
Kunnallinen ja seurakunnallinen tiedotuslehti
Jaetaan kaikkiin talouksiin Ypäjällä MARRASKUU 2009

• Uudisrakentaminen
• Huoneistoremontit
• Rakennussaneeraus
• Kattorakenteiden
   muutos/korjaustyöt

Mika Suvanto/0500 448 106, Jukka Ilola/0400 871 095

Parturi-kampaamo-
Raija Pastell-Fält

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

Puh. gsm 02-767 3533, 050 347 8448
Tolmintie 4, YPÄJÄ
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PARIS

100% aito hiuspidennys/
tuuhennus/raidat sinetti-
ja kampakiinnityksellä

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

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

Lauantai ja iltatyö sop. mukaan

Wellan 
pikkujoulu-
yllätyksiä 

16.11. 
alkaen!

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

Lämmin Kiitos
Ypäjän kunnalle, työtovereille, asiakkaille ja
yhteistyökumppaneille yhteisistä vuosista.

Haikealla mielin muistan Teitä kaikkia. 
Teitte myös viimeisestä työpäivästäni 

ikimuistoisen juhlan. Yllätitte niin monin tavoin. 
Toivotan teille kaikille hyvää jatkoa.

Onnea ja menestystä Teijalle sekä koko
keittiöporukalle. Oli ilo työskennellä kanssanne!

Elämässä kääntyi uusi lehti, kissanpäivät osakseni ehti.
                                       Margit Kantola

 
 
 
 

         TERVETULOA 
             LOUNAIS-HÄMEEN MUSIIKKIOPISTON 
       SOITINKONSERTTIIN 

KE 18.11.2009 KLO 10.15. 
YPÄJÄN SEURAKUNTAKODIN SALIIN.  
 

Konsertissa esiintyvät Musiikkiopiston  oppilaat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Terv. Ypäjän seurakunnan päiväkerho 
ja Lounais-Hämeen Musiikkiopisto 

KIITOS
muistamisesta

10.10.
Antti

Koneurakointi & Kuljetus Hannu Markkula 
32100 YPÄJÄ     0500 603 777

- Traktoriurakointi liikennetraktorilla erilaisin varustein 
- Vaihtolavapalvelu koukkuvarustuksella, erikokoisin lavoin 
- Kuorma-auto- sekä lavettikuljetukset
- Maa- ja sora-aineskuljetukset 
- Teiden ja pihojen kunnossapito
- Autojen sekä koneiden huoltoa ja korjausta 
- Metsän raivausta, pihapuiden kaatoa
Soita ja kysy lisää palveluistamme 0500-603777

Tervetuloa
RAARIin
kahville ja piparille

la 28.11. klo 12.00–16.00

Saat laulaa joulu-
laulujakin, jos tykkäät.

Avoinna:	to–pe	14.00–17.00
	 la	12.00–15.00
	 su	14.00–17.00

Ypäjänkuläntie 945

www.raarinpuoti.blogspot.com

Lahjaksi isän ”kyntöniskalle” tai ”renkaanvaihtoselälle”

Ft Satu Vaarula45 min. 
hieronta 

26 €
p. 0400 430 088,    
www.hyvinvoi.net

Kuusjoenkulman kyläyhdistyksen retkeltä
Muisteluksia kuvin ja sanoin:
Salon Riston ohjastaessa täyttä 
bussiamme kohti Suomen ete-
läisintä maa-aluetta, Bengtskärin 
majakkasaarta, joka oikeasti on 
puuton kallioluoto, oli tunnelma 
odottava ja korkealla. Matka al-
koi Piilikankaalta Tuottajain tu-
valta 27.6.2009 klo 8.30. Luvassa 
oli päivän mittainen tutustuminen 
saaristoon, Suomen ensimmäi-
seen majakkamuseoon, pohjois-
maiden korkeimpaan majakkaan 
(v. 1906 rakennettu). Siellä toimii 
majakanvartijamuseo, vaihtuvia 
merellisiä näyttelyitä, pysyvä 
näyttely Bengtskärin taisteluista, 
kappeli, Majakkaposti ja -kah-
vila, majoitus- ja kokoustiloja, 
tornin huipun valohuone, josta 
aukenee huikea merinäköala. 
Suomen eteläisin maaperä: kal-
lioluoto majakoineen kaikkineen; 
sodan jäljet kalliossa korsuineen. 
Linnusto, varsinkin haahkakanta 
saarella lisääntyy vankasti.

Paluumatkalla Rosalassa vii-
kinkikeskuksessa saimme nähdä 
viikinkiveneet, varusteet, aseet, 
asumukset, saunat ja myös vii-
kinkiaikaisen kirkon. Tutustues-
samme viikinkipäällikön ”pää-
majaan”, joimme kahvit aidoissa 

viikinkitunnelmissa. Nähtävillä 
olivat heidän eläimensä, niiden 
tallit ja aitaukset ja tietenkin ka-
lastus- ja metsästysvarusteet ym.

Varsinkin nuorisoa kiinnosti-
vat haarniskat ja kypärät sekä 
aseet. Niitä sai pukea päällensä 
ja kokea omakohtaisesti, miten 
painavia olivat. Myymälästä sai 
ostaa tuliaisiksi saaristolaisten 
käsitöitä ja viikinkiaiheisia koru-
ja ja esineitä.

Matkalaiset olivat erittäin tyy-
tyväisiä ikään katsomatta näke-
määnsä: merimaisemiin sinänsä, 
harvinaiseen majakkaan, viikinki-
keskukseen ja sen anteihin. Vielä 
pitää mainita suotuisa ilma, jota 
tarvitaan varsinkin avomerimat-
kan onnistumiseksi. Onhan osa 
matkasta kahtena päivänä kuu-
kaudessa n. keskimäärin niin ko-
vassa aallokossa, ettei venematka 
onnistu Rosalaa pidemmälle

Matkalaiset kiittävät kyläyh-
distystä matkajärjestelyistä!

Pitkin paluumatkaa kuului toi-
vomuksia vastaavanlaisesta mat-
kasta ensi kesänä, joten vastuu-
henkilöt pistivätkin korvan taakse 
ne ensi suven varalle.

Veijo Kytösaho

Peräaalto oli maakravuille ennen kokematon. Kohdetta saatiin lähestyä ihanteellisessa säässä.

Sodan jälkiä kalliossa katsellessa pisti mielen vakavaksi. Viikinkipäällikön hämmästyttävä asumus Rosalassa.
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Seurakunnan
asiat

kirkkoherra
Risto Ahti

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

39. vuosikerta.

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

Päätoimittaja:
Tapani Rasila

Taitto ja oikoluku:
Newprint Oy

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

ILMOITUSHINNAT
Ilmoitukset
0,5 e / pmm + alv

Määräpaikkakorotus
0,1 e / pmm + alv

Toistuvaisilmoitus
joka numerossa
0,4 e / pmm + alv

Yhdistysten ilmoitukset
Maksutta

TILAUSHINNAT
Ypäjän kunnan alueen
osoitteisiin veloituksetta

Tilaukset kotimaahan
20 e / vuosikerta

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

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

ISSN 1237-2528

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

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

Kirkkoherranvirasto
avoinna
ma, ke, to klo 10.00–12.00
ti ja pe suljettu

Diakoniatoimisto avoinna
ti ja ke klo 9.30–11.00
puh. 0400 388 170

PAINOPAIKKA
Newprint Oy

Joulukuun 2009 Ypäjäläinen
ilmestyy sunnuntaina 3.12. 
Lehteen tarkoitettu aineisto 
on toimitettava kunnantalolle 
26.11.2009  klo 12 mennessä.

Tammikuun Ypäjäläinen ilmestyy 
sunnuntaina 3.1.2010.

Marraskuun  
kirkonmenot 2009

Pyhäinpäivänä, lauantaina 31.10. kello 10 
alkavassa Sananjumalanpalveluksessa luetaan 
vuoden aikana poisnukkuneiden nimet saa-
man ja uskontunnustuksen jälkeen. Hyväksi 
perinteeksi on tullut se että kirkkokuoro laulaa 
ja kuorolaiset sytyttävät kynttilän jokaiselle 
poisnukkuneelle. Virret: 621, 126, 146, 624, 
142: 1-, 145: 5-7. Kirkon jälkeen käydään 
kunniakäynnillä Karjalaan jääneiden vainajien 
muistomerkillä, jossa virsi, seppeleenlasku ja 
puheen on pitänyt vuoronperään joku Karja-
laisseuran jäsenistä. Päivän runo: ”Elämä ei 
ole oikopolku kehdosta hautaan, ei karkelo 
eikä leikki. Se on sokkelotehtävä ja suunnan 
etsimistä ja löytämistä, kiemurainen tie, ylös-
nousua ja laskua. Joskus ja toivottavasti usein 
kädet ristissä ollaan peiton alla ja Jumalaan 
turvaten.” Pyhäinpäivän illalla on musiikki- 
ja hiljentymisilta kirkossa kello 18.00. Tapio 
Laurila joukkoineen saapuu ja Risto juontaa. 
Illalla ei lueta enää poisnukkuneita, mutta 
mahdollisuus on sytytellä kynttilöitä kirkkoon 
tullessa lähetyskynttiläpöydälle.

Sunnuntaina 1.11. kello 10 messu. Päivä 
on samalla uskonpuhdistuksen muistopäivä. 
Se on Pyryn ja Lylyn nimipäivä ja muistut-
taa ehkä myös syksyn liukkaista keleistä. 
Virret: 170, 475: 4, 173: 3-5, 373, 593: 1-, 
ehtoollisvirsinä 273 ja 275, päätösvirsi 209. 
Päivän runo: ”Turhaa lastia kannat sä ihmi-
nen. Karista pois päivien turha lasti. Suotta on 
kantaa kaikkea viime virstalle asti kun yksi on 
tarpeen: anteeksisaanut sydän.”

Sunnuntaina isänpäivänä 8.11. kello 10. 
Pyhä on 23. sunnuntai helluntaista eli aihee-
na on antakaa toisillenne anteeksi. Vietetään 
myös messua eli ehtoollista. Virret: 286: 1-4, 
131: 4, 446, 318, 155: 1-, (Hpe 227 ja 228) ja 
päätösvirtenä on 209. Päivän runo: ”On aina 
vaarana ihmisellä väsymys ja välinpitämättö-
myys. Ja luuleepa se ihminen täällä iäisesti 
olevansa. Valvominen ei ole voimia kuluttavaa 
jännitystä vaan turvallista luottamusta Juma-
laan.” Ennen vanhaan evankeliset kysyivät: 
”Oletko armosta autuas?” Sitä voisi kysellä 
nytkin, anteeksiantamuksen sunnuntaina.

Kirkkovuoden toiseksi viimeinen sun-
nuntai (valvominen) 15.11. kello 10. Juho 

Vuorela pappina. Virret: 148, 615: 5-7, 150: 
1-4, uhrivirsi 151: 1-, ehtoollisvirsi 614 ja 
ylistysvirtenä on 142: 4-7, jonka jälkeen Her-
ran siunaus ja päätösmusiikki. Päivän runo: 
”Vain uskolla on kyky nähdä varjossa valoa. 
Usko on tien jatkuvuuteen sen päättymisestä 
huolimatta. Vain uskolla on kyky aistia leh-
tipihkan tuoksu lehtien putoamisen aikaan. 
Uskoa elämään kun elämää ei vielä näy.”

Kirkkovuoden päätösmessu sunnuntai-
na 22.11. klo 10. Ja virret ovat: 159: 1-4, 162, 
155, 154: 1-, ehtoollisvirsi 160 ja ylistysvir-
tenä on 163, jonka jälkeen on Herran siunaus 
ja päätösmusiikki. Kirkon jälkeen srk-kodilla 
Joulumyyjäiset klo 11. Mukana on diakonia-
työ ja vastuuryhmä sekä evankelisten osasto-
jen joulumyyjäiset. Mukana ainakin Varsano-
ja-Ypäjänkylä ja Perttula.

Koululaiskirkko (ala-asteita mukana) per-
jantaina 27.11. kello 12.15 kirkossa. Viime 
vuosina on ollut tapa että ainakin eka- ja 
tokaluokkalaiset ovat tulleet kirkkoon. Taisi 
viime vuonna olla kaikki ala-asteet eli 1-6 
luokat. Toki aikuisetkin mukaan. Virret ovat 
seuraavat: 13, 135, 15, 499, 517 ja 30. Va-
paaehtoinen kolehti voidaan tuoda itse edessä 
olevaan Keniakoriin.

Joulunvaloihin on vielä aikaa, ja silti advent-
ti on jo 29.11. klo 10. Vietetään messu ja lau-
letaan hoosiannaa heti tekstin luvun eli evan-
keliumin päälle yhdessä kirkkokuoron kanssa. 
Toki pimeäkin marraskuu puhuttelee. Sen hil-
jaisuus ja hämärä rauhoittavat. ”Luonnossa nyt 
synkkää ja pimeää on, ja vaikka luonto hetkeksi 
pii1outuuja tuokion lepää, niin silti on elämää 
luonnossa, metsissä, silmuissa, mullassa, maan 
roudassa, ja voi se ihminenkin hetken levätä. 
Pian tulee taas aurinko ja talven se voittaa ja 
elämän henkiin herättää.” Virret: 2: 1-4, 126, 
7, 5: 4-6, 6, 178, päätösvirsi 9: 4-5.

