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

Tapani Sirén
Puh. 02-7673903

GSM. 0500-594468
tsr.tekniikka.fi

Koskentie 652
32100 YPÄJÄ

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

Puh. 050 372 1172
www.parturikampaamooutiperho.fi

YPÄJÄN
TAKSI

Puh. (02) 727 1180

Haketusta sopivasti
Haketuspalvelu Laaksonen

puh. 0400 823 977

KUIVAA KOIVUKLAPIA
irtona ja n. 1,4 m3 pusseissa.

Myös kotiinkuljetus.
Pasi Uusitalo

p. 040 709 2482

Ostetaan tai vuokrataan 
maata

Puh. 050 462 9335

MYYTÄVÄNÄ
YKSIÖ 39,5 m2 Kallenpolulta.

Asunto on vuokrattuna. 
Puh. iltaisin 040 583 3571

Liike suljettu viikolla 38
14. – 21.9. välisenä aikana

Itsepalvelueteinen avoinna joka päivä klo 21:een asti 

Perttulan Kukka ja Lahja
Kurjenmäentie 6, 32100 YPÄJÄ

(02) 767 3082

LÄMMIN KIITOS
merkkipäiväni  huomioimisesta

Sylvi

Jokioisten-Ypäjän 4H-yhdistyksen

Omalla kylällä -hankkeen (01.02. - 31.12.2013) valokuvauskilpailun satoa

Aiheena ”Mikä kylässäsi on sinulle tärkeintä.”

”Kesäpäivä Kyyhkysmäellä” kuva Ada-Maria Kiiski 10 v., Jokioinen

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto:

Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Puomissa 
Tapahtuu 2014

La 6.9.
Musiikki Dj&Karaoke

La 13.9.
Uniikki

La 20.9.
Eläinsuojelu Rock

Poikasauma & Lostprojekt

La 27.9.
Bluestroke (Ypäjä/Jokioinen)

La 11.10.
POJU

La 25.10.
Naisten Ilta &

YllätysOhjelmaa

La 1.11.
TURMION KÄTILÖT

La 8.11.
Musiikki DJ&Karaoke

La 29.11.
Janne Hurme

La 13.12.
Puomin Pikkujouluissa

Trace Element (Melkein Ypäjä)

Lisäksi KARAOKE  
joka perjantai!

Ypäjän varhaiskasvatus oli ensimmäistä kertaa  
mukana Ypäjän Yössä jättisaippuakuplien ja  
jäätävän kokemuksen kanssa.  
Lapset pääsivät kokeilemaan, millaista on olla 
saippuakuplan sisällä ja miltä tuntuu jäinen  
vesileikki elokuussa. 

Vuoden 2013 tangokuningas  
Kyösti Mäkimattila lauloi itsensä  
Ypäjän yön toriyleisön sydämiin 23.8.
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Seurakunnan asiat

kirkkoherra
Vesa Rasta

Ypäjän seurakunnan 
    toimintaa syyskuussa

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

42. vuosikerta.

Lehden suurin vastuu ilmoituk-
sen julkaisemisessa sattunees-
ta 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
Lokakuun Ypäjäläinen ilmestyy 
torstaina 2.10.2014. Lehteen 
tarkoitettu aineisto on toimitet-
tava kunnantalolle 24.9.2014 
klo 12.00 mennessä.

Marraskuun Ypäjäläinen 
ilmestyy 2.11.2014.

ke 3.9. klo 10–11.30 Diakoniapäivystys
 klo 11.30 Keskiviikkoruokailu
 klo 18.00 Siionin Kannel -lauluilta
 klo 18.00 Isoskoulutus
to 4.9. klo 11.00–13.00 Kultaisen iän kerho, syksyn aloitus!
 klo 15.00–16.00 Diakoniapäivystys
su 7.9 klo 10.00 Messu; Vesa Rasta ja Kaija Saukkola
ti 9.9. klo 18.00 Kaikkien lauluryhmien yhteinen ilta, ”startti” kohti talvea
ke 10.9. klo 10.00–11.30 Diakoniapäivystys
 klo 13.00 Palvelukeskuksen hartaus
 klo 13.00 Hoiva, klo 13.30 Ruustinna, klo 14.10 Keva-kerho
 klo 18.00 Isoskoulutus
to 11.9. Ei Diakoniapäivystystä!
su 14.9. Messu; Vesa Rasta ja Tapio Laurila
ke 17.9. klo 10.00–11.30 Diakoniapäivystys
 klo 11.30 Keskiviikkoruokailu
 klo 18.00 Isoskoulutus
to 18.9. klo 11.00 Kultaisen iän kerho
 klo 13.00 Työntekijäkokous
 klo 15.00–16.00 Diakoniapäivystys
su 21.9. klo 10 Messu; Vesa Rasta ja Tapio Laurila
ti 23.9. klo 12.00 Diakoniapiiri Ypäjänkylässä
 klo 18 Kirkkokuoro
ke 24.9.   klo 10–11.30 Diakoniapäivystys
 klo 11.30 Keskiviikkoruokailu
 klo 13.00 Palvelukeskuksen Ehtoollishartaudet;
 klo 13.00 Hoiva, klo 13.30 Ruustinna, klo 14.10 Keva-kerho
 klo 18.00 Isoskoulutus
to 25.9. Ei Diakoniapäivystystä!
su 28.9. klo 10.00 Sanajumalapalvelus; Erkki Vappula ja Kaija Saukkola

Tulossa! 
su 5.10.  klo 10.00 Sukupolvien messu; Vesa Rasta ja Kaija Saukkola

Diakoniatyö
Diakoniatoimistossa päivystys syyskuussa 
ke klo 10–11.30 ja to klo 15–16. 
Huom! Päivystystä ei to 11.9. eikä to 25.9.
Diakoni Hanna Rinne, yhteystiedot:  
puh. 040 553 6362, s-posti: hanna.rinne@evl.fi

Diakoniatyöntekijän kanssa voit keskustella luottamukselli-
sesti mieltäsi painavista asioista. 

Vähävaraisille tarkoitetut elintarvikkeet ovat loppuneet.

SUKUPOLVIEN MESSU MIKKELINPÄIVÄNÄ
5.10.2014 klo 10.00 Ypäjän kirkossa.
Tervetuloa vauvat, lapset, nuoret, aikuiset 
ja vanhempi väki yhteiseen messuun. 
Päiväkerholaisten esityksiä. Kirkon 
jälkeen kirkkokahvit seurakuntakodissa.
Huom! Ei erillistä vanhusten viikon messua! 

Jäi minun mieleeni syys... 
Syksy on väriloiston aikaa. 
Toiselle ihania hämäriä tunnel-
mahetkiä. Joku taas masentuu 
syksystä. Taiteilijan ja runoi-
lijat virittävät pensseleitään ja 
kyniään. Ajatukset syvenevät. 
Luonto kuolee ympärillä, jät-
täen kuitenkin toivon ja sieme-
nen tulevasta. Syksyyn kypsy-
västä maasta leikataan ja poi-
mitaan satoa. Tänäkin syksynä 
tulee sato. Siitä saamme olla 
kiitollisia. Olkoon se siunattu 
sato! Yltäkylläinen!

Mutta myös yksinäisyys 
ja turhautuminen kasvavat. 
Ajatusten liaanit sotkeutuvat 
aivoverkossa mahdottomik-
si solmuiksi. Sinimustat värit 
saattavat viedä voiton ruskan 
väriloistosta. Tämä on yksi-
löllistä. Kenenkään ei soisi jy-
mähtää elämän syksyyn iästä 
riippumatta. Itselleni tuo tuntui 
tapahtuvan erityisesti viitisen 
vuotta sitten. Pidän syksystä 
sinänsä. Syksy inspiroi ja antaa 
uutta. Elämäntilanteiden paina-
essa päälle syksy voi olla sietä-
mätön. Usko uuteen kevääseen 
haipuu varhaiseen iltaruskoon. 
Koulukirjatkin joskus haisevat 
yököttävälle painomusteelle, 
tiedon lisätessä tuskaa. Oppi-
misen ilo ja eteenpäin mene-
misen ajatus vaihtuvat sulkeu-
tuneeksi kammiohuminaksi. 
Käy ihmiskunta sormi suussa 
kansakouluaan...

Vuodenajat ovat innoitta-
neet virsirunoilijoita. Syys-
virsissä on kiitosta ja Jumalan 
läsnäolo. On toki myös kauniin 
haikeita slaavilaisviritteisiä 
tunnelmakuvauksia. Meille 
loistaa Kristus-valo! Sittenkin!

Millainen on sinun suhteesi 
syksyyn? Saat ihan itse päät-
tää... tai ehkä et! Voipa olla, 
että syksynä moni muuttuu 
ajopuuksi elämän virtaan joka 
hiljaa kohisee ohitse. Otetta ei 
tunnu löytyvän. Ehkäpä joku 
löytää uuden kauniin rannan 
tai edes saaren. Maailma ei ole 
musta. Aurinko paistaa aina... 
syksyllä sen vuoro on vain 
näkyä toisille kansoille enem-
män. Pienetkin kynttilälyhdyt 
tai ledi-valot tulevat tärkeäm-

miksi. Sana on jalkaimme 
lamppu. Se valaisee pienen 
matkaa. Ehkä seuraavan as-
kelen. Liika auringonvalo voi 
häikäistä. Siitä ei ole syksyllä 
vaaraa. Kaikkea on tarkoitettu 
meille sopivasti. Valo ja pime-
yskin ovat meille luotuja asioi-
ta. Ajatuksiin on hyvä tutustua. 
Tutustua itseensä. Kuka oikein 
olen ja miksi? Minne olen mat-
kalla? Montako syksyä vielä, 
montako kevättä, kesää tai tal-
vea? Siitä ei tarvitse murehtia! 
Se on päätetty puolestamme!

Valo on Sisällä! Toivotta-
vasti. Se Valo joka vie iankai-
ken eteenpäin. Ei sammu eikä 
himmene koskaan! Olkoon 
syksysi elämisen arvoinen! 

Vesa Rasta

Syys

Ypäjän seurakunnan kirkko-
valtuusto on kokouksessaan 
päättänyt purkaa pappilan ja 
säilyttää pappilan tontin puis-
toalueena. Ypäjän kunnan ra-
kennusvalvonta on antanut 
seurakunnalle pappilan purka-
misluvan 30.5.2014.

Kirkkoneuvosto päät-
ti 13.8.2014 kokouksessaan 
yksimielisesti valita pappi-
lan purku-urakoitsijaksi So-
mersora Oy:n, Somerolta, 
urakkahintaan 23 064 euroa. 
Urakoitsijalla on oikeus aloit-
taa purkutyöt sopimuksen alle-
kirjoituksen jälkeen, kuitenkin 
viimeistään 1.9.2014. Töiden 

on valmistuttava viimeistään 
28.11.2014. Asbestipurkutyöt 
tehtiin kartoituksen perusteel-
la omana työnään JP-Asbesti 
Oy:n toimesta. Hankkeen val-
vojana toimii rakennusmestari 
Heikki Tähtinen, Koijärveltä.

Ennen kunkin työvaiheen 
aloittamista on rakennusval-
vontaviranomaiselle esitettävä 
selvitys purkutyössä syntyvän 
rakennusjätteen käsittelystä ja 
käyttökelpoisten rakennusosi-
en hyväksi käyttämisestä sekä 
piha- ja istutussuunnitelmat 
purettavan alueen osalle.

Katja Mäkelä

Ypäjän seurakunnan 
pappila puretaan

TIEDOTUS ALKAVISTA MUSIIKKIRYHMISTÄ 
SRK-KODILLA / kyläkirkot kyläkunnittain

Ti 9.9. klo 18.00 on YHTEISALOITUS uusille ja jo tutuik-
si tulleille kaikille kuorolaisille. 

KUTSUN TÄHÄN MYÖS NUORET MUKAAN OMAA 
RYHMÄÄNSÄ PERUSTAMAAN.

LAPSIRYHMÄKIN ODOTTAA LAULAJIA. Harjoitusajat 
selviävät illan aikana.

KIRKKOKUORO joka toinen tiistai (parittomat viikot) ti 
9.9. klo 18.00 alkaen.

LAULUILTA KAIKILLE myös parittoman viikon aikana jo-
ka toinen torstai alk. 11.9. klo 18.00. 

KAIKEN KANSAN LAULURYHMÄ joka toinen keskiviik-
ko (parilliset viikot) alk. 17.9. klo 16.00 

SIIONIN KANTELEEN LAULUILLAT yleensä joka kuu-
kauden 1. keskiviikkona klo 18.00.

Lauantaina 4.10. klo 10–14 laulupedagogi Leena Kotka 
tulee kertomaan laulutekniikasta. Tärkeää tietoa kuoro-
laisille ja muille laulajille.

NÄHDÄÄN, TERVETULOA MUKAAN!!

Lisätietoja ryhmistä ym. kanttorilta puh 040 146 5274.

Myös ns. kyläkirkoista voi kysyä kanttorilta tai virastos-
ta. Kyläkunnittain voitaisiin järjestää kirkkopyhiä, esim. 
ypäjänkyläläiset. Sen alueen asukkaat osallistuvat jum-
alanpalveluksen toteutukseen lukien päivän tekstit, mu-
sisoiden kanttorin apuna jne. Lähtekää joukolla kimppa-
kyydein kyläkirkkoon. Miettikää ja soitelkaa!!

Syysruno
Haipuu metsän hämäriin kesän kirkas aurinko.
Kysyy täällä ihmisparka, loisteensako sammui jo?
Vaan on hämärissä kätköis elämämme juuristo!
Kasvu jatkuu alla pinnan, syvemmälle juurtuu jo.
Kun on koossa vahvat juuret, niissä virtaa elämä.
Juuret rungon paikal pitää, sit ei tuulet höykytä.
Maailmassa riutuvassa kuolee versot elämä?
Vaan jääpi alle mullan siemen pieni elävä.
Elämämme kätkettynä olkoon pieneen siemeneen,
vaikka ruumis maatuu, kuolee, kylväkäämme iäiseen.

Kristus antaa siemenkasvun puuksi vallan suureksi,
näin kasvaa Herran seurakunta puuksi aivan uudeksi!

Vesa Rasta
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Sinäkin olet varmaan soitellut 
moneen paikkaan, missä pi-
tää ensin valita omasta puhe-
limesta 1, jos haluat palvelua 
suomeksi. Sen jälkeen taas 
uusi numero, sen mukaan, 
mitä asiaa sinulla on. Jossain 
tapauksissa tämä asia pitää 
sanoa automaatille. Minul-
le on käynyt niin, että vaikka 
kuinka selvästi koitan sanoa, 
ei automaatti ymmärrä mitä 
tarkoitan. Harmillista sekin. 
Ainakin joissain kunnissa ter-
veyskeskukseenkin soittaessa 
pitää tehdä valintoja. Linjoille 
ei kannata jäädä roikkumaan, 
vaan valita se numero, että 
hoitaja soittaa takaisin. Kur-
jaa, että on niin hankala saada 
ihmistä sinne toiseen päähän, 
että voisi oman asiansa kertoa. 

Aina kuitenkaan ei se ih-
minenkään auta. Soitin oman 
kuntani terveyskeskukseen, 
ja vihdoin ja viimein kaikki-
en valintapainallusten ja odo-
tuksen jälkeen sieltä ihminen 

soitti minulle. Mutta ymmär-
tämystä en saanut osakseni. 
Halusin ajan lääkärille, ja ihan 
kunnon syyn vuoksi. Hoitaja 
sanoi minulle, että lääkärit hoi-
tavat vain sairauksia. Minulle 
jäi vain paha mieli pitkän odot-
telun ja tylyn kohtelun vuoksi. 
Ymmärrän, että terveyskes-
kuksessa on kiire, mutta olisi 
hän voinut olla edes ystävälli-
nen. 

Vähän tämän tapauksen jäl-
keen minun piti tilata kotita-
loon lämmitysöljyä. Innostuin 
eräänä lauantai-iltana selvitte-
lemään netissä eri vaihtoehto-
ja. Ja kas, huomasin että eräs 
yhtiö mainosti, että heidän pu-
helinpalvelunsa on auki aina. 
En ihan uskonut, miten se nyt 
sellainen olisi, varmasti vain 
automaatti on näin ilta-aikaan 
puhelimessa. Olin kuitenkin 
ällin saanut, että sitä öljyä on 
just nyt tilattava, enkä osannut 
nettilomaketta täyttää, kun en 
ollut aiemmin öljyä tilannut, 

enkä osannut siinä pakollisena 
kysyttäviä asioita arvioida. Jo-
ten päätin, soitanpa kokeeksi.

Puhelimeen vastasi erittäin 
ystävällinen myyjä! Ei mikään 
automaatti. Hän palveli minua 
todella ystävällisesti, vaikka 
oli lauantai-ilta. Hänellä ei 
ollut lainkaan kiire, eikä hän 
harmistunut, vaikka olinkin 
öljyasioissa aivan tietämätön. 
Puhelun jälkeen minulla oli 
vähän hämmentynyt olo. Aloin 
miettiä, mistä muualta olisin 
saanut lauantai-iltana vasta-
uksen suoraan ja vielä aidon 
ihmisen, automaatin sijaan. 
Kummalliseksi on yhteiskun-
tamme mennyt! Kun kyseessä 
on myynti, niin ihmisiltä kan-
nattaa ottaa rahat pois viikon-
loppuiltoinakin. Mutta ihmis-
ten kipeästi tarvitsemat palve-
lut karkaavat jonnekin kauas. 

Onneksi meillä kaikilla on 
yksi ”puhelin”, joka toimii ai-
na. Se ei kuitenkaan ole toivei-
dentoteutusautomaatti. Mutta 

sinne tulevat rukoukset kuul-
laan. Ja avoinna se on 24/7, ja 
aivan omalla äidinkielelläsi, ja 
vaikka millä murteella.  Raa-
matun Psalmia 50:15 sanotaan 
Taivaan Isän puhelinnumerok-
si. Siinä Psalmissa sanotaan 
näin: ”Huuda minua avuksi 
hädän päivänä! Minä pelastan 
sinut, ja sinä kunnioitat mi-
nua.”  Eräässä lastenlaulussa 
lauletaan rukouksesta:” Älä 
turhaan luule, ettet osaa ru-
koilla. Rukoukseen ei tarvita-
kaan paljon sanoja. Taivaan Isä 
kuulee pienen huokauksenkin. 
Tarpeesi Hän tietää sinuakin 
paremmin.”  Kun tuntuu, ettei 
kukaan vastaa eikä kuule, ko-
keile Taivaan Isän numeroa.

Hanna Rinne
diakoni

Puhelimessa

Hartaita Hetkisiä  Rumpali  
Olipa kerran pieni katupoika. 
Hänen vanhempansa olivat 
kuolleet ja hän oli jäänyt omil-
leen. Hänen elämänsä ei ollut 
kovin kummoista: Hän asui 
erän kävelysillan alla ja käytti 
päivänsä etsien ruokaa ravinto-
loiden ja kauppojen roskiksis-
ta. Tuolla pojalla oli kuitenkin 
eräs suuri intohimo: Rolling 
Stones.

Aina kun poika ruoanhan-
kinnalta ehti, hän meni erää-
seen lähellä sijaitsevaan le-
vykauppaan. Sen omistaja oli 
ystävällinen mies, joka ei vä-
littänyt siitä, että poika haisi ja 
oli kovin nuhjuinen. Hän antoi 
pojan uudelleen ja uudelleen 
koekuunnella Rolling Stonesin 
levyjä huippuäänentoistollaan, 
vaikkei poika koskaan tulisi 
ostamaan niitä itselleen. Le-
vykauppias nimittäin tiesi, että 
pojan elämä oli melko kurjaa 
ilman hänen levyjään.

Poika kävi niin usein le-
vykaupassa Rolling Stonesia 
kuuntelemassa, että osasi kap-
paleet jo ulkoa. Hän oli raken-
tanut vanhoista säilyketölkeis-
tä ja rikkinäisistä kanistereista 
itselleen rummut sillan alle ja 
iltaisin hän niitä soitteli kuvi-
tellen olevansa suurella laval-
la yleisön velloessa rummun-
lyöntien tahdissa. Kun hän lait-
toi silmät kiinni ja keskittyi oi-
kein kovasti, hän saattoi kuulla 
kappaleet, joita soitettiin ja hän 
osasi soittaa ne rummuillaan 
täsmälleen niin kuin oli ne 
kuullut levykaupassa soivan.

