Kunnallinen ja seurakunnallinen tiedotuslehti
Jaetaan kaikkiin talouksiin Ypäjällä
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Puh. 050 372 1172
Avoinna: ma–pe 10–18.
Lauantai ja iltatyö sop. mukaan

Parturi-kampaamo-

Wellan
permanentti
ja leikk.

45
4
alk.

Raija Pastell-Fält

Puh. gsm 02 767 3533, 050 347 8448

OLEN LOMALLA 14.–21.9.

SYYSKUU 2009

B

n
ai
m RIS
l
a
PA

100% aito hiuspidennys/
tuuhennus/raidat sinettija kampakiinnityksellä

KAHVIKONSERTTI 6.9.2009

SYDÄMENI TÄNNE JÄÄ

Elisa Pyykkö

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

Laulu ja Harmonikka
Mukana:
Ville Vihko
– piano
Ari-Matti Saira
– harmonikka
Karita Pakarinen
– sello

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

Jessika Pakarinen
– viulu

Tapani Sirén

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

Ypäjän Perttulan koulun juhlasalissa
sunnuntaina 6.9.2009 klo 14.00
Vapaa pääsy ja kahvitarjoilu, ohjelma 2

Ypäjän Kunta

Ypäjän Kotiseutuyhdistykselle

Lämpimät Kiitokset
Vuoden 2009 Perttu ja Kerttu

Kesää vielä muistellen...

Päiväkodin ja esikoulun
ruokalista

KIITOS

JÄTEHUOLTOA

Viikot: 36–40
Viikko 36
Ma: Kirjolohikiusaus, punajuuri-omenasalaatti, persikkakiisseli.
Ti: Lihamureke, perunat, kastike, vihreä salaatti, suklaakiisseli.
Ke: Hernekeitto, leipä, leikkele, vihannes, pannukakku + hillo.
To: Lindströminpihvit, perunat, kastike, perunasalaatti, jälkiruoka
á la Heporanta.
Pe: Merimiespihvit, tomaattisalaatti, puolukkavaahto.
Viikko 37
Ma: Pinaattiohukaiset, perunat, kastike, kiinankaalisalaatti, puolukkaa, marjainen riisivaahto.
Ti: Jauhelihakeitto, leipä, leikkele, vihannes, omenapaistos, vanilliinikastike
Ke: Viipalepaisti, perunat, vihreä salaatti, appelsiinikiisseli.
To: Broileria á la Heporanta, rosolli, pirtelö.
Pe: Kalajuuresvuoka. perunat, tomaattisalaatti, vadelmakiisseli.
Viikko 38
Ma: Paistetut nakit, perunamuusi, kiinankaali-hernesalaatti, persikat, kinuskikastike.
Ti: Paistettua kalaa, perunat, kastike, lehtisalaattia, mustikkakeitto.
Ke: Jauhelihajuureskastike, perunat, kurkku-purjo-omenasalaatti,
jäätelö.
To: Kasvissosekeitto, leipä, leikkele, vihannes, vadelma-päärynäkerma.
Pe: Pyttipannu, vihreä salaatti, ananaskiisseli.
Viikko 39
Ma: Kalapuikot, perunat, kastike, punajuuri-omenasalaatti, hedelmäsalaatti.
Ti: Makkarakeitto, leipä, leikkele, vihannes, ruusunmarjalumi.
Ke: Lihapullat, perunat, kastike, makaronisalaatti, suklaavanukas.
To: Kinkkukiusaus, vihreä salaatti, puolukkakiisseli.
Pe: Kalaa á la Heporanta, perunat, kurkkusalaatti, rahka.
Viikko 40
Ma: Kala-purjokastike, perunat, lehtisalaatti, ananassalaatti.
Ti: Possupata, perunat, tonnikala-riisisalaatti, marjakiisseli.
Ke: Broilerkeitto, leipä, leikkele, vihannes, hedelmä.
To: Italianpata, tomaattisalaatti, jogurtti.
Pe: Jauhelihapihvit, perunat, kastike, italiansalaatti, maitokiisseli,
hillo.

Aluekeräyspisteet poistuvat vuoden 2010 alussa. Liity edulliseen sopimusperusteiseen jätehuoltoon. Maksu jätehuollosta määräytyy astian tilavuuden ja sen tyhjennyskertojen
määrän mukaan. Esimerkiksi 240 litran jäteastian tyhjennyksen vuosikustannus on noin 66 euroa, mikäli tyhjennys
on kerran kuukaudessa.
Jäteastia uusille liittyjille hintaan 42 euroa.
Ypäjäläinen jätehuoltoyrittäjä

YMPÄRISTÖHUOLTO MATTI HOSSI KY
puh. 0400-905682

Leena

Lämpimät kiitokset
huomaavaisuudesta
Sylvi Leino

Kaunis kiitos

Sallilan sähköpojille ripeästä ja tehokkaasta
toiminnasta Ypäjällä Levänmäentiellä.
Riitta ja Harri Haikonen

IKÄIHMISTEN MÖLKKYMESTARUUSKILPAILUT 2009

TAPAHTUMAKALENTERI
Ta p a h t u m a n

SYYSKUU
1.9.–1.10.
4.–6.9.
5.9. klo 10–14

5.9. klo 12.30

6.9.
6.9. klo 14
9.9. klo 13

12.9.
12.–13.9.
19.9.
19.–20.9.
19.–20.9.
20.9.
26.9.
27.9.

p a i k k a

Sirpa Himasen valokuvanäyttely kirjastossa.
Suomenratsujen kuninkaalliset. Hevosopisto.
Kirpputori Ypäjänkylän Seuraintalolla
Ypäjänkylä – Vuoden hämäläinen kylä
2009 kahvitarjoilu. Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry.
YPÄ-hölkkä. Lähtö Pertunkaaren luota.
Ilmoittautumiset kilpailupaikalla klo 11.30
mennessä. Ypäjän Yllätys.
Etera Tourin Finaali. Loimijoki Golf.
Elisa Pyykön konsertti Perttulan koulun juhlasalissa.
Ikäihmisten mölkkymestaruuskilpailut Palvelukeskuksen pihalla. Vanhusneuvosto, Eläkeliitto ja
Ypäjän kunta
Kinkkukilpailu 1. Loimijoki Golf.
Laatuarvostelu. RJL.
Naisten kauden päätöskilpailu. Loimijoki Golf.
Esteratsastuksen hallikilpailut. TEHO.
Perinnekurssi: Työajon perusteet. Osa 4:
Työajon perusteet. Hevosopisto.
Kinkkuscramble. Loimijoki Golf.
4 Mailan Kinkku. Loimijoki Golf.
Esteratsastuksen hallikilpailut. RCC.

Ypäjän ikäihmisten mölkkymestaruuskilpailut pidetään
Palvelukeskuksen pihalla ke 9.9.2009 klo 13.00.
Säävaraus! (Sateen sattuessa varapäivvä pe 11.9.2009 klo 13.00
Kilpasarjat: naisille ja miehille 60 vuotta täyttäneille sekä yleinen sarja.
TERVETULOA!
Vanhusneuvosto, Eläkeliitto ja Ypäjän kunta
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Ypäjäläinen
Ypäjän kunnan ja Ypäjän seurakunnan julkaisema tiedotuslehti Ypäjän kunnan asukkaille.
39. vuosikerta.
Lehden suurin vastuu ilmoituksen julkaisemisessa sattuneesta virheestä on ilmoituksen
hinta.
Päätoimittaja:
Tapani Rasila
Taitto ja oikoluku:
Priimus Paino Oy
Toimituksen osoite:
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5214
fax. (02) 767 7214
email: ypajalainen@ypaja.fi
ILMOITUSHINNAT
Ilmoitukset
0,50 e / pmm + alv
Määräpaikkakorotus
0,10 e / pmm + alv
Toistuvaisilmoitus
joka numerossa
0,40 e / pmm + alv
Yhdistysten ilmoitukset
Maksutta
TILAUSHINNAT
Ypäjän kunnan alueen
osoitteisiin veloituksetta
Tilaukset kotimaahan
20 e / vuosikerta
Tilaukset ulkomaille
Muu Eurooppa
25 e / vuosikerta
Muut maanosat
30 e / vuosikerta
TILAUSOSOITE
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 762 6500
fax. (02) 767 7214
ISSN 1237-2528
Ypäjän kunta
Toimistot avoinna
ma–ke 9.00–15.00
to
9.00–17.00
pe
9.00–14.30
puh. vaihde (02) 762 6500
fax. (02) 767 7214
Ypäjän seurakunta
Perttulantie 10
32100 Ypäjä
puh. (02) 767 3108
fax. (02) 767 3081
Kirkkoherranvirasto
avoinna
ma, ke, to klo 10.00–12.00
ti ja pe suljettu
Diakoniatoimisto avoinna
ti ja ke klo 9.30–11.00
puh. 0400 388 170
PAINOPAIKKA
Priimus Paino Oy
Lokakuun 2009 Ypäjäläinen
ilmestyy torstaina 1.10. Lehteen
tarkoitettu aineisto on toimitettava kunnantalolle perjantaina
24.9.2009 klo 12 mennessä.
Marraskuun Ypäjäläinen ilmestyy
torstaina 3.11.2009.

Seurakunnan
asiat
kirkkoherra
Risto Ahti

Sananen syyskuulle

Syyskuun
kirkonmenot
Messu sunnuntaina 6.9. kello 10. Aiheena on
lähimmäisemme. Jeesus on elämällään ja opetuksellaan esimerkkinä Jumalan rakkaudesta,
joka ylittää kaikki rajat. Päivän aihe sisältää
vetoomuksen, että ei vain sanoja ja lupauksia,
vaan ennen kaikkea tekoja ja totuutta tarvitaan. Elämme vihreän liturgisen värin aikaa.
Kaukana ovat suuret juhlapyhät ja pitkä matka
on vielä jouluaikaankin. Nauttikaamme nyt
syksyisistä kypsistä väreistä luonnossa. Vielä syyskuun ajan raamattupiiriläiset lukevat
tekstejä kirkossa ja muistaakseni vielä lokakuussakin. Ja ajatus Lassi Nummi, Requiem:
”Ihmiset vaeltavat uskoen, epäillen, torjuen ja
aavistellen, kunnes suuri portti aukeaa ja edessä on tie.” Virret: 175, 550: 6, 430: 1–4, 434,
kolehtivirtenä 433, ja ehtoollisvirret vievät
nyt ateriaosastoon 475 ja 476 ja päätösvirsi
543: 4–5.
Messu sunnuntaina 13.9. klo 10. Päivän aiheena on kiitollisuus. Jeesus teki hyvää erityisesti muiden hylkäämille ihmisille.
Niistä ihmisistä, joita hän auttoi, vain harvat
palasivat kiittämään häntä ja tunnustamaan
uskonsa häneen. Joitakuita ihmisiä kiusasi se,
että Jeesus ei toiminut heidän toivomallaan
tavalla, mutta silti Jeesus halusi tehdä erotuksetta hyvää kaikille. Risto on ruskamatkalla,
ja kirkossa on Juho Vuorela, jolta aikanaan
virret tulevat. Ja virret ovat: alkuvirsi 327,
kiitosvirsi 328: 4, päivänvirsi 324, uhrilahjavirsi 321: 1–, ehtoollisvirsi 231 ja ylistysvirsi
329: 1 ja 5.
Sunnuntai 20.9. on päivä, jolloin Risto on
palannut ruskalta ja palvelee pappina kello