Adventin iltamusiikki 29.11. klo 15.00 
kirkossa. Huom. aika. Tapio Laurila joukkoi-
neen saapuu. Risto juontaa ja lyhyt rukous. 
tervetuloa iloitsemaan joulukauden alkami-
sesta.

Asiat kokosi
Risto Ahti

Marraskuinen tietovisailu 2009
Nyt on pimeitten iltojen ratoksi 
visainen tietokilpailu, jossa kaik-
kien kesken arvotaan pari kirjaa 
(Tapio Laurilasta kertova kirja 
sekä Riston kirja Pilkahduksia). 
Mutta itse visailu on konstikas 
ja hauskakin ja menee papillisiin 
tehtäviin ja kirkollisiin maailmoi-
hin. Ei muuta kuin miettimään ja 
keskustelemaan asioista ja oikeata 
riviä miettimään. Vastaukset mar-
raskuun aikana tänne pappilaan 
Perttulantie 10, 32100 Ypäjä. Ne 
voi postittaa tai tuoda virastoon 
tai pudottaa kanslian postiluukus-
ta kirjeenä (nimelläni varustet-
tuna). Toki voi myös antaa tulla 
sähköpostilla risto.ahti@evl.fi ja 
muistakaa laittaa yhteystietonne, 
jotta palkinto voidaan toimittaa. 
Ja nyt sitten pähkäilemään.

1. Sana liturgia on kreikan 
kieltä ja merkitsee pöytäpalveli-
jaa, siis tarjoilijaa. Eli pappi tar-
joilee seurakuntalaisille Jumalan 
armoravintolan parhaita herkkuja 
(1) tai se on kaavamaista ja tyh-
jänpäiväistä juhlakieltä (x) tai se 
on poliittista kukkaiskieltä, johon 
esimerkiksi totuttiin Suomen ja 

Neuvostoliiton johtajien loppu-
kommunikeoissa (2).

2. Luterilaisen perinteen mu-
kaan pappi on minister verbi di-
vini. Siitä latinalaisesta lauseesta 
tulee myös ministeri-sana. Minis-
teri tarkoittaa alun perin suurta 
johtajaa (1) vaiko palvelijaa (x) 
vaiko Jumalasta seuraava pokku-
roinnin kohteena oleva henkilö.

3. Raamatun psalmit ovat lue-
tuimpia ja käytetyimpiä Vanhan 
testamentin kirjoista. Mitä tee-
moja niissä on eniten? Ne sisäl-
tävät kiitoksen huutoja Jumalalle 
(1) vaiko eniten niissä on itkua ja 
valitusta (x) vaiko psalmit ovat 
täynnä vastarintaa ja protestia Ju-
malaa vastaan, kuten Herra, kuin-
ka kauan? -huudot kertovat (2)

4. Kun Estonia laiva upposi 
vuonna 1994 myrskyävällä me-
rellä, ja piispa Huovinen piti pu-
heen jossakin surujuhlassa, niin 
hän aloitti huudolla: Hyvä Juma-
la, missä sinä olit tuona yönä (1) 
vaiko sanoja ei tullut yhtäkään 
suusta (x) vaiko Rakkaat ihmiset 
(2).

5. Suurten tapahtumien ja on-

nettomuuksien aikaan papin teh-
tävänä on kaksi asiaa: ihmettely 
ja kummastelu (1) vaiko pappi on 
kanssahuutaja ihmisten mukana 
ja toivon lähettiläs keskellä surua 
(x) vaiko hän on paasaava pu-
huja ja rukoilija kädet hikisessä 
ristissä (2).

6. Kuuluisa saksalainen teolo-
gi ja Hyvyyden voiman Ihmeelli-
seen suojaan -virren (600) tekijä 
kuului Hitlerin vastaiseen liittoon 
ja hänet ehdittiin teloittaa ennen 
sodan loppua. Hän sanoi kerran 
kuuluisat sanat: ”Sellaiset kristi-
tyt ovat pelättäviä, jotka seisovat 
vain yhdellä jalalla maailmassa, 
sillä he seisovat myös vain yh-
dellä jalalla taivaassa.” Kuka hän 
oli, Karl Barth (1) vaiko Giu-
seppe Bacardi (x) vaiko Dietrich 
Bonhoeffer (2).

7. Martti Lutherin mukaan pa-
pilla on kolme tapaa opiskella: 
oratio eli rukous, meditatio eli 
mietiskely ja tentatio eli kiusaus 
ja koettelemus. Tästä kolman-
nesta sanasta tentatio tulee ny-
kykieleen nykyinen sana tentti 
(1) vaiko auton tankkaaminen (x) 

vaiko tattien tuntemus (2).
8. Jokainen pappi ja jokainen 

ihminenkin joutuu elämässään 
koettelemusten korkeakouluun. 
Vanhoilla kristityillä jossakin 
päin Suomea on sanonta, että 
ihmisen on mentävä kalmistoon 
istumaan (1) vaiko sairaita oppi-
maan (x) tai sakastiin ihmettele-
mään (2).

9. Jos joku sanoo menettä-
neensä uskon Jumalaan, niin to-
siasiassa se on uuden elämänvai-
heen alku. Miksi se on sittenkin 
hyvä asia, jos ihminen muuten 
on rehellinen. Hän voi hieman 
uskovia säikytellä (1) vai uudet 
aateryhmät voivat sada hänestä 
kannattajan (x) vaiko tosiasias-
sa hän lakkasi uskomasta omaan 
(typeräänkin) Jumalakuvaansa. 
Todellisesta Jumalasta hän ei 
tiennyt mitään.

10. Piispa Huovinen keksi 
kerran vanhan sanonnan motok-
si: ”Hiljaa lapset lehteris, taikk 
pappi saamaa koko päivä.” Mistä 
tämä sanonta on alun perin tullut, 
Raumalta (1) vaiko Turusta (x) 
vaiko Forssasta (2).

11. Hyvälle saamalle löytyy 
hyvä ohje menneisyydestä, sil-
lä latinalainen sanonta kuuluu: 
Rem tene, verba sequuntur. Mitä 
se tarkoittaa, Antaa tulla synnit 
syntisille selväksi (1) vaiko Pysy 
asiassa, sanat seuraavat sitä (x) 
vaiko Huonokin saarna menee 
perille jos on sanottavaa (2). 

12. Risto Ahti alkaa kyllästyä 
ja vaivautua saarnassa jos ihmi-
set haukottelevat (1) tai katsovat 
kelloa (x) vaiko rupeavat kuun-
telemaan, että käykö se kello ol-
lenkaan (2).

13. Jos annatte minulle tun-
nin aikaa saarnata, voin aloittaa 
viiden minuutin päästä. Mutta 
jos minun on saarnattava viisi 
minuuttia, tarvitsen valmistautu-
miseen koko päivän. Tämän aja-
tuksen on sanonut se piispa, joka 
on allekirjoittaneen vihkinyt pa-
piksi yhdessä Namibian piispan 
Leonard Aualan kanssa. Mutta 
kuka oli piispa. Martti Simojoki 
(1) vaiko Mikko Juva (x) vaiko 
Erkki Kansanaho (2).

Risto Ahti

”KIRKKO TUTUKSI”
Tervetuloa tutustumaan 
Ypäjän  kirkkoon, seurakunnan 
työntekijöihin ja kirkkotekstiileihin.
Keskiviikkona 25.11.2009 klo 18–19.
Avoimet ovet kaikille.
Glögitarjoilu kirkossa.

Ypäjän srk:n diakoniatyö 
marraskuussa 2009
Diakoniatoimisto avoinna tiistaisin ja 
keskiviikkoisin klo 9.30 – 11.30.
Puh. 0400 388 170, diakoni Anne Mäkinen.
Työttömien ruokailut keskiviikkoisin klo 11.30,
lounas 3 €. 
18.11. ei ruokailua konsertin takia.
Hoidatko omaistasi kotona? Tervetuloa 
torstaina 5.11. klo 13 kahville seurakuntakodille 
pohtimaan yhdessä, mitä virkistystoimintaa voisi 
olla omaishoitajille tarjolla järjestöjen ja seurakunnan 
puolesta. Forssan Seudun Omaishoitajat ja Läheiset 
Ry:stä mukana Tuula Forsblom ja diakoni Anne 
Mäkinen. 
Kultaisen iän kerhot torstaina 12.11. klo 11–13, 
lounas 4 €, Viipurin katulapset, Keijo Leppänen
ja torstaina 26.11. klo 11–13 Adventin kauneimmat 
virret Tapio Laurilan johdolla.
Hartaudet palvelukeskuksessa keskiviikkoina 
11.11. ja 25.11. klo 13 Hoivalla 13.30 Ruustinnassa
Adventin- ja joulunsanomaa tuovat päiväkerholapset 
Laila Moisanderin johdolla.
Keva-kerhossa 25.11 klo 12 lauletaan adventtivirsiä. 
Tervetuloa mukaan hartauksiin, laulamaan virsiä ja 
lukemaan Psalmeja ja runoja!
Yhteiset myyjäiset tuomiosunnuntaina 22.11. 
kirkon jälkeen klo 11–13 seurakuntakodilla.
Keittolounas diakonian hyväksi, on kahvipöytä, 
myynti- ja arpapöytiä. Diakonia ottaa vastaan 
myyntituotteita ja arpavoittoja, joiden myyntituotolla 
tuetaan jouluna mm lapsiperheitä ja vähäosaisia 
omassa seurakunnassa. Järj. Diakoniatyö, 
evankeliset osastot, SPR ym. Tervetuloa vastuun 
sanoman ääreen kirkkoon ja sen jälkeen syömään ja 
pikkujouluostoksille srk-kodille!

MAALISKUUN TALVIMATKA KAINUUSEEN
maaliskuun 6.-12. 
päivien tietämissä
NYT on aivan uusi kohde Kai-
nuussa Kuhmossa Itärajan tun-
tumassa komeissa korpi- ja 
mäkimaisemissa suurten lumien 
keskellä. Talvinen Lapinmatka 
vaihtuu tähän edulliseen mat-
kaan. Esite valmistuu tämän leh-

den painatuksen aikaan.
Hotellina on Kalevala Kuh-

mon keskustan lähellä. Kahden 
hengen huoneet (myös yhden 
hengen). Runsas aamiainen ja 
päivällinen seisovasta pöydästä ja 
yksi kalevalainen pitopöytä sisäl-
täen paikallisia erikoisuuksia mm. 
rönttösiä. Tervetulokahvit ja talon 
esittely. Sauna ja wellness-osaston 

käyttö. Yrttiporekylpy. Suksien, 
potkurien, pulkkien ja huoltoti-
lan vapaa käyttö. Kuivauskaappi. 
Ohjelmaan kuuluu hiihtoa mahta-
vassa maisemassa hyvillä laduilla. 
Opastettu kierros Talvisotamuse-
ossa ja luontokeskus Petolassa, 
ja talon yllätysohjelma nimeltä 
Lypsykilpailut. Levytanssit ja yh-
teislaulutilaisuuksia ja nuotioilta 

hotellin rannassa.
BUSSI ajaa reittiä Somero-

Forssa-Jokioinen-Ypäjä-Loimaa 
ja mennen tulleen kuljetaan päi-
vällä.

Ilmoittautumiset ja esitteen 
tilaukset suoraan Matkapojat, 
Turku, 010 232 3970.

Niillä seuduin kulki aikanaan 
Elias Lönnrot Kalevalan mat-

koilla Vienan Karjalaan ja Kai-
nuuseen. Erään kerran Lönnrot 
kirjoitti Kuhmossa: ”Lepo, toi-
wo, tytywäisyys ja kohtuullinen 
ilo pitävät ihmisen terveenä, ja 
wielä toisinaan parantavat sai-
raanki.” Näitä periaatteita py-
rimme nyt tällä aivan uudenlai-
sella matkalla toteuttamaan.