Eräänä päivänä tapahtui se, 
mitä poika oli syvällä sisim-
mässään toivonut jo vuosikau-
det. Levykaupan ovessa oli 
mainos, jossa kerrottiin, että 
Rolling Stones esiintyisi hei-
dän pienessä kaupungissaan 
muutaman päivän kuluttua. 
Sinne olisi päästävä! Pojalla ei 
tietenkään ollut rahaa, jolla oli-
si lipun voinut tuolle keikalle 
ostaa. Hän ei lipun puutteesta 
jaksanut huolestua, koska ajat-
teli, että jos hän vain onnistuisi 
jotenkin näkemään vilaukselta-

kin nuo hänen idolinsa, se olisi 
hänen unelmiensa täyttymys.

Konsertti-ilta koitti ja poika 
meni suurelle ruohokentälle, 
josta oli aidattu alue tapahtu-
maa varten. Poika katseli, kun 
väki tungeksi porteista sisään 
konserttialueelle. Hän tiesi, 
ettei häntä millään päästettäi-
si sisään oman kallista lippua. 
Aidat olivat korkeat, eikä niistä 
millään voisi päästä kiipeämäl-
lä yli. Lisäksi ne oli peitetty 
pressuilla niin, ettei niiden ta-
kaa pystynyt näkemään lavalle 
lainkaan. Poika kiersi aitoja ja 
yritti löytää edes pientä pres-
sunrakoa, josta voisi tiirailla 
konserttia. Aikansa kierretty-
ään hän huomasi, että eräs aita 
oli pystytetty pienen montun 
yläpuolelle niin, että sen alta 
hän pääsisi livahtamaan toisel-
le puolen.

Hetkeäkään aikailemat-
ta poika pulahti aidan alta. Ja 
onnekseen hän huomasi, että 
oli tullut melko hiljaiseen sop-
peen, jossa ei ollut kukaan nä-
kemässä häntä. Hän tutkiskeli 
paikkaa. Kaikkialla oli suuria 
puisia laatikoita ja eriskum-
mallisia koneita ja laitteita, 
joiden käyttötarkoitusta hän 
ei tiennyt. Lisäksi oli melko 
pimeää. Ja vaikka väkijoukon 
ääni kuului, hän ei nähnyt ai-
noatakaan ihmistä missään. 
Erään aidan ylitse näki, että 
sen takana välkkyi valot. Poi-
ka huomasi, että tuon aidan 
pressu ei ollut kovinkaan hy-
vin kiinnitetty ja sen lomasta 
pystyi kurkistamaan toiselle 
puolen. Toden totta, kaikki kat-
sojat olivat tuon aidan takana 
ja katselivat kohti valoja, jotka 
välkkyivät hänen vierestään. 
Poika oivalsi, että hän oli aivan 
lavan vieressä back stagella, 
joka oli eristetty aidoin muusta 
konserttialueesta.

Samassa hän kuuli keskus-
telua jostain melko läheltä. 
Hän hiipi lähemmäs aitojen ja 
puulaatikoiden varjossa, jotta 
kuulisi paremmin. ”Mitä me 
nyt tehdään?” ”Ei kai auta kuin 

hankkia uusi rumpali. Ei Char-
lie pysty soittamaan.” ”Ei kai 
siinä auta... Mitä siitä oikein 
viisastelet? Tajuutko sä luupää, 
että keikan alkuun on muuta-
ma minuutti. Mistä me tähän 
hätään uus rumpali taiotaan?” 
”Rauhoituhan nyt Mick. Eihän 
Charlie millään pystyisi soit-
tamaan, mies on niin kovassa 
kuumeessa ettei kapulat kädes-
sä pysy. Kyllä meidän nyt vain 
on keksittävä toinen ratkaisu.” 
”No keksi sitten, sunhan duu-
nis se on, luupää. Aina kehut 
niitä hyviä suhteitas, joilla 
saadaan hommat skulaan. Mis 
ne nyt on? Vai täytyyks täs ru-
veta ilman rumpalia soittaan? 
Vai perutaaks koko keikka?” 
”Rauhallisesti Mick, rauhalli-
sesti. Enhän minäkään nyt sen-
tään mikään taikuri ole. Onhan 
tässä vielä muutama minuutti.”

Kauhistus, poika tajusi. 
Rolling Stonesin rumpali oli 
kuumeessa ja koko keikka oli 
vaarassa peruuntua. Hetken 
emmittyään poika astu arasti 
näkyviin. Hän huomasi, et-
tä keskustelua olivat käyneet 
Rolling Stonesin laulaja Mick 
Jagger ja joku paksu viikes-
käs mies. ”A... anteeks... He-
hei”, hän sanoi arasti. Mick 
kääntyi häneen päin: ”Hä ku-
ka toi.. Kuka sä oot, ja mitä 
sä täälä teet?” ”A... Anteeksi. 
Minä vain... Rumpali... Minä 
voisin...” Paksu mies puuttui 
puheesen: ”Kuulehan poika. 
Meillä on tässä nyt ongelmia 
aivan tarpeeksi ilman sinuakin. 
Painu tiehesi, tai minä käsken 
turvamiehet!” ”No anna ny po-
jan puhuu”, Mick sanoi, ”eihän 
tää tilanne ny tästä enää pa-
hentuakaan voi.” Poika epäröi 
hetken, mutta kun Mick sel-
västi odotti, hän mutisi arasti: 
”Nokun minä... olen rumpali.” 
”Hä, ooks, mahtavaa, kuulit-
sä luupää, meil on rumpali.” 
Paksu mies tuhahti: ”No mutta 
eihän me nyt voida tuota pääs-
tää. Katso nyt itsekin Mick, 
ryysyläispoika, haiseekin kuin 
rankkitynnyri.” ”No onks sul 

parempia ideoita Luupää?” 
Mick käänyi taas pojan puo-
leen: ”No, ooksä kauan soitta-
nu? Onks sul bändi? Onks sul 
omat kapulat mukana?” Poika 
katseli varpaitaan kiinteästi: 
”En minä oikeita rumpuja, kun 
tynnyreitä... Mutta olen minä 
kyllä teidän biisinne oppinut 
ulkoa... Mutta ei minulla ka-
puloita, minä vaan kepeillä.” 
”Hähä”, Mick naurahti, ”Täs 
on katumeininki, täst mä tyk-
kään. Ooksä koskaa nähny oi-
keita rumpuja? Meinaatko et 
sä osaisit soittaa niillä?” ”Kyl-
lähän minä julisteista... nähny.. 
Kyllä sitä osais... soittaakin.” 
”Selvä, mennääs kattoon, tu 
tänne, mä esittelen sut muille.”

Poika tutustutettiin muihin 
bändiläisiin ja hän sai tutustua 
rumpuihinkin hieman ennen 
lavalle menoa. Niin Rolling 
Stonesin konsertti päästiin 
pitämään rumpalin sairastu-
misesta huolimatta ja se me-
ni niin hyvin, että uunituore 
keikkarumpali pyydettiin jat-
kamaan kiertuetta heidän mu-
kanaan roudarina, niin että hän 
tarvittaessa saattoi aina paikata 
Charlie Wattsia.

Niin, olemme enkeleitä toi-
sillemme. Joskus kuitenkin 
sorrun tuomitsemaan tunte-
mattomia pelkän ulkonäön pe-
rusteella, kuuntelematta mitä 
hänellä on sanottavaa. Tuolloin 
on vaarana, että torjun pelas-
tuksen, sillä hän saattaa olla 
minun enkelini.

Isto Iipola

Syksy saa ja Nuttu-haaste sen 
kun etenee. Nuttuja on saapu-
nut seurakuntaan jo parisen-
kymmentä. Monet ovat myös 
kertoneen kuinka kudontaurak-
ka kotona etenee. 

Niin se etenee minullakin. 
Riparilla poikien kanssa aloit-
tamani nuttu etenee hitaasti 
mutta varmasti. Verkalleen 
rivit edelleen syntyvät, mut-
ta nyt silmukkapudokkaiden 
määrä on jo huomattavasti pie-
nempi kuin alussa ja virheet-
tömiäkin rivejä syntyy silloin 
tällöin. Käsiala on edelleen 
mitä on, mutta kyllä se ainakin 
rakkaudella on tehty. 

Nuttuohjeiden lisäksi seu-
rakuntakodilta voi tulla ha-
kemaan myös nuttulankaa. 
Olemme nimittäin saaneet 
muovikassillisen lankoja lah-
joituksena nuttujen tekoa var-

ten. Suuri kiitos lahjoittajalle. 
Nyt siis puuttuu noilta langoil-
ta kutojat, eli rohkeasti vaan 
noutamaan sen verran kun ajat-
telet ehtiväsi kutomaan.

Jos heinäkuun helteissä ei 
löytynyt inspiraatiota puikkoi-
hin tarttua, niin nyt siihen on 
ainakin hyvät ilmat. Ja aikaa-
han on vieläkin hyvin. Nuttu-
ja on aikaa kutoa koko kostea 
syksy, aina 31.10 asti. Valmiit 
nutut voit toimittaa meille seu-
rakuntakodille tai kirkkoher-
ranvirastoon.

Ohessa jo tutuksi tullut Nut-
tu-ohje. Se on muodossa pe-
rus-helppo-yksinkertainen. Eli 
taitavat kutojat saavat sitä luo-
vasti muokata kaikin osaamin-
sa kuvioneulein ja palmikoin.

Syksyiset nuttuterveiset, 

Isto

Nuttu-juttua taasen

Nuttu etiopialaiselle vauvalle  
(Pirkko Tuppurainen) 

•  Nalle-lanka, Novitan Wool, Tenneesee tms. 
•  Luodaan 70 silmukkaa.
•  Kudotaan kaksi oikein kaksi nurin yhteensä 22 cm. 
•  Sen jälkeen kudotaan aina oikein neulosta 24 silmukal-

la,  kaksi oikein kaksi nurin 22 silmukalla ja aina oikein 
24 silmukalla yht. 3 cm 

•  Päätetään keskimmäiset 22 s ja kudotaan kumpikin ol-
ka erikseen aina oikein neuletta, noin 3 cm etukappa-
letta + 3 cm takakappaletta. 

•  Seuraavalla kerroksella 24 s oikein ja sen jälkeen luo-
daan 22 uutta silmukkaa keskelle ja taas kudotaan 24 
s oikein. 

•  Seuraavilla kerroksilla 24 s aina oikein, 22 s kaksi oi-
kein kaksi nurin ja 24 s aina oikein, yhteensä 3 cm. 

•  Sitten siirrytään kokonaan takaisin kaksi oikein kaksi 
nurin neuleeseen, jota tehdään taas 22 cm. 

•  Tuloksena on siis pitkä pätkä, jossa nelikulmainen pää-
aukko keskellä. 

•  Viimeksi ommellaan sivusaumat  
yhteen. Käsille jätetään aukot.

Nuttu-kuvia ja neulontaohjeet  
löydät myös osoitteesta  
Nuttu.info sekä  
FB:n Nuttu-sivulta

Maailma natisee liitoksissaan. 
Uutiset tuntuvat täyttyvän so-
dilla ja muilla kauheuksilla. 
Ebola-virus tauti leviää kuin 
rutto aikanaan ja parannuskei-
noa ei ole löydetty. Miltä tämä 
kaikki kuulostaa ypäjäläisen 
korviin.  Kotimaan talous va-
vahtelee jo muutenkin, lisänä 
vielä Venäjä pakotteet ja kyt-
täysilmapiiri. Ennen talvisotaa 
diktaattori Stalinin elkeet tun-
tuvat hyvin samanlaisilta kuin 
nykyisen itämaan hallitsijan. 
Kodit ovat yt-neuvottelujen 
verkoissa ja masennuslääkkei-
den käyttö lisääntynee?

Kannattaisiko sulkea tele-
visio ja radio? Maailman seu-
raamisesta ei tule hyvälle tuu-
lelle. Voimme yrittää hukuttaa 
huolta ja torjua murhetta mo-
nin tavoin. Toiset tavat saavat 
ahdistuksen vain kasvamaan. 
Maailmasta ei kai voi eristäy-
tyä ulos.

Suuri huolenaihe on perus-
taitojen katoaminen. Jos maail-
man ruokajakelu yms. loppuu, 
osaammeko viljellä maata tai 
hoitaa karjaa. Tällaiset taidot 
ja ammatit kun on saatu näyt-
tämään epämuodikkailta infor-
maatioyhteiskunnassa. Onnek-
si Ypäjällä osataan, mutta entäs 
Helsingissä tai Tampereella? 

Turvamme ei ole eikä voi 
olla vain ajallisessa! Viime 
sotien aikana turvaa joudut-
tiin etsimään ylhäältä. Kriisit 
olivat sittenkin piilotettu siu-
naus? Näin saamme jälkeen-
päin todeta. Maailmaa emme 
voi muuttaa mutta asenteiden 
muutosta voimme etsiä. Suru-
ja on ja murheita, iloja ja hyviä 
uutisia vähän. Silloin tulee tar-
ve löytää elämälleen kestävää 
pohjaa. Rohkaista toisiamme 
yhdessä jatkamaan eteenpäin. 
Ilon ja toivon lähde löytyy 
Jumalasta. Silloin kun ei ole 
muuta, Hän on silti! 

Tämä meidän tulee muistaa 
kaikissa kompasteluissamme.  
SOTET ja muut sekamelskat 
eivät meitä paranna eivätkä pe-
lasta. Rahat ovat loppu ja hal-
litus virkakoneistoineen niin 
kuin kirkon päättäjätkin vain 
pelaavat aikaa. Kunpa nyt vielä 
minun tai meidän kaudellam-
me säilyttäisimme kasvomme. 
Saisipa romahdusta siirrettyä 
edes seuraavien päättäjien kä-
siin. Meiltä peräänkuulutetaan 
kristillistä yhteisvastuullisuutta 
juuri nyt ja tänään!

Jumala auttakoon ja siunat-
koon!

Vesa Rasta

TURVATTOMUUS
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Nurkkakuntalainen
Meissä jokaisessa on  
pieni lauri markkula
Luonto on näyttänyt monimuo-
toisuuttaan kylmän juhannuksen 
jäljiltä. Historiallinen hellejakso 
yllätti meidät kaikki ja nyt sade 
valattaa maata poikkeuksellisen 
rajusti. Sademäärillä pitäisi olla 
kuitenkin sama keskiarvo, joten 
on varmaan odotettavissa kui-
vemmat ajat syksymmällä. Kus-
taa Vilkuna kirjassaan pelottelee 
pidemmistä sateista Pertunpäi-
vän ilman mukaisesti.

Varsinaisen Pertun päivän 
aattolauantai oli kuitenkin suh-
teellisen hyvä säänsä puolesta. 
Itse jökötin rompetorilla moni-
en muiden kanssa useita tunteja 
laihoin taloudellisin tuloksin. 
Myynti oli kuitenkin toisarvoi-
nen asia, sillä yhteydenpito tut-
tuihin palkitsi paikallaolon.

Meidän Pertun päivä -tapah-
tumamme sai hyvin myönteisen 
vastaanoton. Tilaisuus oli taso-
kas ja toimiva. Musiikki sai jo-
pa Forssan Lehden kopittelussa 
kiitosta ja lapset oli kuulemma 
huomioitu sopivasti. Paikalliset 
lehdet antoivat hyvin uutistilaa 
Ypäjälle. Toimintaviikonlopusta 
jäi mukava maku suuhun.

Toivottavasti voimme edel-
leen kehittää tapahtumaa vaik-
kapa kirppiskentän suuntaan, 
missä tuntuu olevan hyvin poh-
justettu nurmikko. Kunnan pitää 
vain suunnitella aluetta toimin-
taan sopivaksi.  Sähköpiste vaik-
kapa lasten tivolia varten olisi 
alueella tarpeellinen.

Pertun päivät toteutettiin mi-
nimihenkilöstöllä, joka ansaitsee 
kiitokset tapahtuman onnistumi-
sesta. Kiitos kaikille muillekin, 
jotka eri tavoin osallistuivat ta-
pahtumaan!

Ypäjän yö alkaa olla jo kä-
site joka vaatii osaltaan jatkoa 
tulevina vuosina. Klemelän Päi-
viltä oli loistoidea tuoda yöta-
pahtuma Pertun päivään Ypäjän 
juhlavuotena 2001. Itse Pertun 
päivä -tapahtumasta kunnia 

kuuluu Lauri Markkulalle, joka 
eläkevuosinaan palasi juurilleen 
tänne Ypäjälle. Kirjastossa on 
Laurin 90-vuotismuistonäytte-
ly meneillään. Näyttelyn avaus 
oli miellyttävä muistelutilaisuus 
Laurin elämäntyöstä. Lauri oli 
erinomainen esimerkki ihmises-
tä, jolla oli palava halu toteuttaa 
itseään eri elämän sektoreilla. 
Laurissa ollutta luovuutta pitäisi 
löytää meistä kaikista enemmän. 
Meissä kaikissa sitä varmaan 
on, mutta turha arkailu estää sen 
esilletulon.  Itsekin olen eläke-
päivinä suunnitellut kaivavani 
piirustusvälineet varastosta ja 
päästää patoutuneen luovuuteni 
paperille, sillä yksi kuva kertoo 
enemmän kuin tuhat sanaa, Jos 
vaikka tämän sanattelun voisikin 
korvata piirroksella, joka ei jät-
täisi kylmäksi ketään!

Sanalla ja sen esittämisellä on 
kuitenkin oma mahtinsa, jota ei 
voi syrjäyttää. Kaikki on taidos-
ta kiinni. Muistan, kuinka Lasse 
Äikäs kertoi miehestä, joka esi-
telmöi tukkipuun pystymittauk-
sesta, eikä kuulijoilla ollut yhtä-
kään kuivaa silmää.

Kesä kääntyy vääjäämättä 
syksyyn ja pionien loisto on vain 
kuvissa. Syksyn ruska painaa 
päälle ja nyt pitäisi asennoitua 
ottamaan syksy tervetulleena 
vastaan. Kyllä vaatii sisäistä 
luovuutta nähdä marraskuisessa 
loskassa ja ravassa jotain erityi-
sen miellyttävää. Kyllä se kevät 
vaan on se jota minäkin odotan.  
Sitten kun kevät ja kesä tulevat, 
ne luikahtavat käsistä kuin mär-
kä saippua silmien ollessa so-
kaistuna suihkun alla.

Ensi keväänä sitten käytetään 
porukalla aikaa luovalla tavalla 
ja nautitaan kaikesta, mitä ym-
pärillämme on. Eikä syksy yllätä 
samalla tavalla kuin tänä vuonna.

Hyvää syksyä Ypäjäläisen lu-
kijoille!

Markku Leppälahti

Reetta Niinimaa, Aira Salko, Eero Ahola ja  
Sami Parviainen.

IKÄIHMISTEN MÖLKKYMESTARUUDET

Mölkkymestaruuskilpailut pidet-
tiin 13.8.2014 Palvelukeskuksen 
pihapiirissä. Kilpailijoita oli yh-
teensä 24. Kilpasarjaan osallis-

tui kolme miestä ja kuusi naista. 
Mölkkymestaruuden 2014 voitti 
naistensarjassa Sylvi Leino ja 
miestensarjassa Kauko Koisti. 

Palvelukeskuksen 
asukkaat pelasivat 
kahdessa eri sarjas-
sa. Palvelukeskuk-
sen mölkkymestarit 
2014 olivat Anja 
Jaakkola, Sami Par-
viainen ja Aira Sal-
ko.

Kilpailun jälkeen 
kaikki pelaajat ja 
kannustamassa olleet 
saivat nauttia gril-
limakkarasta ja vir-
vokkeista. 
Kiitos kaikille  
osallistuneille! 

Kilpasarjan voittajat 
Kauko Koisti ja  
Sylvi Leino sekä 
asumispalveluesi-
mies Sari Stenholm.

Elma Salo, Anja Jaakkola ja Seija Taalikka.

Rauha syntyi 29.12.1921 Ypä-
jän Palikkalassa Kalle Oskari ja 
Amanda Serafia Äijälän 6. lapse-
na. Yhteensä perheeseen syntyi 
10 lasta. Perheen äiti, Amanda, 
kuoli 1935, jolloin Rauha oli 
14-vuotias. Nuoremmat sisa-
rukset olivat silloin 12 v, 10 v 
ja 7 v. Nuoremmista sisaruksista 
huolehtiminen ja myöhemmin 
koko ison talouden hoitaminen 
jäi hänen vastuulleen. Ruoka-
pöydässä oli päivittäin 16–18 
ruokailijaa, koska talossa oli 
jatkuvasti myös palvelusväkeä. 
Sadonkorjuuaikaan ruokailijoita 
saattoi olla jopa 30. Myöhemmin 
Rauha huolehti muualla koulua 
käyvistä ja opiskelevista sisa-
ruksistaan ruoka- ym. paketein. 
Sodan aikana työtehtäviin kuului 
myös armeijan muonitusvelvol-
lisuuden täyttäminen eli toistuva 
kahden päivän leipomisurakka, 
leivän kuivatus ja pakkaaminen 
rintamalle lähetettäväksi. Jat-
kosodan aikana hän toimi lottana 
rintamalla.