”Niin kauan kuin ihminen
elää, hänellä on toivoa.” Saarnaaja 9:4

10 alkavassa messussa (ehtoollinen). Päivän
aihe puhuu Jumalan huolenpidosta. Päivän
virsissä tulee esille seuraavia sanoja: huolehtia, huolenpito, tehdä huolella mutta myös
huolettomuus. Virret: 438, 328: 4, 520: 1–5,
269: 4–6, 312: 1–, ja sitten oikein vanhan ajan
ehtoollisvirret: 225 ja 229. Päätösvirsi 152: 5.
Johdantona 27.9. pyhän ajatuksiin ovat
Jobin kirjan 19: 25 sanat: ”Minä tiedän, että
lunastajani elää. Hän sanoo viimeisen sanan
täällä maan päällä. Ja sitten kun minun nahkani on riekaleina ja lihani on riistetty irti,
minä saan nähdä Jumalan. Saan katsella häntä
omin silmin. Ja silmäni näkevät: hän ei ole
minulle outo. Tätä minun sydämeni kaipaa.”
Sunnuntaina 27.9. klo 10 on messu (Jeesus
antaa elämän on aiheena 17. pyhä helluntaista). Päivän sana: ”Jos me vaellamme valossa,
niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys
toisiimme ja Jeesuksen, hänen Poikansa veri
puhdistaa meidät kaikesta synnistä.” 1 Joh. 1:
7. Ja virret ovat sieltä parhaimmasta päästä:
616: 1–4, 344, 517, 318, 297: 1–, 299 ja 288.
Lokakuussa tulossa: Mikkelinpäivänä
4.10. klo 10 messu ja silloin olisi vanhusten
kirkkopyhä. Sen valmistelut kahveineen ovat
tietysti diakonian vastuuryhmän ja diakoni
Anne Mäkisen harteilla.
Viljelijäin ja tuottajain kirkkopyhä sunnuntaina 11.10. klo 10 ja viikkoa myöhemmin
suurmyyjäiset huutokauppoineen 18.10. heti
kirkon jälkeen klo 11 srk-kodilla.
Asiat kokosi
Risto Ahti

Villin lännen tunnelma Ypäjällä
Ypäjän musiikkiteatterin katsomo on täysin uusiutunut. Oikeastaan vanhaa on jäljellä se
korkea sateenkaari, jossa riitti
Ukko Ylijumalalla totuttelemista Sammon esityksen aikaan vuosia sitten. Tosin kaari
on saanut kaiteen, etteivät villin innokkaasti kulkevat esiintyjät putoa. Nykyisin orkesteri Kari Mäkirinnan johdolla
esiintyy keskeisellä paikalla
kaiken kansan edessä ja reippaat sävelet soivat tämän tästä.
Ehkä tunnetuimpana tuttu laulu: ”Pyssyllä ei miestä saada”.
Entisajan orkesterin paikka
pappilan navetan nurkassa on
muutettu saluunaksi.
Näyttelijät todellakin nauttivat rooleistaan, eihän sitä
jaksaisi kuukausitolkulla harjoitella, ellei ihminen saa siitä
intohimoista nautintoa. Entinen ypäjäläinen, nykyinen
naantalilainen Tuomo Tommi
Vääri, jolle elämä on ollut yhtä teatteria, viettää parhaillaan
50-vuotistaiteilijataivaltaan.
Näyttämöllä on villin lännen
tunnelmaa junineen ja laivoineen. Ja vuosien jälkeen Ypäjän hevoset ovat saaneet entistä näkyvämmän osan, jopa
vaarallisen näyttävällä tavalla.
Ypäjäläinen ratsastuksen opettaja, Annie -pääosan esittäjä,
ampuu omenan pään päältä, ja
intiaanipäällikkö Istuva Härkä
komean pukunsa kera on katseen vangitsija. Muutenkin on
puvuston eteen tehty mahtavasti töitä kymmenien näyttelijöitten hyväksi. Katsojalla ei
tule aika pitkäksi, sillä reipas
meno ampumakilpailuineen
on lähes koko ajan menossa.
Ja uskon että lapset ja nuoret
eivät pääse ollenkaan pitkästymään. Kesäiseen iltaan sopiva,
kevyehkö, jokaisen seurattava
musikaali perustuu historiallisiin tapahtumiin Amerikassa.
Legendaarinen ohjaaja Paavo
Liski on saanut hyvän jatkajan Valtteri Roihasta. Näin kir-

joittelin Forssan Lehdessä ja
kannoin korteni kekoon saadaksemme ihmisiä Ypäjän vanhalle historialliselle pappilan
mäelle.
Ja koko ajan teatterissa olleita jostakin 25 vuoden takaa
on itsensä Pekka Virtanen, joka
jälkikasvuineen oli mukana. Se
on elämänmuoto tuo teatteri
Pekalle. Ja Ypäjäläisen toimittaja Tapani Rasila on ollut
myös aina mukana ja hänen
sukulaisensa Sampsa Jaakkola.
Ja elämää se teatteri on Asko
Vainiolle, ei mies pääse siitä
koskaan irti, riippuvuus suhde
on vahva. Intiaanipäällikkönä
hän kulki näyttämöllä. Ypäjällä
on talkootoiminta voimissaan:
tutut miehet musiikkiteatteripaita päällä kulkivat ja pitivät
mukavaa järjestystä. Niin meni
paita kaupaksi, että itse en saanut sopivaa kokoa. Tosin niitä
juoksupaitoja on kymmenittäin
kaapissa, joten puutteesta ei
ollut kysymys. Suurista juoksutapahtumista kuten teatteristakin saa aina paidan. Suomen
paras kesäteatterien huussi eli

hotelli Helpotus sai kiitosta,
kun kuuntelin ihan vieraitten
ihmisten kommentteja. Ja hevoset olivat elementissään. Taisi kerran pari hevosta karata
alueelta, kun satuin näkemään
hevosten kirmaavan kohti kotiaan. Ja ihmettelen vieläkin sitä
omenan ampumista hevosen
selästä elävän ihmisen päästä.
Olisiko Matti Hokan etevällä
pojalla ollut jotakin tekemistä
asian kanssa?
Ja sitä hevosenpaskaa on
kuskattu muutama kerta valkosipulipellolle. ”Kyllä tämä
hevospitäjä on, sanoi vieraspaikkainen, kun läjän löysi
kirkon portin edestä”. Kuuma kesä on kääntynyt kohti
syksyä ja viileimpiä aikoja. Ja
jäädään odottelemaan seuraavan teatterikappaleen nimeä.
Toivottavasti se on sellainen
että näyttämön koko komeutta
ei tarvitsisi kokonaan purkaa,
vaan sitä voi käyttää enemmänkin hyödyksi kuin pelkästään sitä ”Ukko Ylijumalan”
komeaa kaarta.

Aikanaan kulki maantie Ypäjän ja Loimaan välillä korkean
Mannisten mäen kautta, josta
oli komeat näkymät tasaiselle
peltomaisemalle tottuneelle saviseudun asukkaalle. Muistan
1970-luvun öljykriisin aikaan
pysähtyneen mäelle ja miettineeni että kuinkahan kauan sitä ajellaan autolla ennen
kuin polttoaineet loppuvat.
Jos siihen olisi tullut tulevaisuudenennustaja ja hän olisi
sanonut minulle, että joskus
aikojen päästä sinä hiihdät tällä
tienpohjalla ja pidät hartautta tuolla metsän keskellä laavulla, niin enpä olisi uskonut.
Tai ainakin olisin hätääntynyt:
loppuuko se autoilu ja meneekö se Suomessakin sellaiseksi
että Jumalan sanaa on jossakin
piilossa julistettava. Lempilausahduksekseni tuli tuo päivän
sana, että niin kauan kuin on
elämää, on toivokin olemassa.
Erään kerran vuosia sitten
kävin pitämässä laavuhartau-

den lääninrajan lähellä tuolla
suurella mäellä, jonne Loimaan
Kauhanojan kyläyhdistys oli
rakentanut komean laavun.
Ja monet kerrat olen hiihdellyt vanhalla tiepohjalla, joten
kuvitteellinen ennustus on toteutunut, mutta se ei suinkaan
toteutunut sillä tavalla kuin
joskus 35 vuotta sitten olin
kuvitellut, jos öljykriisin aikaan olisi minulle tuo asia ennustettu. Tie rakennettiin mäen
sivusta meneväksi ja energiaa
on riittänyt ja itänaapurissakin
saa kirkko julkisesti toimia.
Tulevaisuutta on aina vaikea
ennustaa ja usein turhien pelkojen kanssa tulevaisuutta ajattelemme. Mutta edelleenkin
pätee tuo ajatus että niin kauan
kuin ihminen elää, hänellä on
toivoa. Tulevaisuutta ei sittenkään voi täysin ennustaa. Se
on aina toisenlainen kuin tällä
hetkellä ajattelee.
Siunausrikasta syksyä kaikille.
Risto Ahti

Tervetuloa seurakunnan
päiväkerhoon
Syksyn 2009 kerhot alkavat viikolla 36
Tervetuloa seurakunnan päiväkerhoon.
Syksyn 2009 kerhot alkavat viikolla 36
KERHOAJAT
Maanantai
Tiistai		
Keskiviikko
		
Torstai		

klo 9.00–12.00. 		
klo 9.00–11.00. 		
klo 9.00–11.00. 		
klo 12.00–15.00.
klo 9.00–11.00. 		

5-vuotiaat
4-vuotiaat
3-vuotiaat
5-vuotiaat
4-vuotiaat

Mitä kerhossa tehdään?
- hartaushetki
- luovaa toimintaa (piirtämistä, askartelua, liikuntaa,
laulua yms.)
- eväshetki
- vapaata leikkiä
- satu- tai lorutuokio
- loppupiiri
Mitä mukaan kerhoon?
- kerhoreppu / -kassi
- sisätossut (tossuihin on hyvä laittaa lapsen nimi)
- eväät: pieni välipala, juoma on laitettava muovipulloon tai pillimehu
- kerhovihko (vihko annetaan kerhosta)
Perhekirkko 1.10.2009 klo 18.00 Ypäjän kirkossa.
Tervetuloa kaikki mukaan!
Lisätietoja voi kysellä päiväkerhosta 050-304 3926
maanantaista 24.8. lähtien klo 9–15

Risto Ahti

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

Nuoriso- ja rippikoulutyö:
Nuortenillat perjantaisin seuriksella klo 18.00.
Ypäjäläisessä, Forssan Lehden keskiviikon Ypäjän kirkollisissa, kotisivuilla www.ypajanseurakunta.fi
(nuorisotyö) ja koulujen ilmoitustaululla on tietoa seurakunnan toiminnasta.

Ypäjän srk:n diakoniatyö
syyskuussa 2009
Diakoniatoimisto avoinna tiistaisin ja
keskiviikkoisin klo 9.30–11.30
puh. 0400 388 170 diakoni Anne Mäkinen
Tervetuloa seurakunnan kerhoihin syömään edullista
ruokaa ja tapaamaan tuttuja sekä virkistymään henkisesti
ja hengellisesti! Myös palvelukeskuksen hartauksiin toivotaan mukaan laulajia ja soittajia, psalmin lukijoita.
Kultaisen iän kerhon kokoontuu syksyllä joka toinen
torstai klo 11–13 seurakuntakodilla alk. 3.9. Alussa
hartaus, lounas 4 € ja ohjelmallinen osuus.
Työttömien ruokailu seurakuntakodilla joka viikon keskiviikko klo 11.30 alkaen ke 2.9. Lounaan hinta 3 €.
Palvelukeskuksen hartaudet joka toinen keskiviikko 2.9.,
16.9. ja 30.9. klo 13 Hoivalla ja klo 13.30 Ruustinnassa.
Keva-kerho kokoontuu 16.9. klo 12.
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Vuonna 1959 ripille
LEO MIKAEL HÄIHÄLÄ päässeiden 50-vuotisjuhlatilaisuus
Hänet tunnettiin nimellä Mikko:

Kylmänä huhtikuisena lauantaina vajaat pari viikkoa ennen
vappua siunattiin haudan lepoon Mikko Häihälä 77 vuoden iässä. Itsekin pitkään mietin että kuka on Leo Häihälä,
kun kanslisti ilmoitti että 18.4.
olisi hautajaiset. Kylällä sitten
kuulin että Häihälän Mikko on
poisnukkunut.
Sanoin että Leo sinne päivyriin on merkitty, mutta ei
Mikkoa, jonka itsekin tunsin.
No, selvisihän asia nopeasti.
Mikko syntyi aikanaan esikoisena maanviljelysperheeseen 16.3.1932. Ja sen jälkeen
syntyivät sisar Mirja ja veljet
Pentti ja Juhani. Kaikkihan
Pentin tuntevat Perttulassa,
miehen jolla oli keväällä pihallaan suuri määrä metsäkoneita.
Enpä ollut niin suurta määrää yhtaikaa nähnytkään hänen
varastorakennuksen edessä. Ja
tiedoksi nyt jo tässä vaiheessa,
että ensi talven kinkerit ovat
Juhani Häihälässä.
Leo Mikael meni naimisiin
6.9.1959 Loimaalla syntyneen
Anneli Kyllikki Sahlstenin
kanssa ja avioliitosta syntyivät
esikoisena Hanna-Leena sekä
pojat Pekka ja Timo. Kuusjoen
puolessa on aina ollut innok-

kaita metsästäjiä, sillä onhan
siellä suunnalla tuo ampumaratakin. Ja jopa lapset pääsivät
joskus isän mukana pupumetsälle. Ihmisten kertoman mukaan Mikko oli sosiaalinen ja
hyväntahtoinen ihminen. Hän
oli myös musiikin ystävä ja
instrumenttina oli erityisesti
haitari. Maaseudun ihmisillä
on monenlaisia kädentaitoja ja
kerrotaan Mikon osanneen vihtojen tekemisen salat, jotka hän
sitten opetti eteenpäin. Ja hän
sai pajupillin soimaan, mikä ei
ihan yksinkertainen asia ole.
Sen tiedän itsekin kokemuksesta.

