessa soreasti.
Sitten oli vielä arpajaiset,
voittoja sai sekä miehet, että naiset.
Ilta oli jo pitkällä ja taivaalla tuikki muutama tähti,
kun retkeläiset viimein kotimatkalle lähti.

M. K.
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Hienoa vai huonoa kierrätystä
Lentopallomatsiin Loimaalle
ke 5.11.2014 klo 18.30
HURRIKAANI - GALATASARAY
Ypäjän kunta tarjoaa 120 ensimmäiselle ilmaiset liput matsiin.
Lippujen varaukset liikunnanohjaajalta tekstari 050 433 9002,
s-posti merja.kivimaki@ypaja.fi tai ryhmissä.

Kurvaan autollani Ypäjän keskustassa Ratsuriihen päädyssä sijaitsevan kierrätyspisteen
eteen. Takalaatikossa pari pussia
vaatteita, pari kassia sekalaista
lasitavaraa, pari vanhaa kattilaa,
pahvilaatikollinen mainoksia ja
muuta paperia sekä jonkin verran kartonkia ja pahvia. Nousen autosta, avaan takaluukun
ja laitan ensimmäisenä paperit
niille kuuluvaan astiaan. Sitten nappaan lasipussit ja kattilat ja reippain askelin kohti
tuttuja laatikoita, kunnes tulee
totaalinen pysähdys. Rotta, todella isokokoinen rotta katsoo
pistävällä katseellaan suoraan
silmiini ja kertoo sanattomasti
alueen olevan nyt hänen valtakuntaansa. Tämä kaksintaistelu
oli jo voitettu ennen alkamistaan. Väistyin vikkelästi takavasemmalle takaisin autooni romujeni kanssa. Joku järkipankki
oli tuonut kierrätyspisteelle pari
talousjätekassia maahan. Kyseinen rotta ja pari mahdollista
kaveria olivat levittäneet ateriansa ylt`ympäriinsä. Tarkastelin
siitä
autostani
	
  kierrätyspistettä
	
  
	
  
	
  

käsin. Yhdenkin lasikeräyslaatikon kansi oli auki ja siellä näytti
olevan wc-pytty. Muistin juuri
kuulleeni, kuinka ongelmallista
posliini onkaan lasinerotteluprosesseissa. Seuraavaksi katseeni
kiinnittyi metalliastiaan. Astian
vieressä oli avonainen jätesäkki,
jossa oli petauspatjoja ja peitto.
Kivat bileet rotilla ajattelin, ilmaisen ruuan lisäksi ilmainen
majoitus. No, ainakin pahviroskat ehkäpä pystyn jättämään
pahviastiaan. Ja katin kontit!
Pahvia oli niin paljon, että ihmiset olivat jättäneet pahvinsa astian viereen ja osa niistä lenteli
pitkin läheistä viheriötä.
Kierrätys on kaikkien etu.
Jätteet pitkin poikin eivät kenenkään. Toivon jatkossakin, että
meillä on Ypäjällä mahdollisuus
pitää kierrätyspisteet lähellä,
omassa kunnassa. Väärinkäytökset johtavat monenlaisiin ongelmiin. Viimekädessä olet itse
maksaja ja me kaikki muutkin.

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO
p. 03 4182 7402

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

Lukuvuonna 2014–2015 ”Avaruutta etsimässä”
810215 CAKE POPS ja COOKIE POPS
Kartanon koulu
kotitalousluokka
Varsanojantie 97, Ypäjä
Minna Lax
Kurssimaksu 18,00 €
Ilm. viim. 5.11.2014

pe 18.00 - 21.00
7.11.2014, 4 t
Enint. 10 opisk.

Cake pops eli kakkutikkarit pyöritellään massasta, joka valmistetaan kakkupohjasta tai keksistä
sekä tuorejuustosta. Kiinnitetään suklaalla tikkuihin ja koristelussa vain mielikuvitus on rajana. Ota
mukaan pahvirasia, johon saa tikut pystyyn. Opettaja hankkii raaka-aineet ja tikut, jotka maksetaan
suoraan hänelle (5-10 €). Omakustannekurssi, ei sisälly työkausimaksuun.