Rauha solmi avioliiton Yrjö 
Elias Tuuran kanssa 24.6.1945. 
Puoliso kuoli 55-vuotiaana 
8.12.1975. Oman kotitalon Rau-
ha ja Yrjö rakensivat hirsistä 
Äijälän tilasta lohkotulle tilalle, 
Kortemäkeen. Emännän tehtävä-
nä oli karjan hoitaminen: lehmiä, 
lihakarjaa, sikoja ja kanoja. Li-
säksi hän osallistui maanvil-jely-
töihin Yrjö Eliaksen apuna, var-
sinkin kesäisin heinänkorjuutöi-
hin ja syksyisin elonkorjuutöihin.

Lapsia syntyi seitsemän: 4 
poikaa ja 3 tytärtä vuosina 1946, 
-47, -48, -49, -51, -53 ja -61. 
Lastenhoito järjestettiin siihen 
aikaan hyvin käytännönlähei-
sesti: pienet lapset otettiin mu-
kaan navettaan ja pellolle saa-
vissa. Suomessa vallitsi 50-lu-
vun alkuun asti sodanjälkeinen 
pula-aika. Perheen 5 lasta ovat 
syntyneet tuona aikana, jolloin 
lastenhoito on ollut huomatta-
vasti vaikeampaa kuin nykyisin. 
Lisäksi perheellä oli tilanpidosta 
johtuvia velkoja hoidettavanaan, 
joten rahankäytön piti olla erit-
täin suunnitelmallista. Rauha 
lämmitti joka viikko Kortemä-
en leivinuunin, jossa valmisti 

viikoksi ruisleipää, kakkua (= 
hiivaleipää), pullaa ja laatik-
koruokia. Ennen joulua teuras-
tettiin sika, josta hän valmisti 
mm. herkullisen uunimakkaran. 
Ennen pääsiäistä uunissa kypsyi 
mämmi. Yrjö Eliaksen kuoleman 
jälkeen Rauha valmisti itse myös 
piapojauhot.

Rauha on ollut kasvattajana 
erittäin vaativa, uuttera, järjestel-
mällinen ja järjestelykykyinen, 
erinomaisesti lapsistaan huoleh-
tiva. Hänen sairaanhoitajasisaren 
Eevan kertoman mukaan lapset 
olivat aina siististi puettuja ja 
heidän hygieniastaan huoleh-
dittiin enemmän kuin tuohon 
aikaan yleisesti oli tapana.  Hän 
oli erittäin delegointikykyinen: 
lapset opetettiin osallistumaan 
sekä kodin askereisiin että maa-
talon töihin. ”Vie mennessäs, tuo 
tullessas ja ajattele tehdessäs” oli 
hänen ohjeensa työn tekemiseen. 
Vanhempien lasten tehtävänä oli 
huolehtia nuoremmista sisaruk-
sista. Hän korosti koulunkäynnin 

merkitystä, ammatin hankkimi-
sen tärkeyttä ja kannusti lapsiaan 
hyvien harrastusten pariin mm. 
urheiluun ja käsillä tekemiseen. 
V.A. Koskenniemen sanat: ”Ja 
enkö hautahan asti mä vain kou-
lulainen lie” olivat hänen lem-
pilauseitaan. Jos vapaa-aikaa 
hänelle jäi, sen hän käytti käsi-
töiden tekemiseen: neulomiseen 
ja kutomiseen. Kangaspuut ja 
mattojen, pöytäliinojen yms. ku-
tominen olivat tärkeitä. 

Ensimmäiset lapsenlapset 
syntyivät vuonna 1971. Kaikki-
aan hänelle oli 20 lastenlasta ja 
14 lastenlastenlasta. Yhteensä 
meitä hänen jälkeläisiään on 41.

Lastenlapsien hoitaminen 
Kortemäessä, kun koulusta oli 
vapaata ja vanhemmilla töitä, 
oli hänelle hyvin tärkeää. Ke-
sä-, joulu- ja talvilomien aikaan 
Kortemäki oli varsinainen leiri-
keskus. 1980-luvun alussa hän 
hankki tietokoneen, Commodore 
64:n, jotta lastenlapset oppisi-
vat tietotekniikkaa pelien väli-

tyksellä. Tyttärelleni Iinekselle 
mamma oli etäiltapäivähoitaja. 
Kun Iines tuli koulusta, hän soitti 
mammalle ja puhelu saattoi kes-
tää jopa 1-2 tuntia. 

Rauha innostui matkustami-
sesta 1980-luvulla ja lyhyen ajan 
sisällä ehti käydä Tukholmas-
sa, Viipurissa, Keski-Euroopan 
kiertoajelulla ja Turkissa. Jo va-
rattuna ollut Israelin matka piti 
peruuttaa maan levottomuuksien 
takia.

Loppuvuodesta 1992 hänelle 
todettiin sydänsairaus ja veren-
painetauti. Hän pystyi pitämään 
taudin kurissa pitämällä itses-
tään hyvin huolta. Säännöllinen 
liikunta, ruokavalio (+ tilkka 
konjakkia iltaisin), aktiivinen ote 
elämään, positiivinen elämän-
asenne, sanaristikot, kortinpeluu 
lasten kanssa olivat varmasti hä-
nen pitkän iän salaisuuksia. 

Vuonna 2005 oli edessä muut-
to Kortemäestä Ypäjän kirkon-
kylään omaan rivitalokaksioon. 
Tärkeä tukihenkilö hänelle tässä 
muutosvaiheessa oli edesmen-
neen Paavo-veljen vaimo Aliisa, 
joka asui aivan naapurissa.

Rauhaa jännitti 90-vuotis-
syntymäpäivänsä lähestyminen, 
koska sitä ennen kukaan hänen 
vanhemmista sisaruksistaan ei 
ollut täyttänyt 90:ää vuotta. Kun 
90-vuotispäivä oli saavutettu, 
saattoi jälleen ottaa rennommin.

”Vuosi vanhan vanhentaa, 
kaksi lapsen kasvattaa” sanonta 
tuli tutuksi meillä tänä vuonna.  
Rauha kertoi, että tuntee itsensä 
vanhaksi. Hän säilytti terävyy-
tensä ja kiinnostuksen niin ym-
päröivää maailmaa kuin meitä 
läheisiään kohtaan viimeiseen 
asti. Läheisten huolenpito ja ko-
tipalvelu mahdollistivat hänen 
kotona asumisensa aivan lop-
puun asti. Suuret kiitokset kaikil-
le teille, jotka osallistuitte hänen 
hoitamiseensa. 92 vuotta 5 kuu-
kautta 7 päivää. Mikä mahtava 
ikä! Kukapa meistä ei haluaisi 
näin pitkää elämää näin tervee-
nä. 4.6. liputuspäivä, Puolustus-
voimain lippujuhlan päivä, voi-
ko isänmaallinen ihminen saada 
kunniakkaampaa lähtöpäivää.
Leena Tuura Rauhan nuorin tytär

Rauha (Mamma) Kaarina Tuura os. Äijälä
29.12.1921 – 4.6.2014

Ypäjänkylän kyläyhdistys ry:n 
järjestämässä uimakoulussa 
Ypäjänkylän uimakuljulla 7.-
11.7. tänä kesänä sää helli in-
nokkaita uimareita. Kylmän ke-
säkuun jälkeen ilmat lämpenivät 
juuri sopivasti.   Uimaopettajana 
toimi Anne Pakarinen. Annen 
johdolla sopivasti leikkien ja 
harjoitusten kautta innokkaat 
lapset oppivat uimisen jalon tai-

don ja merkkien suorituksetkin 
onnistuivat hyvin ilman suurem-
pia suorituspaineita.

Onnittelut kaikille uimakou-
lulaisille hyvistä suorituksista.  
Ensi kesänä tulossa taas uusi ui-
makoulu ja uudet suoritukset, sil-
loin taas tavataan uimakuljulla. 
Aurinkoista syksyä toivottaen’

Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry

Kuvassa iloiset uimakoululaiset vesileikkeissä.

ratkottiin Ypäjän Palvelukeskuksessa

Uimakoulu järjestettiin  
perinteisesti Ypäjänkylässä

VOIKO TÄTÄ JUTTUA JOTENKIN LYHENTÄÄ

Todistusten ja 
merkkien jaossa 
Seuraintalon 
uudella terassilla 
uimaopettaja 
Anne Pakarisella 
oli apunaan 
apuopettajan 
toiminut tyttärensä 
sekä kyläyhdistyksen 
sihteeri Anna-Liisa 
Kouva-Paloposki.
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Markkulan Lauri syntyi Ypäjällä 
helmikuun 27. päivänä vuonna 
1924. Synnyintalvi oli yksi vuo-
sisadan lämpimimpiä. Kieltolaki 
oli voimassa. Ilmari Kiannon 
Ryysyrannan Jooseppi -kirja il-
mestyi. Pariisin olympialaisten 
sankari oli Paavo Nurmi. Hän 
saavutti olympialaisissa voiton 
1500 ja 5 000 metrin juoksuissa 
tunnin välein. Seuraavana päivä-
nä Nurmi kiri vielä 10 560 met-
rin maastojuoksun voittoon.

Lauri Jooseppi kirjoitti yli-
oppilaaksi Turun Suomalaisessa 
Yhteiskoulussa rintamamiehenä. 
Sotaankin hän ehti, ja haavoittui 
Karjalan kannaksella. Myöhem-
min hän sai kutsun Lapin sotaan, 
ja hänet kotiutettiin reserviup-
seerikoulun kurssilta Niinisalos-
ta.

Sodan jälkeen hän koulut-
tautui kansakoulunopettajaksi 
Jyväskylän Kasvatusopillisessa 
Korkeakoulussa. Meneväinen 
oli Laurin matka. Nuorisoseura-
liikkeen palvelukseen Kustaviin 
ja Taivassaloon, sitten Lounais-
Hämeeseen Forssaan. Sieltä 
kansakoulun opettajaksi Ypäjän 
Kuusjoen kouluun ja samaan 
toimeen Forssassa. Matka jatkui 
Alkio-opiston yhteiskunnallis-
ten aineiden opettajaksi Perni-
öön. Alkio-opistohan tunnetaan 
Santeri Alkion perustamana 
yhteiskuntatieteiden yliopisto-
na. Santeri Alkio oli Maalaislii-
ton (nykyisin Keskustapuolue) 
perustaja. Sieltä Laten liike-
kannallepano jatkui kutsuttuna 
Maakansan aluetoimittajaksi 
”Manseen”. Kolmekymppise-
nä hänet kaapattiin Juupajoelle 
opettajaksi Mellin kouluun. Ja 
ettei yltiöpäisen kulttuurivai-
kuttajan tarina keskeytyisi, niin 
hän oli perustamassa Kallenau-
tion kievarimuseota sekä Ylä-
Hämeen taiteilijayhdistystä. Ei-
kä siinä vielä kaikki. Markkula 
toimi myös Oriveden Sanomien 
kirjeenvaihtajana ja Keskisuo-
malaisen Oriveden toimitukses-
sa kesälomansijaisena.

Eikä siinäkään vielä kaikki. 
Paikallisena vaikuttajana hän 
edesauttoi kuvanveistäjä profes-
sori Aimo Tukiaisen hanketta 
perustaa kesänäyttely Orive-
den Pitkäjärvelle Purnuun. Tu-
kiaisesta puheen ollen, Aimo 
Tukiainen on veistänyt mm. 
marsalkka Mannerheimin rat-
sastajapatsaan Helsinkiin ja Tii-
rat -patsaan Pitkäjärven Purnun 
rannalle. Juupajoella Laurin aika 
ei ollut vielä mitassa. Vuonna 
1970 Mellin koulu lopetettiin, 
ja Markkula siirtyi peruskoulun 
opettajaksi Haapahuhdan kou-
luun Riihimäelle. Opettajan työn 
ohella Lauri toimi myös Riihi-
mäen teatterin näyttelijänä. Mi-
tään Tauno Paloa hänestä ei kos-
kaan tullut, mutta ohjaajana hän 
saavutti menestystä. Juupajoella 
hän pääsi rakastamaansa ohjaa-
jan työhön. Hän ideoi ja ohjasi 
Juupajoen 75-vuotisjuhlaan kie-
varikavalkadin, jossa Juupajoen 
historia esitettiin kuvaelmana. 
Lauri itse lausui Heikki Asun-
nan Kallenautio -runon.

Eläkkeelle Lauri pääsi vuon-
na 1984, mutta elämäntapataitei-
lijan luomistapapa ei suinkaan 
ehtynyt. Hän asettui asumaan 
Ypäjälle Laurintupaan Levän 
kylään. Ypäjällä hänet muiste-
taan yhä. Hän ohjasi mm. 1985 
Jokiläänin Kansalaisopiston 
näytelmäpiirin näytelmän Kuis-
ma ja Helinä. Näytelmäpiiri esit-
ti George de Godzinskyn ja Väi-
nö Syvänteen kaksinäytöksisen 
näytelmän täysille katsomoille. 
Itse George de Godzinskykin 
oli ensiesityksessä kutsuttuna 
paikalla ja häntä hoivattiin kuin 
ruhtinasta. Katsojia oli 3600. 
Tästä näytelmästä alkoikin Ypä-
jän musiikkiteatterin maanlaa-
juinen menestys. Pakko kertoa, 
että musiikista vastasi Riikka 
Jaakkola. Hän on ollut mukana 
vuodesta 1985 vuoteen 2004. 
Tämän ensimmäisen näytelmän 
jälkeen ohjaajana toimi jo muu-
allakin mainetta saavuttanut 
Paavo Liski. 

Lauri oli eläkepäivinään Ypä-
jällä vähän pelätty persoona. 

Kun hän Ypäjän raitilla kulki 
tuohihattu päässään Osuuspan-
kin ohi ja vastaan tuli näyttelijän 
näköinen mies tai nainen, niin 
tuo mies tai nainen vaihtoi kais-
taa ja siirtyi Säästöpankin puo-
lelle. Pelkäsi joutuvansa Laurin 
näytelmään.

Kävin katsomassa kulttuurin 
moniottelijan tauluja Perun Päi-
villä kirjastossa. Senkin taidon 
Lauri hallitsi. Nähtävänä oli 
Laurin monipuolisuus. Teoksia 
oli kubismista ja maisematai-
teesta muotokuviin.

Kysymys kuuluu, että mis-
tä ikimaailmassa löytyy Laurin 
kaltainen kulttuurivaikuttaja. 
Kirjailija, näyttelijä, ohjaaja, tai-
teilija ja muutenkin tuohihattu 
päässään talsiva omanlaatuisen-
sa ihminen?

Keijo Wääri
Lauri Markkulan  

90-vuotismuistonäyttely 
 on avoinna  

Ypäjän kirjastossa  
22.8.-30.9.2014.

Lauri Jooseppi Markkula,  
kulttuurin moniottelija

Lauri Markkulan 90-vuotismuistonäyttely avattiin Ypäjän kirjastossa perjantaina 22.8.  Jorma 
Markkula esitteli näyttelyn päässään isänsä kuuluisa tuohihattu. Taiteilijan omakuva oikealla. 

Ypäjän kunnan asettamien ta-
voitteiden perusteella laadittiin 
Palikkalan osayleiskaavan luon-
nosaineisto. Luonnos oli vuosi 
sitten nähtävillä ja siitä saatiin 
runsaasti kuntalaispalautetta. 
Kiitokset aktiivisesta osallistu-
misesta yleisötilaisuuteen ja kai-
kille mielipiteensä esittäneille! 
Terveen kunnan merkki on se, 
että sen asukkaat ovat kiinnostu-
neita maankäytönsuunnittelusta. 
Laatimisvaiheen kuuleminen on 
nyt päättynyt ja kunnanhallitus 
saa 2. syyskuuta kokoukseensa 
ehdotuksen Palikkalan osayleis-
kaavaksi. 

Tässä yleisen tason maan-
käytön suunnitelmassa, joka 
tähtää vuoteen 2035, ei ole tar-
koitus osoittaa yksittäisiä ra-
kennuspaikkoja vaan nimensä 
mukaisesti yleisemmin alueen 
pääkäyttötarkoitus. Kaavakar-
talle on tarkistettu muun muas-
sa maatilojen talouskeskusten 
alueita, kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaat rakennuskohteet, sel-
vennetty uusien asumisenaluei-
den ja olemassa olevien alueiden 
esitystapaa ja näytetty luonnon 
monimuotoisuuden kannalta eri-
tyisen tärkeät alueet. Laatimis-
vaiheen suurin selvitys oli tar-
kennettu liikenneselvitys, jolloin 
ns. Palikkalan oikaisu voitiin 
hallituksen päätöksen mukaisesti 
osoittaa kaavakartalla ohjeellise-
na uutena tielinjauksena. Tämän 
kaavakartalla osoitetun ohjeel-
lisen merkinnän tarkoituksena 
on, että kunta voi näin varau-
tua mahdollisiin tulevaisuuden 
hankkeisiin. Kenties ajan myötä 
tarpeelliseksi osoittautuva ajo-
yhteys ja sen tarkempi sijainti 
tullaan tutkimaan huolellisesti 
jatkosuunnittelulla (yleissuun-
nitelma, tiesuunnitelma / katu-
suunnitelma). Osayleiskaava on 
yleispiirteinen suunnitelma eikä 
se estä linjauksen mahdollisia 

toteutusvaiheen tarkennuksia, ja 
siksi myös valtatien risteys on 
kaavakartalla osoitettu yleisenä 
liittymänä, joka voidaan tarvitta-
essa rakentaa valtatien alittava-
na. Tämä ns. Palikkalan oikaisun 
mahdollistava merkintä ei myös-
kään estä nykyisen kt 52:n pe-
rusparantamista. Liikenneselvi-
tys on omana kokonaisuutenaan 
selostuksen liitteenä. Jätettyjen 
mielipiteiden ja lausuntojen 
pohjalta laadittu kaavaehdotus 
kuulutetaan kunnanhallituksen 
päätöksellä lehti-ilmoituksella 
nähtäville ja pidetään esillä 
kunnan ilmoitustaululla ja koti-
sivuilla muistutusten jättämistä 
varten ainakin kuukauden.

Ehdotusaineistoa esitellään 
yleisötilaisuudessa 15.9.2014 
klo 18 Ypäjän kunnantalolla, 
Tervetuloa!

Illassa paikalla ovat kysy-
myksiinne vastaamassa kunnan-
johtaja Ketola, tekninen johtaja 
Käkönen, liikenteen suunnit-
telupäällikkö Miettinen, FM 
maastobiologi Matikainen sekä 
kaavoitusarkkitehti Lehtiö. Kaa-
vanlaatijana toivon maanomista-
jilta, yrittäjiltä ja alueen muilta 
aktiiveilta ehdotuksesta vielä 
kirjallisia muistutuksia, mikäli 
ette sitä vielä laatimisvaiheessa 
esittäneet tai mikäli mieliinne 
on tullut jotain uutta näkökul-
maa, mitä ette luonnoksesta huo-
manneet kommentoida. Saatu 
palaute käsitellään kunnanhalli-
tuksessa. Mikäli osayleiskaava-
ehdotukseen ei nähtävilläpidon 
jälkeen tehdä muutoksia, jatkaa 
kaava valtuustoon hyväksyttä-
väksi. Nähdään esittelytilaisuu-
dessa.

Sanukka
Kaavoitusarkkitehti SAFA 
Sanukka Lehtiö, YKS-446

sanukka.lehtio@sweco.fi tai
PL 669, 20701 TURKU

Palikkalan maankäytön- 
suunnitelma siirtynyt  
ehdotusvaiheeseen

Kesäkokous pidettiin ampu-
maradalla 10.8.2014 klo 12.00. 
Kokouksen puheenjohtajana 
toimi Risto Rantanen ja sih-
teerinä Helga Tuura. Paikalla 
oli 23 seuran jäsentä. Päätet-
tiin mm. seuraavista asioista: 
Metsästystä saa harjoittaa lain 
puitteissa, seuraavin rajoituk-
sin: Jouluaattona ja joulupäi-
vänä on kaikki metsästys kiel-
letty. Metso, naarasteeri ja pel-
topyy rauhoitetaan. Urosteertä 
ja metsäjänistä saa metsästää 
lain puitteissa. Kauriin metsäs-
tyksestä päätettiin seuraavaa: 
Puolitoistavuotiasta uroskau-
rista saa metsästää, kiintiönä on 
seuran alueella neljä yksilöä. 
Janne Hakamäeltä tiedustellaan 
ennen jahtiin lähtöä, olisiko 
vielä mahdollista lähteä jahtiin, 
vai onko kiintiö täyttynyt. Saa-
lisilmoitukset tehdään hänelle 
sekä myös Riistanhoitoyhdis-
tykselle.