Maidonkuljettaja
meijeriin

Mikko Häihälä kuljetti vuosia
maitoa meijeriin traktorin peräkärryllä. Ja varmaankin noilla
maitoreissuilla hän kuuli meijerillä monia asioita ja tapahtumia ja paluumatkalla toi tietoa
ja myös meijerillä myytävää
tavaraa, voita ja muutakin.
Itsekin muistan Vaulammin
meijerillä kymmenet maidon
tuojat, jotka odottaessaan vuoroaan juttelivat asioista, sitten
maidot kaadettiin meijerin säi-

lytystiloihin ja samalla tehtiin
ostoksia kuten voi, joppi ja
joskus taisi olla myös juustoa
myynnissä. Monesti myös Häihälän lapset pääsivät isän mukana maitoreissuille. Ja itsekin
muistan odottaneeni leikkikavereita hetkeksi maitokuskien
mukana Vaulammilla. Aikanaan maitotonkat vaihtuivat
suuriin maitotankkeihin ja kuljetussysteemit muuttuivat. Se
tiesi Häihälän kohdalla uusien
ammattien etsimistä ja työ löytyi turvesuolta. Syksyisin oli
viljan kuivausta säkkikuivurissa ja keväisin tukkien sahailua
laudoiksi kun meijerireissu oli
tehty. Maidon kuljetus oli niin
selviö, että vanhin Mikon lapsista ilmoitti opettajalle isän
nimeksi maito-Mikko.
Itse muistan Mikko Häihälän monesti ihmisten kanssa
juttelemassa keskustassa pankin edessä. Maaseudun kylästä
oli aika ajoin tultava asioita
hoitamaan ja ihmisten kanssa
tarinoimaan. Ja torialue on se,
jossa varsinkin kalakauppiaan
tai pullamyyjän tulessa riittää
miesväkeä asioita kuntoon laittamassa.

Elokuisena
sunnuntaina
23.8.2009 kokoontuivat Ypäjän
kirkkoon vuonna 1959 ripille
päässeet rippikoululaiset. Paikalle oli saapunut n. kolmasosa
silloisista rippikoululaisista.
Mukana olleista osa asui Ypäjällä ja lähitienoolla, Kangasalla, Turun ympäristössä sekä
pääkaupunkiseudulla.
Rippikirkossamme oli lämmin tunnelma ja kirkon tähtitaivas säteili meille kauniisti.
Kirkonmenojen ja ehtoollisen
jälkeen oli vuorossa kokoontua
sankarivainajien muistopatsaalle laskemaan kukkavihko.
Sankaripatsaassa on 169 ypä-

jäläisen sankarivainajan nimi,
myös oman isäni Veikko Vainion nimi. Hän kaatui sodassa
v. 1944 Laatokan pohjoispuolella.
Tämän jälkeen siirryimme
seurakuntakodille nauttimaan
hyviä kahvipöydän antimia,
ja muistelemaan mitä kaikkea
olikaan 500 vuoden aikana tapahtunut.
Kirkkoherra Risto Ahti piti
tilaisuudessa puheen ja kertoi
mukavia kertomuksia matkan
varrelta. Keskustelimme ja
saimme esittää hänelle kysymyksiä, joihin hän vastaili mukavan humoristiseen tapaansa.

Ohjelmassa seurasi esittelykierros, jossa kukin kertoi itsestään ainakin nimensä ja nykyisen asuinpaikkansa. Vaikka
ei oltu tavattu 50 vuoteen, niin
tunnistaminen oli yllättävän
helppoa, tutut piirteet tulivat
muistoista esiin nopeasti.
Veisasimme kauniin, jo lapsuudesta saakka tutun virren
”Soi kunniaksi luojan” kanttori
Markus Leppälän säestyksellä.
Kiitämme lämpimästi Ypäjän seurakuntaa tilaisuuden järjestämisestä.
Syysterveisin
Pirjo Paija
Helsinki

Risto Ahti

Miehet Köllintiellä ja Suomelantien lähellä:

TUOMO JA EINO
Jokainen muistotilaisuus on
aina erilainen. Sellainen oli
keväällä kauniina päivänä
Köllissä lähellä Paijan maatilamatkailua. Aurinko paistoi
ja kevät teki tosiaan tuloaan.
Pienellä joukolla olimme Tuomo Nikolai Toivosen kodissa
ja veisasimme paljon. Tuomo
oli syntynyt 18.10.1947 Ypäjällä ja koulua hän kävi Levällä ja sitten kansalaiskoulua
Perttulassa Liisa Isoiitun aikaan. Rippipappina oli Toivo
Roivas. Kaksi sisarta ja yksi
veli hänellä oli. Aikaan Tuomo avioitui 1970, ja yksi poika ja pojanpoika on hänellä.
Aikanaan Leena Reittonen oli
kirjoittanut kirkonkirjan perhelehteen ammatiksi nosturinkuljettaja. Ja tosiaan eräänlaisena
reissaavana työmiehenä hän
oli mm. Puolimatkalla ja sitten Olkiluodon ydinvoimalan
rakennusvaiheessa. Töitä hän
teki myös Helsingissä ja sitten
viimeksi ennen eläkkeelle menoa Humppilan ovitehtaalla.
Erilaisia maa- ja metsätöitä
hän teki taloissa, ja myös rakennushommia riitti. Aikanaan
vanhemmat kuolivat ja hän
osti kotipaikan asunnokseen
ja juuri siinä talossa lähellä
Paijaa ja Leppälahtea pidettiin muistoseurat, kodikkaat
sellaiset. Juttua piisasi menneiltä ajoilta aina nykyaikaan
saakka. Muutamaan päivää
ennen 60-vuotisjuhlia hän sai
kuulla sairaudestaan. Hän pärjäili kotonaan ja kotihoito auttoi tarpeen tullen. Vuosi sitten
syyskuussa hän muutti Palvelutalon rivitaloyksiöön, jossa
olivat mukavuudet. Ja lopuksi
vielä hetkeksi hoivalle kunnes
28.3.2009 elämä päättyi. Petri poika, yhdessä pojanpojan
Henrikin kanssa jäivät lähimpänä suremaan. Tosi paljon
muitakin ystäviä ja kavereita.
Joku onkin sanonut että Tuomo

oli hyväsydäminen ja auttavainen, ja hänellä oli hyvä muisti
näön ja kuulon kera loppuun
saakka.

Eino Einari Paloposki

Paijan maatilamatkailun Areenalla pidettiin myös Einon
muistotilaisuus kesäkuun kauneimpana päivänä, Kustaan
päivänä 6.6.2009 Hänkin oli
vielä suhteellisen nuori ja Eino
syntyi Nousiaisissa 3.5.1941.
Häneltä jäi vaimo ja kaksi tytärtä ja lastenlapsia neljä. Myös
yksi Riihimäellä asuva sisar.
Hän oli kirjoilla Raisiossa,
mutta Ypäjä oli hänelle paljon
rakkaampi kuin Raision alue.
Pikkupoikana, oikeastaan vauvana hän lähti Karjalaan vanhempiensa mukana välirauhan
aikaan, kunnes tuli se toinen
evakkomatka vatsaan kesällä
1944. Monien mutkien kautta
perhe saapui Ypäjän asemalle,
jossa hän vietti lapsuutensa.
Hänen harrastuksiinsa kuuluivat metsässä samoilu ja kalastaminen. Kavereitten kanssa
mentiin Äijälammelle saakka
sinne Talastuvan taakse Jokioisten rajalle. Jos nyt ollaan
samassa Äijälämmessa.
Töitä Eino teki nuoresta pitäen ja turvesuo oli eräs kohde.
Hän oli Kalle Laihon kuormaauton kuskina. Ja sitten Turku
veti nuoren miehen puoleensa,
tuli avioliitto, johon kaksi tytärtä syntyi. Kuljettajana hän
oli edelleenkin: rekka-autoa
ajettiin pohjoismaihin ja myöhemmin linja-autoa.

Elämä on kiinni
sekunneista

Vuonna 1990 sydäninfarkti iski
Einoon, ja siitä alkoivat monenlaiset sairaudet. Sain kuulla että Eino Paloposki sai 19
vuotta lisää elinaikaa. Pienestä

oli kiinni tuo elämän jatke.
Ja sitten muistin että joskus
sumuisena päivänä jossakin
1974 tienoilla ajelin onnittelemaan Paloposkelle ja jouduin
vaikeasta paikasta Ypäjää tuntematta ylittämään rautatien.
Kun olin ylittänyt minulle
oudosta paikasta junaradan ja
oli kova sumu, niin yhtäkkiä
ihmettelin kohinaa ja kolinaa
takanani. Mitä ihmettä: siellä meni juna. En ollut yhtään
nähnyt tai kuullut junan tuloa
sumun ja paikan tuntemattomuuden takia. Pienestä ja muutamasta sekunnista se elämä on
kiinni. ja sitä lisäaikaa on tullut
jo 36 vuotta Ypäjällä. Melkein
kaksinkertainen määrä kuin oli
Eino Paloposkella.
Elämä jatkui sairauksien
aikana Eino Einarilla. Lapset
lähtivät maailmalle ja vaimon
kanssa kuljettiin jopa Lappiin
hiihtämään. Eino oli asuntovaunuilija, ja pitkiä reissuja
tehtiin Suomeen ja Pohjoismaihin. Tuo talo asemalla on
ollut 1982 alkaen Paloposkien
kesäpaikkana, jossa on viihdytty ja hänen nuorisonsa on siellä
myös halunnut kesiä viettää.
Sinne mökkiraitille hänen matkansa sitten lopulta päättyikin.
Eino oli luonnon ystävä ja jopa
siellä Perhon metsän laavulla mielellään käyntiin. Itsekin
olen siellä käynyt, kun Ypäjän metsänhoitoyhdistys vietti
vuosijuhliaan Kaarlo Heinon
johdolla eräänä kuumana kesäpäivänä. Eino mielellään
omaistensa kanssa kävi alueen metsissä marjastamassa.
Silloin totesin tyttärille, että
pitääpä minunkin lähteä sinne
joskus marja-aikaan. Silloin
minulle sanottiin, että siellä on
karhu liikkeellä. Sanoin että
olen Sallassa nähnyt karhun
luonnossa vapaana, enkä yhtään pelkää. Tosiaan Paloposken kesämökin takametsissä

Rippikoululaiset ryhmäkuvassa muistopatsaan edessä.