Terveisin Risto Ahti
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Hän eli tamperelaisena lähes 40 vuotta:

LAINA LAMMELA

Hän oli koti-ihminen ja perheenäiti:

KYLLIKKI RASILA
Anna Kyllikki Rasila s. Jaak-
kola kuului Ypäjän vanhimpiin 
ihmisiin ollen siellä lähellä 20 
vanhimmasta päästä. Tuleva-
na joulukuun 9. päivänä oli-
si mennyt umpeen 91 vuotta. 
Varsanojan Rasilassa hän asui, 
kunnes muutti lääkärintalon 
alapuolelle mukavaan rivita-
loon Rantatielle noin 23 vuot-
ta sitten. Siunaustilaisuuden 
olisin voinut alkaa lauseella: 
olemme tulleet siunaamaan 
Anna Rasilan haudanlepoon, ja 
lähimmät, lapset Ritva ja Reijo 
ja Anja haluavat kiittää äitiään 
kaikesta, mitä hän on heille 
pitkän elämänsä aikana teh-
nyt. Tällöin moni saattoväkeen 
kuuluva ihmettelisi heti, että 
papilla on täysin väärät nimet. 
Pappi ei kuitenkaan ole ereh-
tynyt, sillä nimet ovat oikein. 
Mutta nyt sattuu käymään niin, 
että sekä äiti, että lapset tun-
netaan toisella nimellään ja 
vanhin tytär jopa kolmannella 
nimellään. Siispä kuulostaa jo 
tutulta kun sanon, että olemme 
kokoontuneet iäkkään ihmisen 
Kyllikki Rasilan siunaustilai-
suuteen ja ennen kaikkea lap-
set Anneli, Tapani ja Inkeri 
haluavat kiittää äitiään kaikes-
ta siitä, mitä hän on tehnyt ja 

aikaansaanut elämänsä aikana.
Kyllikki Rasila kuului Jaak-

kolan laajaan ypäjäläissukuun 
siihen mihin Osmo Jaakkola 
tai Kalle Halme kuuluvat si-
saruksineen ja samoin Hannu 
Kalalahti. Suuresta sisaruspar-
vesta on edelleen elossa Oiva 
Jaakkola, joka asuu nykyisin 
Somerolla. Kalle Jaakkola oli 
hänen isänsä, ja tuo sukuhan 
on tunnetusti pitkäikäistä. Kyl-
likki Rasila on ennen kaikkea 
koti-ihminen, joka ajatteli lä-
heistensä parasta. Kyllähän hän 
aikanaan osallistui Varsanojan 
tilaisuuksiin, kävi kirkossa ja 
sukujuhlissa. Sen asian opin 
hauskalla tavalla joskus 1970-
luvulla oltuani jonkun vuoden 
Ypäjällä. Kirkkoherranviras-
ton pöydällä oli Lapin hiih-
tomatkalle lähtijöiden nimiä. 
Virastoon sai soitella jos Lappi 
kiinnosti. Eräänä iltana tuttu 
mies tapasi minut kadulla ja 
sanoi että lähdetään sitten hiih-
telemään. Mentiin heti viras-
toon laittamaan nimi muistiin. 
Sanoin että voit itse kirjoittaa 
nimesi ja osoitteesi ja puhelin-
numerosi. Hetken päästä mies 
hihkaisi: ”Ei voi olla totta, 
täällä lukee Kyllikki Rasila.” 
”Tunnen henkilön ja en ole 

koskaan nähnyt hänen hiihtä-
vän, saati sitten kauemmaksi 
lähtevän. Sellainen koti-ihmi-
nen hän on.” (Varmaankin lap-
sena ja nuorena hän on muitten 
lasten tavoin hiihdellyt, se on 
eri juttu.) Katsoin listaa ja tote-
sin, että Reittosen Leenan kä-
sialaa se on. Osoitetta ei ollut. 
No, huomenna se selviää, kun 
Leena kansliaan tulee. Ja asia 
selvisi. Leena oli tosin ottanut 
paperille kaikki tiedot, mutta 
puhelinpärinän jatkuvasti käy-
dessä hän oli vain pelkän ni-
men äkkiä kirjoittanut. Ja niin 
opin tämän somerolaisen Kyl-
likki Rasilan tuntemaan puoli-
sonsa kera. Ja siitä lähtien opin 
tuntemaan myös Varsanojan 
Kyllikki Rasilan rauhallisen 
perheenäidin, lasten parasta 
ajattelevan, joka ei liiemmälti 
kotoaan kulkenut kauemmak-
si. Kyllikki oli myös Loimaan 
kansanopiston käynyt, toinen 
vuosikurssi joka alkoi marras-
kuussa 1939. Opiskelu loppui 
parin viikon päästä talvisodan 
takia ja opistoon majoittui eva-
koita. Mutta kurssi jatkui lo-
kakuussa 1940 ja mm. Helvi 
Vesanen Mannisista oli hänen 
opistotoverinaan. Kyllikki oli 
Loimaalla käymässä silloin 

kun 21.12.1939 Loimaata ja 
varsinkin rautatietä pommitet-
tiin. Jatkosodan aikana Kyllik-
ki Rasila oli hoitamassa Syl-
vi-sisarensa taloutta Rautiossa 
(nykyisin Kalajoen aluetta). 
Mainittakoon että Kyllikki oli 
vuonna 1952 perustamassa 
Varsanojan evankelista osas-
toa. Joskus 1980-luvulla Ra-
silan pellot myytiin ja tällöin 
oli asunnon ostomahdollisuus 
tullut ajankohtaiseksi kirkon-
kylästä.

Harvinaisen pitkä 
leskeys

Kyllikki Rasila meni avi-
oon Otto Uljas Rasilan kanssa 
6.7.1947. Ja jo 25.8.1968 Otto 
kuoli hieman alle 50-vuotiaa-
na. Se oli juuri sitä aikaa kun 
Neuvostoliitto oli kurittanut 
Tšekkoslovakiaa panssarivau-
nuin ja Suomessakin elettiin 
sydän syrjällään ja kuunneltiin 
ääniä rajan takaa, jospa tela-
ketjut kuuluisivat. Juuri tuohon 
Otto Rasilan kuolinaikaan olin 
Ruotsissa ja pitkään harkitsin, 
että jäänkö tänne vähäksi aikaa 
ja en mene Suomeen. Lähdin 
kuitenkin ja huokaisin helpo-
tuksesta, kun Turun satamassa 

eivät punaiset liput liehuneet. 
Jatkoin pappina oloa Salos-
sa ja sitten Ypäjälle. Viime 
marraskuussa 2008 poikkesin 
Kyllikin kotona. Siinä keitti-
ön pöydän ääressä juteltiin, ja 
siinähän tulivat esille elämän 
monet vaiheet ilot ja surut. Ja 
keskustelu meni myös vävyn 
kuolemaan auto-onnettomuu-
dessa Laitilassa jokunen vuosi 
sitten. Kyllikki muisti hyvin 
miten olin adressiin kirjoitta-
nut mm. siitä, että me em-
me omista rakkaitamme, vaan 
jokainen heistä on annettu 
meille lahjaksi ja lainaksi. Ja 
kun laina-aika päättyy, silloin 
meidän on vain kiitettävä Ju-
malaa lainasta. Tähän meidän 
on tyytyminen. Kyllikillä oli 
sairauksia, mutta kotonaan hän 
viihtyi ja mikäs siinä kun poika 
Tapani usein poikkesi asioita 
toimittamassa. Tyttärethän ovat 
kauempana Laitilassa ja Jäppi-
lässä, joten poika oli lähinnä 
äitiään. Äkillinen sairaus mursi 
hänen voimansa 13.7. kesän 
kauneimpaan ja kuumimpaan 
aikaan, ja Jaakon päivänä vie-
tettiin hautajaisia.

Posti kulkee tänäkin 
päivänä

Olin Ypäjän musiikkiteatte-
rin tauolla tapaamassa näytte-
lijöitä. Juttelin Tapanin kanssa 
lähestyvistä hautajaisista. Ta-
pani kertoi, että hänellä oli 
tapana silloin tällöin postittaa 
äitinsä kirjoittamia kortteja. 
Kyllikki muisti sukulaisiaan ja 
tuttujaan nimi- ja syntymäpäi-
vinä korteilla, toisinaan myös 
kirjeillä. Se tapa oli hänellä 
yhteyksien hoitamisessa, kos-
ka liikkuminen oli hankalaa, 
ja jalkakipu oli jokapäiväinen 
vieras. Kortin kirjoittamisesta 
tulee mieleeni Raamatun aja-
tus, että me ihmiset olemme 
Kristuksen kirjeitä. Pienikin 
muistaminen ilahduttaa ihmis-
tä ja tämä taito oli Kyllikki 
Rasilalla. Postin tuoma kortti 
voi oikealla hetkellä ilahduttaa 
suuresti saajaansa. Me ihmiset 
olemme Jumalan työtoverei-
ta. Eräs työtoveruuden tapa on 
postittaa kirje tai kortti jollekin 
ihmiselle. Vielä Kyllikin kuo-
leman aikoihin Tapani postitti 
muutaman äitinsä kirjoittaman 
kortin.

Risto Ahti

Vuosittain tuodaan muualta 
Suomesta useita vainajia hau-
dattavaksi Ypäjällä. Joskus tuo 
lukumäärä on lähennellyt jopa 
kahtakymmentä eli huomattava 
osuus vuosittaisesta hautaus-
määrästä. Vieraita ne muualta 
tuodut vainajat eivät tietenkään 
ole Ypäjälle, vaan entisiä täällä 
syntyneitä ja jopa pitkäänkin 
eläneitä ihmisiä. Vähemmän 
on niitä tapauksia, jolloin Ypä-
jällä kirjoilla oleva haudataan 
muualla. Ehkä näin on kerran 
tai kaksi vuodessa.

Katselen Forssan lehden 12.7. 
ilmestyneen sunnuntainumeron 
kuolinilmoituksia, joita on noin 
10 kappaletta, hyvin eri-ikäisiä 
ihmisiä, miehiä ja naisia. Jou-
kossa on iäkkään ihmisen Laina 
Lammelan kuolinilmoitus. Hän 
oli syntynyt tsaarinvallan aika-
na 23.1.1916 ja oli kuollessaan 
6.7. peräti 93-vuotias. Oli tosin 
joukossa myös 1910 syntynyt ja 
uskon että hänellä oli jo muis-
toja vuoden 1918 tapahtumista, 
joita muistoja ei kaksivuotiaal-
la Lainalla tuskin ollut. Laina 
Lammelan kuolinilmoituksessa 
olivat sanat: ”Ei kuolema ole 
vain arvoitus, joka kerran rat-
keaa, vaan se on ihmisen ihana 
oikeus väsyneenä nukahtaa.” 
Siis kuolema tulee vapauttajana 
sairauksista, joita pitkän elämän 
ja terveen elämän eläneellä tu-
li eteen: halvaus, puhekyvyn ja 
liikuntakyvyn menetys. Silloin 
voidaan ihan oikeutetusti sanoa: 
kuolema on ihmiselle ihana oi-
keus väsyneenä nukahtaa. Sa-
maisessa Forssan lehdessä oli 
paljon keski-ikäisten ja nuorten 
kuolinilmoituksia. Silloin ei voi-

da puhua kuolemasta ihanana 
oikeutena. Nuoren kohdalla voi-
daan oikeutetusti ja rehellisesti 
sanoa: ”Niin äkkiä lähdit luo-
tamme pois, on niin kuin unta 
se vieläkin ois. Ei läheinen ar-
vaa, ei silmä nää, miten lähellä 
onkaan määränpää.” Jos Laina 
Lammela olisi kuollut vaikkapa 
70 vuotta sitten, niin se olisi ta-
pahtunut ennen talvisotaa 1939. 
Siispä hyvin eripituisia ovat ih-
misten elämät syntymän ja kuo-
leman välillä. Tämä varmasti tu-
lee mieleemme kun pyhäinpäivä 
tienoolla ja yleensä marraskuulla 
hautausmailla kuljemme.

Hilma ja Kalle 
Kanniston vanhin lapsi

Laina Elina Lammela os. 
Kannisto syntyi Ypäjän Manni-
sissa Hilma ja Kalle Kanniston 
vanhimpana lapsena sisaruspar-
veen, jonka jäseniä on elänyt 
ja elää tänä päivänä Ypäjällä. 
Siihen aikaan lapsimäärä oli ny-
kyistä suurempi. Mieleeni kiin-
nittää tuo sana Hilma, vanhan 
ajan nimi, joka joskus oli suo-
sittu. Ja taitaapa nykyisin jotkut 
ottaa mallia meiltä pappilasta, 
sillä pieni marraskuussa vuo-
den täyttävä lapsenlapsemme on 
Hilma nimeltään. Lainalla oli 
iso sisarusparvi, joiden nimet 
ovat monille ypäjäläisille tuttuja: 
Helvi Jokela elää Koskella. Lii-
sa Jalonen elää Ypäjällä. Sitten 
oli Martti Kannisto, jonka leski 
Eeva Kannisto elää Ypäjällä, ja 
Eevasta olen monet vuodet sa-
nonut, että hän on ainoa sukulai-
seni Ypäjällä. Jos joku ihmette-
lee asiaa, niin kysykääpä Eevalta 

itseltään. Ja edelleen sisaruksia 
oli Yrjö Kannisto, jonka leski 
Maire Kannisto elää Lehtimäen-
kulman tiellä, ja edelleen Viljo 
Kannisto joka asuu myös Ypä-
jällä. Ja koska sisaruksia oli pal-
jon, niin vanhimmalle lapselle 
lankesi luonnostaan nuorempien 
hoitaminen. Iän karttuessa Laina 
osallistui talon töihin, ja sitten 
myöhemmin siirryttiin Mannis-
ten isompiin taloihin hommiin.