Koealueet: Ajokokeiden ja 
haukkukokeiden ajaksi myön-
netään tarvittavat alueet.

Vierasmaksut: Vieras 10 €. 
Peurapassin hinta päätetään 
hirvieläinkokouksessa. Pienpe-
tokampanjan arvonnassa onne-
tar suosi Timo Niinimaata, Jyr-
ki Uutelaa ja Tero Reimania.

Puheenjohtaja muistutti hy-
vistä metsästystavoista. Met-
sästysalueilla liikuttaessa on 
noudatettava hyviä tapoja, vil-
japeltoja ei sotketa eikä ajeta 
pehmeillä peltoteillä. Roskia 
ei myöskään jätetä maastoon. 
Jos esim. saalis on mennyt la-
don alle tai muuhun vastaavaan 
paikkaan, kysytään lupa maan-
omistajalta, saako mennä hake-
maan.
Seuran petoyhdysmies on Jan-
ne Hakamäki. Hänelle ilmoi-
tus petohavainnoista puh. 040 
077 067.

Sihteeri

Ypäjän Riistamiehet ry tiedottaa

Kaikki Ypäjän kirkkoon sunnun-
taina 17.8.2014 kokoontuneet 
ovat entisiä nuoria, jotka pääsi-
vät ripille vuonna 1964. Nuoruu-
den aikoja muisteltiin; miten is-
tuttiin kylmissä kirkon penkeissä 
katekismusta opetellen. Rippi-
koulu taitaa nykyään olla innos-
tavampi kuin 50 vuotta sitten. 
Tähän päätelmään tultiin kirk-
koherra Vesa Rastan kertoman 

perusteella. Ei silti, oli hauskaa-
kin, mutta tarkemmat tiedot jäte-
tään asianosaisten tietoon. Kuten 
konfirmaatiopäivänä aikanaan 
nytkin otettiin yhteiskuva todis-
teeksi, että hyvin menee. Paikal-
la olivat ainakin seuraavat: Matti 
Toivola, Marja-Leena Toivola, 
Tuula (Paloposki) Kankaanpää, 
Arja (Vanhanen) Kemmo, Kaija 
(Tuura) Hokka, Jouko Hakala, 

VANHOJA IHMISIÄ? EI TIETENKÄÄN! 

Ryhmäkuva kokoontumisessa mukana olleista otettiin kirkon 
portailla. Kuva: Veijo Kytösaho

Matti Toivola ja Arja-Liisa Reittonen laskivat seppeleen Ypäjän 
sankaripatsaalle.  Kuva: Veijo Kytösaho

Paavo Hakamäki, Tuula (Haka-
mäki) Kivistö, Raimo Raitanen, 
Arja-Liisa (Palmu) Reittonen, 
Ulla-Maija (Heinonen) Nie-
minen, Marja-Leena Virtanen, 
Risto Salo, Ville Helander, Sep-
po Paloposki, Tarmo Kantsila, 
Riitta (Reponen) Väisänen, Pir-
jo (Kangas) Lindholm, Tuulik-

ki (Reittonen) Niemelä, Margit 
(Siren) Rautanen, Raimo Aalto, 
Keijo Suvanto, Marita Seppä-
nen, Markku Hämäläinen, Ritva 
Aalto, Mirja (Suominen) Hänni-
nen, Ilmi (Paloposki) Suominen 
ja Marita Johansson. 

Marita Johansson
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SPR:n Ypäjän osastolle siirtyi-
vät huhtikuun alussa Haavin 
Aamut.  Ypäjän Haavissa on 
jo viime vuoden keväästä ko-
koontunut Haavin Aamun po-
rukka. Haavin Aamuihin voi 
kuka tahansa ypäjäläinen, per-
heellinen, perheetön, työtön, 
työssä käyvä, yksinäinen tai 
seurassa viihtyvä tulla kahvin/
teen ääreen juttelemaan ja ru-
pattelemaan, viihtymään yh-
dessä.

Haavissa toimiva ”Koko 
kylän löytöpiste” on myös 
syytä käydä katsastamassa.  
Kierrätyspisteeseen voi tuoda 
siistikuntoista ja puhdasta ta-
varaa, jota ei enää itse tarvitse, 
ja ottaa sieltä mukaansa sitä 
mitä tarvitsee.  Kierrätyspistet-
tä ollaan myös uudistamassa ja 
kehittämässä!

Haavin aamutoiminnan ve-
täjinä ovat Ulla Salmi ja Seija 
Sukki ja usein heidän apunaan 
häärii myös muita aamukävi-
jöitä.  Haavissa syödään aa-
mupalaa yhdessä, jutellaan, 
ihmetellään maailman (ja vä-
lillä vain Ypäjänkin) menoa ja 
huolletaan kirpparia. Ompelu-
konekin on käytettävissä, voi 
tehdä vaikka itselleen vaatteita 
tai retuseerata vanhoja.  Jos-
kus saatetaan katsoa yhdessä 
elokuva tai vaikka voimistella.  

Syksyn mittaan SPR suunnit-
telee myös ryhdyttävän yhteis-
työhön TexVexin kanssa vaa-
tetavaran kierrätyksessä hy-
väntekeväisyystarkoituksessa.  
Kaikenlaiset ideat toiminnan 
monipuolistamiseksi ja kehit-
tämiseksi otetaan innokkaasti 
vastaan

Ihan joka aamu näin mu-
kavaa ei kuitenkaan ole, vaan 
Haavin Aamut ovat avoinna 
vain keskiviikkoisin ja torstai-
sin kello 9-12.

Haavissa vietetäänkin aa-
mujen ja uudistetun kierrätys-
pisteen SYYSAVAJAISIA kes-
kiviikkona 17.9. kello 9-12 ja 
silloin toivotamme kaikki ypä-
jäläiset tervetulleiksi tutustu-
maan toimintaan.  Tarjoamme 
kahvia, teetä ja syysherkkuja!

Kiinnostuitko? 
Ja kaverisi myös? Tulkaa 

mukaan, ainakin aamukahville 
ja tutustumaan mukavaan po-
rukkaan! 

Kysyttävää Haavin Aamus-
ta? Soita SPR:n Eeva Mikko-
lalle, puh. 050 370 6867 tai Sa-
tu Leppälahdelle, puh. 050 363 
0508 tai Ypäjän kunnan aikuis-
sosiaalityöntekijä Sari Ström-
bergille, puh. 050 574 7730 tai 
työnsuunnittelija Kirsi Kopral-
le, puh. 050 371 3817.

Haavin Aamut

Ypäjänkylän Seuraintalolla 
saatiin nauttia laadukkaasta 
musiikista, kun nuorista taita-
vista soittajista koostuva kan-
sanmusiikkiyhtye Tradikaali 
esiintyi kesäisenä keskiviikko-
iltana.

Kesällä 2011 Tradikaali ää-
nitti kolmen kappaleen demon 
Ensimmäinen demoni ja alkoi 
keikkailla enemmän bändin 
omalla ohjelmistolla. Folklan-
dialla 2013 Tradikaali palkit-
tiin Vuoden Nuori Pelimanni 
-tittelillä, ja saman vuoden ke-

sällä yhtye voitti Pelimanniyh-
tyeiden SM-kisat Mäntsälässä. 
Tradikaali on esiintynyt monil-
la kansanmusiikkifestivaaleilla 
Suomessa ja ulkomailla. Yhty-
een ensimmäinen pitkäsoittole-
vy ”Tradikaali” julkaistiin tänä 
kesänä, ja sitä saikin ostaa kon 
sertin väliajalla.

Erityistä kiitosta yhtye on 
saanut hyvästä yleisöön tarttu-
vasta meiningistä.

Tapahtuman järjestivät yh-
teistyössä Ypäjän kunta ja Ypä-
jänkylän Kyläyhdistys ry.

Kansanmusiikkiyhtye  
Tradikaalin konseratti 16.7. 

Lauantaina 23.8. järjestettiin jäl-
leen kerran perinteinen Ypäjän 
Yö, ja Ypäjän Nuorisovaltuusto 
eli NuVa oli mukana toista ker-
taa.

Kuten joka vuosi, Ypäjän 
Yöhön mahtui monenlaista oh-
jelmaa, tänä vuonna ohjelama-
tarjonta tosin tuntui edellisvuo-
sia laajemmalta; Eukonkannon 

maailmanmestarit 
esittivät pariakro-
batiaa ja lavalla 
esiintymässä näh-
tiin mm. tangoku-
ningas Kyösti Mä-
kimattila.

Torilta saattoi 
myös löytää mo-
nenlaista ostet-
tavaa; Hattaraa, 
karkkia, vaatteita, 
kännykänkuor ia 
ja arpoja. Perheen 
pienimmät pääsivät 

karuselliin ja pomp-
pulinnaan.

Tänä  vuonna 
Ypäjän NuVa järjes-
ti katuliitukilpailun. 
Ideana oli piirtää 
jokin kuva noin ne-
liömetrin kokoiselle 
alueelle katuliiduilla. 
Kuvan sai piirtää yksin tai ka-
vereiden kanssa. Tuloksena oli 
monta hienoa kuvaa ja värikäs 
Nuorisotila Haavin etupiha.

Kaikki kilpailutyöt ovat nyt 
NuVan Facebook-sivulla, joten 
muistakaahan käydä äänestä-
mässä. Tykkäyksethän siis toi-
mivat tässä tapauksessa ääninä. 
Äänestysvaiheessa kilpailutyöt 
julkaistaan nimettöminä, jotta 

tulos olisi mahdollisimman rei-
lu. Kilpailun voittaja julkaistaan 
lokakuun Ypäjäläisessä ja voitta-
jalle on luvassa palkinto.

Ypäjän Nuorisovaltuusto kiit-
tää kaikkia piirtäjiä.

Teksti: Oona Turkki,  
 Ypäjän Nuorisovaltuusto
Kuvat: Jessika Pakarinen,  
Ypäjän Nuorisovaltuusto

NuVa ja Ypäjän Yö 2014

Kansanedusta Sirkka-Liisa Ant-
tila toimi 25.8.2014 järjestetyssä 
kutsuvierastapahtumassa Ypäjän 
Country Clubilla kunnallisneu-
voksen arvonimiasiakirjan luo-
vuttajana kunnanhallituksemme 
pitkäaikaiselle puheenjohtajalle 
Markku Leppälahdelle.

Oheisena kansanedustaja Ant-
tilan pitämä puhe.

Arvoisa kunnallisneuvos 
Markku Leppälahti ja puoli-
sosi Satu! Hyvät kutsuvieraat!

Mitä vaaditaan kunnallis-
neuvoksen arvonimen saajalta? 
Kunnallisneuvoksen arvonimen 
myöntämisen edellytyksenä on 
vähintään 10 vuotta joko kun-
nanvaltuuston tai kunnanhal-
lituksen puheenjohtajana. Sen 
lisäksi vaaditaan kunnanvaltuus-
tossa vähintään 20 vuoden toi-
minta. Näiden lisäksi tarvitaan 
toimimista tärkeissä yhteiskun-
nallisissa luottamustehtävissä 
niin kunta-, maakunta-, kuin val-
takunnankin tasolla. Sinä Mark-
ku täytät kaikki nämä vaatimuk-
set moninkertaisesti.  

Sinä Markku olet aloittanut 
Ypäjän kunnanvaltuuston jäse-
nenä vuoden 1988 alusta ja olet 
edelleen, tähän mennessä jo 26 
vuotta valtuustossa. Vuonna 
1993 aloitit Ypäjän kunnanhal-
lituksen puheenjohtajana ja olet 
siinä tehtävässä edelleen. Tähän 
mennessä olet toiminut 21 vuotta 
kunnanhallituksen puheenjohta-
jana. 

Kuntasektorin lisäksi olet 
toiminut vuodesta 1999 alkaen 
yhteensä 16 vuotta Keskustan 
Etelä-Hämeen piirin puheenjoh-
tajana. Olet vuodesta 2000 alka-
en ollut ja olet edelleenkin Kes-
kustan puoluehallituksen jäsen. 
Olet toiminut maakuntaliitossa 
sekä seutumme että maakuntata-
son kuntainliitoissa, nyttemmin 
kuntayhtymissä kymmeniä vuo-
sia. Olet ollut erittäin keskeisissä 
tehtävissä vaikuttamassa oman 
kunnan, maakunnan ja koko 
maan asioiden hoitoon vallan-
käytön keskeisimmiltä paikoilta 
käsin. 

Sinä Markku olet tämän ar-
vonimen omalla työlläsi, aktiivi-
sella osallistumisella hankkinut.  
Näistä sinun saavutuksista halua 
kiittää myös perhettäsi, puolisoa 
Satua, koska te olette tehneet 
osallistumisesi mahdolliseksi. 
Isä on ollut paljon poissa kotoa. 

Minulla on ollut suuri ilo teh-
dä kanssasi yhteistyötä vuosi-
kymmenien ajan. Sinä olet aito 
ihminen, joka ajat pyyteettömäs-

ti niitä asioita, joita pidät oikea-
na. Sinä ajat keskustalaisena aat-
teen mukaisesti ihmisten asioita. 
Olet ollut aidosti huolissasi siitä 
kovasta keskittämispolitiikas-
ta, jolla Suomea on viety viime 
vuosikymmeninä. Olet puolusta-
nut pienten kuntien oikeuksia ja 
tehnyt työtä pienten ja heikom-
pien ihmisten puolesta ja olet 
pitänyt linjasi mallikkaasti. Ypä-
jän kunnan ja koko seutukunnan 
kehittyminen on sydämen asiasi. 

Ypäjä on hevosalan resurs-
seilla, tutkimuksella, alan koulu-
tuksella ja tapahtumilla mitaten 
Euroopan laajuisestikin erittäin 
merkittävä alue. Hevosalan ih-
miset kertovat sinusta seuraa-
vaa: Olet ollut positiivinen, ko-
koava voima ja tukenut Ypäjän 
roolia hevosalan kansallisena 
keskuksena ja merkittävänä vai-
kuttajana ja kehittäjänä sekä ko-
timaisessa hevostaloudessa että 
kansainvälisesti. Olet nähnyt he-
vosalan antamat mahdollisuudet 
kaikkien ypäjäläisten kannalta. 
Aina tämä rooli ei ole ollut help-
po.  

Alueellisesti hevostalous on 
suuressa merkityksessä vaikka 
sitä ei koko seutukunnalla riittä-
västi tiedostetakaan. Hevosopis-
ton, Siittolanmäen eri organisaa-
tioiden sekä valtiovallan suun-
taan yhteistyösi on ollut tulok-
sellista. Viimeisimpänä esimerk-
kinä tästä on tehty yhteistyö-
sopimus Helsingin Yliopiston, 

Hevosopiston, MTT:n ja Ypäjän 
kunnan välillä tavoitteena hyö-
dyntää parhaat voimavarat. 

Sinulla Markku on huumorin-
tajua ja osaat lukea varsin taita-
vasti ”erilaisia poliittisia pelejä”. 
Kunnanvirastossa sinua arvoste-
taan kovasti. Jos Markun kanssa 
ei tule toimeen, kannattaa vikaa 
ensimmäisenä hakea itsestään! 
Näin luonnehti kunnanjohtaja 
sinua. Tähän näkemykseen on 
helppo yhtyä. Markku sinussa 
arvostetaan sitä lujuutta ja sitke-
yttä pysyä tehdyissä päätöksissä. 
Sinulla on ylivertainen asema 
Ypäjällä, on erittäin pitkä koke-
mus ja valtakunnallistakin tietoa 
ja osaamista. Rakentavalla asen-
teella sinä pystyt selvittämään 
vaikeatkin tilanteet. 

Arvoisa arvonimensaaja, puo-
lisosi, hyvät kutsuvieraat!

Minulle on suotu erittäin 
mieluisa tehtävä luovuttaa Tasa-
vallan Presidentin rikosylikons-
taapeli Markku Toivo Leppälah-
delle myöntämä kunnallisneu-
voksen arvonimi. Haluan tässä 
yhteydessä kiittää sinua Markku 
ja perhettäsi niistä kymmenistä 
vuosista, jotka olet tehnyt itseäsi 
säästämättä, pyyteettömästi työtä 
oman kuntasi, seutukuntamme 
ja koko maan hyväksi niissä lu-
kuisissa luottamustehtävissä, joi-
den ansiosta arvonimi on sinulle 
myönnetty. 

Jatka samaan malliin, nyt 
jos koskaan tarvitaan kokeneita 

päättäjiä. Olemme nähneet mihin 
johtaa kokemattomuus ja osaa-
mattomuus päättäjinä suurten ja 
vaikeiden ongelmien keskellä. 

Kiitokset vielä erinomaisesta 
yhteistyöstä vuosikymmenten ai-
kana. Yhteistyömme jatkuu! 
– – –
Kunnallisneuvoksen arvonimi 
myönnettiin Markku Leppälah-
delle Tasavallan Presidentin esit-
telyssä 16.5.2014. Arvonimiasia-
kirjan allekirjoittajina ovat Presi-
dentti Sauli Niinistö ja (silloinen) 
pääministeri Jyrki Katainen.

Elokuisessa iltatilaisuudessa 
pidettiin lisäksi lukuisia puheita 
eri yhteiskuntaelämän vaikutta-
jilta, tuotiin esiin kunnallisneu-
vos Leppälahden vaikutus paitsi 
kunnallisessa toimintakentässä, 
myöskin maakunnallisessa ja 
valtakunnallisessa vaikuttami-
sessa. Tilaisuudessa kuultiin 
myös taiteilija Katja Karisukin 
musiikkiesityksiä ja tapahtumia 
johdatteli kunnanjohtaja.

Ypäjän Country Club Loimi-
jokilaaksossa tarjosi erinomaiset 
puitteet ikimuistoiselle tapah-
tumalle. Kutsuvierasjoukko oli 
varmaankin tyytyväinen näke-
määnsä ja kokemaansa kolme-
tuntiseksi muodostuneessa tilai-
suudessa. Ruoka oli maittavaa ja 
samalla tarjoutui myöskin hyvä 
hetki kutsuvierasjoukolle keski-
näiseen seurusteluun ja ajatus-
tenvaihtoon.                          VK

Arvonimiasiakirjan luovutus
kunnallisneuvos Markku Leppälahdelle

Vasemmalla kansanedusta Anttila, keskellä kunnanjohtaja Ketola ja oikealla kunnallisneuvos ja 
rouva Leppälahti.
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Suomen Ratsastajainliiton Ra-
viliiga-kimpan hevonen R.R. 
Nykäisy muutti elokuussa Ilkka 
Korven valmennustalliin Ypäjän 
Hevosopistolle. Rautias ruuna 
ostettiin kimpalle kaksivuotiai-
den suomenhevosvarsojen huu-
tokaupasta, joka pidettiin Poris-
sa Kuninkuusravien yhteydessä.

R.R. Nykäisy oli Ilkka Kor-
ven ykkösvalinta SRL:n kim-
palle. Varsa on kiinnostavasta 
sukuyhdistelmästä, sillä sen isä 
on Suikun Ero ja emä Vokkerin 
tytär Nykäskä. Lisäksi valinnas-
sa painoivat kevyt rakenne, hy-
vät jalka-asennot ja valpas, vireä 
luonne.

Korpi ajaa varsalla hölkkä-
lenkin kolme kertaa viikossa. 
”Ihan mukavasti se hölkkäilee”, 
hän kertoo.

R.R. Nykäisyn ohjelmaan 
kuuluu myös edustustehtäviä. 
Suomenratsujen kuninkaallisissa 
Hevosopistolla 4.–7. syyskuuta 
se esittäytyy yleisölle ja tapaa 
omistajiaan eli SRL-kimpan jä-
seniä. SRL:n Raviliiga-kimpassa 
on 800 osuutta, jotka maksavat 
100 euroa kappale. Tällä sum-
malla pääsee seuraamaan nuoren 
ravurin kasvua kilpahevosek-
si reilun kolmen vuoden ajan. 

Tavoitteena olla maailman paras

Ypäjän Yrittäjät ry haluaa olla 
osaltaan tukemassa ypäjäläi-
sen urheilijan tavoitetta kohti 
maail-manmestaruutta ja on 
avannut Koskelalle stipendira-
haston. Yrittäjien puheenjoh-
taja pitää tärkeänä ypäjäläisen 
urheilun tukemista.