Pirjo Paija ja Pentti Reittonen laskivat kukkavihon sankarivainajien muistopatsaalle.

on tavattu karhun jälkiä. Jopa
Eino on joskus löytänyt puun,
jota karhu on raapinut ja kynsinyt. Sanoin että olen jopa Afrikassa vaeltanut reittejä, jossa
paikallinen vetäjä on vähän
väliä kertonut eläimen nimen
joka on tätä tai tuota raapinut
tai kihnuttanut. Luonnon ystävä näkee metsässä monenlaisia

asioita, kunhan vain malttaa
pysähtyä katselemaan. Nyt on
parasta aikaa samoilla syyskesän metsissä. Ja toivotaan
että molemmat miehet, Tuomo
ja Eino, suhteellisen nuorina
kuolleet saavat levätä rauhassa
monien työpäivien jälkeen.
Risto Ahti
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Hevosystäväinseuralla menestyksekäs kesä
Ypäjän Hevosystäväinseuran
jäsenten hevoset menestyivät
raveissa hienosti kesän mittaan. Huippuhetket koettiin
elokuun alussa Lappeenrannan kuninkuusraveissa, missä
ypäjäläistammat Oktaavia ja
Marimin veivät kuningatarkilpailun kakkos- ja kolmostilan.
Taisto Nurmion ja Lauri Malisen omistama ja Malisen valmentama ja hollolalaisen Kari
Venäläisen ohjastama tamma
Oktaavia oli jo heinäkuun ensimmäisenä päivänä antanut
esimakua huippukunnostaan rikkomalla suomenhevostammojen
3100 metrin suomenennätyksen.
SE-tulos kirjataan nyt lukemin
1.25,8.
Lappeenrannan kuningatarkilpailussa Oktaavian sijoitukset
kolmella osamatkalla olivat 7, 2
ja 4 ja kokonaiskilpailussa kakkossija Ravikuningattaren tittelin voittanutta I.P.Vipotiinaa
1,6 sekuntia hitaammalla kokonaisajalla. Oktaavian suoritus oli
Hevosystäväinseuran historian
paras tähän mennessä. Vuoden
1995 kuninkuuskilpailussa Taisto Nurmio ohjasti valmentamal-

laan, MTT:n kasvattamalla ja
omistamalla Pysterillä kolmannen sijan.
Terhi Haukivaaran ja Esa
Heikkisen omistama ja Heikkisen valmentama ja somerolaisen Arto Hammarin ohjastama
Marimin saavutti kuningatarkilpailussa sijat 2, 3 ja 7, mikä
tuotti kokonaisajassa kolmannen
sijan. Mariminin erinomaista
Lappeenrannan menestystä edelsi jo onnistunut kilpailukausi.
Kaiken kaikkiaan ypäjäläistammojen suoritus Lappeessa oli
erinomainen, ehkä jopa ylitti
ennakko-odotukset.
Oktaavian saavuttama menestys on taas yksi sulka hattuun
ypäjäläiselle hevoskasvatukselle: tamma on MTT:n kasvatti
ja edustaa Siittolan valtakunnallisesti arvostettua kantaemä
Kevan linjaa. Tältä samalta
linjalta tulee mm. Matti Honkosen kuluneena vuonna hyvin
menestynyt ori Kokeva. – Kaiken kukkuraksi myös ravikuninkaan tittelin voittaneen Patrikin
Muiston emälinja on ypäjäläistä
kasvatusta! Kuningasoriin kolmas emä on Arvo Kedonperän
kasvattama Vespu, ja sen isä

Veteraaniampujat ratkoivat
Pohjoismaisia mestaruuksia
Ruotsin Åsbro Jaktskytteklubbenin ampumaurheilukeskuksessa viime viikonloppuna.
Suomalaiset ampujat olivat
kilpailuissa omaa luokkaansa
voittamalla kaikki kirkkaimmat mitalit.
Ypäjäläinen veteraaniampuja Reijo Heinonen ampui

Hevosystäväinseuran paita toimi myös ”huutosakin” kannustusjulisteena. Tässä kuninkuusravien expossa Hevosopiston
esittelyosastolla Ypäjän hevostalouskoulun entinen oppilas,
nykyisin Hevosopiston agronomiopettaja Marjatta Lähdekorpi.
Siittolan tähtijuoksijaori Vesku,
yksi kantaemä Kevan pojista.
Kuningatarkilpailumenestyksen ohella ypäjäläismenestystä
lisäsi Janina Seppälän ohjastama
ja Erja Mattilan sekä Maria Seppälän omistama poniori Gumi-

no, joka voitti Lappeenrannassa
isojen ponien Suomenmestaruuden.
Kuningatarkandidaattien kannattajajoukko ja Hevosystäväinseura valmistautui kuninkuusraveihin hankkimalla tammojen

Perttulan koulun 6. luokan leirikoulu Kannonkoskella 4.–8.5.2009
Perttulan koulun kuudes luokka vietti onnistuneen leirikouluviikon viime toukokuussa
Kannonkoskella leirikeskus
Piispalassa. Mukana oli 19 oppilasta ja huoltojoukoissa Eija,
Esa ja Juha. Viikon ohjelma
oli laadittu oppilaiden toiveiden mukaan, ja mukana oli
paljon liikuntaan ja luontoon
liittyviä aktiviteetteja. Tässä
otteita oppilaiden leirikoulupäiväkirjoista, joita viikon aikana ahkerasti kirjoitettiin.

Sunnuntai 3.5.

Huomenna lähdetään leirikouluun!
Nyt vasta sen tajuaa. Tätä on kolme vuotta odotettu. Tavarat on pakattu ja laukku valmiina lähtöön ja
vielä, kun selviäisi pitkästä yöstä
ja saisi edes vähän unta, eikä missään nimessä saisi päästää perhosia vatsassa valloilleen. Jännittää
millainen paikka Piispala oikein
on. -Kepa -

Maanantai 4.5.

Aamulla herättyäni vatsaa nipisti
ja mielessä pyöri ajatuksia: Onkohan kaikki tavarat mukana, millainen paikka se on jne. Ruokakaan
ei maistunut kunnolla ja hoputin
äitiä viemään minut nopeasti koululle. Koululle tultuani, melkein
kaikki olivat jo siellä. Tavarat pistettiin bussin tavaratilaan. Matka
sujui nopeasti, pelasimme korttia
ja katsoimme kaksi elokuvaa: Ice
Age 2 ja Kunfu Panda.
Perille saavuttua paikka oli
ihan erilainen, mitä olin kuvitellut. Tarja lähti käymään respassa
ilmoittautumassa ja hakemassa
kämppien avaimet. Odotimme sen
aikaa bussissa. Open tultua takaisin, lähdimme kämpille. -HensuKun saimme avaimet, alkoi hirmuinen tavaroiden raahaaminen
huoneisiin. Kun tavarat oli hädin tuskin saatu sisälle, piti lähteä
syömään. Minusta oli ihan hyvää
ruokaa, kanakastiketta ja riisiä.
Olimme varanneet liikuntasalin ja
pelasimme sählyä ja koripalloa.
Pojat voitti, mut tytöt ei ottanu
tosissaan. Kaikki pelasivat hyvin.
Ennen liikuntasaliin menemistä
saimme ampua jousipyssyillä ja
ekoaseilla. Illalla pääsimme saunaan ja uimaan. Paistoimme myös
saunatuvalla makkaraa ja lauloimme. Tuli nukkumaanmenoaika,
mutta kai me vähän koputtelimme
pojille naapuriin. Vihdoin nukahdimme. -Jenni-

Tiistai 5.5.

Aamulla nukuimme pommiin,
mutta onneksi Tero herätti meidät.
Ekaksi menimme gps-suunnistukseen, joka oli hauskaa ja aika
helppoa. -Jesse V.Siinä oli ryhmät, joilla kaikilla
oli ”gepsi” tai niin ohjaaja sitä

vekotinta nimitti. Eli se oli tietynlainen navigaattori, johon oli syötetty rasteja. Niillä sitten etsittiin
rasteja. -JenniMeillä piti tänään olla melontaa, mutta se peruuntui jäiden takia. Tilalla oli frisbeegolfia. Aluksi en pitänyt siitä yhtään, mutta
viidennellä rastilla aloin pitää lajista. -Antti A.Sen jälkeen meillä oli seinäkiipeilyä ja minä pääsin puoleenväliin tornia, mutta otteeni lipsahti, joten en päässyt eteenpäin
ja putosin. Jotkut pääsivät sinne
ihan päähän asti. Torni oli, jopa
13 metriä korkea. Se oli rankkaa,
kun piti olla käsivoimaa niin paljon, että jaksoi kiivetä sinne asti!
-Emilia K.Toinen päivä oli ihan kiva.
Ateriat olivat tänäänkin hyviä ja
tänään oli todella liikuntapäivä.
Tänään oli geoetsintää, frisbeegolfia ja kiipeilytorni. Geoetsintä
oli aika kivaa, mutta märkä metsä
oli huono. Frisbeegolf oli todella
hauskaa ja kiipeilytorni oli nyt
siinä ja siinä. Päivä oli mukava.
-Tero P.-

Keskiviikko 6.5.

Tosi kiva päivä! Ohjelmassa oli
korukivenhionta, vesiseikkailu,
curling ja karting. -MatskuKello 9.00 alkoi korukiven hionta. Me saimme kaikki valita
itse korukiven, jota leikkasimme
ja hiomme erilaisilla hiomapapereilla. Kivet kiillotettiin lopuksi,
jonka jälkeen korukivet jätettiin
liimattavaksi. -KepaSitten oli lounas, jonka jälkeen
lähdimme vesiseikkailuun. Ensin
menimme saunaan, jonka lattia oli
ikävän kuuma. Altaille oli tehty
erilaisia pisteitä, joissa piti tehdä
jotain hauskaa tavallisesta uimisesta poikkeavaa. Meidät jaettiin
ryhmiin, ja aloimme tehdä tehtäviä. Tehtäviä oli esimerkiksi
erilaiset hypyt ja yhdessä isolla
uimapatjalla virtauksen läpi meneminen. -NikoKun vesiseikkailu oli ohi, siirryimme Curlingiin. Curling paikka sijaitsi samassa rakennuksessa
kuin uimahallikin. Curlingissa
liu’utetaan isoa kiekkoa ja yritetään saada se keskelle punaista tai
sinistä ympyrää. Toiset hankaavat
kiekon edellä jäätä, koska silloin
kitka vähenee jäästä ja kiekko liukuu paremmin. -SeveKeskiviikko iltapäivällä lähdimme kartingiin vähän matkan
päähän Piispalasta. Kun saavuimme paikalle, siellä odotti nainen, joka kertoi meille ohjeet ja
säännöt. Sitten puimme kypärät
ja niskatuet. Minä ajoin ekassa
ryhmässä. Ajaminen oli tosi kivaa.
Katsoimme vielä loput kolme ryhmää ja kaikki olisivat halunneet
ajaa vielä uudestaan. -PetraTytöt tulivat kartingista taksilla
ennen poikia ja taksi lähti hakemaan poikia. (Matka kesti yhteen-

Reijo Heinonen
ampui kaksi
PM-hopeaa

sä n. 30 min) Tarja-ope osti tytöille
jäätelöt. Istuuduimme päärakennuksen katokseen syömään niitä.
Syödessämme opelle tuli mieleen,
että voisimme tehdä pojille jonkinmoisen jekun. Sitä mietimme,
kunnes päätimme mennä kaikki
nurkan taakse piiloon. Sitten vaihdettiin suunnitelmaa, että kolme
tyttöä menisivät poikia vastaan ja
sanoisivat huolestuneena: ”Tulimme taksista vähän muita jäljessä.
Ope lupasi jäätelöt, ja kaikki muut
paitsi me lähtivät juoksemaan päärakennukseen (Siellä oli kioski).
Menimme perässä, mutta ketään
ei näkynyt. Yritimme etsiä, mutta
turhaan.
Kun suunnitelma oli vihdoin
valmis, odotimme poikia kuumeisesti. Odotus oli pitkästyttävää.
Me odotimme ja odotimme, kunnes taksi näkyi rakennusten välistä. Nopeasti hajauduimme erilleen,
jotta näyttäisi siltä, että etsisimme
muita. Kun taksi kurvasi pihaan
kävelimme huolestuneet ilmeet
kasvoillamme poikien luo. Kun
kerroimme koko jutun, oli siinä
miltei pakko nauraa, mutta pokka
piti. Esa kaivoi kännykän huolestuneena kännykän taskusta ja soitti
Tarjalle. Tarja sanoi, että ”Nyt on
pojille rastitehtävä etsiä muut.”
Pojat lähtivät melkein puolijuoksua etsimään. Kun joku löysi heidät, ope neuvoi olemaan juonessa
mukana. Kun vielä viimeisetkin
pojat olivat jyvällä missä muut
tytöt olivat, huomasimme että Antero puuttui. Pian Antero löytyi ja
Henrikan kanssa kerroimme koko
jutun. Taas oli naurussa pidättelemistä, kun Antero sanoi: ”Olisi
muutakin tekemistä kuin juosta
likkojen perässä ympäri Piispalaa”. No onneksi ne poloiset saivat
palkaksi jäätelöt. -JenniTyttöjen jäynän jälkeen Eija
ja Tarja 0tekivät lettutaikinan. Illalla menimme rantasaunojen luo
ja paistoimme ja söimme lettuja
isossa mökissä. Useimmat letut
olivat mustia ja maistuivat hiileltä.
Mutta hyviltä. -Toni-

Torstai 7.5.