Laina löysi puolison itselleen 
Ypäjältä joskus ennen sotia. Hän 
oli Vilho Heinävirta, joka meneh-
tyi talvisodan aikaan 4.3.1940 
Iittalassa juna-onnettomuudessa. 
Tästä liitosta syntyi lapsen jo 
kuollut Pentti. Varmaankin Lai-
na eleli kovia aikoja noina vuo-
sina: mies kuoli ja lapsi kuoli. 
Eikä edes tullut sotalesken elä-
kettä, koska junaonnettomuuden 
ei katsottu liittyvän sotatoimiin. 
Kaksi junaa pääsi törmäämään 
yhteen inhimillisen erehdyksen 
seurauksena, ja siinä kuoli jo-
pa sotalapsia, joita kuljetettiin 
Ruotsiin. Muistan joskus kuul-
leeni että kyseessä oli sota-ajan 
suurin onnettomuus rautateil-
lä, tosin vielä suurempia olivat 
venäläisten pommittamat junat 
kuten Elisenvaarassa juhannuk-
sen aikaan 1944. Kerrotaan että 
näistä ikävistä asioista ei Laina 
Lammela jutellut läheisillekään. 
Lainalla oli yksinäisyyden ja su-
run aikaa sotavuosina, jolloin 
hän oli palveluksessa koskelai-
sella maatilalla.  

Meijeriala tuli Lainalle 
läheiseksi

Mutta elämä jatkui, ja uusi 

vaihe alkoi joskus sota-ajan lo-
pulla, kun löytyi toinen puoliso 
Mannisten Lammelasta, meije-
rikoneenhoitaja Eino Lammela. 
Perhe perustettiin ja muutettiin 
Luopioisten Rautajärvelle. Siellä 
syntyivät lapset Heikki ja Kaija 
vuosina 1945 ja 1947. Paikallaan 
ei pysytty vaan perhe muutti vii-
sikymmentäluvun alussa Juupa-
joelle ja sieltä sitten Ruovedelle. 
Vuonna 1969 puoliso Eino kuoli 
infarktiin ja haudattiin Ypäjäl-
lä lähelle Loimijokea uudelle 
hautausmaan osalle. Juuri sinne 
pitkän leskeyden elänyt Laina-
kin haudattiin siunattuna 18.7. 
klo 11. Noitten tapahtumien jäl-
keen Laina muutti Tampereelle, 
jossa hän siis eli noin 40 vuotta. 
Siihen aikaan työnantaja piti hy-
vää huolta työntekijöistään. Kun 
meijerissä työskennellyt puoliso 
kuoli, niin Maito-Pirkka järjesti 
leskelle hommia meijerialalta 
Tampereelta. Lainan elämä sujui 
suhteellisen terveenä aina vuo-
teen 2008 asti. Viimeinen vuo-
si oli pitkän ja terveen elämän 
jälkeen ”riisutuksi” tulemista 
kuten eräässä virressä sanotaan. 
Ja mieleeni tulevat Raamatun 
ajatukset: Ikäsi kypsyydessä si-
nä menet hautaan niin kuin vil-
jalyhde korjataan ajallansa. Lai-
na Lammela oli kypsää viljaa. 
Tosin olen joskus myös kuullut 
runon, jossa kerrotaan nuorena 
poisnukkuneesta, joka nopeas-
ti kypsyi ja eli täyden elämän, 
vaikka ulkoisesti katsottuna se 
jäikin lyhyeksi. Vain Jumala 
tuntee elämämme kypsyyden.

Risto Ahti

KIITOKSET
	 muistokonsertin	esiintyjien	kahvituksen	onnistumisesta
	 Lounaskahvila	Justiinalle,	Ojalan	Baari	ja	Kaupalle,		
	 Maatalous	ja	Öljy	ky:lle	sekä	KukkaBox	Ay:lle	Loimaalle.

Kirsti ja Pentti Laaksonen

Marraskuun päiväkerhotiedote
Luontoretki Partiomajalle:  
ma 2.11 klo 12–15 Mansikat (5 v.) 
ti 3.11 klo 9–11 Mustikat (4v.)

Tuokaa lapset suoraan partiomajalle. 
Paikanpäällä syödään eväät ja leikitään 
museon alueella. Nouda lapsesi partio-
majalta. Säänmukainen vaatetus.

Valokuvaus ke 4.11. (ei kerhoja):
klo 9.00 Puolukat (3 v.) ryhmät I ja II
klo 10.00 Mustikat (4 v.)
klo 11.00 Mansikat (5 v.)

Musiikkikoulun konsertti 
ke 18.11. klo 10.15–10.45 (ei kerhoja).

Mansikkaryhmä 
vierailee Palvelukeskuksessa 
ke 25.11. kerhoaikana.

Kirkko tutuksi: Tervetuloa tutustumaan 
Ypäjän kirkkoon ja seurakunnan työn-
tekijöihin ke 25.11. klo 18.00. Avoimet 
ovet kaikille. Glögitarjoilu kirkossa.

Syksyn kerhot päättyvät ke 9.12. lasten 
joululaulutilaisuuteen Ypäjän kirkossa 
klo 18.00. Kirkon jälkeen glögitarjoilu 
seurakuntakodilla. 
Kerhot jatkuvat alkaen viikolla 2.

Varhaisnuoret
1-2 -luokan Liikkis Perttulan koululla 
maanantaisin klo 13.00–14.00.
1-2 -luokan sekakerho ”Sarin kerho” 
Ypäjänkylän koululla keskiviikkoisin klo 13.00–
14.00.

Nuoriso- ja rippikoulutyö:
Isoskoulutus torstaisin seuriksella klo 15.30.
Nuortenillat perjantaisin seuriksella klo 18.00.
Lauantaina 7.11. reissu Jokioisille HB:n 
konserttiin. Pakollinen rippikoululaisille. Lähtö 
seurikselta klo 18.30. Muut halukkaat lähtijät: 
ilmoittautumiset Sarille.

Ypäjän seurakunnan 
diakoniatyö ja nuorisotyö

kiittävät Hilkka Vannetta
saamistaan lahjoituksista!
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Vanhusten viikon 4.-11.10.2009 
teemaksi oli Vanhustyön kes-
kusliitto valinnut ”Kuntoutu-
minen kunniaan”. Teemalla 
Vanhustyön keskusliitto haluaa 
herättää päättäjät, sosiaali- ja 
terveydenhuollon ammattilai-
set sekä järjestöjen aktiivit us-
komaan kuntoutumisen mah-
dollisuuksiin ja ennen kaikkea 
valaa uskoa ikääntyviin ihmi-
siin itseensä. Kunto, kuntoutu-
minen ja toimintakyky voi olla 
hyvinkin erilaista ihmisen elä-
mäntilanteesta riippuen, mutta 
se on ennen kaikkea ihmisen 
oman tahdon asia.  

Vanhustenviikon ohjelmal-
lista iltapäivää vietettiin tors-
taina 9.10.2009 Ypäjän seura-
kuntakodilla. Seurakuntakodin 
sali täyttyi juhlakansasta. Ter-
vehdyssanat lausui lääninro-
vasti Risto Ahti, jonka jälkeen 
syötiin maittava Ypäjän kun-
nan ja seurakunnan tarjoama 
lounas.  Juhlan musiikillisesta 
puolesta vastasi Ilkka Halo-
nen ja Jermut. Äänisen aallot 
ja monet muut tutut kappaleet 
saivat kuulijoiden tanssijalan 
kummasti vipattamaan.

Juhlapuhujana juhlassa 
esiintyi muistiketjuhankkeen 
hanketyöntekijä Kirsi Uusi-
mäki. Hän puhui muistikun-
toutuksesta ja kuntoutuksesta 
muistisairauksissa seuraavasti: 

”Kuntoutus on suunnitel-
mallista ja monialaista, yleen-
sä pitkäjänteistä toimintaa, 
jonka tavoitteena on auttaa 
kuntoutujaa hallitsemaan elä-
mäntilanteensa. Kuntoutuksen 
tavoitteena on toimintakyvyn, 
itsenäisen selviytymisen, hy-
vinvoinnin ja työllisyyden 
edistäminen. Kuntoutus viit-
taa kaikkiin niihin toimiin ja 

toimenpiteisiin, jotka tukevat 
toimintakykyä ja omatoimi-
suutta arjessa. Ruumiillinen, 
henkinen ja ihmisten välinen 
toimeliaisuus ehkäisee muis-
tin heikentymistä terveillä ja 
ylläpitää toimintakykyä. Myös 
muistisairauksissa kaikenlai-
nen toimeliaisuus ylläpitää toi-
mintakykyä. Keskeinen toimija 
on ihminen itse. Kuntoutuksen 
tulee pohjautua sairastuneen 
omiin arvoihin ja tottumuksiin, 
koska onnistumiselle tärkein-
tä on sairastuneen oma halu 
ja kyky toimia. Kun sairaus 
vähentää oma-aloitteisuutta, 
omaisten ja muiden läheisten 
tuki on tärkeä.

Kuntoutuksella voi ol-
la monia erilaisia tavoitteita 
mm. aktiivisen elämänotteen 
säilyttäminen tai omaksumi-
nen, elämänhallinnan lisäämi-
nen, olemassa olevien taitojen 
käyttö ja harjaannuttaminen, 
korvaavien taitojen harjaannut-

taminen (esimerkiksi puheky-
vyn heikentyessä tarpeiden il-
maiseminen muilla keinoilla), 
toimintavajeiden vaikutusten 
vähentäminen sekä ympäristön 
muokkaaminen. 

Erilaisia kuntoutuksen kei-
noja päästä näihin tavoitteisiin 
ovat mm. ruumiillinen, henki-
nen ja ihmisten välisen toimeli-
aisuuden lisääminen tai ylläpi-
to, ohjaus, neuvonta, ensitieto, 
sopeutumisvalmennus, toiminta 
arjessa itsenäisesti tai ohjattu-
na, erilaiset terapiat, esimerkik-
si fysioterapia, toimintaterapia, 
muistikuntoutus, apuvälineet 
sekä kodin muutostyöt.

Aktiivisuus ja omatoimi-
suus arjessa ylläpitävät toimin-
takykyä kaikissa sairauksien 
vaiheissa, on kyseessä mikä 
sairaus tahansa. Vain sellaisis-
ta asioista kannattaa luopua, 
jotka aiheuttavat ylenmääräis-
tä uupumusta ja stressiä ilon 
ja tyydytyksen sijasta. Pienet 
haasteet ovat hyväksi. Konk-
reettisilla tukitoimilla voidaan 
parantaa selviytymistä sairau-
den edetessä. 

Liikunta ylläpitää myös 
muistia. Eräässä tutkimuksessa 
todettiin, että puoli tuntia kolme 
kertaa viikossa kävelleet pysyi-
vät pidempään toimintakykyi-
sinä kuin vähemmän liikkuvat. 
Yhteisössä toimiminen (kerhot, 
tapaamiset jne.) ja harrastuk-
set kannattaa säilyttää mahdol-
lisimman pitkään, sillä kotiin 
vetäytyminen heikentää suori-
tuskykyä ja lisää masennusta.

Potilaan ja hänen läheisensä 
saama tieto auttaa jäsentämään 
tilannetta ja varautumaan tule-
vaisuuteen. Ensitieto ja diag-
noosista alkava jatkuva asian-

tunteva neuvonta ovat kuntou-
tuksen ydinasioita. Kuntoutus-
kursseihin (sopeutumisvalmen-
nuskurssit) liittyy tiedollisten 
ainesten lisäksi vertaisryhmien 
tarjoama psykologinen tuki, 
jonka useimmat sairastuneet 
ja heidän läheisensä kokevat 
äärimmäisen tärkeäksi. Niistä 
on hyötyä ainakin työikäisille 
sairastuneille ja heidän lähei-
silleen. Vertaistuki on keskei-
nen asia myös toiminnassa, 
jota muistiyhdistykset järjes-
tävät sairastuneille ja heidän 
läheisilleen.

Kuntouttavaa toimintaa muis-
tille on myös aivojen aktivoin-
ti käyttämällä aivoja pienissä 
muisti- ja ongelmaratkaisutehtä-
vissä, esim. lukeminen, elokuvi-
en katsominen, sanaristikoiden 
täyttö, kirjoittaminen tai pelaa-
minen vaikka lastenlasten kans-
sa on hyvää jumppaa aivoille.

Mahdollisimman säännöl-
linen ruokailu ja monipuoli-
nen ravinto ovat tärkeitä, jot-
ta yleiskunto säilyy hyvänä 
ja riittävä ravintoaineiden ja 
vitamiinien saanti on taattu. 
Aktiivisen arjen vastapainona 
on tärkeää levätä riittävästi ja 
saada hyvää ja pitkäkestoista 
yöunta. Tärkeää on myös pitää 
huolta siitä, että mieliala pysyy 
hyvänä ja mieli virkeänä!”

Juhlatilaisuuden juonsi Kei-
jo Leppänen ja Anne Mäkisen 
pitämän loppuhartauden jäl-
keen nautimme makoiset lei-
voskahvit.

Kiitos vanhusneuvostolle, 
kunnalle ja seurakunnalle sekä 
esiintyjille ja kaikille osallistu-
jille mukavasta iltapäivästä!

Taina Haavisto

Kanta-Hämeen 
pelastuslaitos  
Turvallisuusnurkka

”Kuntoutuminen kunniaan”

Juhlayleisöä kuuntelemassa lääninrovasti Risto Ahdin 
tervetuliaispuhetta.

Ilkka Halonen ja Jermut.