– Jos joku nykypäivänä ur-
heilee tosissaan, niin sellaista 
pitää kyllä kannustaa eteen-
päin, toteaa yhdistyksen pu-
heenjohtaja Tapio Ahonen. 

Rahastoon kertyvät varat 
Koskela suunnittelee käyttä-

vänsä harjoitusvälineisiin sekä 
tulevien leirien osallistumis-
kustannuksiin.

– Rahasto on avattu yrittä-
jien toimesta, mutta toki tilille 
voivat myös yksityiset henki-
löt laittaa lahjoituksia. Rahan 
määrä ei ole se juttu vaan yli-
päätään tuen antaminen, sel-
ventää Ahonen.

Koskelalle suunnatut lahjoi-
tukset Ypäjän Yrittäjät ry:n 
stipendirahaston tilille:  
FI 79 5539 0220 0361 97.

Salla lähtee rullahiihtämään yläasteen pihalta ja suuntaa kes-
kustaan, josta matka jatkuu Koskentielle.

Reippaat 20 tuntia 
viikosta harjoitellen
Ypäjäläinen Salla Koskela on 
urheillut aktiivisesti koko ikän-
sä ja tällä hetkellä tavoite on 
asetettu hiihtosuunnistuksen 
osalta korkealle. Maailman-
mestaruus on tulevalla kaudel-
la vielä naisen mukaan liian 
kaukana, mutta työtä tehdään 
sen eteen, että tulevaisuudessa 
sekin olisi otettavissa. Joen-
suussa opiskeleva Koskela on 
vanhempiensa luona Ypäjällä 
kesälomalla ja harjoittelee ah-
kerasti tulevaa kautta silmällä 
pitäen.
Erilaisia harjoituksia naiselle 
kertyy viikoittain suurin piirtein 
kahdenkymmenen tunnin verran, 
mutta nälkä harjoitusten suhteen 
ei ota laantuakseen. Juosten, rul-
laluistellen tai pyöräillen tehtä-
vien aamu- ja iltalenkkien lisäk-
si Koskelan ohjelmaan kuuluvat 
valmennusohjelman mukaiset 
voimaharjoitukset.

– Kun on saanut terveenä nyt 
harjoitella tulevaa kautta varten, 
on polte aina tehdä vähän enem-
män ja enemmän harjoituksissa-
kin. Lepopäiviäkin pitää muistaa 
välillä pitää, vaikka hyvin kul-
kisikin, muistuttaa Koskela.

Kunnon lisäksi hiihtosuun-
nistuksessa menestyminen vaatii 
hyvää suunnistustaitoa ja välillä 
kilpailuissa tuuriakin. Kilpai-
luissa jo pienikin virhevalinta 
rastin lähestymiseen tai rastin 
hetkellinen hukkaaminenkin voi 

aiheuttaa useiden sijojen tippu-
misen. Koskelan valmennuk-
sesta vastaa mikkeliläinen Arto 
Lilja, joka omaa MM-tason hiih-
tosuunnistustaustan.

Kesällä ne pohjat luodaan

Kesäkuun alusta lähtien Koskela 
on tehnyt tulevan kauden pohja-
töitä Ypäjällä ja reitit ovat tutut. 
Pyöräily ja juoksulenkit Karta-

nonkylän “perämetsissä” tekevä 
Koskela harjoittelee myös Ypä-
jän keskustassa, kun rullahiihto-
harjoituksiin tarvitaan ylämäkeä 
ja asfalttia.

– Yläasteen pihasta lähden ja 
suuntaan kylän kautta Kurjen-
mäkeä kivuten Koskentielle. Se 
on oikeastaan ainut tapa saada 
vähän mäkeä treeniin, selventää 
nainen Ypäjän harjoitusmaas-
toista.

Askeleet kohti huippua

Koskela harjoittelee tällä het-
kellä B-maajoukkueessa ja haa-
veilee pääsystä A-maajoukku-
eeseen, jolloin keskittyminen 
kokonaisvaltaisemmin urheiluun 
olisi mahdollista. A-maajoukku-
een jäsenenä leirit maksaa liitto, 
jolloin leireille osallistuminen ei 
jää koskaan talouspuolesta kiin-
ni. A-maajoukkueen jäsenenä 
talouden hoitaminen olisi näin 
helpompaa.

– Olen jo todella lähellä A-
maajoukkuetta, kun viimeisenä 
olen sieltä viime kertoina tippu-
nut B-maajoukkueen puolelle, 
selventää 22-vuotias urheilija-
nainen.

Suomen hiihtosuunnistuksen 
A-maajoukkueessa on tällä het-
kellä kolme naista ja neljä mies-
tä. Hiihtosuunnistus on Suomen 
valtalajien rinnalla pieni laji, mi-
kä myös osaltaan lisää sponsori-
en hankinnan vaikeutta.

– Pärjääminen oikeissa ki-
soissa auttaisi. Olen kuitenkin 
kaikki A-maajoukkueen naiset-
kin joskus voittanut, mutta vaan 
vähän väärässä kilpailussa, sel-
ventää Koskela.

Monet varmasti yllättyvät, 
kun kerrotaan hiihtosuunnistuk-
sen  Suomen mestaruuskilpailu-
jen keräävän jopa 800 osallistu-
jaa lähtöviivalle. Eniten väkeä 
vetää kuitenkin veteraaniryhmä, 
mutta pääsarjaankin riittää nel-
jän- ja viidenkymmenen väliin 
osallistujia.

Koskelalle Yrittäjien stipendirahasto

Pohjoismaat näyttelevät kan-
sainvälisissä kisoissa suurimpia 
osanottajamaita, mutta myös 
muualta Euroopasta ja erityisesti 
Venäjältä on paljon kilpailijoita. 
Muutama kisaaja on Amerikas-
ta ja eksoottisin osallistuja tulee 
Koskelan mukaan Kazakstanista 
asti.

– Maailmanmestaruuskil-
pailuihin on Suomesta vaikea 
päästä, kun on niin paljon mui-
takin menijöitä. Kerran olen jo 
päässytkin edustamaan ja toi-
vottavasti taas seuraaviin ollaan 
menossa, odottaa Koskela tule-
vaisuudelta.

Parhaimmiksi sijoituksikseen 
Koskela listaa Euroopanmesta-
ruuskilpailujen neljännentoista 
sijan.

Hiihtosuunnistuksessa kil-
paillaan matkoilla, jotka on 
määritelty ohjeaikojen mukaan. 
Sprinttimatkan ihanneaika on 

yleensä kymmenen ja viiden-
toista minuutin väliin, keski-
matka taas taivalletaan reiluun 
puoleen tuntiin. Pitkän matkan 
ihanneaika on tunnin paikkeilla 
ja erikoispitkän matkan aika taas 
kahden tunnin. Aika vaihtelee 
hieman maaston haasteellisuu-
den mukaan. Kilpailuissa näh-
dään niin yhteislähtö kuin väliai-
kalähtöjäkin.

– Suosikkini on ehdottomas-
ti väliaikalähtö, jolloin ei toisia 
pysty peesaamaan vaan pitää 
tehdä ihan oma suoritus pärjä-
täkseen. Silloin jokainen itse 
määrittelee sijoituksensa, sel-
ventää urheilija kilpailumaail-
masta.

Ensimmäiset hiihtosuunnis-
tuskilpailut järjestetään joulu-
kuun alussa ja Koskela odottaa 
innolla alkavaa kautta.

Elina Hirvonen

Muutama fakta tähän alkuun:
1. Pertunkaaren hallin yllä-

pitokulut hoitaa kokonaisuudes-
saan Yllätys ry. Kunta on säästä-
nyt siis piiiitkän pennin viimeiset 
40 vuotta tässä liikuntahalli-asi-
assa.

2. Hallin lämmitys ja valais-
tus maksavat kymmeniä tuhansia 
euroja vuodessa. Muu työ, eli 
ovien avaukset/sulkemiset, sii-
vous, Hippokisojen toimitsijat, 
hiihtokisojen ajanottajat, bingo-
kahvila ja ohjatut liikuntavuorot 
tehdään pääsääntöisesti talkoilla. 

3. Hallin lämmitys ym. kulut 
rahoitetaan bingovaroilla, eikä 
siis kunnan verovaroilla. Tämä 
taas on nähdäkseni nk. ilmais-
ta rahaa, josta myös kuntalaiset 
hyötyvät.

4. Kukaan ei varmaankaan ole 
muistanut kertoa kuntalaisille, 
kuinka paljon maksaisi rakentaa 
kunnalle oma halli ja sen jälkeen 
ylläpitää sitä ilman talkoolaisia.

Muutama vuosi sitten lu-
pauduin Yllätys ry:n hallituk-
sen jäseneksi. Ainoa motiivini 
ko. hommaan oli Yllätyksen ja 
kunnan väliset huonot puhe-
välit. Luulin todella pystyväni 
luomaan keskusteluvälit ja edes 
jonkin asteisen yhteistyön näiden 
kahden väliin. Alkuun näyttikin 
ihan lupaavalta, keskusteltiin, 
pidettiin kokouksia ja nimettiin 
molemmilta puolilta remonttia 
”valvovat” henkilöt. Kunta näyt-
ti vihreää valoa ja”souti” alkuun, 
kun näytti siltä, että Yllätys vaih-
taa päätirehtöörinsä. Ja sitten 
takki kääntyi ja kunta alkoi vas-
taavasti ”huopaamaan” rajusti, 
kun Yllätys päättikin olla vaih-
tamatta mitään henkilöä (koska 
puheenjohtajaksi ei löytynyt ke-
tään sopivaa/halukasta). 

  Tällä hetkellä tilanne on siis 
sellainen, että Yllätys remontoi 
itsenäisesti hallia ja toivoo saa-
vansa kaiken kuntoon. Ja olisi 
huippua, jos tulevaisuudessa sai-
si keskittyä vääntämisen, kääntä-
misen, tappelemisen, kinaamisen 
ja byrokratian sijasta siihen, mi-
kä oikeasti on tärkeää, eli ypäjä-
läisten nuorten ja aikuisten liik-
kumiseen ja liikuttamiseen. 

Mielestäni tämä kunnan ja 
Yllätyksen välinen kuilu on ai-
van käsittämätön. Se on niin lap-
sellinen ja mielettömän haitalli-
nen kaikille meille kuntalaisille. 
Onko meillä todella varaa tähän? 
Onko meillä ihan oikeasti rah-
keita olla tekemättä yhteistyötä 
näin pienessä paikassa? Ypäjä on 
aika pieni paikka pärjäilemään 
missään yksin, saati jos aletaan 
jakautua kahtia. Olen seurannut 
viime aikojen tapahtumia ääret-
tömän harmistuneena ja avutto-
mana. Miten on mahdollista, että 
toimimattomat henkilökemiat 
voivat kasvaa näin suuriksi, ylit-
sepääsemättömiksi asioiksi, ettei 
kukaan pysty niitä korjaamaan? 
Katson myös itseni epäonnis-
tuneen sillanrakentajana. Ja nyt 
en oikein enää tiedä, mitä pitäisi 
tehdä. Kertokaa joku viisas, mi-
ten ihmeessä ihmisiin saisi pu-
hallettua hieman yhteistyöhen-
keä tahi edes ripaus järkeä.
P.S. Toivottavasti Pertun päivien 
liepeillä tehdyt päätökset ja nii-
tä seuranneet tapahtumat eivät 
ole alku seuraavalle kahtiajaolle. 
Koska kyllähän nyt tähän pikku-
kylään riittää tämä jo olemassa 
oleva, kunnan ja Yllätyksen vä-
linen älyttömyys!!! 

Virve Saarikoski
Yllätyksen hallituksen jäsen

Miksei voitaisi vaan tulla 
toimeen keskenämme?

SRL:n Raviliiga-varsa kotiutui Ypäjälle

R.R. Nykäisyn hoita-
ja Miia Myllymäki on 

hevosurheilun monipuo-
linen ammattilainen, joka 

kuuluu suomalaisten 
montéohjastajien par-

haimmistoon. Aiemmin 
hän on kilpaillut kansal-

lisella tasolla koulu- ja 
kenttäratsastuksessa.

Ypäjän kisakausi jatkuu Suo-
menratsujen Kuninkaallisil-
la 4. – 7. syyskuuta. Tuolloin 
Hevosopiston urheilualueella 
nähdään yli 400 suomenhevos-
ratsua. Kuninkaallisia seuraa 
vilkas viikonloppu: 12.9. Ypä-
jällä järjestetään hevoshuuto-
kauppa (järj. Starinita Oy), 13. 
– 14.9. on vuorossa Suomen 
Hippoksen valtakunnallinen 

varsanäyttely. 
Valtikkaravien yhteydessä 

19. – 20.9. järjestetään Ypäjän 
Wanhojen oppilaiden kokoon-
tumisajot, joihin kaikki Hevos-
talouskoulun, Seppäkoulun, 
Ratsastusopiston ja Hevosopis-
ton entiset oppilaat, opettajat ja 
henkilökunta ovat lämpimästi 
tervetulleita! Samana viikon-
loppuna 19. – 21.9. käynnistyy 

hallikisakausi. RCC:n ja BCM 
Scanhorsen estekilpailussa 
Opistohallissa on ohjelmassa 
mm. Amateur Tour semifi-
naalit sekä UB Horse Shown 
karsinta- ja katsastuskilpailut. 
Lauantaina 20.9. ohjelmassa 
on vielä juhlaseminaari ”Ra-
viponin valmennus ja hoito” 
Suomen poniraviyhdistyksen 
juhlavuoden kunniaksi. Yhdis-

tys täyttää 20 vuotta.
Kuukauden lopulla 26. – 

28.9. on vuorossa Ypäjä Hor-
se Show, esteratsastuskilpailu, 
jonka järjestää Team Eurohor-
ses. 

Lisätietoa näistä ja muista He-
vosopiston tapahtumista löydät 
osoitteesta www.hevosopisto.fi.

Hevosopiston tapahtumakausi jatkuu

Muita kuluja ei tule, eli Ravi-
liiga on riskitön tapa tutustua 
raviurheiluun ja kilpahevosen 
omistamiseen.

Raviliiga ja SRL-kimppa 
järjestävät osakkailleen myös 
tapahtumia ja sosiaalista oh-

jelmaa. Varsan kuulumisista ja 
tapahtumista tiedotetaan omis-
tajille vähintään kahden viikon 
välein sähköpostitse. Kimpan 
Facebook-sivu on osoitteessa 
www.facebook.com/srlkimppa.

Mukaan R.R. Nykäisyn omis-

tajakimppaan ehtii vielä. Ohjeet 
löydät netistä osoitteesta www.
raviliiga.fi. Voit myös ottaa yh-
teyttä: srl.raviliiga14@gmail.
com.

Teksti ja kuva:  
Pauliina Raento
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Humppilan yläaste                              
Eedenintie 1 
Tuija Pietilä-Estrada 
Kurssimaksu 35,00 €  
Ilm. viim.  3.10.2014  

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

Lamminkulma    
Koivistontie 59 
Humppila 
Leena Viljanen 
Kurssimaksu 48,00 € 	  

to 18.15 - 21.00 
2.10.- 4.12.2014, 33 t  

Enint. 10 opiskelijaa 
Ilm. viim. 25.9.2014	  

Lamminkulma  
Koivistontie 59, Hla 
Maija Muhonen 
Kurssimaksu 40,00 €      
Ilm. viim. 26.9.2014	  

la 13 – 16.15 
4.10.- 29.11.2014, 16 t  
31.1.- 28.3.2015, 12 t 
 
Enint. 14 opiskelijaa	  

Joki-Tammi         
Keskuskatu 15, Jnen                   
Pirkko Kuusela 
Kurssimaksu  29,00 €     
Ilm. viim. 5.9.2014    	  

pe 18.00 - 19.30 
la 9 - 11.15 
12.9.- 15.11.2014, 10 t 
 
Enint. 15 opiskelijaa	  

 
Mirva Kallio 
Kurssimaksu 48,00 €  
 

ke 18.00 - 21.00 
1.10. -12.11.2014, 22 t 
14.1. -28.1.2015, 12 t  
Enint.  9 opiskelijaa  
Ilm. viim. 26.9.2014 

Kartanon koulu   
Varsanojantie 97, Ypäjä 
Marina Aalto 
Kurssimaksu 48,00 €	  

ma 17.30 - 19.00 
29.9.- 8.12.2014, 20 t 
12.1.- 23.3.2015, 20 t 
	  

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

Lukuvuosi 2014–2015 
”Avaruutta etsimässä”  

110310 SISUSTUS- JA KATTAUSKURSSI  

 
 

 

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: 8.10., 12.11., 11.2. ja 11.3. 

110401 VAATEOMPELU                     Uutuus! 

 

 

Ommellaan vaate. Käytetään valmiita kaavoja, 
jotka muokataan ja sovitetaan omien mittojen 
mukaan. Ohjeet taskujen, vetoketjun ja vyötärön 
rakenteisiin. Käyttämällä vuorituksia saamme 
istuvan ja kestävän vaatteen.  

110455 KESKENERÄISTEN KÄSITÖIDEN 
TYÖPAJA                                            Uutuus!  

 
 
 
 
 

Onko lanka loppunut, ohje hävinnyt, silmukka 
pudonnut vai etkö vaan muuten osaa jatkaa? 
Käsityö on unohtunut korin pohjalle ja et muista 
oliko vuorossa ketjuja vai kiinteitä? Eipä hätää – 
tule valmistamaan keskeneräisiä käsitöitä 
mukavaan seuraan lauantaisin kerran kuussa. 
Etsitään ratkaisuja ja uusia ideoita tuleviinkin 
keskeneräisiin! Mukaan tarvitset vain – 
keskeneräisen käsityön. Työpajapäivät la 4.10., 
25.10., 15.11., ja 29.11. ja 31.1., 28.2. ja 28.3. 

 

 

 

110466 HIMMELI HURMAA                       
(omakustannekurssi, s. 3)                 Uutuus! 

 

 

Kurssilla valmistetaan perinteinen tai moderni 
sisustushimmeli. Materiaalina käytetään kaikkien 
ulottuvilla olevaa järviruokoa. Käyttää voi myös 
mitä tahansa korsimateriaalia tai vaikka mehupi-
llejä. Perjantaina 12.9 klo 18.00–19.30, ruokojen 
keruu-, puhdistus- ja leikkuuohjeet sekä tutustu-
minen erilaisiin himmeleihin. Himmeli/himmelit 
valmistetaan: la 25.10 ja la 15.11 klo 9.00–11.15. 
HUOM. Kurssi ei sisälly työkausimaksuun. 

110486 VÄRIÄ SEINIIN JA ILOA ELÄMÄÄN!       
                        Uutuus!             

 

  

Onko ongelmana pimeä eteinen, tylsä lastenhuone, 
rumat katot vai asuuko keittiössäsi mörkö? NIILLE 
VOI TEHDÄ JOTAIN! Mietitään ja ideoidaan yhdes-
sä ongelmiin ratkaisuja tai pieniä parannuksia. Saat 
oppia ja neuvoja miten, millä välineillä ja materiaa-
leilla mörön saa muuttamaan muualle. Opettaja 
vastaa mielellään kysymyksiisi: 
mirvakatariina@gmail.com.                       
Ensimmäinen kokoontuminen klo 18-19.30.  

120600 VENÄJÄN KIELI 

 

 

Tervetuloa opiskelemaan Venäjää! Kurssi on 
tarkoitettu venäjän kieltä noin vuoden opiskelleille. 
Jatketaan tutustumista venäjän kieleen, sekä 
Venäjän kulttuuriin ja matkakohteisiin venäjää 
äidinkielenä puhuvan opettajan kanssa. Oppikirjana 
Pora!  

 

Humppilan yläaste                              
Eedenintie 1 
Tuija Pietilä-Estrada 
Kurssimaksu 35,00 €  
Ilm. viim.  3.10.2014  

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

Lamminkulma    
Koivistontie 59 
Humppila 
Leena Viljanen 
Kurssimaksu 48,00 € 	  

to 18.15 - 21.00 
2.10.- 4.12.2014, 33 t  

Enint. 10 opiskelijaa 
Ilm. viim. 25.9.2014	  

Lamminkulma  
Koivistontie 59, Hla 
Maija Muhonen 
Kurssimaksu 40,00 €      
Ilm. viim. 26.9.2014	  

la 13 – 16.15 
4.10.- 29.11.2014, 16 t  
31.1.- 28.3.2015, 12 t 
 
Enint. 14 opiskelijaa	  

Joki-Tammi         
Keskuskatu 15, Jnen                   
Pirkko Kuusela 
Kurssimaksu  29,00 €     
Ilm. viim. 5.9.2014    	  

pe 18.00 - 19.30 
la 9 - 11.15 
12.9.- 15.11.2014, 10 t 
 
Enint. 15 opiskelijaa	  

 
Mirva Kallio 
Kurssimaksu 48,00 €  
 

ke 18.00 - 21.00 
1.10. -12.11.2014, 22 t 
14.1. -28.1.2015, 12 t  
Enint.  9 opiskelijaa  
Ilm. viim. 26.9.2014 

Kartanon koulu   
Varsanojantie 97, Ypäjä 
Marina Aalto 
Kurssimaksu 48,00 €	  

ma 17.30 - 19.00 
29.9.- 8.12.2014, 20 t 
12.1.- 23.3.2015, 20 t 
	  

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

Lukuvuosi 2014–2015 
”Avaruutta etsimässä”  

110310 SISUSTUS- JA KATTAUSKURSSI  

 
 

 

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: 8.10., 12.11., 11.2. ja 11.3. 