110310 SISUSTUS- JA KATTAUSKURSSI
Humppilan yläaste
Eedenintie 1
Tuija Pietilä-Estrada
Kurssimaksu 35,00 €
Ilm. viim. 7.11.2014

ke 17.30 - 20.00
12.11.2014, 3 t
11.2. - 11.3.2015, 9 t
Enint. 10 opiskelijaa

Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan persoonallisia kattauksia ja juhlia. Ideoita, tiettyyn teemaan
soveltuvia kattauksia, voit soveltaa pienissä ja suurissa juhlissa. Katamme pitopöytiä ja opetellaan
servettien taittelua. Voimme tehdä sisutus ja kattaustuunauksia. Tunneilla mukana myös
lähiseudun sisustusliikkeiden tavaroita ja uusimmat sisustus-lehdet ja paljon ideoita
kotiinviemisenä. Kurssipäivät: 12.11., 11.2. ja 11.3. (+ yksi kerta sovitaan erikseen keväälle).

830106 JOOGAVIIKONLOPPU
Miinan koulu, ruokala
Koulutie 8, Jokioinen
Terhi Ryösä
Kurssimaksu 27,00 €
Ilm. viim. 17.11.2014	
  

pe 17.30 - 20.30
la 9.00 - 12.00
21.11. - 22.11.2014, 8 t
Enint. 25 opiskelijaa
	
  

Jooga lisää kehon liikkuvuutta, joustavuutta ja fyysistä kuntoa. Jooga parantaa keskittymiskykyä ja
antaa voimia arkeen. Joogaharrastajan ei tarvitse olla vahva tai notkea, sillä harjoitukset tehdään
oman kehon ehdoilla. Sopii myös vasta-alkajille. Oma alusta mukaan! Omakustannekurssi, ei
sisälly työkausimaksuun.

YPÄJÄNKYLÄN PIKKUJOULU

PUUROJUHLANA

Ypäjänkylän Seuraintalolla,
Ypäjänkyläntie 842

sunnuntaina 30.11.2014 alkaen klo 16.00

Ohjelmassa lasten jouluisia esityksiä sekä musiikkia
Menu: Joulupuuro ja sekametelisoppa,
kahvi / glögi / mehu ja joulutorttu
7 €, alle 3-vuotiaat maksutta
Tapahtumaan vapaa pääsy
Tervetuloa

Järj. Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry

Marraskuun toimintaa

Syyskokous tiistaina 11.11.2014 klo 13.00
Veteraanituvalla.
Tarinatupa perjantaina 14.11. klo 13.00 Veteraanituvalla.
Karaokea Karrinpuomissa tiistaina 18.11. klo 14.00.
Mennäänpä joukolla laulamaan.
Kirjoittajapiiri kokoontuu perjantaina 21.11. klo 13.00
Eeva Kannistolla.
Naistenpiiri tiistaina 25.11. klo 14.00 Veteraanituvalla.
Jouluretki maanantaina 8.12 2014. Päivän ohjelmassa
mm. Tuorlan planetaario, jossa aukeaa 3-ulotteisesti joulutähden salat, Tuorlan Floristiikkatalosta voi hakea ideoita omaan jouluun. Vuoden kohokohta on Joulutalo, jonka
koristelun ovat toteuttaneet opiskelijat. Tuorlan majatalossa toimii pieni puoti, ja kuulemme myös kartanoalueen
värikkäästä menneisyydestä ja elävästä nykypäivästä.
Lounas noutopöydästä Piispanrannan Piispankellarissa,
taitaa siellä olla tonttukin liikkeellä. Kaarinan teatterin tunnelmallisessa kahvilassa nautimme jouluisesta laulu- ja
runotuokiosta, ja päivän päätteeksi nautimme jouluglögin
ja -tortun. Retken hinta 45 €. llmoittautumiset 15.11. mennessä Mirjamille puh. 0400 797 739 tai AunelIe 040 573
9367. Lähtö aamulla n. 8.30 ja paluumatkalle Kaarinasta
lähdemme n. klo 16.00 Tervetuloa viettämään pikkujoulua
tänä vuonna retkeillen.
Linja-auton aikataulu joulukuun Ypäjäläisessä.
Eläkeliiton Ypäjän yhdistys

Kuusjoenkulman kyläyhdistyksen

TAPAHTUMIA

Katja Karisukki
rakennuslautakunnan
puheenjohtaja

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

KARTANON KOULUN SAKSAN OPISKELIJOIDEN JOULUKOJU
OSUUSPANKIN EDESSÄ JOULUKADUN AVAJAISTEN YHTEYDESSÄ
27.11.2014 KLO 16-20
* Arpajaiset
* Vanhan Viipurin lakritsia sekä makoisaa
marmeladia