Seuraava aamu alkoi aamupalalla,
niin kuin tavallista. Sen jälkeen
oli taas hetki vapaata, kunnes lähdimme päärakennuksen tiloissa
olevaan teatterimaskeeraukseen.
Parina minulla oli Jenni. Ensimmäiseksi minä tein Jennistä jonkun
ihme tyypin ja sitten Jenni maalasi kasvoni klovniksi. Oli hauskaa, kun sai tehdä toiselle maskin.
Laitoimme myös hiukset. Heti
maskeerauksen jälkeen menimme
syömään maskit päällä. Jotkut katsoivat ja jotkut nauroivat, mutta
emme välittäneet. Ruokailun jälkeen menimme pesemään maskit
pois. -JassuLounaan jälkeen meillä oli
Stunt-rata. Siinä ei tarvittu melkein ollenkaan käsivoimia ja sitä
olisi voinut luulla pidemmäksi ja

vaikeammaksi. Vain yksi este oli
sellainen, jota minä 140 cm pitkä neiti en pystynyt suorittamaan.
Ohjaaja oli hyvä, sillä hän selosti
kaiken selkeästi. Kunnon venyttely alussa ei tehnyt pahaa kenellekään ja lämpimillä lihaksilla oli
hyvä suorittaa rata. -SiiriSitten menimme kuntosalille.
Teimme siellä pareittain jumppatyylisiä tehtäviä, jotka olivat kivoja. Lopuksi saimme testata kuntosalin laitteita. Meille annettiin
myös laput, joihin saimme kirjoittaa ideoita Piispalan kehitykseen.
-NikoKuntosalin jälkeen menimme
keilaamaan. Keilauksessa haimme
ensin sopivat keilakengät, minkä
jälkeen menimme ryhmiin. Olimme mökeittäin eli minä, Antti, Toni, Janne, ja Joona. Antti voitti.
-AnteroKeilaradoilta
päästyämme
valmistauduimme jalkapalloon.
Päätimme pelata tytöt vastaan
pojat(jostain syystä en tässä kohtiin yllättynyt) Tytöt voittivat
pistein 4-1. Voittoon oli kolme
syytä: 1. meillä oli Esa (valvoja)
maalissa, 2. Janne nyrjäytti nilkkansa ja 3. me tytöt ollaan vaan
niin hyviä jalkapallossa. Ei vaan.
Kaikki pelasivat hyvin ja täytyy
myöntää, että pojat ovat oikeastaan tosi kova vastus eikä heidän
pelissään olut mitään naurettavaa
tai surkeaa. -SiiriTorstai-iltana suuntasimme heti hikisen jalkapallo-ottelun jälkeen perinnesaunalle. Saunassa
oli kynttilävalaistus ja pesuvedet
isoissa saaveissa. -KepaSiellä me istuimme kuin kanat
orrella yhdellä rivillä molemmin
puolin saunaa. -HetuliPoikien kosto! Esa (huoltaja)
käski laittaa tyttöjen silmille jonkun siteen, esimerkiksi paidan.
Sitten meidät asetettiin jonoon.
Me otimme kiinni kaverista ja
lähdimme matkaan. Kun olimme
liikkeessä, Esa kertoi, että meidän
pitäisi arvata missä olemme. Se
oli hankalaa ja pelottavaa, kun oli
vain tuntoaisti, mutta me tytöt selviydyimme kunniallisesti. Sitten
palasimme perinne saunalle jossa
”opet” piti leirikasteen. Tunnustelimme ja maistelimme kaikenlaista
silmät peitettyinä. Se oli jännää.
-Suvi-

nimillä varustetut ”kerhopaidat”.
– Paidat loppuivat pahasti kesken, kun tilaaja ei arvannut niiden kohtaavan niinkin suurta kysyntää. Ensi kesän Oulun kuninkuusraveja varten (24.–25. heinäkuuta 2010) paitoja hankitaan
varmasti suurempi erä! Oktaavia
ja Marimin ovat palautuneet hyvin kesän urakasta, ja aloittavat
vähitellen valmistautumisen ensi vuoden kuningatarkilpailuun.
kasta oli hyvin kuoppaista tietä.
Monille tuli paha olo ja osa oksensikin.
Kun saavuimme Ähtäriin, monilla ei ollut enää paha olo. Menimme syömään hotelli Mesikämmeneen. Ruokailu oli melkoinen
yllätys; Oli pizzaa, ranskalaisia,
nakkeja, lihapullia, tacosipsejä
yms.
Sitten lähdimme eläinkierrokselle. Siellä oli monenlaisia
eläimiä. Oli lintuja ja nisäkkäitä,
kasvissyöjiä ja petoeläimiä. Muistaakseni saukot ja majavat nukkuivat pesässään kerällä. Siellä oli
myös 8 näädän poikasta, jotka olivat menettäneet emonsa. Ne makasivat söpöllä kerällä pesässään
ja vaihtelivat asentojaan.
Sudet olivat ihan kuin koiria.
Ne käyttäytyivät samoin, kun
olivat rauhallisia. Luulin ennen
leirikoulua, että visentti on joku
majavan tapainen, mutta sehän on
melkein kuin biisoni. Kun katsoin
hirvien aitaukseen, luulin suurta,
makaavaa hirviurosta kiveksi.
Meille esiteltiin karhu. Karhulla oli kolme söpöä poikasta.
Kolmen poikasen saaminen ei
ole kovinkaan yleistä karhuilla.
Karhuemoa ei oltu opetettu mitään temppuja tekemään, mutta
ruokaa se osasi hienosti pyytää;
Se otti etutassullaan takatassunsa alta kiinni ja ikään kuin ve-

PM-hopeaa sekä villikarjun
normaalijuoksussa että sekajuoksussa. Lisäksi hän ampui
PM-pronssia hirven kertalaukauksissa sekä parilaukauksissa.
Heinonen palkittiin myös sarjan Y-70 parhaana ampujana.
Jokioislainen Risto Suonpää ampui myös hyvin sarjassa
Y-65 sijoittuen hirven parilaukauksissa hienosti viidenneksi.

Tammat nähdään syksyn mittaan
kilpailemassa mm. A.V. Marttilan tammasarjassa.
Ypäjän Hevosystäväinseura
järjestää jäsenilleen kuluneen
kesäkauden muisteluihin ja tulevan toiminnan suunnitteluun
keskittyvän illanvieton 26. lokakuuta. Tästä tarkempaa tietoa
löytyy lokakuun Ypäjäläisestä.
PL

nytteli. Poikaset olivat ylisöpöjä.
Näimme myös poikasten isän. Se
oli poikasten emoa huomattavasti
suurempi. Ensin se makasi vähän
aikaa aitauksessaan, mutta sitten
se heräsi meidän iloksemme. Kun
se istui häkissään, ihan kuin se
olisi meinannut koko ajan kaatua
taaksepäin.
Sitten kierros kohta jo loppuikin. Kävimme vielä ostamassa
matkamuistoja putiikista. Sitten
lähdimme bussilla kohti Ypäjää.
-HetuliKotimatka oli pitkä, mutta hauska. Katsoimme elokuvan
Happy feet, joka oli ihan hyvä elokuva. Matkan loppupäässä Tampereella kävimme syömässä Hesburgerissa. Matkalla Juha, Antti,
Jenni ja Jasmin kertoivat vitsejä.
Kun pääsin pitkän matkan jälkeen
kotiin, jätin laukun eteiseen ja menin huoneeseeni nukkumaan. Ja
kaikki elivät onnellisena elämänsä loppuun asti! Sen pituinen se.
-JanneLeirikoulusta jäi meille kaikille
hienoja elämyksiä ja kokemuksia.
Kiitos vielä vanhemmille, jotka
innokkaasti osallistuitte monen
vuoden
rahankeruutalkoisiin,
mainiolle huoltojoukolle ja ennen
kaikkea teille nykyiset Perttulan
seiskalaiset, jotka yhdessä teitte
leirikoulun, jota on mukava vielä
vanhanakin muistella. -Tarja V.-

Tulevat formulatähdet valmistautumassa lähtöön.

Perjantai 8.5.

Heräsin jo 6.30 ja istuin sängyllä
miettien täydellistä viikkoamme.
Mielestäni viikko oli onnistunut
todella hyvin ;)
Vähän ennen seitsemää aloin
pakkaamaan loput tavarat laukkuihin. Jennin herättyä menimme
aamupalalle, jonka jälkeen taas
pakkaamaan. Lähdimme Ähtäriin
vähän ennen yhdeksää. -HensuOli hiukan haikeaa lähteä Piispalasta mahtavan viikon jälkeen,
mutta oli kotiinkin ihan kiva mennä. Ensimmäinen puoli kotimat-

Kasvomaalauksista syntyi todellisia taideteoksia.
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Pertunpäivät 2009
Perjantai
”Jalalla koreasti”
Tämän vuoden Pertunpäivät käynnistettiin vauhdikkaan viihdyttävällä tapahtumalla. Hameenhelmat
heilahteli ja herrat pokkasivat, kun
Pertunpäivien tansseja pyörähdeltiin Paijan Maatilamatkailun
Areenalla. Alkuillasta iltamyöhään joukko tanssitaitoisia nautti
orkesterin sävelistä ja rytmeistä.
Kotimatkalla mielissä soivat sulosävelet, jotka siivittivät seuraavaan päivään.
Lauantai
”Kirput, kisat ja mäkiautot”
Tämän vuoden Pertunpäivät avattiin lauantain osalta melkoisella
”hulinalla” Pertunkaaren urheiluareenalla. MLL:n järjestämässä
kirpputoritapahtumassa oli suorastaan tungosta heti alkumetreistä
alkaen. Tunnelma oli kuin suuremmillakin markkinoilla, tavarat
vaihtoivat omistajaa melkoista
haipakkaa. Myyjiä oli saapunut
hallin täydeltä ja kaikki varmaankin olivat muutaman tunnin antiin
erittäin tyytyväisiä, niin asiakkaat
kuin myyntitiskin toisella puolella
olevatkin.
Pertunkaaren urheilukentällä käytiin samanaikaisesti lasten
Ypäjän Yllätyksen järjestämät
yleisurheilukilpailut. Lajeina oli
mm. juoksua, korkeutta, pituutta
sekä pallonheittoa. Nuorin osanottaja taisi olla Palikkalasta reipas
Heikkilän Helmi, ikää pari vuotta.
Tomerasti hän nousi ainakin palkintopallille noutamaan palkintomitalinsa ja taisi siinä velipoika
Hermannikin ottaa pari mitalia
omassa lajissaan. Osanottajia kisoissa oli melkoisen lailla, vaikkakin lisää olisi mahtunut mukaan
kisoihin.
Pertunkaaren yläkentällä oli
valmiina polle talutusratsastusta
varten ja hyvinhän tuo polle sai
tehtäviä päivän mittaan.
Samalla aukiolla oli myös
nähtävillä tulevan mäkiautokisan
osanottajien vauhdikkaan näköiset
menopelit. Vanhin taisi olla Reittosen valmistama ”sitikka” vuodelta 1975, jonka ohjaimiin valmistautui Kuivamäen Juuso (auto
valittiin muuten mäkiautokisan
yleisösuosikiksi). Uusin ja tuorein
taisi olla Jaakkolan Sampsan menopeli, josta maali ei vielä ollut
tainnut ehtiä kuivuakaan.
Mäkiautokisa käytiin iltapäivällä kahden kierroksen kilpailuna
ja voittajaksi nopeimmalla ajalla
selvisi jo aiemmin mainittu Sampsa Jaakkola. Kilpailun palkintojen