110401 VAATEOMPELU                     Uutuus! 

 

 

Ommellaan vaate. Käytetään valmiita kaavoja, 
jotka muokataan ja sovitetaan omien mittojen 
mukaan. Ohjeet taskujen, vetoketjun ja vyötärön 
rakenteisiin. Käyttämällä vuorituksia saamme 
istuvan ja kestävän vaatteen.  

110455 KESKENERÄISTEN KÄSITÖIDEN 
TYÖPAJA                                            Uutuus!  

 
 
 
 
 

Onko lanka loppunut, ohje hävinnyt, silmukka 
pudonnut vai etkö vaan muuten osaa jatkaa? 
Käsityö on unohtunut korin pohjalle ja et muista 
oliko vuorossa ketjuja vai kiinteitä? Eipä hätää – 
tule valmistamaan keskeneräisiä käsitöitä 
mukavaan seuraan lauantaisin kerran kuussa. 
Etsitään ratkaisuja ja uusia ideoita tuleviinkin 
keskeneräisiin! Mukaan tarvitset vain – 
keskeneräisen käsityön. Työpajapäivät la 4.10., 
25.10., 15.11., ja 29.11. ja 31.1., 28.2. ja 28.3. 

 

 

 

110466 HIMMELI HURMAA                       
(omakustannekurssi, s. 3)                 Uutuus! 

 

 

Kurssilla valmistetaan perinteinen tai moderni 
sisustushimmeli. Materiaalina käytetään kaikkien 
ulottuvilla olevaa järviruokoa. Käyttää voi myös 
mitä tahansa korsimateriaalia tai vaikka mehupi-
llejä. Perjantaina 12.9 klo 18.00–19.30, ruokojen 
keruu-, puhdistus- ja leikkuuohjeet sekä tutustu-
minen erilaisiin himmeleihin. Himmeli/himmelit 
valmistetaan: la 25.10 ja la 15.11 klo 9.00–11.15. 
HUOM. Kurssi ei sisälly työkausimaksuun. 

110486 VÄRIÄ SEINIIN JA ILOA ELÄMÄÄN!       
                        Uutuus!             

 

  

Onko ongelmana pimeä eteinen, tylsä lastenhuone, 
rumat katot vai asuuko keittiössäsi mörkö? NIILLE 
VOI TEHDÄ JOTAIN! Mietitään ja ideoidaan yhdes-
sä ongelmiin ratkaisuja tai pieniä parannuksia. Saat 
oppia ja neuvoja miten, millä välineillä ja materiaa-
leilla mörön saa muuttamaan muualle. Opettaja 
vastaa mielellään kysymyksiisi: 
mirvakatariina@gmail.com.                       
Ensimmäinen kokoontuminen klo 18-19.30.  

120600 VENÄJÄN KIELI 

 

 

Tervetuloa opiskelemaan Venäjää! Kurssi on 
tarkoitettu venäjän kieltä noin vuoden opiskelleille. 
Jatketaan tutustumista venäjän kieleen, sekä 
Venäjän kulttuuriin ja matkakohteisiin venäjää 
äidinkielenä puhuvan opettajan kanssa. Oppikirjana 
Pora!  

 

Paanan koulu, parakit 
Asemakuja 1, Jokioinen 
Kirsi Uusimäki 
Kurssimaksu 35,00 €  	  

ti 18.00 – 20.15             
9.9. –7.10.2014, 12 t    

Ilm. viim. 5.9.2014    

Kartanon koulu 
kotitalousluokka 
Varsanojantie 97, Ypäjä 
Tuija Pietilä-Estrada 
Kurssimaksu 15,00 €    	  

la 10.00 - 14.00 
4.10.2014, 5 t  
 

Enint. 10 opisk.   
Ilm. viim. 26.9.2014	  

Kartanon koulu, atk- lk 
Varsanojantie 97, Ypäjä 
Jouni Karjala 
Kurssimaksu  40,00 €  
Ilm. viim. 5.9.2014	  	  	  

ke 17.30 - 19.45 
10.9. -5.11.2014, 24 t  
 

Enint.  11 opisk. 

Vanha pappila 
Rauhalantie, Ypäjä 
Minna Sikiö 
Kurssimaksu 35,00 €    
Ilm. viim. 29.8.2014	  

Joka 4. viikko  
ti 18.00 - 20.00 
2.9.- 2.12.2014, 10 t  
13.1.- 31.3.2014, 10 t  
Enint. 12 opiskelijaa 

830230 ASIAA MUISTISTA!            
(omakustannekurssi, s. 3)                 Uutuus! 

 

 

Kurssi sopii kaikille muistista, sen toiminnasta ja 
kehittämisestä kiinnostuneille. Jokainen kokoon-
tuminen sisältää luennon ja harjoituksia. Kurssi-
päivät: 9.9, 16.9, 23.9 ja 7.10. Aiheet: I Miten muisti 
toimii? II Muistin ongelmat III Muistin hoitaminen IV 
Muistin kehittäminen. HUOM. Kurssi ei sisälly 
työkausimaksuun. 

810213 GLUTEENITONTA RUOKAA   
Uutuus! 

 

 

 

Tämän kurssin idea on helpottaa ja antaa ideoita, 
kun laitetaan gluteenitonta ruokaa. Kurssilla 
valmistamme ateriakokonaisuuden, tutustumme 
leipomiseen ja gluteenittoman ruuanlaiton moniin 
mahdollisuuksiin. Gluteenitonkin ruokavalio voi olla 
herkullinen, terveellinen ja monipuolinen. Aineet 
maksetaan suoraan opettajalle (n.10-15 €). 

340105 ATK-KURSSI 

 

 

 

Kurssi tarjoaa Windows -käyttäjille peruskäyttöön 
liittyvää harjoittelua ja helppokäyttöisyyteen liittyviä 
vinkkejä. Kurssilla käsitellään yleistä tietokoneen 
käyttöä, internetin, sähköpostin ja toimisto-
ohjelmien peruskäyttöä. Kukin opiskelija voi edetä 
omaan tahtiin harjoituksia tehden. 

110475 AIKUINEN-LAPSI -työpaja 

 

 
 

Paikkoja voi tiedustella.  
Lapsen kurssimaksu 17,50 €. 

Tervetuloa opiskelemaan!  

 

Paanan koulu, parakit 
Asemakuja 1, Jokioinen 
Kirsi Uusimäki 
Kurssimaksu 35,00 €  	  

ti 18.00 – 20.15             
9.9. –7.10.2014, 12 t    

Ilm. viim. 5.9.2014    

Kartanon koulu 
kotitalousluokka 
Varsanojantie 97, Ypäjä 
Tuija Pietilä-Estrada 
Kurssimaksu 15,00 €    	  

la 10.00 - 14.00 
4.10.2014, 5 t  
 

Enint. 10 opisk.   
Ilm. viim. 26.9.2014	  

Kartanon koulu, atk- lk 
Varsanojantie 97, Ypäjä 
Jouni Karjala 
Kurssimaksu  40,00 €  
Ilm. viim. 5.9.2014	  	  	  

ke 17.30 - 19.45 
10.9. -5.11.2014, 24 t  
 

Enint.  11 opisk. 

Vanha pappila 
Rauhalantie, Ypäjä 
Minna Sikiö 
Kurssimaksu 35,00 €    
Ilm. viim. 29.8.2014	  

Joka 4. viikko  
ti 18.00 - 20.00 
2.9.- 2.12.2014, 10 t  
13.1.- 31.3.2014, 10 t  
Enint. 12 opiskelijaa 

830230 ASIAA MUISTISTA!            
(omakustannekurssi, s. 3)                 Uutuus! 

 

 

Kurssi sopii kaikille muistista, sen toiminnasta ja 
kehittämisestä kiinnostuneille. Jokainen kokoon-
tuminen sisältää luennon ja harjoituksia. Kurssi-
päivät: 9.9, 16.9, 23.9 ja 7.10. Aiheet: I Miten muisti 
toimii? II Muistin ongelmat III Muistin hoitaminen IV 
Muistin kehittäminen. HUOM. Kurssi ei sisälly 
työkausimaksuun. 

810213 GLUTEENITONTA RUOKAA   
Uutuus! 

 

 

 

Tämän kurssin idea on helpottaa ja antaa ideoita, 
kun laitetaan gluteenitonta ruokaa. Kurssilla 
valmistamme ateriakokonaisuuden, tutustumme 
leipomiseen ja gluteenittoman ruuanlaiton moniin 
mahdollisuuksiin. Gluteenitonkin ruokavalio voi olla 
herkullinen, terveellinen ja monipuolinen. Aineet 
maksetaan suoraan opettajalle (n.10-15 €). 

340105 ATK-KURSSI 

 

 

 

Kurssi tarjoaa Windows -käyttäjille peruskäyttöön 
liittyvää harjoittelua ja helppokäyttöisyyteen liittyviä 
vinkkejä. Kurssilla käsitellään yleistä tietokoneen 
käyttöä, internetin, sähköpostin ja toimisto-
ohjelmien peruskäyttöä. Kukin opiskelija voi edetä 
omaan tahtiin harjoituksia tehden. 

110475 AIKUINEN-LAPSI -työpaja 

 

 
 

Paikkoja voi tiedustella.  
Lapsen kurssimaksu 17,50 €. 

Tervetuloa opiskelemaan!  

 

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

Lukuvuosi 2014–2015 
”Avaruutta etsimässä”

TYTÖT:
2010 synt. ja nuoremmat 40 m: 
1. Minja Kaunisharju 10,56. 2. 
Ellen Sivula 11,62. 3. Iida Tam-
minen 12,09. 4. Katariina Rämö 
12,12. 5. Pipsa Palm 12,13. 6. 
Helmi Koivunen 12,68. 7. Lilli 
Sandbacka 12,94. 8. Ella Tam-
minen 13,93. 9. Stella Reittonen 
14,00. 10. Senna Kaunela 14,17. 
11. Peppi Salminen 15,09. 12. 
Emmi Reittonen 16,03. 13. 
Peppi Palovaara 16,26. 14. Vii-
vi Närvänen 16,27. 15. Netta 
Jussila 17,16. 16. Sanni Jussila 
17,66. 17. Netta Anttila 19,40. 
18. Emma Lehtinen 26,00. 19. 
Minea Viljanen 42,98. 20. Mi-
nea Lindstedt 1.12.00. 21. Nessa 
Kuivamäki 1.18.60.

2009 – 2008 synt. 40 m: 1. Jessi 
Niemi 8,68. 2. Venla Reittonen 

9,09. 3. Emmi Mäkitalo 9,22. 
4. Sohvi Kaven 9,27. 5. Emilia 
Männikkö 9,32. 6. Emilia Läh-
demäki 9,67, Saaga Sivula 9,67. 
8. Josefiina Ruusiala 9,82. 9. 
Camilla Ruusiala. 10. Milana 
Viljanen 9,91. 11. Kaisa Poutala 
10,16. 12. Hulda Heikkilä 10,44. 
13. Siiri Paloposki 10,58. 14. 
Inka Jaakkola 10,80. 15. Venla 
Hakamäki 10,98. 16. Milka Rä-
sänen 11,38. 17. Mimosa Lind-
stedt 11,51. 18. Martta Peuhkuri 
11,65. 19. Venla Anttila 12,21. 
20. Julia Ylösmäki 12,73.

2009 – 2008 synt. pallonheitto: 
1. Emmi Mäkitalo 9,09. 2. Sohvi 
Kaven 8,25. 3. Venla Reittonen 
8,24. 4. Camilla Ruusiala 7,70. 
5. Emilia Lähdemäki 7,19. 6. 
Milana Viljanen 7,03. 7. Kaisa 
Poutala 6,87. 8. Siiri Palopos-
ki 6,37. 9. Jessi Niemi 5,81. 

10. Saga Sivula 5,71. 11. Venla 
Hakamäki 5,20. 12. Venla Ant-
tila 5,18. 13. Josefiina Ruusiala 
5,12. 14. Julia Ylösmäki 4,82. 
15. Milka Räsänen 4,42. 16. 
Martta Peuhkuri 3,91. 17. Inka 
Jaakkola 3,26.

2007 – 2006 synt. 60 m: 1. Kert-
tu Poutala 11,34. 2. Laura Touru 
11,75. 3. Ronja Kaunisharju 
11,89. 4. Ellinoora Lähdemäki 
11,92. 5. Helmi Heikkilä 12,41. 
6. Nella Niemi 12,49. 7. Nel-
la Reittonen 12,69. 8. Melani 
Korbelainen 12,97, Joanna Sal-
minen 12,97. 10. Minttuliina 
Karhu 13,13. 11. Lilli Reittonen 
13,20. 12. Ruut Järvelä 13,37. 
13. Sanni Mäenpää 13,61. 14. 
Venla Huttunen 13,81. 15. Aura 
Löfstedt 13,81. 16. Alisa Alan-
ko 15,03. 17. Nanna Kuivamäki 
16,75.

2007 – 2006 synt. pituushyp-
py: 1. Laura Touru 2,62, Ronja 
Kaunisharju 2,62. 2. Ellinoora 
Lähdemäki 2,59. 3. Kerttu Pou-
tala 2,50. 5. Aino Mäkilä 2,49. 
6. Helmi Heikkilä 2,28. 7. Lilli 
Reittonen 2,20. 8. Nella Reitto-
nen 2,19. 9. Nella Niemi 2,16, 
Joanna Salmi 2,16. 11. Mela-
ni Korbelainen 2,07. 12. Ruut 
Järvelä 1,91. 13. Venla Huttu-
nen 1,78. 14. Minttuliina Karhu 
1,70. 15. Sanni Mäenpää 1,68. 
16. Alisa Alanko 1,51. 17. Nan-
na Kuivamäki 1,46.

2005 – 2004 synt. 60 m: 1. Vee-
ra Vuorentausta 10,57. 2. Simo-
ne Lehtinen 11,01. 3. Matilda 
Hollo 11,41. 4. Minni-Maija 
Karhu 11,79. 5. Peppi Andersson 
12,53. 6. Iida Vastamäki 12,60.

2005 – 2004 synt. pituushyppy: 
1. Veera Vuorentausta 2,91. 2. 

Simone Lehtinen 2,86. 3. Minni-
Maija Karhu 2,70. 4. Matilda 
Hollo 2,61. 5. Peppi Andersson 
2,32. 6. Iida Vastamäki 1,94. 

2003 – 2002 synt. 100 m: 1. 
Saara Suonpää 15,51. 2. Linnea 
Levomäki 17,17. 3. Milla Nie-
mi 17,68. 4. Sikuriina Karisukki 
18,27.

2003 – 2002 synt. pituushyppy: 
1. Saara Suonpää 4,10. 2. Riik-
ka Vuorentausta 3,49. 3. Linnea 
Levomäki 3,42. 4. Milla Nie-
mi 3,38. 5. Sikuriina Karisukki 
3,09.

POJAT:
2010 synt. ja nuoremmat 40 m: 
1. Niklas Ruusiala 9,89. 2. Tapio 
Vuorentausta 10,48. 3. Daniel 

Rautio 12,76. 4. Arvi Touru 
14,80. 5. Joona Reittonen 16,53. 
6. Vertti Karhu 17,32. 7. Jussi 
Lintula 18,40. 8. Onni Nykänen 
18,99. 9. Kuutti Jaakkola 19,65. 
10. Peetu Koski 21,29. 11. Joona 
Heikkilä 22,32. 12. Lauri Haka-
mäki 20,65. 13. Samu Auvinen 
28,82. 14. Jonne Kaunela 30,92. 
15. Oliver Toivonen 34,39. 16. 
Fedja Jaakkola 36,20. 17. Kaapo 
Nylander 38,49. 18. Juho Mä-
keläinen 41,27. 19. Urho Jaak-
kola 46,93. 20. Sampo Reuna-
nen 47,62. 21. Tuukka Oksanen 
1.54.59.

2009 – 2008 synt. 40 m: 1. Erk-
ka Reunanen 8,19. 2. Miro Hollo 
8,54. 3. Aaro Löfstedt 8,66. 4. 
Miska Reunanen 8,67. 5. Nuutti 
Viljanen 8,77. 6. Bruno Reitto-
nen 9,39. 7. Sauli Kaven 9,47. 
8. Verne Jaakkola 9,79. 9. Jere 

HIPPO-yleisurheilukilpailujen 15.8.2014 tulokset 



10 Syyskuu / 2014

������

�����������
���������������������

����������������

��������������
��	�		
��
��
��


�

���

�
����
�
	����
���
�����
���


Hinta 50 €

MEHUASEMA AVOINNA SYKSYLLÄ 2014

Puristamme omenamehua vain puhtaista ja pestyistä  
mehuun soveltuvista lajikkeista (EI VALKEAKUULAS).

Hinta 0,45 € (sis alv 24 %) omenakilo.
Avoinna riittävän varausmäärän mukaan.

Tiedustelut Pirjo Lindholm Puh. 040 833 9047.

Ypäjän Eteläiset Maa- ja kotitalousnaiset 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton
Ypäjän paikallisyhdistyksen 
sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
pidetään maanantaina 3.11.2014 klo 18.00  
Veteraanituvalla.
Tervetuloa!

MLL hallitus

Käpälin yksityistien
VUOSIKOKOUS
sunnuntaina 28.9.2014 klo16 Veteraanituvalla, Pert-
tulantie 7, Ypäjä.
Kokouksessa käsitellään vuosikokousasiat, mm. 
yksiköinnin vahvistaminen (nähtävissä 2 viikkoa en-
nen kokousta kunnantalon neuvonnassa).

Hoitokunta

Ypäjän Yrittäjät ry:n

SYYSKOKOUS 
torstaina 2.10.2014 klo 19.00 Osuuspankin kokous-
tiloissa.
Tervetuloa!

Ypäjänkylän Maa- ja  
kotitalousnaiset
SYYSKUUN TOIMINTAA
TUPAILTA perjantaina 19.9. klo 18.00 
Seuraintalolla. Illan aikana teemme sa- 

viesineitä Anne Kolinkannan opastuksella. Tervetuloa.

Ypäjän Riistamiehet ry
HIRVIELÄINKOKOUS
su 14.9.2014 klo 12.00  
Ypäjänkylän Seurojentalossa.

Käsitellään hirvieläinmetsästystä koskevat asiat.
Henkilökohtainen osallistuminen tai valtakirja, jos 
edustaa toista henkilöä.
Metsästykseen tarvittavat luvat ja osanottomaksut ol-
tava mukana. 

Johtokunta

Kuusjoenkulman kyläyhdistyksen

RUSKARETKI
sunnuntaina 28.9.2014 klo 13 alkaen
Opastettu luontoreitti pyöräillen tai  
kävellen. Reittinä Soukanseljäntie –  
Takamaa – Suorannantie – Mannistentie.
Kahvitauko luonnon helmassa, tarjolla suolaista ja 
makeaa suuhunpantavaa sekä grillimakkaraa.
Luvassa mukavia kilpailuja, joissa tietenkin hienot pal-
kinnot.
Tervetuloa mukaan ihailemaan syksyistä ruskaa!
P.S. Säänmukainen varustus (sadevaatteet). 

Kuusjoenkulman kyläyhdistys

Ypäjän Karjalaisseura ry tiedottaa

TUPAILTA
tiistaina 16.9.2014 klo 18.00 Veteraanitu-
valla osoitteessa Perttulantie 7, Ypäjä. 

Katsellaan vanhoja kuvia Ypäjältä ja keskustellaan 
ensi kesän juhlista.
Tervetuloa haastelemaan joukolla mukaan.
JUURET MUOLAASSA – syksyn 2014 seminaari-illat 
”Juuret Muolaassa”- seminaari-illat on suunnattu 
muolaalaisille, heidän jälkeläisilleen ja myös muille 
Muolaasta ja Karjalan Kannaksesta kiinnostuneille. 
Maanantai 6.10.2014 klo 18.30 – 20.00 
Sotahistorioitsija Pentti Airio

Aseveljeys – saksalaiset ja suomalaiset vuosina 
1941–1944 Kuulemme Suomen ja Saksan ase-
veljeyssuhteiden kehittymisestä ja seurauksista 
(tilaisuudessa ostettavissa myös Airion aiheesta 
kirjoittama kirja).