Uusintana yleisön pyynnöstä:
ASKARTELUJA Tuottajain tuvalla
la 8.11. ja la 29.11. klo 11–15,
ohjaajana Maija Leino.
Teemana 8.11. sytykeruusut ja 29.11. jouluaskartelu.
Hintaan 5 €/hlö kuuluu tarvikkeet ja pientä suolaista
ruokaa/välipalaa + kahvi ja mehu.
Tervetuloa!
Kuusjoenkulman kyläyhdistys
* * * * *
Kuusjoenkulman kyläyhdistyksen perinteinen
PIKKUJOULU su 7.12.2014 klo 13 alkaen Tuottajain
tuvalla. Luvassa kuusijuhlaa, joululauluja ja pihaohjelmaa ym. ym. Tarkemmin joulukuun Ypäjäläisessä.
Kuusjoenkulman kyläyhdistys

* Joulukortteja
* Sacher-kakkuja sekä muita leivonnaisia
OSTAMALLA TUOTTEITAMME TUET KARTANON KOULUN SAKSAN
OPISKELIJOIDEN LEIRIKOULUA BERLIINIIN!
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Ypäjänkylän Maa- ja
kotitalousnaiset

Keskustan Perttulan py:n
sääntömääräinen

MARRASKUUN TOIMINTAA

SYYSKOKOUS

pidetään Kunnantalon kahviossa maanantaina
10.11.2014 klo 19.00.
Johtokunta kokoontuu klo 18.30.
Tervetuloa!
Johtokunta

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry:n

SYYSKOKOUS
tiistaina 11. marraskuuta 2014 kello 13.00 Veteraanituvalla.
Käsitellään sääntömääräiset syyskokoukselle kuuluvat asiat. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle
2015. Valitaan hallituksen jäsenet sekä piiri- ja liittokokousedustajat vuodelle 2015.
Paikalla piirin edustaja.
Kahvitarjoilu.
TERVETULOA.
Hallitus

SYYSKOKOUS perjantaina 14.11 klo
18.30 Seuraintalolla. Kokouksen jälkeen
teemme sytykeruusuja. Tervetuloa.

TULOSSA pikkujoulu 14.12.2014 Seuraintalolla. Jotta tiedämme tarjottavien määrän, ilmoitathan tulostasi
viimeistään 7.12. mennessä 0400 783 925 / Hanna.

keskiviikkona 12.11.2014 klo 18.00 Veteraanituvalla, Perttulantie 7, Ypäjä.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa

Hallitus

Hyrsynseudun Kyläyhdistys ry:n

SYYSKOKOUS

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

SPR Ypäjän osasto

Järjestäjänä Ypäjän Nuorisoseura ry

pidetään keskiviikkona 19.11.2014 klo 18.30
Suokulmantie 108:ssa.
Esillä sääntömääräiset asiat
Hoitokunta

Sotainvalidien Veljesliiton
Ypäjän osasto ry:n

TUPAILTAPÄIVÄ

perjantaina 21.11.2014 klo 14.00 Veteraanituvalla.
TERVETULOA!

Ypäjän Eteläiset Maaja kotitalousnaiset
Menemme sunnuntaina 23. marraskuuta Jokioisten
kartanoon 7 sortin aamukahville.
Lähtö op:n parkkipaikalta klo 9.30 kimppakyydeillä.
Samalla mahdollisuus käydä joulumarkkinoilla Tietotalossa jouluostoksilla.
Tervetuloa.

Varsanojan-Uiton yksityistiekunnan

SYYSKOKOUS

sunnuntaina 30.11.2014 klo 13.00 Sirpa ja Erkki
Kirkkolalla.
Valitaan tiehoitokunta vuosiksi 2015–2018, annetaan
hoitokunnan vastine tieosakkaalle ja käsitellään muut
sääntöjen määräämät asiat.
Hoitokunta