Juhlapuhujana muistiketju-
hankkeen hanketyöntekijä 
Kirsi Uusmäki

Rakentamisesta minäkin... 
ja vähän toki muustakin
En nyt sen syvällisemmin aio 
uppoutua Laaksosen Jukan re-
viirille, mutta pakko on vähän 
kirjoittaa varsinkin korjausra-
kentamisesta. Viime aikoina on 
ollut Lounais-Hämeen alueel-
la muutama pieni palo, jossa 
asiat on pilattu pienellä. On 
rakennettu vanhaan rakennuk-
seen uusi takka ja tehty valmis 
palonsyy samalla. Periaattees-
sa monessa kohteessa asia on 
yritetty tehdä oikeinkin hyvin, 
mutta jokin pieni yksityiskoh-
ta on tehnyt lopputuloksesta 
vaarallisen. Yleensä kysees-
sä on riittämätön suojaetäi-
syys syttyvään rakenteeseen. 
Hurjimmillaan on uusi takka 
asennettu niin, että käyttämättä 
jäänyt takaliitinhormin paikka 
on kymmenen sentin päässä 
haltex-levystä. Asia on sillä 
lailla valmis, että se ainoastaan 
odottaa, koska se syttyy. Ky-
symys ei siis ole siitä, että jos 
se syttyy vaan kun se syttyy. 
Monessa tilanteessa puhelin-
soitto pelastusviranomaisel-
le ja vaikka hänen käyntinsä 
paikan päällä etukäteen katso-
massa ja neuvomassa pelastaisi 
koko homman varsin pienellä. 
Jälkeenpäin paikalla käydessä 
on tosi inhottavaa sanoa ne 
kaksi kaunista sanaa: ”Alusta 
uusiksi.”

Kenelle ypäjäläisten kan-
nattaa soittaa, on muuttunut 
tässä syksyn aikana. Laitok-
sessamme on tapahtunut sen 
verran muutoksia, että saimme 
syyskuun alussa uuden pääl-
likön, Markus Koskelan. Sa-
massa yhteydessä aiempi pääl-
likkömme Jyrki Lehtiö vaihtoi 
palomestarin rooliin tekemään 
kaikkea tekniikkaan liittyvää ja 
toki myös päivystävän mesta-
rin rooliin yhtenä neljästä. Hän 
ottaa myös hoitaakseen ”kum-
misetänä” Ypäjän kunnan ja 
ypäjäläiset, niin asukkaat kuin 
palokunnankin. Olen samassa 
yhteydessä vaihtanut Tamme-
lan vastuumestariksi, mutta 
mikään ei estä soittamasta mi-
nullekin. Jyrkin tavoittaa nu-
merosta (03) 621 4824 ja mi-
nut numerosta (03) 621 4828. 
Tämänkin palstan kirjoittaja 
siis saattaa vaihtua jatkossa.

Viime aikoina mediassa on 
ollut runsaasti esillä Naanta-
lissa sattunut erittäin ikävä ja 
erittäin vakava tulipalo. Tapah-
tuma mielestäni osoittaa to-
deksi ne kaksi asiaa, joita olen 
ihmisille yrittänyt tulipalosta 
opettaa: tulipalo on nopea ja tu-
lipalo on vaarallinen. Kyseisen 
palon tapahtumia selvitellään 
edelleen tutkijalautakunnan 
toimesta todella tarkkaan enkä 
halua sen vuoksi sillä tapahtu-
malla sen enempää spekuloi-
da. Silti haluan tähdentää, että 
missä tahansa asumismuodossa 
ihminen asuukin, on poistumi-
sen miettiminen ja jopa har-
joitteleminen enemmänkin tur-
vallisuuden toteuttamista kuin 
vaaran ennakointia. Palotilan-
teessa savua kehittyy todella 
nopeasti ja se täyttää kuumana 
huonetiloja katosta alaspäin. 
Viimeiseksi hengityskelpoista 
ja viileätä ilmaa on siis lattian 
rajassa. Olen usein sanonut, 
että tulipaloa ei tarvitse pelätä, 
mutta nöyrtyä sille pitää. Sen 
vuoksi poistumista miettiessä 
ja harjoitellessa kannattaa läh-
teä siitä ajatuksesta, että voikin 
joutua konttaamaan tai jopa 
ryömimään turvaan omasta 
asunnostaan. Kun ottaa sellai-
sen puolen metrin korkeudel-
la olevan perspektiivin omaan 
huusholliinsa, saattavat hyvin-
kin tutut nurkat näyttää hyvin 
erilaisilta varsinkin jos tiloissa 
on paljon savua ja muuten-
kin pimeätä. Samassa yhtey-
dessä kannattaa miettiä myös 
ne mahdolliset hätätiet, joita 
voi joutua käyttämään. Naan-
talissakin molemmat ulko-ovet 
menivät samalla kerralla pois 
käytöstä ja ongelmaksi tuli ik-
kunoiden rikkominen. Vaikka 
pikkupoika kiven kanssa saa 
aina ikkunan rikki vaikka ei 
yritäkään, voi lämpöelementti-
lasin rikkominen niin, että siitä 
pystyy poistumaan ulos, olla 
todella hankala tehtävä.

Näillä mietteillä toivottelen 
kaikille Ypäjäläisen lukijoille 
turvallista syksyä ja ehkä alka-
vaa talvea!!

Mikko Malin
palomestari

Kunnanjohtajan kammarissa syksyllä 2009
Olisikohan syytä pitkästä aikaa 
tilittää yhteisten asioidemme val-
mistelu- ja päätäntäkuulumisia….    
No, näin marraskuun koittaes-
sa tietenkin tuleva vuosi ja sen 
haasteet täyttävät työpäivät aika 
totaalisesti, joten siitä väkisinkin 
aloittaa, kun kuulumisia kysel-
lään.  Kun oikein myönteisessä 
valossa palveluiden turvaamista 
ja resurssien riittävyyttä tarkas-
telee, voi olla tyytyväinen, että 
Ypäjän kunnan palvelut ja talous 
ovat tähän saakka pysyneet mel-
koisen hyvällä tolalla.  Näkyvissä 
oleva muutaman vuoden notkah-
dus ei siksi välttämättä aja meitä 
umpikujaan, kun vain jaksamme 
nähdä, että notkahduksen jälkeen 
koittavat taas paremmat ajat. 

Seuraavat pari – kolme vuotta 
kuitenkin joudutaan kipuilemaan 

veronkorotusten, palvelujen ta-
sosta ja määrästä tinkimisen ja 
uusien, tehokkaampien toimin-
tatapojen etsimisen kurimukses-
sa. Näin on pakko tunnustaa, 
kun sitä rahasampoa ei kaikesta 
etsinnästä huolimatta vielä ole 
löytynyt.

Tulevaisuuden hyvään ja toi-
meliaaseen elämään Ypäjän eri 
kulmakunnilla halutaan kuiten-
kin edelleen uskoa, ja kehityksen 
edistämiseksi kunta haluaa myös 
panostaa niin elinkeinojen ke-
hittämiseen, kuin vaikkapa laa-
jakaistayhteyksien turvaamiseen. 
Kuluneen kesän aikana Liiken-
ne- ja viestintäministeriön pa-
tistuksesta on maakunnan liiton 
johdolla tutkailtu niitä julkisin 
varoin tuettavia laajakaistahank-
keita, jotka ilman sitä eivät näyt-

täisi toteutuvan. Valtakunnallise-
na tavoitteena on saada vuoteen 
2015 mennessä 100 megan yh-
teys kaikkiin koteihin Suomessa. 
Meillä Ypäjällä näyttäisi olevan 
tämän maakunnan suurimmat 
julkisen tuen tarpeet tässä asias-
sa. Kunnanhallitus onkin oma-
na näkemyksenään ilmaissut 
kunnan olevan valmis panosta-
maan vuosina 2011–2015 lähes 
200 000  €  kuntalaisten  yhteistä 
rahaa tavoitteen saavuttamiseen 
valtiolta toivoaksemme tulevan 
tuen ohella. 

Palveluiden ja elinvoiman ke-
hittämiseen tarvitaan paikkakun-
nalla paitsi yhteistä rahaa, myös 
yhteistä ihmisten ponnistelua, it-
senä likoon laittamista ja yhteistä 
tekemistä. Tähän tavoitteeseen 
pyrkii vaikkapa kylämatkailu-

hankkeemme, jolla koetamme 
saada matkailijan palvelemisen 
meidän kaikkien yhteiseksi asi-
aksi, ja myös kaikkien yhtei-
seksi hyödyksi. Myös erilaiset 
vapaa-ajan toiminnot nuorison, 
liikunnan ja kulttuurin tiimoilla 
kaipaavat vielä entistä enemmän 
kuntalaisten omatoimista ja usein 
sivutoimista vaivannäköä ja vas-
tuunkantoa. Yhtenä esimerkki-
nä mahdollisesta tulevaisuuden 
toimintamallista tutustutaan so-
merolaiseen ”yhdistykset palve-
lujen tuottajina” toimintamalliin 
kylätoiminnan kehittämisillassa 
11.11. kunnanvirastolla. Toivon 
tilaisuuteen mukaan paljon urhei-
lusta, liikunnasta, nuorisotoimin-
nasta ja kulttuuriaktiviteeteistä 
kiinnostuneita!

Ypäjäläisittäin varsin murheel-

lista luettavaa ovat olleet väestö-
muutoksesta kertovat ennakkotie-
dot; syyskuun loppuun mennessä 
asukaslukumme on painunut jo 
2,5 % alle vuodenvaihteen tilan-
teen. Niin syntyvyys kuin maas-
samuutto Ypäjän suuntaan ovat 
jääneet kovin alhaiselle tasolle, 
mutta maahanmuutto on kuiten-
kin nettomäärältään positiivinen 
tekijä. Patistellaanpa itse kukin 
ainakin tuntemiamme ”kahden 
kotipaikan” ihmisiä harkitse-
maan vielä kerran, jospa se viral-
linen kotipaikka voisi sittenkin 
olla Ypäjä….

Tunnelmallisen, ulkoiluun ja 
muuhun liikuntaan houkuttele-
van marraskuun toivotuksin

Sinikka Malin
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Valtakunnallista iäkkäi-
den ulkoilupäivää vietettiin 
kolmatta kertaa torstaina 
8.10.2009.

Kaunis syksyinen sää suosi 
ulkoilijoita. Kiitos, ulkoilijoille 
ja sauvajumppaajille sekä Ypä-
jänkylän Maa- ja kotitalousnai-
sille kahvitarjoilusta. 

”LIIKUTAAN YHDESSÄ 
– ELÄMYKSIÄ LIIKUNNAS-
TA” -lause oli tänä vuonna nä-
kyvästi esillä vanhustenviikon 
esitteissä. Päivän tarkoitus oli 
kannustaa omaisia ja läheisiä 
ulkoilemaan yhdessä iäkkään 
kanssa – myös vuoden muina 
päivinä. Yhdessä ulkoilu tarjo-

aa sekä iäkkäälle että ulkoilu-
ystävälle mieluisaa tekemistä.

Iloa liikunnasta! Tukea tut-
tavasta!

Ohjaaja/kuntohoitaja 
Mari Krapi

Ypäjän palvelukeskus

Aluekeräyksen jätekontit  
historiaan Ypäjällä

Ypäjällä on järjestetty muiden 
Loimi-Hämeen Jätehuollon 
osakaskuntien tapaan kotita-
lousjätteen aluekeräys suurem-
missa alueellisissa keräyspis-
teissä. Suuret jätekontit ovat 
houkutelleet vuosien varrella 
maksavien kotitalousasiakkai-
den jätteiden lisäksi runsaasti 
suuria jäte-eriä ja ylimääräistä 
jätettä sellaisista kiinteistöis-
tä, jotka eivät ole maksaneet 
järjestelmästä. Siisteys- ja kus-
tannussyistä Loimi-Hämeen 
Jätehuollon hallitus on päät-
tänyt purkaa järjestelmän ko-
ko toimialueellaan ja muuttaa 
aluekeräyksen isoista jätekon-
teista pienempiin kiinteistöllä 
tai sen lähettyvillä sijaitseviin 
astioihin. Muutos ei vaikuta 
hyötyjätepisteverkostoon, joka 
säilyy ennallaan.

Ypäjällä aluekeräyksen 
muutos tapahtuu loppuvuoden 
aikana. Loimi-Hämeen Jäte-

huollon palvelupäällikön An-
ne Sjöbergin mukaan kaikille 
aluekeräyksen asiakkaille on 
tiedotettu asiasta kirjeitse.

– He voivat joko tehdä so-
pimuksen paikallisen jätteen-
kuljettajan kanssa, muodostaa 
lähinaapurin kanssa jätekimpan 
tai jatkaa LHJ:n järjestelmässä 
kiinteistökohtaisella tai muuta-
man kiinteistön yhteisellä as-
tialla. Monet aluekeräyskont-
tien käyttäjät ovat jatkamassa 
edelleen LHJ:n asiakkaina. Ensi 
vuodelle palvelua kehitetään, 
niin että asiakkailla on mahdol-
lisuus vaikuttaa tyhjennysväliin 
jätehuoltomääräysten puitteissa 
entistä joustavammin.