Maanantai 3.11.2014 klo 18.30 -20.00 
Talousneuvos Maija-Liisa Lindqvist

Ajankohtaista Suomen ja Venäjän tilanteesta se-
kä Karjalan Liiton toiminnasta kansalaisjärjestö-
nä Leningradin oblastissa ja Karjalan 
Tasavallassa.

Maanantai 1.12.2014 klo 18.30–20.00 
Pikkujoulu
Järjestettyä ja yleisön omaa ohjelmaa,
Joulupuuroa, kahvia, teetä ja leivonnaisia. 

Tervetuloa jo 17.30 eli tuntia ennen ”haastelemmaa” 
ja kahvittelemaan. 
Kahvittelun ja muiden kulujen kattamiseen maksu 7 
euroa kerätään ovella.
Tilaisuudet pidetään Helsingin kaupungin Kampin 
palvelukeskuksessa os. Salomonkatu 21 B alakerran 
ruokasalissa.
Ilmoittaudu tilaisuuteen viikkoa aikaisemmin kuljetuk-
sen järjestämiseksi puh. 0400 260 949 / Pekka

Ypäjän Eteläiset  
Maa- ja kotitalousnaiset 

VUOSIKOKOUS
Villa Emiliassa perjantaina 12. syyskuuta 2014 klo 
19.00.
Esillä sääntömääräiset asiat. 
Tervetuloa. 

Johtokunta

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry.
Syyskuun toimintaa 

Kuukausikokoontuminen tiistaina 9.9. klo 13.00 Vet-
eraanituvalla. 
Vieraana Sanna Tähkämaa ja aiheena Hyvän unen 
merkitys. 
Kirjoittajapiiri kokoontuu perjantaina 19.9. klo 13.00 
Martta Salmen luona.
Naistenpiiri tiistaina 23.9. klo 14.00 Veteraanituvalla. 
Tarinatupa perjantaina 26.9. klo 13.00 Veteraanituvalla. 
Iloinen iltapäivä Lehmirannassa keskiviikkona 
1.10. klo 14.00 alkaen. Järjestäjänä III alue eli Fors-
sa, Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä. Aluksi on 
mahdollisuus joko ulkoiluun tai untiin (allasosastolle 
maksu 5 e). Kello 16.00 ruokailu, jonka jälkeen yh-
distyksen esittämää ohjelmaa ja lopuksi tanssia. Mat-
kan hinta 25 e kootaan menomatkalla ja se sisältää 
ruokailun ja matkan. Ilmoittautumiset nopeasti, vii-
meistään 9.9. mennessä Mirjamille 0400 797 739 tai 
Aunelle 040 573 9367.
Kuljetus on tarkoitus järjestää yhdessä Humppilan ja 
Jokioisten kanssa, niin että lähtö olisi puolenpäivän 
aikoihin Seurakuntakodin edessä. Ilmoitamme tarkan 
ajan myöhemmin matkan osanottajille.

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys

Eduskuntavaaliehdokkaita asetetaan 
Keskustan Etelä-Hämeen piiristä seit-
semän.  Mikäli ehdokkaita on yli seit-
semän, järjestetään jäsenäänestys.  

Jäsenäänestys järjestetään Ypäjällä
perjantaina 19.9.2014 klo 16.00–19.00 Veteraanituvalla
Ehdokkaat:
Sirkka-Liisa Anttila, kansanedustaja, Forssa
Tapio Eerola, päätoimittaja, toimitusjohtaja, Janakkala
Raimo Kaukonen, yrittäjä, Janakkala
Timo Kaunisto, maatalousyrittäjä, MMM, Loimaa
Rami Lehtinen, vanhempi konstaapeli, Jokioinen
Asko Niemelä, agrologi, maanviljelijä, Loppi
Marjatta Rahkio, eläinlääkäri, Hämeenlinna
Heini Ristavaara, johtava sosiaalityöntekijä, VTM, 
Hausjärvi
Kahvitarjoilu.

Keskustan Ypäjän kunnallisjärjestö
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Liikuntatapahtumia

Ypäjän kunnan Palikkalan osayleiskaavaehdotuksen

ESITTELYTILAISUUS
pidetään maanantaina 15.9.20143 klo 18 alkaen 
Ypäjän kunnanviraston valtuustosalissa, Perttulantie 
20. Tapahtuma on kaikille avoin.
Kaavaehdotusta esittelee kaavoitusarkkitehti Sanuk-
ka Lehtiö. Paikalla ovat lisäksi kysymyksiin vastaa-
massa mm. tekninen johtaja Jouko Käkönen ja kun-
nanjohtaja Vesa Ketola. 
Kahvitarjoilu.
Kaikki asiasta kiinnostuneet TERVETULOA!
Kunnanhallitus

VANHUSTENVIIKKO 5. –12.10.2014
Teemana: Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina.

VANHUSTENVIIKON JUHLA 
keskiviikkona 8.10.2014 klo 10.45 alkaen seurakuntakodilla
–  Ypäjän kunnan ja seurakunnan tarjoama lounas ja kahvitarjoilu
–  Juhlapuhe: Juha Heino Yhtymäjohtaja Hyvinvointikuntayhtymästä
–  Jokkisukot-lauluryhmä ja Ypäjän esikoululaiset esiintyvät

VALTAKUNNALLISTA IÄKKÄIDEN ULKOILUPÄIVÄÄ
vietetään torstaina 9.10.2014
– Ulkoilua palvelukeskuksen pihapiirissä klo 13–14
– Kahvitarjoilu!
– Säävaraus
HYVÄÄ VANHUSTENVIIKKOA!
TERVETULOA!
Ypäjän vanhusneuvosto, Ypäjän kunta, Ypäjän seurakunta

Erityisryhmien investointiavustusten ja korko- 
tukilainojen haku vuoden 2015 määrärahoista
Avustushakemukset erityisryhmien asunto-olojen parantami-
seksi ja saman hankkeen korkotukilainahakemukset on toimi-
tettava Ypäjän kunnan rakennuslautakunnalle 19.9.2014 men-
nessä:
– erityisryhmien investointiavustus
– uustuotantoa koskeva korkotukilainahakemus
– perusparannusta koskeva korkotukilainahakemus
– hankintaa koskeva korkotukilainahakemus
Lisätietoja, ohjeet ja hakulomakkeita:
Tuula Mikkola, rakennustarkastaja
(02) 7626 5240 tai 050 512 5838 sekä
www.ara.fi/avustukset => Erityisryhmien investointiavustus
Tarkoituksenmukaisten hankkeiden aikaansaamiseksi ja suju-
van hankekäsittelyn varmistamiseksi hakijan on välttämätöntä 
tutustua myös ARAn
– Rakennuttamisohjeeseen
– Suunnitteluoppaaseen
– Palveluasumisen oppaaseen sekä
–  Vuokranmääritysohjeeseen Aran avustamille erityisryhmä-

hankkeille
Hakijan ei tarvitse toimittaa hakemusten liitteenä luonnossuun-
nitelmia.
Asiaa koskeva kuulutus on kunnan virallisella ilmoitustaululla 
8.8. – 19.9.2014.

Ypäjällä 8.8.2014

Rakennuslautakunta

Haettavana avustuksia vanhusten ja  
vammaisten asuntojen korjaamiseen
Lisätalousarvion perusteella on haettavissa Asumisen rahoitus- 
ja kehittämiskeskus ARAn järjestelmään kuuluvia avustuksia 
seuraavasti:
1)  Vanhusväestön ja vammaisten asunnon korjaustoimintaan 

sosiaalisin perustein (lomake ARA 35 + ARA 35L), (tulo- ja va-
rallisuusraha, viiden vuoden käyttörajoitus, avustus enintään 
40 % tarvikkeista ja työstä)

2)  Rintamaveteraanien ja rintamaveteraanien leskien asunnon 
korjaustoimintaan sosiaalisin perustein (lomake ARA 35 + 
ARA 35L), (tulo- ja varallisuusraha, viiden vuoden käyttörajoi-
tus, avustus enintään 70 % tarvikkeista ja työstä)

Edellytykset avustuksen myöntämiselle:
–  Asuinrakennuksen tai asunnon on oltava ympärivuotisessa 

asuinkäytössä. 
–  Ko. toimenpiteitä ei ole aloitettu ennen kuin avustuspäätös on 

annettu tai toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus hyväksytty 
(ennakkoaloituslupa).

Korjausavustusten hakuaika on 11.8. – 13.10.2014
Hakemuslomakkeita www.ara.fi > lomakkeet
Ohjeita www.ara.fi > Ohjeet
tai Ypäjän kunnanvirastolta, Perttulantie 20
Lisätietoja:
Tuula Mikkola, rakennustarkastaja
(02) 7626 5240 tai 050 512 5838
Virastolla torstaisin ja perjantaisin
Tekninen toimi

AVOIN PÄIVÄKOTI
avaa ovensa syksylle 2014  
kirjaston tiloissa!
12.9. tutustutaan ja suunnitellaan 
toimintaa. Jatkossa avoin on 
aina perjantaisin klo 9.30–11.30. 
Asiakasmaksu 2 € / kerta / perhe.
Lisätietoja antaa Karoliina  
Kärkkäinen p. 050 574 7744.

TEMPPUJUMPPA
3-4 -vuotiaille

keskiviikkoisin 10.9.2014 alkaen 
klo 17.30–18.15 Perttulan koululla

Ohjaajana Satu Mononen
Osallistumismaksu:

 jäsenet 45 € / 10 kertaa, muut 65 € / 10 kertaa
Ilmoittautumiset:

henna.linnala@hotmail.com tai 050 522 6282
Temppujumpassa harjoitellaan kehonhallintaa ja
perusliikuntataitoja, opitaan yhdessäoloa sekä
koetaan onnistumisen elämyksiä leikin kautta

Järjestää MLL:n Ypäjän yhdistys

ZUMBA kids
keskiviikkoisin 10.9.2014 alkaen 

klo 15.15–16.00 9-15 -vuotiaat
klo 16.00–16.45 7-8 -vuotiaat
klo 16.45–17.30 5-6 -vuotiaat

Perttulan koululla
Ohjaajana Satu Mononen

Osallistumismaksu:
 jäsenet 45 € / 10 kertaa, muut 65 € / 10 kertaa

Ilmoittautumiset:
henna.linnala@hotmail.com tai 050 522 6282

ZUMBA kids on lasten ja nuorten oma tanssikurssi,
 jossa yhdistyvät helpot tanssisarjat sekä hauskat 

liikuntaleikit
Järjestää MLL:n Ypäjän yhdistys

K e r h o o n   s i e l t ä !

4H-KERHOSSA

ASKARRELLAAN,
PELATAAN, KOKATAAN...

TOIMITAAN RYHMÄSSÄ
JA

OPITAAN UUTTA!

Syksyn kerhot Ypäjällä

Levän koululla kokataan.
Kerho kokoontuu joka tiistai 02.09.-02.12. klo 15.15-17.15
(ei syyslomaviikolla).

Ypäjäkylän koululla askarrellaan, mutta voidaan tehdä paljon 
muutakin. Kerho kokoontuu maanantaisin klo 13.30-15.00 ja 
päivät ovat 08.09., 22.09., 06.10., 20.10., 03.11., 17.11. ja 
01.12.

Toimintaa lisätään syksyn mittaan, seuraa kotisivujamme 
jokioinen-ypaja.4h.fi

Lisätietoja:

Jokioisten-Ypäjän 4H-yhdistys ry
jok-yp4h@suomi24.fi
P. 050 400 1113 /Satu

 Metallinkeräyslava on vielä Viljankäsittelylaitoksen pihalla

 (os. Uotilantie). Lavan täytyttyä uutta lavaa ei tälle syksylle

 enää tuoda.

Lämmin kiitos

metalli- ja lannoitesäkkikeräykseen osallistuneille!

Ypäjän Kotiseutuyhdistys ry
KOTISEUTUYHDISTYKSEN  
RUSKARETKI 
lauantaina 13.9.2014 Ypäjälle. Lähtö kirkon edestä 
Mikkolan autolla, kokoontuminen kirkon eteen klo 10. 
Ohjelmassa kiertoajelu Kartanonkylä, Varsanoja, Pa-
likkala, Vähäsuo, Saarikko, Levä. 
Pysähdellään matkan varrella, kuullaan selostuksia 
alueen paikoista ja nähtävyyksistä ja jalkaudutaan so-
pivissa paikoissa.
Kuljetusmaksu 5 €. Varustus sään mukaan.
Ilmoittautuminen sihteerille puh. 0400 260 949 viim. 
keskiviikkona 10.9.

Pekka Moisander
sihteeri

KIITOS kaikille Ypäjän Yössä  
Veteraanituvalla vierailleille!
Arvonnassa Onnetar suosi seuraavia henkilöitä:
Työkausimaksun 2014–2015 voitti Irma Nybom, Jokioinen
Teatteriliput kahdelle Ypäjän musiikkiteatteriin 2015 voitti 
Kalle Halme, Ypäjä

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO
ja JOKILÄÄNIN OPISTOLAISYHDISTYS RY

Vanha kehto
Sinä, joka lahjoitit vanhan kehdon Ypäjän kotiseutu-
museota varten, ota yhteys p. 040 550 9856.

Ypäjän Kotiseutuyhdistys ry 

Hevikit toimii Ypäjällä!

www. mielenterveysyhdistysmielikki.com

Hevikit kokoontuu torstaisin 
Veteraanituvalla klo 13-15.  

Tule tutustumaan, kahville ja juttelemaan!
Jäsenenä voit osallistua kaikkiin Mielikin ryhmiin, retkiin ja tapahtumiin. Tervetuloa mukaan toimintaamme! 

Tervetuloa mukaan toimintaan!

TARJOUSPYYNTÖ
Kartanonkylän yksityistien tienhoitokunta pyytää tar-
joukset tienhoidosta. Tienhoito käsittää 5,5 km sora-
pintaista tiestöä. Tarjouksen tulee sisältää sulanmaan 
aikaiset tien lanaukset ja/tai talvikunnossapidon. Pyy-
dämme tarjouksen myös pientareiden niitosta, joka 
tehdään kerran kesässä. Lisäksi pyydämme tarjouk-
sen sorasta ja kalliomurskeesta, arvioitu vuosikulutus 
250–300 m3 vuodessa. 
Tarjouskausi neljä vuotta alkaen 1.11.2014.
Hakemukset Heikki Heiskanen, Pohjankulmantie 33, 
32100 YPÄJÄ tai syrjala33@gmail.com. Lisätietoja 
040 860 7627.
Ypäjällä 16.6.2014 Hoitokunta
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KIRJASTO
YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO
Hossintie 2, 32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5269 
puh. (02) 7626 5268, 050 562 6301 (kirjastonjohtaja, 
kulttuuriasiat)
sähköposti: ypajan.kirjasto@ypaja.fi
www.ypaja.fi
www.lounakirjastot.fi 
Ypäjän kirjasto löytyy myös Facebookista haulla ”ypä-
jän 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, syyskuussa 13.9.

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, syys-
kuussa 13.9.

NÄYTTELY
22.8.–30.9. Lauri Markkulan 90-vuotismuistonäytte-
ly.

AVOIN PÄIVÄKOTI
Avoimen päiväkodin syyskausi alkaa kirjastossa per-
jantaina 12.9. kello 9.30. Tervetuloa mukaan!
SATUTUNTI
Pääkirjastossa satuja luetaan perjantaiaamuisin 
avoimen päiväkodin aikaan (12.9. alkaen), Ypäjän-
kylän lainausasemalla lauantaina 13.9. kello 11.30. 
LUKUPIIRI
Syyskuun lukupiiri kokoontuu sunnuntaina 14.9. kel-
lo 17–19 pääkirjaston näyttelytilassa, luetaan Muriel 
Barberyn ”Siilin eleganssi”.
PERTUN PÄIVIEN PALAUTEPALAVERI
Oliko järjestelyissä, aikataulussa tai ohjelmassa jotain 
pielessä? Anna palautetta heti tuoreeltaan, kun on 
vielä muistissa. Kokoonnutaan kirjastossa kahvikupin 
ääressä maanantaina 8.9. kello 13. Jos et pääse mu-
kaan, voit soittaa tai kirjoittaa!
AISTIEN TILA
”Uutta ja vanhaa Ypäjää” -näyttely 17.9. asti kirjastos-
sa, esittely ajanvarauksella.
 Valokuvia, ääniä, makuja ja tuoksuja…
Tervetuloa kirjastoon!

Verenpaineenmittaus
 ilman ajanvarausta

Ypäjänkylän lainausasemalla
ke 24.9.2014 klo 10.30–11.30

Tervetuloa!
Kotisairaanhoito

Tyttöjen juttuja
4.–6. -luokkalaisille Haavissa
keskiviikkoisin klo 15.00–17.00 3.9. alkaen.
Monipuolista ja vaihtelevaa toimintaa!
Pelejä, leivontaa, askartelua, leffoja, 
kauneuden- ja hiustenhoitoon 
tutustumista yms.
Yhdessä olemista ja tekemistä!
Ohjaajina Julia ja Tanja.

     

 

 

 

 

Melontaa Loimijoella 

  

 

 

 

 

 

ti 16.9. klo 14–16
Lähtö mattorannasta, paikalla ohjaaja 
Hinta 15 euroa / n. 2 h
Varaukset. 10.9. mennessä  
riina.levander@ypaja.fi tai 050 574 7732
Järj . Nuorisotoimi

VANUT
Avointa nuorisotilatoimintaa

3-6 -luokkalaisille torstaisin klo 14.30–17.00
Haavissa

Vanuissa voit viettää aikaa kavereiden kanssa pelaillen tai vaikkapa 
läksyjä tehden. Välillä on ohjattua toimintaa, tai vaikkapa leffapäivä.

Ohjelmat päivitetään Haavin facebook-sivulle.
Kerran kuukaudessa on ruuanlaittopäivä!

Ohjaajana toimii Silja
silja.haavisto(at)ypaja.fi tai facesta nuorisotyöntekijä Silja 

Haavisto

HAAVI AUKI:
ti 17–20  k-13 
to 17–20 k-13
pe 14–17 7-haavi 
    17–22 k-13
Tervetuloa!!!

Nuorisotoimi

     

 

 
 

Pertun päivät ja Ypäjän yö 2014
Lämpimät kiitokset yhteistyöstä kaikille  
Pertun päivien ja Ypäjän yön
suunnitteluun ja toteuttamiseen  
osallistuneille toimijoille, 
niin yksityisille kuin yhdistyksille ja yrityksille!

Ypäjän kunta järjestää
ASIOINTIMATKAN FORSSAAN

torstaina 11.9.2014
Lähtö Ypäjän torilta 11.9.2014 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.