Ypäjän Sotaveteraanien jäsenet
ja kannattajajäsenet
Marraskuun

ILTAPÄIVÄTILAISUUS

Seurakuntakodilla keskiviikkona 12.11.2014 klo
14.00–16.00. Ohjelma on lähes totutun mukainen.
Jotain tulee muuttumaan, sillä tämä tapaaminen on
todennäköisesti viimeinen, jonka järjestäjänä on rekisteröity yhdistys. Jos niin sovimme, voimme kokoontua
edelleen kerhomuotoisena.
Joulukuussa ei kuukausitapaamista järjestetä. Silloin
vietämme pikkujoulujuhlaa, jonka aika ilmoitetaan
seuraavassa lehdessä. Samoin joulukuussa 3. päivänä klo 16.00 pidetään yhdistyksen
ylimääräinen kokous, jossa päätetään mm yhdistyksen lakkauttamisesta. Yhdistyksen sääntöjen mukaan
yhdistys on purettava, jos hallitukseen ei saada yhtään veteraanitunnuksen omaavaa sotiemme veteraania. Jo jonkin aikaa on ollut vaikeuksia saada ilman houkuttelua veteraanijäsen hallitukseen.
Jäljellä olevia viittä kuutta veteraania ja vähän lukuisampia leskiä ei kuitenkaan ole tarkoitus unohtaa, sillä veteraaniasiaa hoidetaan veteraanikerhon toimesta
hyvässä yhteistyössä kunnan ja seurakunnan sekä
joidenkin yhdistysten kanssa. Toimijoina ovat kannattajajäsenet. Veteraanien työn vaalimiseksi ja kunnioittamiseksi on tarkoitus yhdessä Lounais-Hämeen muiden veteraaniyhdistysten kanssa perustaa perinne
yhdistys, jonka eräänä tarkoituksena on muistuttaa
tulevia sukupolvia siitä minkälaisin uhrauksin Suomi
on saatu pidettyä itsenäisenä demokraattisena valtiona. Meidän suomalaisten tämän päivän vaikeudet
ovat ainakin osin kotikutoisia ja hyttysen hyrinää sodan ja sen jälkeisen ajan vaikeuksiin verrattuna. Taas
tarvitaan aitoa yksimielisyyttä ja päättäjiltä rohkeita ja
oikeita päätöksiä.
PS Tilaisuudessa otetaan vastaan joulukorttitilauksia.

Ypäjän Keskustan Eteläisen po:n

SYYSKOKOUS
Palvelukeskuksen kabinetissa torstaina 13.11.2014
kello 18.00 (hallitus kello 17.30).
Sääntömääräiset asiat, kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

Lauantaina 6.12.2014
klo 13.00 – 14.30
Ypäjänkylän Seuraintalolla
Ypäjänkyläntie 842
Pääsymaksu 2 €
Juhlasta lisää Joulukuun Ypäjäläisessä

Suokulman yksityistien
TIEKOKOUS

Ypäjän Kotiseutuyhdistys ry

SYYSKOKOUS

LASTEN
ITSENÄISYYSPÄIVÄJUHLA

Hallitus

Ypäjänkylän Maa- ja
kotitalousnaiset

SYYSKOKOUS

Seuraintalolla perjantaina 14.11.2014 klo 18.30.
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa!

SYYSKOKOUS
torstaina 13.11.2014 klo 19.00 Veteraanituvalla.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu.			
Tervetuloa!

Kartanon-Varsanojan
kylätoimikunta

PIKKUJOULU

perjantaina 12. joulukuuta klo 19.00
Hevosopiston oppilasruokalassa.
Jouluaterian hinta 25,00 €
(sis. perinteiset jouluruuat). Ym. ohjelmaa.
Maksu kylätoimikunnan tilille FI 29 5539 0220 0003 34.
Maksu ja SITOVAT ILMOITTAUTUMISET perjantaihin 5.12. mennessä Tarja Hokka 040 584 2146,
Sirpa Vähämäelle 040 077 2157.
TERVETULOA.

* * * * *

Kartanon-Varsanojan kylätoimikunta

Ypäjän Nuorisoseura ry.

SYYSKOKOUS

Ypäjänkylän Seuraintalolla
keskiviikkona 19.11.2014
alkaen klo 18.00
Esillä sääntöjen määräämät asiat
ja Seuraintalon remontin tukeminen
Kahvitarjoilu
Tervetuloa
Johtokunta

VUOSIKOKOUS
Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry.

SYYSKOKOUS

Ypäjänkylän Seuraintalolla
keskiviikkona 19.11.2014 alkaen klo 19.00
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa.
Johtokunta

12.12.2014 Hevosopiston oppilasruokalassa.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Toimikunta

Ypäjän Reserviläisten

SYYSKOKOUS
maanantaina 17.11.2013 klo 19.00 Veteraanituvalla.
Puheenjohtaja

JHL-729 Ypäjän osasto
järjestää PIKKUJOULUN jäsenilleen

Tervetuloa 3.12.2014 seuraamaan farssia ”Teetä vaikka väkisin” Forssan
teatteriin. Ruokailu ennen esitystä.