Astioiden jako 
käynnissä 

Sjöbergin mukaan uudet 
aluekeräysastiat on jaettu jou-
lukuun aikana vakituisiin asun-

toihin. Kesäasunnoille astiat 
jaetaan keväällä. Kokemukset 
uudesta kiinteistökohtaisesta 
järjestelmästä ovat olleet muu-
toksen jo läpikäyneissä kunnis-
sa positiiviset.

– Roskaantuminen on vä-
hentynyt ja kustannusten jakau-
tuminen on oikeudenmukai-
sempaa, kun järjestelmää eivät 
käytä enää sellaiset kiinteistöt, 
jotka eivät ole aluekeräysmak-
sua maksaneet. Aiemmin kont-
tien viereen kerääntyneet isot 
esineet ovat päätyneet entistä 
useammin jäteasemille.

Aluekeräysjärjestelmä täy-
dentää sopimusperusteista jät-
teenkuljetusta. Aluekeräysasti-
oiden käyttäjiksi ovat liittyneet 
kiinteistöt, joilla ei ole ollut 
omaa jäteastiaa ja jätteenkul-
jetussopimusta. Suurin osa 
aluekeräysasiakkaista on kesä-
asuntoja ja haja-asutusalueen 
kotitalouksia.

Ikäihmisten mölkky-
mestaruudet ratkottiin 

Ypäjän palvelukeskuksessa

Mitaleja saamassa Lauri 
Mäenpää ja Erik Mattson.

Laura Heikkilä 
mölkkytunnelmissa Marjatta 
Pääjärven kanssa.

Vuoden 2009 kilpasarjan 
mölkkymestarit Hilkka 

Mäkilä ja Esko Palmolahti 
sekä vanhus- ja vammaistyön 

johtaja Taina Haavisto. 

Aurinkoinen, mutta tuulinen 
sää suosi perinteistä mölkkyki-
saa tänä vuonna. Kisat pidettiin 
keskiviikkona 9.9.2009 Ypäjän 
palvelukeskuksen piha-alueel-
la. Osanottajia oli yhteensä 34. 
Kilpasarjassa heittivät miehet 
ja naiset omissa sarjoissaan. 
Vuoden 2009 mölkkymestari 

naisten sarjassa on Hilkka Mä-
kilä ja miesten sarjassa Esko 
Palmolahti. Muiden sarjojen 
mölkkymestarit ovat Pekka 
Kalmi, Aili Kylä, Laura Heik-
kilä, Pekka Häihälä ja Lauri 
Mäenpää. Kilpailijat palkittiin 
mitalilla ja kaikki mukana oli-
jat saivat nauttia grillimakka-

rasta, virvokkeista ja kahvitar-
joilusta.

Kiitos kaikille mukana ol-
leille!

Vanhusneuvosto, 
Eläkeliitto ja 

Ypäjän kunta

AIKUISTEN 
TIETOKIRJALLISUUS
Adobe Photoshop CS4
Andersson, Claes: Jokainen sydä-
meni lyönti
Eränkävijä 2009-10
Hakala, Juha: Isän kasvatusoppi
Hietamies, heikki: Iltaa, hyvät ih-
miset
Hämäläinen, Pekka: Sinulla on 
vain yksi elämä
Kaulio, Pia: Äiti ei jätä
Kristeri, Irene: Manian varjossa
Kunnosta, kultaa ja verhoile
Kumela, Marjut: Keräilijän aarteet 
: Arabian purkkeja ja pilkkumeita
Kylliäinen, Antti: Armoa työhön
Laatikainen, Satu: Papiljottilehmä 
ja haalarihai
Lindqvist, Martti: Surussa ja toi-
vossa
Linnut vauhdissa
Loimaranta, Outi: Oi ihana jou-
lukuu
Minä, Mauri Kunnas
Oksanen, Tauno: Mannerheim Ru-
kajärvellä
Paavilainen, Maija: Hyvässä seu-
rassa
Vainikainen, tuula: Äidit ja aikui-
set tyttäret
Välitalo, Hanna: Silmukoita, sik-
sakkia ja pala suklaakakkua

AIKUISTEN 
KAUNOKIRJALLISUUS
Ahern, Cecilia: Lahja
Arhippa, Pirkko: On ruusu pu-
nainen

Aro, Tuuve: Yöstä aamuun
Auster, Paul: Mies pimeässä
Colfer, Eoin: Vielä yksi juttu..
Ellroy, James: Levoton veri
Hirvisaari, Laila: Pihkovan kellot
Hustvedt, Siri: Lumous
Hyry, Antti: Uuni
James, P. D.: Yksityispotilas
King, Stephen: Tapahtumapaikka-
na Duma Key
Koontz, Dean R.: 60 tuntia
Kuivaniemi, Mirja: Sudenkuopat
Kyrö, Tuomas: 700 grammaa
Le Carré, John: Lainsuojaton
Le Clezio, J. M. G.: Alkusoitto
Leino, Marko: Ansa
Mankell, Henning: Rauhaton 
mies
Meri, Veijo: Irralliset
Nopola, Sinikka: Eila, Rampe ja 
elämän tarkoitus
Paasilinna, Arto: Elävänä omissa 
hautajaisissa
Pakkanen, Outi: Muistivirhe
Pratchett, Terry: Totuuden torvi
Remes, Ilkka: Isku ytimeen
Roberts, Nora: Keskipäivän polte
Slauhter, Karin: Triptyykki
Turunen, Heikki: Tulilintu
Tuuri, Antti: Tenoa soutamassa
Vuoristo, Sari: Laskettu aika : no-
velleja

LASTEN- JA NUORTEN 
KAUNOKIRJALLISUUS
Itkonen, Jukka: Villin lännen mur-
meli : lastenrunoja
Korolainen, Tuula: Mikä onni, 6B
Marttinen, Tittamari: Pastapolkka 

ja mangotango
Runo vieköön
Agnew, Kate: Meillä on kivaa!
Arrigan, Mary: Niko ja mestari-
teos
Cabot, Meg: Ikuisesti prinsessa
Dieckmann, Maijaliisa: Ville Ro-
munen ja mummo kohtaavat kei-
sarin
Funke, Cornelia: Mustemaailma
Kontio, Tomi: Viidakon kutsu
Lehtinen, Tuija: Missä olet, Sara?
Martin, Paul: Hyvää yötä, zombit
Marttinen, Tittamari: Noora ja 
nauravat tähdet
Parkkola, Seita: Usva
Parvela, Timo: Louhi
Remes, Ilkka: Operaatio Solaris
White, Kathryn: Jänöpupu ja kau-
hea talvi

SADUT, KUVAKIRJAT, 
SARJAKUVAT
Alasalmi, Päivi: Turhamainen aa-
si
Bergen, Lara: Lumoavat ratsut
Havukainen, Aino: Tatun ja Patun 
oudot aakkoset
Kunnas, Mauri: Joulu
Miettinen, Aulikki: Otto ja kei-
juvauva
Nalle Puh: 24 askelta jouluun
Nalle Puhin tarinalipas
Nasun suuri seikkailu
Nopola, Tiina: Siirin jouluyllätys
Tison, Annette: Barbapapan päivä
Davis: Karvisen unikirja

www.lounakirjastot.fi
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UUTUUSLUETTELO 10/2009

Päiväkodin ja esikoulun ruokalista
Viikot: 45–48

Viikko 45
Ma: Kalapuikot, perunat, 

kastike, punajuuri-omenasa-
laatti, hedelmäsalaatti.

Ti: Kinkkukiusaus; vihreä 
salaatti, puolukkakiisseli

Ke: Lihapullat, perunat, 
kastike, makaronisalaatti, suk-
laavanukas.

To: Jauhelihakeitto, leipä, 
leikkele, vihannes, ruusunmar-
jalumi.

Pe: Kalaa á la Heporanta; 
perunat, kurkkusalaatti, rahka.

Viikko 46
Ma: Kala-purjokastike. pe-

runat, lehtisalaatti, ananassa-
laatti.

Ti: Possupata, perunat, ton-

nikala-riisisalaatti, marjakiis-
seli.

Ke: Broilerkeitto, leipä, 
leikkele, vihannes, hedelmä.

To: Jauhelihapihvit, peru-
nat, kastike, italiansalaatti, me-
hukeitto.

Pe: Makaronijauhelihalaa-
tikko, tomaattisalaatti, jogurtti.

Viikko 47
Ma: Nakkistroganof, peru-

nat, kiinankaali-ananassalaatti, 
vaniljavanukas, hilloa.

Ti: Porkkanapihvit, peru-
namuusi, kastike, lehtisalaatti, 
hedelmä.

Ke: Italianpata, vihreä sa-
laatti, kermahyytelö.

To: Possunfilettä, perunat, 

kastike, vihreä salaatti, omena-
kiivikiisseli.

Pe: Kalakeitto, leipä, leik-
kele, vihannes, köyhät ritarit.

Viikko 48
Ma: Kirjolohikiusaus, pu-

najuuri-omenasalaatti, persik-
kakiisseli.

Ti: Lihamureke, perunat, 
kastike, vihreä salaatti, suklaa-
kiisseli.

Ke: Hernekeitto, leipä, leik-
kele, vihannes, pannukakku + 
hillo.

To: Lindströminpihvit, pe-
runat, kastike, perunasalaatti, 
jälkiruoka á la Heporanta.

Pe: Merimiespihvit, vihreä 
salaatti, puolukkavaahto.

Kuusjoenkulman 
Kyläyhdistys kiittää
Kiitokset kaikille Piilikan-
kaan uimalan puhdistus-
talkoisiin osallistuneille 
henkilöille ja tahoille. Nyt 
on veden pinta taas nou-
semassa hyvää vauhtia ja 
uimakoulut, avanto- ja vir-
kistysuinnit taattu puhtaissa 
vesissä. Uimalan uusi ilme 
voi hämmästyttää. Kauneus 
on katsojan silmässä!
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Verenpaineenmittaukset
Ypäjän Osuuspankin alakerrassa 

ilman ajanvarausta
 ke 11.11.2009 klo 10.30–11.30 
 ke 9.12.2009 klo 10.30–11.30 

Tervetuloa!
Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

Verenpaineenmittaukset
Ypäjän Aseman osuuspankilla

ilman ajanvarausta
 to 12.11.2009 klo 12.30–13.30
 to 10.12.2009 klo 12.30–13.30

Tervetuloa!
Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

maanantaina 9.11.2009 kello 18.30 Veteraanituvalla.
Esillä sääntömääräiset asiat sekä paikallisyhdistyksen
lakkauttaminen ja yhdistäminen toiseen Keskustan 
ypäjäläiseen paikallisyhdistykseen.
Tervetuloa kaikki mukaan.  Hallitus kello 18.00.

Hallitus

Keskusta	Ypäjän	eteläinen
paikallisyhdistys	ry:n
SYYSKOKOUS

keskiviikkona 18.11.2009 klo 19 Veteraanituvalla.
Tervetuloa!

Ypäjän Karjalaisseura ry

TUPAILTA

Ypäjän	Kotiseutuyhdistys	ry:n
SYYSKOKOUS

perjantaina 13.11.2009 klo 18.30 Veteraanituvalla.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa kaikki mukaan.          Hallitus klo 18.00.
Hallitus

kokoontuu 9.11.2009 klo 18 Vanhalassa
Eeva ja Matti Heikkilän luona, Käpälintie 31.
Tervetuloa.

MANNISTEN KYLÄKERHO

EL:n	Ypäjän	yhdistys	ry:n
SYYSKOKOUS

tiistaina 10.11.2009 kello 13.00 Veteraanituvalla.
 Esillä sääntömääräiset asiat. 
 Vieraana E-H:n piirin edustajat.
Tervetuloa kaikki mukaan.   Hallitus kello 12.00.

Hallitus

seurakuntakodilla keskiviikkona 11. päivänä
marraskuuta 2009 alkaen klo 14.00. Huom. aika.

Aluksi nautimme naisten järjestämästä kahvitarjoilusta, 
jonka jälkeen laulamme virsiä Tapio Laurilan johdolla.
Puhumme menneistä ajoista ja suunnittelemme 
tulevaisuutta. Tilatut joulukortit jaossa.
Laittakaa päivämäärä ja kellonaika kalenteriinne heti.
Tervetuloa!

Ypäjän Sotaveteraanit, Naisjaosto
sekä kannattajajäsenet

ILTAPÄIVÄTILAISUUS

Koe jääkiekon huumaa
(kaikille avoin) ottelussa

TAPPARA – TPS
Tampereella lauantaina 5.12. kello 17.
 Lähtö klo 15 ent. matkahuollon parkista.
 Hinta 25 euroa (sis. matkat ja lippu)
 Ilmoittaudu (sitova) 20.11. mennessä 
 Keijolle puh. 050 363 6624.
Järjestää Kartanon koulun vanhempainyhdistys ry

INFLUENSSAROKOTUKSIA
Ypäjän terveysasemalla terveydenhoitajan 
vastaanotolla viikolla 46: 9.–13.11.2009 
klo 8.00–11.00, ilman ajanvarausta.