VUOKRA-ASUNTOJA
Kunnan asuntoja (yksiöitä, kaksioita ja kolmioita)  
nyt haettavana. Asuntohakemuksen voi jättää  
Kunnantalon tekniseen toimistoon.  
Lisätietoja: 02 7626 5242 tai selena.kankare@ypaja.fi

Linja-autovuorot Loimaalle ja Forssaan
Ypäjä – Loimaa
Lähtö  Pysäkki  Perillä  Kesto  Ajopäivät Linja/Vuoro                                                    
07:20 Ypäjä 07:40 0h 20min Koulp vakio Loimaa - Ypäjänkylä - Ypäjä - Loimaa
08:25  Ypäjä  08:45  0h 20min  M-P,+ vakio Forssa - Loimaa
11:05  Ypäjä  11:50  0h 45min  M-P,+ vakio Loimaa - Ypäjä - Ypäjänkylä - Loimaa
14:30  Ypäjä  15:00  0h 30min  Koulp vakio Loimaa - Ypäjä - Ypäjänkylä - Loimaa
14:55 Ypäjä 15:15 0h 20min M-P,+ vakio Forssa - Loimaa
16:30  Ypäjä  17:05  0h 35min  Koulp vakio Loimaa - Ypäjä - Ypäjänkylä - Loimaa  
16:30 Ypäjä 16:50 0h 20min M-P,+ vakio Forssa - Loimaa 
Merkkien selitykset
M-P  Maanantaista perjantaihin  
Koulp  Koulupäivinä maanantaista perjantaihin 
+  Kouluvuoden aikana

Loimaa – Ypäjä
Lähtö  Pysäkki  Perillä  Kesto  Ajopäivät Linja/Vuoro                                                   
06:50 Matkahuolto 07:20 0h 30min Koulp vakio Loimaa - Ypäjä - Ypäjänkylä - Loimaa
07:00  Matkahuolto  07:20  0h 20min  M-P,+ vakio Loimaa - Forssa
10:45  Matkahuolto  11:05  0h 20min  M-P,+ vakio Loimaa - Ypäjä - Ypäjänkylä - Loimaa
13:10  Matkahuolto  13:25  0h 15min  M-P,+ vakio Loimaa - Forssa
14:10  Matkahuolto 14:30  0h 20min  Koulp vakio Loimaa - Ypäjä- Ypäjänkylä - Loimaa
15:15 Matkahuolto 15:30 0h 15min M-P,+ vakio Loimaa - Forssa
16:10  Matkahuolto  16:30  0h 20min  Koulp vakio Loimaa - Ypäjä- Ypäjänkylä - Loimaa

Merkkien selitykset
M-P  Maanantaista perjantaihin  
Koulp  Koulupäivinä maanantaista perjantaihin  
+  Kouluvuoden aikana

Ypäjä – Forssa
Lähtö  Pysäkki  Perillä  Kesto  Ajopäivät Linja/Vuoro                  
07:20  Ypäjä 07:50  0h 30min  M-P,+ vakio Loimaa - Forssa 
13:25 Ypäjä 13:55 0h 30min M-P,+ vakio Loimaa - Forssa
15:30  Ypäjä 16:00  0h 30min  M-P,+ vakio Loimaa - Forssa

Merkkien selitykset
M-P  Maanantaista perjantaihin  
+  Kouluvuoden aikana

Forssa – Ypäjä
Lähtö  Pysäkki  Perillä  Kesto  Ajopäivät Linja/Vuoro                 
08:00 3  08:25  0h 25min  M-P,+ vakio Forssa - Loimaa 
14:30 3 14:55 0h 25min M-P,+ vakio Forssa - Loimaa
16:05  3 16:30  0h 25min  M-P,+ vakio Forssa - Loimaa

Merkkien selitykset
M-P  Maanantaista perjantaihin  
+  Kouluvuoden aikana

KUNNAN LIIKUNTATAPAHTUMIA
NAISTEN KUNTORYHMÄ 
alkaa torstaina 11.9.2014 klo 17.45 – 19.00 Kartanon koulun 
liikuntasalissa. Huom! Ryhmä on tarkoitettu vähän liikuntaa har-
rastaville naisille. Kaiken ikäiset ja kokoiset naiset nyt on ryhmä 
juuri teille. Aloitellaan rauhallisesti ja jatkossakin jokainen liikkuu 
oman kuntonsa tasoisesti. Hinta 35 e / 11 kertaa. Ryhmä alkaa 
jos osallistujia ilmoittautuu riittävästi. Ilmoittaudu viimeistään 
9.9.2014 mennessä.

MIESTEN KUNTORYHMÄ
torstaisin klo 19.00 – 20.00 potkaistaan käyntiin 11.9.2014 
Kartanon koulun liikuntasalissa. Ryhmä on tarkoitettu kaiken 
ikäisille ja kokoisille miehille. Hinta 35 e / 11 kertaa. Ryhmä al-
kaa jos osallistujia riittävästi. Urhot herätys! Ilmoittaudu 9.9.2014 
mennessä.

KOKO PERHEEN LUISTELUKERHO 
Loimaan Jäähallilla
lauantaina 13.9.2014 klo 11.00 – 12.00
lauantaina 27.9.2014 klo 11.00 – 12.00
sunnuntaina 5.10.2014 klo 11.00 – 12.00
sunnuntaina 12.10.2014 klo 11.00 – 12.00 
30 e / perhe. Ilmoittautumiset liikunnanohjaajalle mahdollisim-
man nopeasti: Merja Kivimäki puh. 050 433 9002, merja.kivi-
maki@ypaja.fi tai kunnan yhteispalvelupisteeseen puh. (02) 762 
6500. Luistelukerhoon ilmoittautuessasi ilmoita osallistujien 
nimet, iät, osoite, puhelinnumero, sekä maksajan nimi ja sotu 
laskutusta varten!

LASTEN LIIKUNTAKERHO 
tiistaisin klo 17.30 – 18.45 Kartanon koulun liikuntasalissa 
(16.9.2014 alkaen).
Kerho on tarkoitettu 1–4 luokkien oppilaille. Monipuolista liikun-
taa ja pelailua. Ohjaajana futiskerhosta tuttu Kari Hieta. Maksu-
ton! Ilmoittaudu!

ERITYISKUNTOSALIRYHMÄ
klo 12.00 – 13.00 Palvelukeskuksessa (tarkoitettu henkilöille 
joiden vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikkenemi-
sen vuoksi on vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikun-
taan) 25 e. Alkaa tiistaina 9.9.2014. Lisätietoja ja ilmoittautu-
minen liikunnanohjaajalle (viime kauden osallistujien ei tarvitse 
ilmoittautua). Tervetuloa!

KUNTORYHMÄ
9.9.2014 alkaen tiistaisin klo 9.00 – 10.15 Kartanon koulun 
salissa (11 kertaa/ 30 e). Ryhmä on tarkoitettu sekä miehille että 
naisille.

AIKUISTEN KEILARYHMÄ
Loimaan keilahallilla keskiviikkoisin klo 13.00 – 14.00 Loi-
maan Keilahallilla 3.9. – 10.12.2014. (60 e). Kysele vapaita paik-
koja ja ilmoittaudu liikunnanohjaajalle heti!

KUNTOSALI
tiistaisin klo 18.00 – 20.00 
Ypäjän kuntalaisten käytössä Hevosopiston kuntosali (V-tallin 
vintti). Käyttäjä, laita nimi salilla olevaan vihkoon! Huom! Käyttö 
on sallittu vain ilmoitettuna aikana! Autot ja mopot suositellaan 
jättämään Opistohallin pysäköintipaikalle. 

UKK-INSTITUUTIN KÄVELYTESTI 2 KM 
Kävelytesti järjestetään Loimaalla Hirvikosken  
urheilukentällä tiistaina 9.9.2014 klo 16.00 – 19.00.
Testi on tarkoitettu terveille 20–65 -vuotiaille henkilöille. Testi 
mittaa erityisesti hengitys ja verenkiertoelimistön suorituskykyä. 
Omat sykemittarit mukaan, jos löytyy. Kävelytesti järjestetään 
yhteistyössä Ypäjän kunnan ja Loimaan kaupungin kanssa. Ter-
vetuloa ypäjäläiset!

KESÄN KUNTOKAUSI PÄÄTTYY!
Muista palauttaa kuntokorttisi 15.9.2014 mennessä kun-
nantalon yhteispalvelupisteeseen.
Samalla voit noutaa uuden syksyn kuntokorttisi!
– kuntokorttien palauttaneiden kesken arvontaa
– oma arvonta myös kuntolaatikoilla käyneiden kesken
– suoritukset 1/päivä merkitään kuntokortteihin
–  suoritukseksi kelpaa vähintään 30 min. kestävä päiväkohtai-

nen liikunta (myös työmatka- ja hyötyliikunta)

Lisätietoja ja ilmoittautumiset ryhmiin liikunnanohjaaja Merja Ki-
vimäki puh. 050 433 9002, merja.kivimaki@ypaja.fi tai kunnan 
yhteispalvelupisteeseen puh. (02) 762 6500. Parhaiten tavoitat 
liikunnanohjaajan s-postilla tai kirjautumalla facebook-kaveriksi: 
Liikunnanohjaaja Merja Kivimäki.

KUTSU 
Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan koulutoimen 
kehittämissuunnitelmista Kartanon koululle tiistaina 
16.9.2014 klo 18. Kahvia tarjolla klo 17.30 alkaen.

Sivistyslautakunta
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Sotainvalidien Veljesliiton
Ypäjän osasto ry:n 
TUPAILTAPÄIVÄ

perjantaina 12.9.2014 klo 14.00 Veteraanituvalla ja
perjantaina 17.10.2014 klo 14.00 Veteraanituvalla.
TERVETULOA! 

      

 DISCO  
9.9.2014 

  KLO 18.30-21.30 

Karrinpuomissa 
 (Kurjenmäentie 4, 32100 Ypäjä)    

K-13 SAVUTON JA 

PÄIHTEETÖN TAPAHTUMA 

                     LIPUT 3e 
JÄRJ. Ypäjän Nuva, nuorisotoimi  & Karrinpuomi 

Tulossa syyslomalla lasten disco k-7!!  

Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry
järjestää paneelityyppisen
KESKUSTELUTILAISUUDEN
Ypäjänkylän koulun kohtalosta

sunnuntaina 7.9.2014 klo 17 Ypäjänkylän seurain-
talolla
Tilaisuuden tarkoituksena on saada kyläläisille tietoa 
päättäjien suunnitelmista koulun suhteen ja vasta-
vuoroisesti päättäjien tietoon kyläläisten ja oppilaiden 
vanhempien mielipiteitä asiasta.
Koska koulu on yksi elinvoimaisen kylän tunnusmer-
keistä ja tärkeä osa lapsiperheiden jokapäiväisessä 
elämässä on koulun säilyminen kylässä ehdottoman 
tärkeää myös kyläyhdistykselle.
Tilaisuuteen on kutsuttu Ypäjän kunnanjohtaja Vesa 
Ketola, rehtori Heikki Vainio, kunnanvaltuutetut sekä 
sivistyslautakunnan jäsenet.
Tervetuloa keskustelemaan kyläkoulun merkityksestä 
kylälle.
Tilaisuudessa kahvitarjoilu.

Taidekurssit Ypäjänkylän
Seuraintalolla jatkuvat
tiistaisin 9.9. – 9.12.2014  
(2 h kerrallaan)

Taideopetus perustuu klassisen piirtämisen ja taiteen 
opetukseen. 
Kurssilla tutustutaan syvemmin taiteen tekemiseen 
erilaisin tekniikoin ja menetelmin.
Opettajana kurssilla toimii  
kuvataiteilija/ taidegraafikko  
Ekaterina (Katja) Smyslova 
Ilmoittautumiset ja  
yhteydenotot sähköpostilla:  
smysekaterina@gmail.com
Kurssi alkaa tiistaina 9.9.2014 
klo16.15 alkaen 
Kurssin hinta 10 € / kerta. 
Oppilailla pitää olla mukana:  lyijykynät, värikynät, ku-
mit. Piirustuspaperit kurssilaiset saavat opettajalta.

Kotiapupalvelua
edullisesti sisällä ja ulkona. Kysy.

Reijo Pitkonen 050 345 9463
Y-2563773-7

SYKSYN JUMPAT
Kartanon koululla keskiviikkoisin 3.9. alkaen
Klo 18.45 KUNTOJUMPPA; klo 19.45 ZUMBA 
8 €/tunti tai 58 €/10-kortti. Lisätiedot: 040 534 5582 / Satu 
tai satun.liikuntapalvelut@gmail.com
Tervetuloa niin aloittelevat kuin aktiiviliikkujatkin!

Järj. Satun Liikuntapalvelut

1 Filosofia. Psykologia. 
Rajatieto
Kokonainen: Naisen elämää 
iloineen, kiloineen, ruttuineen 
& rakkauksineen: kuinka mi-
nusta tuli kokonainen, kuinka 
minusta tuli taas Minä

3 Yhteiskunta
Kolmannen maailman puheen-
vuoroja
Lundberg, Reima: 60 vuotta 
yhteishenkeä ja yhteistyötä 
isältä pojalle: Hämeenlinnan 
Reserviläiset-Aliupseerit ry

4 Maantiede. Matkat. 
Kansatiede
Petäistö, Helena: Pariisi, Ver-
sailles, Giverny

5 Luonnontieteet. 
Matematiikka. Lääketiede
Hanhirova, Kristiina: Rakkaut-
ta, rukouksia ja rauhoittavia
Sairaanhoito ja huolenpito

6 Tekniikka. Talous. Käsityö. 
Maa- ja metsätalous. 
Kotitalous. Liiketalous.
Hoyer, Saimi: Sieniä & ihmisiä

7 Taiteet. Liikunta
Julkunen, Petri: Teatteripäivä-
kirja
Palminen, Seppo: Golfin ilosa-
noma: 100 syytä pelata golfia
Ratsastusterapia
Salmi, Ronja: 3-2-1, ratsasta!: 
Intohimona kenttäratsastus
Sneck, Jari: Esteratsastuksen 
taito: 1: Puomi- ja esteharjoi-
tuksia kotitreenaukseen
Sneck, Jari: Esteratsastuksen 

taito: 2: Puomi- ja esteharjoi-
tuksia kotitreenaukseen II

86 – 89 Kirjallisuustiede. 
Kielitiede. Kielet
Savolainen, Aino-Maria: Lin-
nasta humisevalle harjulle: 50 
parasta kirjaa

84 Kertomakirjallisuus  
(D=dekkari, E= eräkirjat, 
SF=fantasia/scifi, R=rakkaus, 
S=sota, NOV=novellit)
Barreau, Nicholas: Pieni elo-
kuvateatteri Pariisissa
De la Motte, Anders: Lume (D)
Evanovich, Janet: Kymmenen 
oksalla (D)
Fossum, Karin: Carmen Zita ja 
kuolema (D)
Jokinen, Seppo: Mustat sydä-
met (D)
Kesävuori, Saara: Kuningas (D)
Lindgren, Minna: Ehtoolehdon 
pakolaiset (D)
Mäkelä, Matti: Perseet olalle 
on taitolaji (NOV)
Ohlsson, Kristina: Paratiisiuh-
rit (D)
Orkoma, Marja: Pepperoni & 
pikilanka (R) 
Porma, Maija: Kuolema odot-
taa pimeässä (D)
Sarkola, Ritva: Kivinen enkeli
Sten, Viveca: Pinnan alla (D)

85 Sarjakuvat
Vähämäki, Amanda: Sisältää 
pieniä osia

Lasten ja nuorten 
tietokirjallisuus
Cacciatore, Raisa: Mieletön 
fiilis: hyvän mielen käsikirja

Kantele, Sylvi: Aapponen: 
haastava aapinen
Kiiskilä, Jani: Ikioma itämeri: 
näkin kengissä pintaa syvem-
mälle
Vuola, Nina: Suloiset askarte-
lut: 26 ihastuttavaa ohjetta
Cruz, Carlos da: Täyttä lauk-
kaa maailman ympäri

Lasten ja nuorten 
kaunokirjallisuus 
(H=hevoskirja, SF=scifi 
ja fantasia, K=kauhu, 
NA=nuorille aikuisille)
Asher, Jay: Kolmetoista syytä 
(NA)
Columbus, Chris: Hurjien tari-
noiden talo (SF)
Evinsalo, Kari: Etsivä Vertti ja 
salakuljettajat
Jalo, Merja: Kadonneen hevo-
sen jäljillä (H)
Keränen, Mika: Maaliviivalla
Kökkö, Hanna: Varjon jäljillä
Marttinen, Tittamari: Viivi ja 
pitkä kuuma kesä
Mäkelä, Hannu: Hevonen joka 
hukkasi silmälasinsa: juhlapai-
nos (H)
Noronen, Paula: Supermarsu 
palaa tulevaisuuteen
Parkkonen, Linnea: 112 – vi-
haan itseäni (NA)
Parvela, Timo: Paten aikakirjat
Rapley, Belinda: Karkulaiset (H)

Lisäksi uusia lasten äänikirjo-
ja, cd- ja dvd-levyjä!

www.lounakirjastot.fi

YPÄJÄN KIRJASTON UUTUUSLUETTELOHIPPO-yleisurheilukilpailujen 15.8.2014 tulokset Siren 10,19. 10. Eemeli Palo-
vaara 10,62. 11. Santeri Rämö 
11,10. 12. Leo Uusitalo 11,25. 
13. Miikka Niinimaa 11,82. 14. 
Mikko Kankare 11,87. 15. Ee-
li Reittonen 12,28. 16. Samuel 
Kallus 13,43. 17. Akseli Hollo 
14,89.

2009 – 2008 synt. pallonheit-
to: 1. Bruno Reittonen 12,60. 
2. Nuutti Viljanen 12,47. 3. Ee-
meli Palovaara 10,92. 4. Miska 
Reunanen 10,29. 5. Sauli Ka-
ven 8,93. 6. Miro Hollo 8,60. 7. 
Leo Uusitalo 8,06. 8. Jere Siren 
7,97. 9. Santeri Rämö 6,99. 10. 
Mikko Kankare 6,78. 11. Erkka 
Reunanen 6,47. 12. Akseli Hollo 
6,19. 13. Miikka Niinimaa 5,55. 
14. Verne Jaakkola 5,40. 15. Eeli 
Reittonen 4,11.

2007 – 2006 synt. 60 m: 1. 
Miro Lindstedt 10,40. 2. Jo-
ni Lindholm 10,79. 3. Mikael 
Paija 10,99. 4. Eelis Männikkö 
11,37. 5. Micky Enqvist 11,68. 
6. Kasperi Sivula 11,71. 7. Juho 
Touru 11,88. 8. Miska Salminen 
11,93. 9. Adrian Kankare 12,03. 
10. Anselmi Karisukki 12,49. 
11. Veeti Erkkilä 12,59. 12. Tuo-
mas Tamminen 13,66. 13. Justus 
Laine 14,39. 14. Jasper Räsänen 
14,49. 15. Veikko Peuhkuri 
14,53. 16. Vili Palm 16,26.

2007 – 2006 synt. pituushyp-
py: 1. Mikael Paija 3,00. 2. 
Juho Touru 2,85. 3. Eelis Män-
nikkö 2,60, Kasperi Sivula 2,60, 
Micky Enqvist 2,60. 6. Veeti 
Erkkilä 2,55. 7. Miro Lindstedt 
2,46. 8. Miska Salminen 2,45. 9. 
Joni Lindholm 2,40. 10. Adrian 
Kankare 2,35, Jasper Räsänen 
2,35. 12. Anselmi Karisukki 
2,27. 13. Justus Laine 2,20. 14. 

Tuomas Tamminen 2,10. 15. 
Veikko Peuhkuri 2,00.
2005 – 2004 synt. 60 m: 1. 
Manu Mäenpää 10,50. 2. Lauri 
Paloposki 10,69. 3. Konsta Vas-
tamäki 11,19. 4. Antti Ylösmäki 
12,24. 5. Konsta Sivula 12,37.

2005 – 2004 synt. pituushyppy: 
1. Manu Mäenpää 3,43. 2. Lauri 
Paloposki 3,18. 3. Konsta Vasta-
mäki. 4. Konsta Sivula 2,18. 5. 
Antti Ylösmäki 1,69.

2003 – 2002 synt. 100 m: 1. 
Hermanni Heikkilä 17,34. 2. 
Pavel Krawczyk 18,55. 3. Jesse 
Vastamäki 18,99. 4. Onni Siren 
19,23. 5. Niko Ylösmäki 19,31. 
6. Juuso Kuivamäki 20,36.

2003 – 2002 synt. pituushyppy: 
1. Hermanni Heikkilä 3,58. 2. Pa-
vel Krawczyk 3,52. 3. Juuso Kui-
vamäki 2,79, Niko Ylösmäki 2,79. 
5. Jesse Vastamäki 2,60. 6. Onni 
Siren 2,57. 7. Jesse Rautio 2,10.

Ypäjän koulujen ja päiväkodin ruokalista  
viikoilla 36 – 38

Viikko 36
Maanantai: kinkkukiusaus, tuoresalaatti
Tiistai: kalapihvit / pyörykät, perunat, tuoresalaatti
Keskiviikko: jauhelihakeitto, pehmeä leipä
Torstai: puuro, hillo / mehukeitto
Perjantai: jauheliharisotto, salaatti

Viikko 37
Maanantai: nakkikastike, perunat, salaatti
Tiistai: uunilohi, perunat, tuoresalaatti
Keskiviikko: lihapullat, perunamuusi, salaatti
Torstai: broilerikastike, perunat / riisi
Perjantai: hernekeitto, pehmeä leipä, juusto

Viikko 38
Maanantai: makkarakeitto, pehmeä leipä
Tiistai: uunibroileri / perunat / broilerikasvispaistos    
Keskiviikko: kasvisruoka, perunat
Torstai: makaronilaatikko
Perjantai: jauhelihakastike / chili con carne / perunat

Ruokaan sisältyy päivittäin leipä, leipärasva, ruokajuoma 
sekä tuore- tai muu lisäke. Ruokalistassa ovat muutokset 
mahdollisia. 

Viikoittainen ruokalistamme on katsottavissa myös  
Ypäjän nettisivuilta osoitteessa:

www.ypaja.fi/kuntalainen/kouluruoka