jako samppanjasuihkuin varustettuna järjestettiin Ypäjän torille, toritapahtuman yhteydessä.
Jatkoa mäkiautokisalle odotetaan ensi vuonna ja suuremmalla
osanottajakaartilla, joten ei kuin
kipinkapin rakentelemaan talvikaudella uljaita menopelejä tulevia
koitoksia varten.
”Torikauppiaat, magia, ja rytmit”
Torille oli tänä vuonna saatu reilut
parikymmentä myyjää ja kaikkia
suosi mahtavan lämmin kesäinen
elokuun sää ja vieläpä ilman vesisadetta (joskus on vesivirrat meinanneet vielä torimyyjien teltat
mukanaan). Myyjät ja asiakkaat
saivat tehdä kauppoja ja niin hunajat, saippuat, jäätelöt, letut ja vieläpä makeat ja suolaiset saattoivat
livahtaa asiakkaiden laukkuihin
myyjien hykerrellessä tyytyväisinä ja suut messingillä.
Ypäjän yön tapahtumiin siirryttiin kellon viisareiden osoittaessa 18. Kuntamme johtaja Sinikka
Malin nousi esiintymislavalle puhumaan avaussanoja. Kunnanjohtaja Malin totesi Ypäjän yön kuuluvan jo perinteeseen, sillä olihan
Ypäjän yö jo 9:s järjestyksessään.
Malin toivoi tapahtuman onnistuvan. Hän oli hieman huolissaan
nuorisostamme. Päihteiden käyttö on huolestuttavasti lisääntynyt
nuorisomme keskuudessa. Hän
velvoitti meitä kaikkia kantamaan
vastuuta nuoristamme ja pitämään
heistä huolta. Lopuksi hän toivoi
että viihtyisimme Ypäjän yön eri
tapahtumissa.
Kunnanjohtajan jälkeen olivat
vuorossa musisoivat orkesterit joita paikalle oli saapunut peräti kolme. Paikalla olivat: Good Grief,
Bluesstroke sekä Tollo & Pelottomat. ”Vanhat parrat” aloittivat
illan esiintymisen ja ilta huipentui
nuoremman väen viihdyttäjiin.
Vauhdikkaat ja mukaansa tempaavat vanhat ja uudet rytmit kaikuivat ja raikuivat esiintymislavan
kovaäänisistä. Meno oli välillä
”hurjaa” niin lavalla kuin katsomossakin.
Yleisö sai varmaan sitä mitä oli
tullut hakemaankin, ainakin mitä
yleisön reaktioista saatiin havainnoida.
Humppilalainen taikuri Miika
Ahlqvist sai yleisön välillä hieraisemaan silmiään. Hän näytti
kuinka eripituisista naruista saatiin
taikasuolalla yhtä pitkiä ja kuinka
viisikymppisistä saatiin yhtäkkiä
yksi viisisatanen. Se oli sitä magiaa.
Taikuuden aja musiikin ohessa
torille oli saatu reippaita, rytmikkäitä, taitavia, palkittuja ym. ym.
tanssijoita, eli esiintymisvuoro

oli Ypäjän ”omalla” tanssiryhmä
Uniquella. Yleisö (varsinkin miespuolinen) oli haltioissaan ryhmän
esityksiin. Miten he voivatkaan
olla niin hyviä, peräti SUPERhyviä. On hienoa että Ypäjältä on
löytynyt ryhmä joka voi olla esillä
niin paikallisesti kuin ulkopaikkaisesti viemässä tanssikulttuuria
eteenpäin ja näin ollen Ypäjää
”maailmankartalle”. Onnea heille
ja menestystä valitsemillaan areenoilla.
”Viihdykkeet miekalla ja ilman”
Sumopainit, Pomppulinnat (Haavissa), taidenäyttely (Leena ja
Anne), arvauskilpailu ja Tainan
tarjoukset sekä LHUA ym. Suomi
Designilla, avoimet ovet, iltamusiikit, runot (kirkko / kirjasto),
kotiseutumuseo ja vieläpä kaiken
lisäksi pelastuslaitoksen ilmakyydit nosturissa ja sokerina pohjalla (vaikkakin illan aluksi) fakiiri
/ kahlekuningas / miekannielijä.
Siinä tämän vuoden Ypäjän Yön
saalis. Kaikki onnistui yön osalta
ilman haavereita, ja aamun koitteessa jokainen oli onnistunut saamaan itsensä pois keskustan teiltä
ja kujilta, ja aamulla Ypäjän yöstä
oli vain muistot jäljellä ja puhdas
Perttulantie ja tori.
Sunnuntai
”Rippilapset”
Aamulla perinteisesti 50 vuotta
sitten ripille päässeet kokoontuivat
suurella joukolla Ypäjän kirkkoon
kuulemaan Kirkkoherra Risto Ahdin saarnaa ja laulamaan tuttuja
virsiä sekä sen jälkeen seurustelemaan ja vaihtamaan kuulumisia
ja nauttimaan emäntien laittamia
herkkuja.
”Museo, valjakot ja Kerttu &
Perttu”
Iltapäivällä suuntasi osa ihmisistä
Perttulan koululle ja osa kotiseutumuseolle. Koululle mentiin katsomaan Ideateatterin valmistamaa
näytelmää Timppa, Tomppa ja
Kuningaskalastaja. Näytelmän oli
sponsoroinut Ypäjän osuuspankki.
Kotiseutumuseolla oli vuorossa
iloinen iltapäivä. Musiikista vastasi museolla ”Hanurimainingit” eli
harmonikkaa soittivat Pihlajaniemen Elmi ja Jokelan Sari. Forssan
museon johtaja Lauri Pohjakallio
piti esitelmän museoista ja lisäksi oma museoasiantuntijamme ja
museohengetär Lahja Ahvo kertoi
kotiseutumuseostamme.
Museorakennuksiin kaikilla oli
mahdollisuus tutustua Leppäsen
Päivin opastuksen kera koko ilta-

päivän ajan. EL:n Ypäjän yhdistys
oli tuonut paikalle mölkkypelin,
jota kaikki halukkaat saisivat kokeilla, kuinka tarkka se heittokäsi oikeastaan onkaan. Valjakkoajelusta ja talutusratsastuksesta
saivat nauttia ne jotka uskalsivat
kyyteihin mennä. Suut makeaksi sai Kuusjoen kyläyhdistyksen
reippaan mukavien henkilöiden
järjestämästä kahveepöydästä.
Iltapäivän päätteeksi yleisön
eteen saatettiin oikein valjakkokyydillä Ypäjän Kotiseutuyhdistys
ry:n hallituksen valitsemat vuoden
2009 Kerttu ja Perttu eli Sylvi
Leino ja Pekka Moisander. Molemmat nyt valitut henkilöt ovat
ansioituneita kotiseututyöntekijöitä. Luovutetun Karjalan Muolaa
on heille molemmille tuttu paikka,
Sylville jopa syntymäpaikka. Pekka on useampana kesänä järjestänyt talkooporukkaa Muolaaseen.
Pekka Moisander on myös aikaansaanut muistokivet eri puolille
Ypäjää. Kivet kertovat siirtolaisten
tulosta Ypäjälle.
Molemmat henkilöt ovat mukana eri yhdistystoiminnoissa jäseninä ja puuhamiehinä. Pekka lähinnä
talouspuolen asiantuntijana ja Sylvi esim. Veteraanien naisjaoston
puheenjohtajana. Onnittelumme
vain molemmille ja tavataan eri
tapahtumissa tulevankin vuoden
aikana. Perinnerakentamisesta
kunniakirja annettiin jälleen vuoden tauon jälkeen ja tänä vuonna
tämän kunniakirjan saivat Ypäjänkylästä (kylä joka on ollut ”tapetilla” muutenkin tänä vuonna ja
aikaisempinakin vuosina) Sorrin
tilan kiinteistön omistajat sisarukset Tuula ja Raimo Suonpää. He
ovat kunnostaneet taidolla, tiedolla ja asiantuntemuksella sekä
museoviraston ohjeiden mukaan
omistamaansa kiinteistöä. Onnea
ja menestystä heille valitsemallaan
(välillä jopa hikisellä) tiellä entisöinnin parissa. Kaikki palkitut
saivat kunniakirjat ja kukkaset.

p a i k k a

Veteraanituvan näyttelytila Tähkässä oli esillä Leena Nikkasen
taidetta sekä Anne Kolinkannan savitöitä.

”Loppukaneetti”
Suurkiitos KAIKILLE yhteisesti ja erikseen (jokainen ottakoon
tästä oman kiitoksensa) Pertunpäivien ja Ypäjän yön tekijöille
ja ennen kaikkea päivin ja illoin
liikkuneille Ypäjäläisille ja heidän
ystävilleen. TE teitte tapahtumista
onnistuneen. Olkaa mukana myös
ensi vuonna jolloin juhlimme Ypäjän Yötä kymmenennen kerran, eli
on tulossa juhlavuosi 2010.
				
Keijo Leppänen, juontaja
vapaa-aikalautakunnan
puheenjohtaja

Good Grief (Olli Laakio, Marko Vainio, Arto Mäkinen ja
Markku Nissilä) aloitti ”comebackin” Beatles-klassikolla
Ticket to Ride.

Tanssiryhmä Unique valloitti yleisönsä taidokkailla ja
monipuolisilla esityksillään.

Huiman esityksensä päätösnumerona kahlekuningas,
fakiiri ja miekannielijä
Jari Tapanainen vapautui
pakkopaidasta.

Ta p a h t u m a n

Juuso Kuivamäki varikolla mäkiautokilpailun ykkösosuuden
jälkeen.

Ypäjän Kotiseutuyhdistys ry:n valitsemat
KERTUT ja PERTUT

Kuvassa oikealta vuoden 2009 Perttu ja Kerttu, Pekka Moisander ja Sylvi Leino, sekä Sorrin
talonpoikaistaloa vaalien kunnostaneet sisarukset Tuula ja Raimo Suonpää.

Ypäjän Yössä Kutomolla

pahvilaatikossa oli seppä Jouko Muuronen. Oikein vastanneita oli 5.
Kaikkien osallistuneiden kesken arvotut tuotepalkinnot
voittivat Eliisa Virolainen ja Matti Aromäki.
Kiitos kaikille ja hyvää syksyä.
Taina ja Heikki

Ypäjän Yön 2009
mölkkykisa

1. Inga Santakangas
5 kierrosta
2. Hannu Saarinen arvottu 10 kierrosta
3. Annikki Tuura arvottu 10 kierrosta
Palkinnot toimitetaan voittajille. Kilpailuun osallistui 15
joukkuetta.

Vuosi

Kerttu

Perttu

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Lahja Ahvo
Leena Reittonen
Aliisa Äijälä
Annikki Heinävirta
Kirsti Laaksonen
Aune Mäki-Uutela
Marja-Leena Ojala
Hilkka Mäkilä
Taina Hokka
Elvi Rajala
Taina Kuivamäki
Sylvi Leino

Hannu Linnala
Lauri Markkula
Heikki Heikinaho
Ilkka Teperi
Antti Hossi
Pentti Laaksonen
Aamos Ojala
Tauno Kössi
Risto Ahti
Reino Toukola
Aimo Mäkinen
Pekka Moisander
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Vasara ja nauloja
Haja-asutusalueen kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelyt
Vuodet ne vierivät ripeästi. Jätevesiasetuksen suhteen asetettu
määräaika 1.1.2014 lähestyy uhkaavasti. Se koskee siis kaikkia
haja-asutusalueen asuinrakennuksia, mökkejä, tupia, saunamökkejä, saunoja, kokoontumistiloja
tmv., joista syntyy jätevesiä. Järjestelmien uusimista/tehostamista
on tapahtunut hitaaseen tahtiin,
mutta hieman sentään (15 kpl/v).
Määräajan lähestyessä järjestelmien suunnittelijat, laitevalmistajat,
laiteasentajat jne. ovat täystyöllistettyjä sillä seurauksella että kustannukset väkisin nousevat. On
syytä mainita että annetut määräykset ja vaatimukset eivät ole
muuttumassa mihinkään. Se oli
aikoinaan kuulemma ministerin/
avustajan antamaa väärää tietoa
julkisuuteen. Sitä huhua on siis
turha jatkaa. Turhaa on myös odottaa uusia puhdistusmenetelmiä.
Valmistajat laittavat uusiin kuoriin
jo olemassa olevia menetelmiä ja
markkinoivat käänteen tekevällä
uudella laitteella.