!!!! murrosikä, murrosikä,murros,ikä,ikämurros, 
murrosikä !!!!

	 VERTAISTUKEA
 Mikäli olet tiukkailmeisen, kyseenalaistavan,  
 haastavan, herttaisen, suloisen, uppiniskaisen,  
 tottelemattoman, temppuilevan, musta-
 hiuksisen, punalettisen, kajalia käyttävän,   
 tupakoivan, ryyppäävän, kiltin, liian kiltin tai  
 yleensä:
MURROSIKÄISEN hyvinvoiva tai täysin uupunut huoltaja, 
nyt on VERTAISTUKEA (vailla vertaa) tarjolla!!!!
Ensimmäinen vanhempien vertaistukiryhmä kokoontuu 
maanantaina 16.11. klo 18.00 Veteraanituvalla.
Juodaan kahvia. Mietitään yhdessä murrosikäisen van-
hempana olemista, siitä yleensä selviytymistä, uusia 
keinoja ohjata nuorta itseään selville vesille ikään 
liittyvästä kriisistä. Puhellaan mukavia – ja vähemmän 
mukavia. Suunnitellaan yhdessä tulevaa toimintaa.
OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT 
T. Kartanon koulun terveydenhoitaja Johanna Laine 
Lisätietoja p. 050 331 5955, johanna.laine@fstky.fi

Keskustan	Perttulan	py:n
sääntömääräinen
SYYSKOKOUS

pidetään Kunnantalon kahviossa tiistaina 10.11.2009 
klo 19.00. Johtokunta kokoontuu klo 18.30.
Tervetuloa!

Johtokunta

Sääntömääräinen
SYYSKOKOUS

Tervetuloa mukaan kehittämään toimintaa!
Hyrsynseudun Kyläyhdistys ry.

Kankareen torpalla sunnuntaina 
15.11.2009 klo 13.00.

Lehmirannassa maanantaina 
14.12.2009 klo 13.00
Auton reitti: 
klo 11.15  Ypäjänkylän ”Anjan kaupalta”
 Ypäjänkyläntietä-Perttulantietä
klo 11.30  srk-koti
klo 11.40  Ojalan kauppa
Ilmoita, mistä tulet kyytiin.
Hintaan 25 euroa sisältyy: matkat Mikkolan 
bussilla, jouluruoka glögeineen, kahveineen 
sekä viihdyttävine ohjelmineen. Ilmoittaudu 
Keijolle 050 363 6624.

Eläkeliitto Ypäjän yhdistys ry

Eläkeliittolaisten	
ohjelmalliset
PIKKUJOULUT

MUISTIKERHO 
Veteraanituvalla 19.11 klo 15–17
Saamme vieraaksi terveydenhoitaja Johanna 
Laineen. Vietetään yhdessä mukava hetki! 
TERVETULOA!
Järjestää  
Forssan Seudun Muisti ry 
Lisätietoja Tiinalta  
p. 050-590 9002 
_  _  _
Tyykihovissa yleisluento 17.11. klo 14
Geriatrian ylilääkäri Taru Falenius luennoi
aiheesta muistikuntoutus
Kahvitarjoilu ja tämän jälkeen yhdistyksen 
syyskokous.  

TERVETULOA!

Suokulmantien TIEKOKOUS
pidetään sunnuntaina 15.11.2009 klo 18.00
Juhani Kaunelassa, Suokulmantie 179.
Esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!

Hoitokunta

maanantaina 9.11.2009 kello 18.00
Palvelukeskuksen kabinetissa (hallitus kello 17.30).
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu, tervetuloa!

SPR Ypäjän osasto

SYYSKOKOUS

VARSANOJAN	UITON	YKSITYISTIEN
syyskokous
sunnuntaina 29.11.2009 klo 13.00
Eeva ja Matti Mikkolassa.

Hoitokunta

Kivenkorvan	yksityistien	VUOSIKOKOUS
17.11.2009 klo 19.00 Hakamäessa, Kivenkorvantie 326.
Käsitellään sääntömääräiset asiat sekä  
Koivistontien yhdistäminen Kivenkorvantiehen.

Hoitokunta

Ypäjän	Sotainvalidit	ja	Naisjaosto
TUPAILTA

tiistaina 24.11.2009 klo 15.00 Veteraanituvalla.
TERVETULOA!

Ypäjänkylän 
Kyläyhdistys ry.

SYYSKOKOUS
Ypäjänkylän Seuraintalolla

torstaina 12.11.2009 alkaen klo 19.00
Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä

uuden kyläsuunnitelman hyväksyminen.
Kahvitarjoilu.

Tervetuloa.                 Johtokunta

Kuusjoen	kyläyhdistyksen
PIKKUJOULU    
perjantaina 11.12.2009 
klo 19 alkaen Tuottajain tuvalla.
Ohjelmassa perinteinen joulupuuro 
ja kahvit joulutorttuineen.
Luvassa myös yllätysohjelmaa.
Tilaisuudessa muistetaan kylälle muuttaneita perheitä 
ja vuonna 2009 kylälle syntyneitä vauvoja. Lauletaan 
joululauluja ja odotellaan joulupukkia, joka on luvannut 
piipahtaa vieraanamme.
Tervetuloa mukaan koko perheen pikkujouluun.
PS. Pikkupaketti mukaan.

Kuusjoenkulman kyläyhdistys
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Ypäjänkylän Maa- 
ja kotitalousnaiset
MARRASKUUN TOIMINTAA

KEPPIJUMPPA Ypäjänkylän koululla maanantai-iltaisin 
klo 19.00. Ohjaajana Maarit Rantanen. Tervetuloa!
TUPAILTA Lipposilla lauantaina 7.11. klo 14.00. PARTY 
LITE -kynttiläkutsut, esittelijänä Taina Välimaa.
TEEMME RETKEN Suomen kädentaidot -messuille 
Tampereelle lauantaina 14.11. Lähtö Seuraintalolta 
klo 8.00. Hinta 8 € + kuljetus osallistujien mukaan. 
Ilmoittautumiset Hannalle puh. 0400 783 925 viim. 7.11. 
mennessä.
SYYSKOKOUS 17.11 klo 18.30 Myllytuvalla. 
OSTOSMATKA OMALLE KYLÄLLE lauantaina 5.12. 
klo 13–16. Jos olet tulossa myymään omia tuotteitasi, 
varaa pöytäpaikkasi Hannalta puh. 0400 783 925  4.12. 
mennessä. 

KESKUSTAN	YPÄJÄN
KUNNALLISJÄRJESTÖN
SYYSKOKOUS

pidetään Kunnantalolla valtuustosalissa perjantaina 
13.11.2009 klo 19.00. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Johtokunta kokoontuu klo 18.00.
Tervetuloa!                       Kunnallisjärjestön johtokunta

Ypäjän Kokoomus ry:n
SYYSKOKOUS
torstaina 26.11.2009 klo 18.30 Ypäjän 
Osuuspankin kerhohuoneella.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa!                               Hallitus

Suomen 
Keskusta r.p:n
Ypäjänkylän 

paikallisyhdistys ry.

SYYSKOKOUS
PIKKUJOULUTUNNELMISSA

Ypäjänkylän Seuraintalolla
torstaina 26.11.2009 alkaen klo 19.00.

Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa.    Johtokunta

tiistaina 17.11.2009 klo 18.30 Myllytuvalla.
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa.             Johtokunta

Ypäjänkylän Maa- ja 
kotitalousnaiset
SYYSKOKOUS

torstaina 12.11.2009 klo 19.00  
Rantasella, Onkijoenperäntie 46.
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa.               Johtokunta

Ypäjän Nuorisoseura ry
SYYSKOKOUS

Bussi lähtee sunnuntaina 6.12. klo 11.30 Ypäjän 
matkahuollolta (aikaisemmin myös Forssasta ja 
Jokioisista).
Matkan hinta 20 € jäseniltä ja 25 € muilta. Ilmoittautumiset 
ja tiedustelut 17.11.09 mennessä p. 040-763 0369 / Eija.
Lapsen oikeuksien päivän Perhepeuhu tiistaina 17.11. 
klo 18–20 Eerikkilän urheiluopistolla. Kaikenikäisille 
sopivaa touhua liikuntahallissa, lopuksi makkaranpaisto 
laavulla. Peuhun hinta on 10 € / perhe (sis. kuljetus, 
peuhu, makkarat ja mehut). Ilmoittautumiset ja tiedustelut 
050-553 1635 / Henna. Ensimmäinen bussi lähtee Ypäjän 
matkahuollolta klo 17.00, toinen Forssan torilta klo 17.20. 
Järj. MLL Forssa, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä. 
Jäsenille tarkoitetut luisteluvuorot Loimaan jäähallissa 
sunnuntaina 8.11. klo 14–16 (isänpäiväkahvitus) ja la 
19.12 klo 15–17. Ensimmäinen tunti on mailaton. Kaikille 
jäällemenijöille kypärä päähän!
Vielä mahtuu muutama mukaan Vauvatanssiin. Ryhmä 
kokoontuu Perttulan koululla 2.12. asti keskiviikkoisin 
klo 18–19. Tule liikkumaan mukavasti ja pehmeästi 
musiikin tahdissa yhdessä vauvasi kanssa. Ohjelma 
koostuu helpoista tanssillisista osioista sekä kevyistä 
lihasvoimaa parantavista sarjoista.  Ryhmään voit 
osallistua, kun vauvasi on täyttänyt kaksi kuukautta, 
mutta on vielä alle 1-vuotias. Tanssimaan voi tulla myös 
kaksosten kanssa. Osallistumismaksu 3 € / krt. Tiedustelut 
ja ilmoittautumiset Johanna Ryhtä, Gsm. 044-325 0671.
Lastenvaatteiden ja -tarvikkeiden Kirppis lauantaina 
14.11. Tölön koululla Forssassa. Lisätietoja myöhemmin 
Seutu-Sanomissa ja yhdistyksen nettisivuilla  
www.mll.fi/ypaja.

MLL Ypäjän yhdistys järjestää:
Teatteriretki Turun Linnateatteriin katsomaan  
Muumien	Taikatalvi -näytelmää, joka on  
kertomus Muumipeikon ensimmäisestä talvesta.

Eläkeliiton	Ypäjän	yhdistys	ry.
MARRASKUUN	TOIMINTAA

Naistenpiiri Veteraanituvalla tiistaina 3.11. klo 14.00. 
Sääntömääräinen syyskokous tiistaina 10.11.2009 
klo 13.00 Veteraanituvalla.  Mukana Uola ja Rantanen 
E-H:n piiristä. Kaikki vanhat ja uudet jäsenet mukaan. 
Tarinatupa Veteraanituvalla 27.11. klo 13.00.
Piirin julkaisemaa joululehteä on ostettavissa 
kokoontumisissa.
Muistakaa vapaaehtoistyön ja liikunnan kortit.
Ennakkotietona: Pikkujoulut Lehmijärvellä 
14.12.2009 kello 13.00.
Katso: erillinen ilmoitus tässä lehdessä.

MTK Lounais-Häme tiedottaa
Tiedote marraskuu 2009
MTK Lounais-Häme syyskokous maanantaina 23.11.2009 
kello 19.00 Humppilan Kyläpelimannissa, Porintie 753.

*   *   *   *   *
Kuudennet MTK yhdistyksien (Lounais-Häme ja Tammela) 
pikkujoulut pidetään pe 4.12.2009. 
Paikkana on Forssan Koijärvitalo alkaen kello 19.00. 
Osoite juhla-paikalle Koijärventie 377, 31130 Koijärvi. 
Muista yhdistyksistä ainakin Sikakerho ja Nautakerho 
jälleen mukana. Illan juonnoista huolehtii Aimo 
Kokkola. Tansseista vastaa Tytti Pelkosen orkesteri, 
joka tulee Ypäjältä. Ruokatarjoilun hoitaa Saviniemen 
maatalousnaiset. Illan hinta jäsenille on perinteinen 
25 euroa per henkilö. Ilmoittautumiset sihteerille pe 
27.11.2009 mennessä joko puh. 050-347 8380 tai 
sähköposti mikahannu@luukku.com.        

*   *   *   *   *
Teatteri-ilta MTK Lounais-Hämeen ja MTK Tammelan 
jäsenille la 13.2.2010. Mtk paikallisyhdistyksien jäsenet 
pääsevät seuraamaan hyväksi kehuttua Forssan 
Teatterin ”Juoruja” -näytelmää talven lauantai-illan iloksi. 
Olemme varanneet koko esityksen meille ja paikkoja 
on varattavissa 142 kpl. Hinta on jäsenille 10 euroa per 
osallistuja ja se sisältää kahvin ja pienen suolaisen. Esitys 
kestää 2 h 15 min. Mikäli osallistuvissa herää kiinnostusta 
mennä omakustanteisesti syömään ja viettämään 
iltaa esim. Pumpulienkeliin, niin kerrothan tästä 
ilmoittautumisesi yhteydessä. Varaukset ottaa vastaan 
MTK Lounais-Hämeen pj. Mervi Yrjänä puh. 050-529 8827 
tai mevi.yrjana@surffi.net. Ilmoittautumiset tammikuun 
2010 loppuun mennessä. Tervetuloa !