Lähtö Ypäjältä ent. matkahuolto klo 16.45.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset Aulikille 9.11.2014
mennessä puh. 040 840 3411.
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Ypäjän Sotaveteraanien jäsenet
ja kannattajajäsenet
Ypäjän Sotaveteraanit ry:n
YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

pidetään Veteraanituvalla, Perttulantie 7, Ypäjä,
keskiviikkona 3. päivänä joulukuuta 2014 klo16.00.
Kokouksessa päätetään yhdistyksen toiminnan lopettamisesta ja yhdistyksen säännöissä tarkoitetusta yhdistyksen purkamisesta sekä toiminnan jatkamisesta
kerhomuotoisena.
Ypäjällä 2.11.2014

Hallitus

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

umaa
Tule tutust

Jäsenenä voit osallistua kaikkiin Mielikin ryhmiin, retkiin ja tapahtumiin!

www. mielenterveysyhdistysmielikki.com

✁

Tervetuloa mukaan toimintaan, kahvitarjoilu!

Ypäjän Karjalaisseura ry tiedottaa

SYYSKOKOUS JA TUPAILTA

Ypäjän Karjalaisseura ry:n varsinainen syyskokous
torstaina 20.11.2014 klo 18.00 Ypäjän Veteraanituvalla, Perttulantie 7 Ypäjä.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Tarjoilut Lasselta. Tervetuloa.
Hallitus
* * * * *
Pikkujoulua vietämme Jokioisten ja Humppilan karjalaisten kanssa Katinhännän kievarissa 14.12.2014
kello 14 alkaen, pikkujoulussa ruokailu, arpajaiset ja
pientä ohjelmaa. Arpajaispalkintoja voi viedä. Mennään kimppakyydeillä. Ilmoittautumiset ruokailun takia
28.11.2014 mennessä 0400 260 949 / Pekka.
Talvisodan alkamisen 75-vuotistilaisuus Hausjärven kirkossa 30.11.2014 kello 14. Kahvitilaisuus ja ohjelmaa Vanhassa Pappilassa klo 15 alkaen. Ilmoittautuminen kuljetuksen takia 21.11.2014 mennessä 0400
260 949 / Pekka.

Someron Karjalaseura kutsuu meitä pikkujouluun
sunnuntaina 7.12.2014. Mennään kimppakyydein, ilmoittautuminen 28.11.2014 mennessä 0400 260 949
/ Pekka.

Haavin marras-joulukuun ohjelmaa:

Ma 14–17 läksynuokkari, yllätä itsesi ja opet, hoida
läksysi kuntoon tai treenatkaa porukalla tuleviin kokeisiin… Silja on apuna ja tukena tarvittaessa!
Ti 14.30–16 jouluaskartelupaja
(tsekkaa erillinen ilmoitus!)
ja 17–20 K-13
Ke 15.30–17.30 tyttöjen juttuja
To 14–17 vanut ja 17–20 K-13
Pe 14–17 7-haavi ja 17–22 K-13

AVOIN PÄIVÄKOTI KIRJASTOLLA
MARRASKUUSSA 2014

Perjantaisin klo 9.30 – 11.30
2 € / perhe
7.11. isänpäiväaskartelua
14.11. laululeikkejä liikuntasalissa
21.11. NOSH-vaatekutsut
28.11. joulupiparien leivontaa
Avoimessa on leikkiä, askartelua,
laululeikkejä ja yhdessä oloa. Myös kirjaston satutunti kuuluu päivään.
TERVETULOA!
Leena ja kirjaston väki

KIRJASTO
Ota yhteyttä kaikissa metsäasioissa
metsänomistajan omaan asiantuntijaan!
Yhteystiedot:
Toimisto
02-7636 740
Jari Neero
040-5842 145
Heimo Aaltonen
0400-534 571
Antti Koskinen
0400-122 912
Jaakko Kuorilehto
040-5463 767
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@mhy.fi