Valtioneuvoston asetuksessa
on määritetty seuraavat puhdistusvaatimukset; orgaaninen aine
(BHK7) 80 %, kokonaisfosfori 85 % ja kokonaistyppi 40 %.
Kunnille on annettu mahdollisuus
päättää pienemmistä puhdistusvaatimuksista alueilla, jotka eivät
ole pohjavesialueiden ja vesistöjen
läheisyydessä ja harvaan asutuilla
alueilla. Ypäjän kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä asetettiin
ko. alueilla puhdistusvaatimukset;
orgaaninen aine (BHK7) 80 %,
kokonaisfosfori 70 % ja kokonaistyppi 30 %. Asetuksessa on
määritetty lähtötaso, josta puhdistusta lähdetään selvittämään;
orgaaninen aine (BHK7) 50 g/d,
kokonaisfosfori 2,2 g/d ja kokonaistyppi 14 g/d.
Merkitsevää jätevesijärjestelmän puhdistustarpeessa ja vaatimuksissa, on syntyvien jätevesien laatu ja määrä (rakennuksen
varustelu). Käyn muutamalla esimerkillä tavanomaisia yleisimpiä
vaihtoehtoja jätevesien minimikä-

sittelyyn, huomioiden Ypäjän olosuhteita.
Vesijohdottomat mökit tai
saunat, joissa on kantovesi. Rakennus ei sijaitse pohjavesialueella eikä vesistön läheisyydessä.
– Syntyvät jätevedet
– ei paineellista vettä
– saunan pesuvedet
– mahdollisesti tiskialtaan pesuvedet
– ei suihkua, ei lämminvesivaraaja tmv.
– kiinteistöllä kuivakäymälä
esim. asiallinen puusee
Vedet ovat siis vähäisiä. Tällöin riittävä järjestelmä on yksiosastoinen sakokaivo ja suodatus-/
imeytys maastoon. Imeytyksen
onnistuu joko erillisellä harmaavesi suodattimella tai imeytyskaivolla tai imeytysputkella, mikäli
maaperä sen sallii.
Mökki tai sauna, jossa on
paineellinen vesi. Rakennus ei
sijaitse pohjavesialueella eikä vesistön läheisyydessä.
– Syntyvät jätevedet
– paineellinen vesi
– saunan pesuvedet
– tiskialtaan pesuvedet
– suihku
– kiinteistöllä kuivakäymälä
esim. asiallinen puusee
Syntyy siis ns. harmaita vesiä.
Jätevesijärjestelmäksi sopii esim.
sakokaivo ja suodatuskenttä.

Mökki tai sauna, jossa on
paineellinen vesi. Rakennus ei
sijaitse pohjavesialueella eikä vesistön läheisyydessä.
– Syntyvät jätevedet
– paineellinen vesi
– saunan pesuvedet
– tiskialtaan pesuvedet
– suihku
– vesi wc
Jätevesijärjestelmä vastaa tässä
tapauksessa asuinrakennuksen jätevesijärjestelmää.
Asuinrakennuksen jätevesijärjestelmän rakentamiseksi
löytyy sitten runsaasti vaihtoehtoja niin järjestelmien osalta kuin
valmistajiakin. Vaihtoehtoja ovat;
– yksiviemärijärjestelmä; 3
osastoinen sakokaivo + suodatuskenttä + fosforisaostus
– kaksiviemärijärjestelmä,
mustat vedet; umpikaivoon harmaat vedet; sakokaivo + suodatuskenttä
– kuivakäymälä/ kompostoiva
käymälä/ haihduttava käymälä+
harmaat vedet; sakokaivo+ suodatuskenttä
– laite- tai pienpuhdistamot;
muutama esimerkki mainitakseni
Biolan, Ecolator, Goodwell, Green
Rock, Jita, Pipelife, Raita, Uponor,
Wehoputs, Äijä.
– umpikaivo sis. täyttymisen
ilmoitusjärjestelmän
Laite- ja pienpuhdistamojen

Kanta-Hämeen pelastuslaitos

Turvallisuusnurkka

kuin se perinteinen paristokäyttöinen varoitin, koska sen asennus
vaatii paikalle sähköasentajan, joka kytkee kiinteän sähkön varoittimeen. Kyselin tuossa esimerkin
omaisesti yhdestä sähköfirmasta
asiaa ja heidän arvionsa oli, että
varmaan noin 200,- eurolla asia
hoituu paikkaan kuin paikkaan.
Toinen hiukan kalliimpi turvalaite, joka helposti maksaa itsensä
takaisin on melko uusi suomalainen innovaatio. Se on liesituuletin,
jolla on monta hyvää ominaisuutta. Turvaliesituulettimen älykäs
lieden virranhallintajärjestelmä
huolehtii päälle unohtuneesta liedestä katkaisemalla liedestä sähköt. Liesipalon yllättäessä turvaliesituuletin sammuttaa alkavan
palon tehokkaasti, nopeasti ja
siististi. Turvaliesituulettimessa
on automaattinen lapsilukko, joka
ehkäisee lieden tahatonta käyttöä.
Ainutlaatuinen lapsilukko sijaitsee
liesituulettimessa lasten ja kotieläinten ulottumattomissa. Näillä
ominaisuuksilla tässä LounaisHämeen alueellakin palokunnalta
hoituisi pois vähintään yksi hälytystehtävä joka viikolta. Näitä ns.
’nakit ja muusi’ -keikkoja todella
ajetaan kohtalaisen paljon vuositasolla. Syyt ovat moninaisia.
Dementoitunut ikäihminen on voinut unohtaa perunat hellalle kiehumaan lähtiessään kauppaan. Tai
yöllä kapakasta kotiin tuleva aikamiespoika laittaa yöpalaa hellalle
valmistumaan ja menee hetkeksi
sohvalle odottamaan eväiden valmistumista. Ja 45 minuutin kuluttua pihapiiri on täynnä lamppuautoja. Tuollainen laite maksaa jo
vähän enemmän eli pelkkä laite jo
noin 500,-, mutta jos sillä saadaan
esimerkiksi yksin asuvan ikäihmisen elämään lisäturvaa, lienee
kyseessä asia, jota ei oikeastaan
voi rahassa edes mitata.
Vaikka juttuni painottuukin nyt
teknisiin vempaimiin, en todellakaan ole mikään markkinointimies ja korostan edelleen, että
turvallisuus on aina viime kädessä
kiinni meistä ihmisistä ja meidän
käytöksestämme. Tekniikka vain
jaksaa esimerkiksi valvoa paremmin ympäri vuorokauden kuin me
ihmiset.
Toivottelen kaikille Ypäjäläisen lukijoille turvallista alkavaa
syksyä!!
Mikko Malin
palomestari

ylempikoulutus. Lisäksi on suotavaa että suunnittelijalla on käytynä jätevesijärjestelmään liittyvä
syventävä koulutus. Suunnittelija
selvittää ja tutustuu kiinteistöön,
ehdottaa omistajalle soveltuvia
jätevesijärjestelmiä. Kiinteistön
omistajan tehtäväksi jää, päättää
rakennettava jätevesijärjestelmä.
Jonka pohjalta suunnittelija mitoittaa, laatii tarvittavat suunnitelmat
ja tarvittaessa täyttää lupahakemukset ja jopa sovittaessa hakee
toimenpideluvankin. Varsinkin
laite- ja pienpuhdistamosuunnittelijoilta löytyy ns. ”avaimet käteen” palvelua, joka kattaa suunnittelusta käyttöönottoon lupineen
päivineen.
Lisätietoa jätevesiasioista löytyy mm. SYKE:n puhdistamosivustolta, josta löytyy lisää tyyppihyväksyttyjä laitevalmistajia ja
muuta hyvä tietää asiaa (www.
ymparisto.fi > Vesivarojen käyttö > Vesihuolto > Haja-asutuksen
jätevedet > SYKEn puhdistamosivusto).
Ei ole siis syytä jäädä odottelemaan jätevesijärjestelmien
hintojen nousua, vaan ryhdyttävä
toimeen.
Jukka Laaksonen
rakennustarkastaja

		

Ypäjän Karjalaisseura ry

		

TUPAILTA

maanantaina 7.9.2009 klo 19.00 Kaija ja Kalevi
Moisanderilla, Ristikuja 4.
Tervetuloa kaikki mukaan!

Ypäjän yötä ja päivää
Kai se on myönnettävä, että syksy
hiljalleen alkaa tulla kun pellot
täyttyvät puimureista ja viljakuormista ja linnut vaihtavat Suomen
maisemat etelämpänä oleviin talvikoteihinsa. Laulussa sanotaan,
että vielä on kesää jäljellä ja ainakin lämmintä tuntuu riittävän pitkälle iltaan. Ypäjän yö oli ja meni
ja ymmärtääkseni se meni todella
hienosti. Uusi aika lauantai-ilta /
sunnuntaipäivä tuntui oikeastaan
aika hyvältä valinnalta. Kokonaisuus oli tiiviimpi kun välissä ei ollut lauantaipäivää ilman sen kummempaa ohjelmaa. Tapahtuma
vaikutti varsin siistiltä ja väkeä oli
hyvin liikkeellä eli varmasti ohjelmakin oli onnistunut. Pelastuslaitoksen osastollakin oli kävijöitä
erittäin mukavasti ja osastollamme
käytiin vilkasta keskustelua turvallisuusasioista. Kiitokset vielä
kaikille, jotka osoittivat mielenkiintoa toimintaamme kohtaan.
Säät suosivat tuotakin tapahtumaa ja kaikkineen ilmat ovat
tänä kesänä olleet varsin mukiin
menevät muidenkin tapahtumien
kannalta. Teatterilaisena muistan,
että ainoastaan yhtenä iltana kastuimme oikein kunnolla. Kesän
kovin ukonilmakin osui vasta
elokuun loppuun. Iltaisin pimeys
alkaa kuitenkin tulla yhä aikaisemmin ja siksi on taas se aika
vuodesta kun kannattaa tarkastaa
kaikki valaisimet ja vaihtaa ehjät lamput palaneiden tilalle. Niin
kotona kuin siellä naapurikylässä
asuvalla vanhalla tädilläkin.
Vanhalle tädille voisi hankkia
kyllä hiukan lisäturvaakin asuntoon. Nythän kotona asutaan yhä
pidempään ja yhä huonompikuntoisina. Helmikuun alusta tuli voimaan määräys, jonka perusteella
uusiin tiloihin, joissa yövytään,
pitää asentaa sähköverkkoon liitettäviä palovaroittimia. Vähintään
yksi jokaiseen kerrokseen ja yksi
jokaista 60 m2:ä kohti. Tällaisen
kikkareen voisi ostaa sille vanhalle tädille vaikka synttärilahjaksi,
koska silloin ei tarvitse kiipeillä
tuoleille eikä pöydille, että saa
pariston vaihdettua. Ja tädin lonkka ei murru pöydältä pudotessa ja
täti voi asua kotonaan pidempään
ja yhteiskunta säästää laitoshoitokustannuksissa ja vaikka mitä.
Kyseessähän on siis suorastaan
yhteiskunnallisesti merkittävä,
kunnan veroprosenttiin suoraan
vaikuttava ’hyvä työ’. Tällainen
laite toki maksaa vähän enemmän

pääperiaatteet ovat pitkälti samanlaisia. Valmistajilla on myös laitteistoja, joita voi laittaa nykyisiinkin kaivoihin. Puhdistamon valinnassa on syytä kiinnittää huomiota
ainakin muutamaan seikkaan. Erityisesti kannattaa varmistaa että
puhdistamo on tyyppihyväksytty
(CE) (myös malliltaan). Typpihyväksynnässä puhdistamolle on
ilmettävä seuraava numerosarja
SFS-EN 12566-3 (CEN 2005).
Em. merkki takaa että asetuksella asetetut puhdistusvaatimukset
täyttyvät. Huomatkaa markkinamiehet saattavat tietämättään mainostaa SFS-EN 12566-1 tai -/A1,
mutta se on ainoastaan sakosäiliön
(umpisäiliön) tyypitys, joka kertoo
että tavara pysyy ja säiliö kestää.
Vielä huomioita, jotka liittyvät
laitteen tavanomaiseen käyttöön.
Selvitä siis ainakin; takuuasiat, ongelmatilanteissa lähin huoltoliike,
seurantatiheys laitteella (käynnit
laitteistolla), prosessin kestoaika
kun tavaraa ei tule(lomamatka),
häiriön ilmoitusjärjestelmä, annosteltavan kemikaalin saatavuus,
huoltotarve.
Lupapuolesta on mainittava
sen verran että jätevesijärjestelmän rakentaminen, tehostaminen
ja uusiminen vaativat aina toimenpideluvan. Ensin täytyy löytää
pätevä suunnittelija, ammattikoulutukseltaan rakennusmestari tai

Lettutäti

kiittää asiakkaitaan Ypäjän Yön torilla
Syöpäyhdistyksen teltalla.