*   *   *   *   *
Vesijumppaa Forssan Vesihelmessä perjantaisin kello 
11.30. Jäljellä vielä seuraavat kerrat tänä vuonna: 
30.10., 6.11., 13.11., 20.11., 27.11., 4.12. ja 11.12. Yhden 
kertalipun hinta MTK jäsenille vain 6 euroa.

MTK Lounais-Häme

Tiedotus avantosaunasta!
Piilikankaan lammella on tehty mittava kunnostus- ja 
ruoppaustyö, josta johtuen vedenpinta on alhaalla. 
Avantosauna lämpiää heti, kun vedenpinta nousee 
tarpeeksi (toivottavasti jo marraskuussa).

Sunnuntain avantosauna-aika on muuttunut, ja on nyt 
klo 12.00–15.00.
Tervetuloa taas mukaan avantouintiin uudistetulle lammelle.

Kuusjoenkulman kyläyhdistys

Antinojantien TIEKOKOUS
maanantaina 16.11.2009 klo 18.30  
kunnantalon kahvihuoneessa. 
Asioina tieyksiköinti ja vuosikokousasiat 2009–2010.

Tiehoitokunta

Ypäjän Maamiesseura ry.
SYYSKOKOUS
tiistaina 17.11.2009 klo 19.00

Myllytuvalla. Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa! 

Johtokunta

Forssan kaupungin, Humppilan, 
Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kuntien

MAATALOUSYRITTÄJIEN
VUOSILOMAHAKEMUKSET
VUODELLE 2010
on jätettävä viimeistään 19.11.2009 Ypäjän kunnan 
lomatoimistoon.

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

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

Yhteis-
palvelupiste

Lähipoliisin	vastaanotto yhteispalvelupisteessä maanantaina 
2.11.2009 klo 13–15 (joka kuukauden 1. maanantai).

MAASEUTUELINKEINOJEN 
KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHAN 

KÄYTTÖ VUONNA 2009
Yleistä tuen hakemisesta
1.  Tukea voidaan maksaa ypäjäläiselle 

maaseutuyrittäjälle tai maaseutuyrittäjälle, jonka 
yrityksen kotipaikka on 1.1.2009 Ypäjällä.

2. Tukea tulee hakea maaseutulautakunnalta 
viimeistään 1.12.2009 mennessä, hakemuksen 
liitteenä tulee olla tositteet tai tositteiden kopio 
tuettavaksi haetuista menoista.

3.  Tukea maksetaan 1.12.2008 - 30.11.2009 aikana 
syntyneistä arvonlisäverottomista menoista.

4.  Tuettavat toimenpiteet maksetaan 
käyttösuunnitelmassa varatun määrärahan 
puitteissa, niin että kaikkia tuettavia toimenpiteitä 
leikataan samassa suhteessa määrärahan 
ylittyessä.

5.  Tukea ei myönnetä hankkeiden 
omarahoitusosuuksiin.

6.  Pienyrityksille suunnattua tukea maksetaan 
ainoastaan mikroyrityksille eli 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 TE-
keskuksen maksamaan investointitukeen.

2.  Maatilojen ja pienyritysten sukupolvenvaihdoksien 
suunnittelu- ja neuvontapalvelut enintään 
400 € / yritys (tila). Tukea ei makseta, mikäli 
neuvontapalvelu oikeuttaa TE-keskuksen 
maksamaan investointitukeen

3.  Nautojen jalostussuunnitelmat ja ensikoiden
 tilatestaukset, enintään 200 € / tila.
4.  Maaseudulla harjoitettavan pienyritystoiminnan 

tukeminen.
4.1.  Maatilalla toimivan yrityksen tuotteiden tai 

palvelusten markkinointi, enintään 200 € / yritys. 
 Tukea ei makseta maaseutulautakunnan 

julkaiseman palveluoppaan mainoskuluihin.
4.2.  Maatalous- ja pienyrittäjän ammatillinen koulutus, 

enintään 150 € / yrittäjä. Tukea ei makseta maatilan/
yrityksen palkattujen työntekijöiden, ympäristötuen 
eikä maaseutulautakunnan järjestämiin koulutuksiin, 
eikä mikäli koulutus oikeuttaa TE-keskuksen 
maksamaan opintorahaan.

5.  Maatilan ja pienyrityksen laatujärjestelmän 
auditointiin, enintään 200 € / yritys (tila). 

6.  Maatalousyrittäjäin työterveyshuolto, enintään 
60 € / yrittäjä.

Maaseutulautakunta

Maaseutuviranomaisen  
uusi vastaanottopaikka
Maaseutuviranomaisen vastaanotto on muuttanut. 
Vastaanotto on tästä eteenpäin lomatoimiston 
yhteydessä osoitteessa Perttulantie 24. 
Puhelinnumero on edelleen 02 7626 5209.
Päivystysajat:
Tiistaisin Humppilan kunnan maataloussihteeri   
 Jouni Mäkelä, 0500 741 121, 
 jouni.makela@humppila.fi 
Torstaisin Jokioisten kunnan maaseutuasiamies   
 Eeva Sirkkilä 050 468 7846, 
 maaseutu.asiamies@jokioinen.fi
_  _  _  _  _

Vaikuta palveluun
Ypäjän maaseutulautakunta haluaa selvittää 
maaseutuviranomaisen palvelun tarpeen. Asiaa 
selvitetään nettikyselyllä. Kyselyn löydät Ypäjän 
kunnan www-sivuilta osoitteesta www.ypaja.fi
OSALLISTU JA VAIKUTA!    

Maaseutulautakunta

Vapaa-aikatoimi tiedottaa
Nuorisotila HAAVIN avoin talotoiminta 7-luokkalaista 
18-vuotiaisiin. Aukioloajat ti 17.30–20.30, to 18–21 
ja pe 18–22.

Kerhotoiminta
Huomio, Huomio!!
MONIKERHO ja POIKAKERHO yhdistyvät!! 3-6 -luok-
kalaisten TOIMINTAILTAPÄIVÄT Haavissa maanantaisin 
15.30–17.30 sekä keskiviikkoisin 15.30–17.30. Hinta on 20 
€ / syksy, samalla rahalla saa käydä kumpanakin päivänä. 
Ohjelmassa on hauskaa toimintaa: kädentaitoja, kokkai-
lua, reissuja, pelailua yms. Tervetuloa kaikki tytöt ja pojat 
mukaan!!

Maanantaisin
TOIMINTAILTAPÄIVÄ maanantaisin 15.30–17.30 sekä tors-
taisin 15.30–17.30 3-6 -luokkalaisille.
TANSSIKERHO maanantaisin Perttulan koululla. 7-9 -vuo-
tiaat 17.00–18.00, 9-13 -vuotiaat 18.00–19.00,
13-16 -vuotiaat 19.00–20.00. Pääsääntöisesti hip hoppia, 
kokeilemme myös muitakin tanssilajeja, kuten break- ja 
showtanssia.

Tiistaisin
SEISKAHAAVI tiistaisin kello 15.00–17.30 7-luokkalaisille 
Nuorisotila Haavissa. Ohjattua toimintaa, kuten kokkai-
lua, kädentaitojuttuja, skaboja, reissuja jne. Mukana toi-
minnassa myös Ypäjän seurakunta.

Keskiviikkoisin
TOIMINTAKERHO SOTTIS keskiviikkoisin 15.00–17.00 7-9 
-luokkalaisille. Nuorisotila Haavissa.
Hauskaa ja monipuolista toimintaa: kokkailua, kädentai-
toja, leffoja, reissuja, graffititaiteilua yms. 
Nuoret voivat myös itse osallistua suunnitteluun. Kerhon 
hinta 10 € / syyslukukausi.
SUPERLIIKKIS keskiviikkoisin 16.00–17.30 3-6 -luokka-
laisille Pertunkaaressa. Kerhossa tutustumme erilaisiin 
urheilulajeihin, lisäksi teemme reissuja esim. uimaan, kei-
laamaan yms. Kerhon hinta on 20 e/syyslukukausi

Torstaisin 
LEVÄN KOULUN KERHO torstaisin 13.00–14.00 1-2 -luok-
kalaisille Levän koululla. Ohjattua 
toimintaa, esim. askartelua, pelejä ja leikkejä.
TOIMINTAILTAPÄIVÄ maanantaisin 15.30–17.30 sekä tors-
taisin 15.30–17.30 3-6 -luokkalaisille.
NAPEROJUMPPA torstaisin 17.00–18.00 5-7-vuotiaille 
Kartanon koululla. Leikkejä, jumppailua ja ohjattua liik-
kumista. 

Perjantaisin 
HAAVI-KLUBI VaNut perjantaisin 15.00–17.30 Nuorisotila 
Haavissa. Haavi-klubi varhaisnuorille, 
3–6 -luokkalaisille. Vietä aikaa kavereidesi kanssa esim. 
pelaillen tai syöden omia eväitä, välillä 
myös ohjattua toimintaa, kuten kokkailua tms. 

Muuta 
HOHTOKEILAUS (7 lk. – 17v) perjantaina 13.11., hinta 10 
€. Lähtö Haavin pihalta klo 19.30 ja paluu takaisin n. klo 
22. Paluumatkalla poikkeamme Heselle syömään, varaa 
siihen rahaa mukaan. Ilmoittautumiset 6.11. mennessä p. 
050 574 7732 / Hissu.

Vapaa-aikatoimi

KIRJASTO 
Tervetuloa tutustumaan uusittuihin tiloihimme
Perttulantien kirjastotaloon!
* * * * *
PÄÄKIRJASTON TALVIAUKIOLOAJAT 1.9.2009 ALKAEN:
 ma  klo 13–19
 ti  klo 13–19
 ke klo 13–19
 to klo 10–16
 pe klo 10–16
sekä kuukauden 2. ja 4. lauantai klo 11–15
(syyskauden seuraavat lauantait 14.11., 28.11., 12.12.)
HUOM! KIRJASTO ON SULJETTUNA TIISTAINA 
24.11. KIRJASTON AVAJAISJUHLAN VUOKSI.

 * * * * *
YPÄJÄNKYLÄN LAINAUSASEMA (Osuuspankin tiloissa)
avoinna tiistaisin klo 17–19 ja keskiviikkoisin klo 10–12 sekä
kuukauden 1. lauantaina (7.11., 5.12.)

* * * * *
KIRJASTON SATUTUNNIT SYYSKAUDELLA:
Maanantaisin 2.11., 16.11., 30.11., 14.12. klo 10
sekä lauantaina 28.11. klo 10.
Tervetuloa satutunneille kivojen kirjojen ja askartelun pariin!
Satutunneille ovat alle kouluikäiset lapset tervetulleita 
vanhemman tai hoitajan kanssa.

* * * * *
MARRASKUUN NÄYTTELY:
Katja Hannulan hevosaiheisia tauluja

* * * * *
Ypäjän pääkirjasto
Perttulantie 59, 32100 Ypäjä, puh. 02 7626 5269
puh. 02 7626 5268 (kirjastonjohtaja, kulttuuriasiat)
ypajan.kirjasto@ypaja.fi     www.lounakirjastot.fi

Ypäjänkylän lainausasema
(Osuuspankin tiloissa), Ypäjänkyläntie 951
32140 Ypäjä as, puh. 050 363 0508

Avoin päiväkoti marraskuussa 
perjantaisin klo 9.30 – 11.30 

Toimintakeskuksessa, Perttulantie 24
 6.11. Isänpäiväpuuhia
 13.11. Pelataan ja loruillaan. 
  TEVELLAN esittely (mm. leluja ja pelejä)
 20.11. Liikuntaleikkejä
 27.11. ”LAPSIPARKKI” klo 9–12 
  (lähinnä yli 3-vuotiaille)
   – omat eväät
   – 4 € / lapsi
   – ilmoittautuminen etukäteen Kirsille
Lisätietoja: Kirsi Halonen puh. 7626 5230, 7626 5224.
TERVETULOA!

Perusturvalautakunta

Ojalan Baarissa, Turuntie 134
Tervetuloa jälleen kerran vaihtamaan 
kuulumisia kunnan ja yritysten kesken!  
Ajankohtaisia teemoja ovat ainakin matkailun 
kehittämisnäkymät sekä seudulliset 
kehittämishankkeet logistiikan ympärillä, 
mukana myös seudullisia toimijoita.

Kunnanhallitus

YRITTÄJIEN  
ILTATEETUOKIO
maanantaina 23.11. 
2009 klo 18.30 alkaen

TERVETULOA!
 Ypäjän kunta

Ypäjän torilla ja 
Kurjenmäentiellä

YPÄJÄN 
JOULUN-
AVAUS
torstaina 26.11.2009
alkaen klo 18.00

Ohjelmassa mm. torimyyntiä, 
Ypäjä-tytön ja joulupukin 

vierailu, hevosajelua, mehu- ja 
piparitarjoilua sekä muuta jouluista 

ohjelmaa!
Tapahtuman aluksi jouluvalojen sy-
tytys Kurjenmäentielle ja torialueen 
joulukuuseen.Torimyynti alkaa klo 

15.00 Myyntipaikat: tekninen toimi 
7626 5242