Kaikki käsitöistä ja koruista kiinnostuneet
yli 7-vuotiaat...
* M a c r a m é -korukurssi *
ke 19.11. klo 18.00.
Nuorisotila Haavissa
Kesto n. 3 h.
Lasten ja nuorten lisäksi mukaan ovat tervetulleita
vanhemmat osallistujat
eli ihan me aikuiset -lasten kanssa tai ilman.
Hinnat:
Perushinta 10 e/henkilö
Jäsenhinta 7 e/henkilö
(sis. materiaalit 1-2 rannekkeeseen).
Mukaan mahtuu 12 ensimmäisenä ilmoittautunutta.
Ilmoittaudu viimeistään pe 14.11.
Tiedustelut/ilmoittautumiset:
Jokioisten-Ypäjän 4H-yhdistys ry
p. 050 400 1113/ Satu Jokinen
jok-yp4h@suomi24.fi

Kulttuuri Puomin logokilpailu

Ypäjäläisiä varten perustettu kulttuuriyhdistys etsii logoa! Me emme tiedä, millainen se voisi olla, ehkä sinä
tiedät? Kilpailuaika on marraskuu, voittaja päätetään
joulukuun Ajatusriihi-tilaisuudessa. Voittaja palkitaan.
Toimita kilpailutyösi tai valmis luonnoksesi yhteystietojesi kera joko osoitteeseen kulttuuripuomi@gmail.
com tai Ravintola Karrinpuomiin.
Osallistumalla kilpailuun luovutat työsi tekijän- ja käyttöoikeudet Kulttuuri Puomi -yhdistykselle, joka voi
käyttää logoa paino- ja digitaalisen median tuotteissa
sekä markkinoinnissaan.

YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO

Aikuissosiaalityö tiedottaa!

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

Sari Strömberg
sosiaaliohjaaja

YMPÄRISTÖKATSELMUS

Ypäjän kunnan rakennuslautakunta tekee ympäristökatselmuksen maanantaina 24.11.2014. Katselmus
tehdään koko kunnan alueella. Erityistä huomiota kiinnitetään pääväylien varsien ja keskustaajama-alueen
kiinteistöjen siisteyteen.

Katselmuksessa todetaan ovatko rakennukset ja rakennettu ympäristö rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa, eivätkä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä.

Havaituista puutteellisuuksista ja määräajasta niiden
poistamiseksi ilmoitetaan kunnossapitovelvolliselle
kirjallisesti.
Ypäjällä 23.10.2014
Rakennuslautakunta

JOULUPAJA

K9
Tiistaisin Haavissa klo 14.30–16.00
11.11. alkaen!

(yhteensä 6 kertaa)
Pajan hinta 25 €
(maksetaan käteisellä ensimmäisellä kerralla)
Ilmoittautuminen Riinalle 7.11. mennessä numeroon 050 574 7732
tai sähköpostilla riina.levander@ypaja.fi

Ypäjän kunta järjestää

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
torstaina 20.11.2014

Lähtö Ypäjän torilta 20.11.2014 klo 10.00 ja
paluu Forssasta noin klo 12.30.
Matkan hinta on 11 euroa/henkilö. Forssassa taksi
ajaa kauppakeskuksiin (Prisma, Citymarket) ja
tarpeen mukaan Forssan keskustaan.
Ilmoittautuminen asiointimatkalle
Taksi Tuomas Sirénille puh. 040 757 5833.

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
kuukauden toinen lauantai kello 11–14, marraskuussa 8.11.

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

Aukioloajat

ti
klo 17–19
ke klo 10–12
kerran kuukaudessa lauantaina kello 10–13, marraskuussa 8.11.

MARRASKUUN NÄYTTELY

Lassi Puhtimäen palkittu valokuvasarja Jokioisten
Leivän tulipalosta 1.–14.11. ja Suomen maatalousmuseo Saran tuottama näyttely ”Kylien kertomaa –
kylän monta merkitystä” koko marraskuun ajan.

AVOIN PÄIVÄKOTI

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

SATUTUNTI

Pääkirjastossa satuja luetaan perjantaiaamuisin
avoimen päiväkodin aikaan klo 10.15, Ypäjänkylän
lainausasemalla lauantaina 8.11. kello 11.00.

LUKUPIIRI

Lokakuun lukupiiri kokoontuu sunnuntaina 16.11.
kello 17–19 pääkirjaston näyttelytilassa, jatketaan
vielä Heikki Hietamiehen teoksilla.

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN VIIKKO 3.–
8.11.
Esillä aiheeseen liittyvää materiaalia ja kirjoja.

KANSALLINEN PELIPÄIVÄ

Vietetään kirjastossa torstaina 13.11.
Tervetuloa kirjastoon!

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