MANNISTEN KYLÄKERHO
LC Ypäjä / Kate, YHO ja Ypäjän Hevosystäväinseura
yhteistyössä järjestävät

HARJOITUSRAVIT
Ypäjän raviradalla sunnuntaina 13.9. klo 13.00
Pääsynmaksu 5 e, sisältää ohjelman.
Ravintola Ajomestari avoinna, makkaranpaistajat paikalla!
TERVETULOA

KIRPPUTORI
Ypäjänkylän Seuraintalolla la 5.9.2009
klo 10–14
Ypäjänkylä
Vuoden hämäläinen kylä 2009
tarjoavat kahvitt Seuraintalolla la 5.9.2009 klo 10–14.
Tervetuloa!
Järj. Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry

kokoontuu Sinikan ja Lassin kutsusta Tuottajain tuvalla
tiistaina 8.9.2009 klo 18.
Tervetuloa uimaan ja saunomaan ja muutenkin iltaa
viettämään.
Ypäjän Sotainvalidit ja Naisjaosto

TUPAILTA

Veteraanituvalla tiistaina 22.9.2009 klo 15.00.
TERVETULOA!

Jumpat alkavat
maanantaina 7.9. klo 19.00 Kartanon koululla.
Vetäjänä Päivi Saarikoski.
TERVETULOA kaikki mukaan.
Järj. Ypäjän Naisvoimistelijat

PUMPPITREENI
kaiken ikäisille 17.9. alkaen Kartanon koululla torstaisin
klo 19.15.Vetäjänä Eeva Mikkola Koski TL:stä.
3 e / kerta / jumppaaja.
TERVETULOA kaikki mukaan!
Järj. Ypäjän kunta ja Ypäjän naisvoimistelijat

Piilikankaan uimalan
”ruoppauskokous”
sunnuntaina 13.9.2009 klo 13.30 Tuottajain tuvalla.
Aloitetaan pullakahvilla.
Kaikki asiasta kiinnostuneet tervetuloa tutustumaan Piilikankaan lammen ja ympäristön tilanteeseen. Suunnitellaan yhdessä pusikoiden siivoustalkoot ja aikataulu lammen ruoppaamiselle. Tarkoituksena on saada asia kuntoon
tämän vuoden puolella.
Ruoppauskokoukseen tervetuloa muiltakin kyliltä Ypäjältä,
ja erityisesti kuntapäättäjiä toivotaan mukaan.
Kuusjoenkulman kyläyhdistys

KIITOKSET
kuluneesta kesästä 2009 kaikille uimakoululaisille
ja heidän perheilleen sekä kaikille tapahtumissa ja retkillä mukana olleille!
Kiitokset myös yhteistyökumppaneille Ypäjän
kunnalle ja MTK Lounais-Hämeelle.
Ensi kesänä tehdään myös vähintään yhtä
hieno reissu kuin Bengtskärin majakkareissu.
Kuusjoenkulman kyläyhdistys

Opiston työkausimaksun arvontaan osallistuneista onnetar
suosi seuraavia henkilöitä:
Ypäjän Yössä: Anneli Löfstedt
Lukuvuoden avaustapahtumassa: Anja Perälä
Onnea voittajille ja kiitos kaikille osallistujille!

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO
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MTK Lounais-Häme tiedottaa

Hyrsynseudulla tapahtuu...

Tiedote syyskuu 2009

Kukas toi mahtaa olla, kovin on tuttavallinen. Iloiset silmät katsoivat
kohti, ”Muistat sie minnuu?” kuului kysymys. Voi hyvä ihme, Peuhkurin
poikii! Muutamassa sekunnissa yhteiset asiat kohtasivat toisensa.
Kymmenet vuodet heittivät kuppikeikkaa ja elettiin taas vauhdilla
menneessä. Istumapaikat muistettiin, mäenlaskupaikat oli tiedossa
samoin pallopelit ja hyppyruudut. Muistettiin lapsuuden leikit ja nuoruuden kokemukset… ”Täll on oikei maailma kivvaa”, kovast kiitteliit
ko lähtiit pois. Meidän juhannustansseissamme on kyse perinteistä,
siksi me onnistumme luomaan tunnelman. Hymyilyttää, kun muutaman korkinkiertämisen jälkeen lähdetään rohkeasti tanssimaan ja
porukoissa nauretaan. Yhteys oli ja on. Kiirettä ei ole. Mitä lähempänä aamu sarastaa, sitä läheisemmäksi kaveriksi muututaan, jopa ystäviksi. Kiitos uusille kyläläisille jotka ovat saumattomasti hitsautuneet
paikkakuntaan kiinni ja lähteneet mukaan. Hui, nyt vasta tajuan miksi
Hyrsynkulmalla on sanottu olevan parhaat tanssit. Kauan se kesti,
onneksi vilkaisin kesällä peiliin ja huomasin itsekin kuuluvani niihin
entisten aikojen muistelijoitten joukkoon. Ei edes heinätanssien sade
pystynyt huuhtomaan muistoja pois. Onneksi sentään muutamat muutkaan eivät pelästyneet suvista sadetta. Kankareella Laurin markkinoilla pääsi taas onneksi muistelemaan menneitä aikoja ja jakamaan
kulmakunnan perinnetietoutta nuoremmalle polvelle. Kävi miten
kävi, elämän perusasiat eivät iästä ja perinteistä huolimatta muutu
mihinkään. Hyvät pärjäävät ja parhaat selviytyvät voittajina, niin on
ollut ja tulee olemaan. Kaikesta huolimatta suuntaan luottavaisesti
tulevaan kesään. Tavataan siellä!
Kiitos tästä kaikesta kuuluu kesän tapahtumiin osallistuneille.

Viljelijöiden Vesijumppa 2009 loppuvuosi: Vakiovuoro
perjantaisin kello 11.30 Forssan Vesihelmi. Päivämäärät
syksyllä 2009: 18.9., 25.9., 2.10., 9.10., viikolla 42 ei ole
jumppaa syyslomien takia, 23.10., 30.10., 6.11., 13.11.,
20.11., 27.11., 4.12., 11.12. Jumppaa on siis 12 eri kertaa.
Voit ostaa joko 10 kerran pakettilippuvihon tai maksaa yksitellen aina kun käyt. Hinnat ovat seuraavat: 10 kerran
lippuvihko MTK:n jäsenille 50 euroa (lisäksi saat 2 kertaa
kaupanpäälle!), 10 kerran lippuvihko ei MTK:n jäsenille 60
euroa (lisäksi saat 2 kertaa kaupanpäälle!), 1 kertalippu
MTK:n jäsenille 6 euroa, 1 kertalippu ei MTK:n jäsenille 7,5
euroa. Tämä 10 kerran lippuvihko täytyy ostaa Vesihelmestä joko perjantaina 18.9., kun menette ensimmäisen kerran jumpalle, tai jos ette silloin kerkiä, niin voitte mennä
VK-Fysioon (osoite Kutomonkuja 2 A1) ostamaan sen
henkilökohtaisesti. ”Altaan reunalta” tämän 18.9. jälkeen ei
lippuja myydä kuin ainoastaan tasarahaa vastaan. Koettakaa kuitenkin ottaa se lippuvihko, koska se on erittäin
edullinenkin! Myöskään ilta-mahdollisuutta ei ole unohdettu.
Voit mennä tällä samalla yllä mainitulla lipulla myös iltajumppiin. Tämä ilta-jumppahan ei ole mikään suljettu tilaisuus, vaan sinne on muillakin vapaa pääsy. 10 kerran lippuvihkoja myydään vain 1 vihko per henkilö. Tervetuloa taas
kaikki paikalle! MTK Lounais-Hämeen ja MTK Tammelan
jäsenille tälläkin kertaa jäsenalennus on varsin huomattava, joten käyttäkää toki tätä etua hyväksenne! Lippuvihkoa
ostaessasi MTK:n jäsenyytesi tarkastetaan, joten varaudu
siihen.
* * * * *
Tulossa syksyn aikana retki eduskuntaan (marraskuussa).
* * * * *
Laittakaahan MTK yhteinen pikkujoulupäivä pe 4.12. jo nyt
muistiin.
* * * * *
Lisätietoja www.farmariapu.net (sieltä löydät mm. uuden
uljaan MTK-Lounais-Häme t-paidan tilausohjeet).

Tiedottaja
KIITÄMME yrityksiä, yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä, jotka olette lahjoittaneet toimintaamme arpajaispalkintoja. Kiitos talkooväelle.
Hyrsynseudun Kyläyhdistys ry

		

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry.

SYYSKUUN TOIMINTAA
Syyskuun kuukausikokoontuminen tiistaina 8.9.09
kello 13 veteraanituvalla. Nykyiset ja tulevat jäsenet, olitpa
nuori tai seniorikäinen, tulkaa kuulemaan, mitä vieraalla eli
tutulla Kirsi-Marja Hiidensalolla Ypäjän Osuuspankista on
meille kerrottavaa.

MTK Lounais-Häme

Naistenpiiri kokoontuu tiistaina 15.9. klo 14.00 Veteraanituvalla.

Ypäjän Eteläiset
Maa- ja kotitalousnaiset

Kirjoittajapiiri kokoontuu perjantaina 18.9. klo 14.00
M. Henrikssonilla, Linikkalankatu 1 B 36, Forssa.

TUPAILTA

Mölkky jatkuu keskiviikkoisin Rajatie 3:n piha-alueella.

Aino Tuuralla maanantaina 21. syyskuuta klo 19.00.
Tervetuloa.

Muistakaa vapaaehtoistoiminta- ja liikuntakorttien täyttö ja
palautus. Lisää kortteja Sinikalta tai Keijolta.
Mukavaa syyspuolen alkua teille hyvät nykyiset ja tulevat
Eläkeliittolaiset

Ypäjän Eteläinen Maamiesseura
tarjoaa jäsenilleen seuraavia palveluja vuonna 2009
Kesantomurskain
Kultivaattori
Lautasmuokkain, Multiva
Lantakärry Junkkari
Lietekärry

Ypäjänkylä
Vuoden hämäläinen kylä 2009
tarjoavat kahvit Seuraintalolla la 5.9.2009 klo 10–14.
Tervetuloa!!
Järj. Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry

14 € / ha
12 € / ha
15 € / ha
3,5 €/ kuorma
4,0 €/ kuorma

Simo Vali, 767 3149, 0400-459 081
Simo Vali, 767 3149, 0400-459 081
Samu Heikkilä, 045-633 9847
Samu Heikkilä, 045-633 9847
Matti Alanko, 767 3907, 050-347 9045

Lajittelu
15 €/ tonni
Raimo Suonpää, 767 7120, 041-432 3954
Lajittelu, erikoiskasvit
18 €/ tonni
Raimo Suonpää, 767 7120, 041-432 3954
Peittaus
42 €/ tonni
Raimo Suonpää, 767 7120, 041-432 3954
Maanäytekaira
maksuton
Ruuhkien välttämiseksi toivomme jäsenten varaavan lajittelunsa hyvissä ajoin.

MUISTIKERHO

Klapikone, HakkiPilke
30 €/ 1 päivä
Simo Vali, 767 3149, 0400-459 081
Klapikone, SuperPilke
25 €/ 1 päivä
Simo Vali, 767 3149, 0400-459 081
Kaikkiin hintoihin lisätään ALV 22 %.

Veteraanituvalla 10.9. klo 15–17
Vietetään yhdessä mukava hetki aivojumpan ja muistitehtävien parissa.
TERVETULOA!
Nähdään kerhossa!
Järjestää Forssan Seudun Muisti
Lisätietoja Tiinalta p. 050 590 9002

Mehuasemamme palvelee
1.9. alkaen
Puristamme omenamehua puhtaista, pestyistä
omenoista (ei valkeakuulas).
Ota mukaasi puhtaat kuljetusastiat mehuille.
Mahdollisuus omatoimiseen pastörointiin.
Ota myös kumisaappaat.
Tiedustelut ja aikavaraukset: Saara Rantanen,
puh 044 355 2312 (miel. iltaisin).
Hinnat: 0,40 €/ kg, pastörointi 0,45 €/ kg.
Maksutapa: pankkisiirto.

Ypäjän Riistamiehet ry.

HIRVIELÄINKOKOUS
pidetään pe 11.9.2009 klo 18.00 Ypäjänkylän
Seuraintalossa.
Käsitellään hirvieläinmetsästystä koskevat asiat.
Henkilökohtainen edustus tai edustaja paikalla pakollinen.
Osanottomaksut oltava mukana.
				
Johtokunta

Ypäjän Eteläiset
Maa- ja kotitalousnaiset

Ypäjän Riistamiehet ry:n kotisivut

TUKIHENKILÖITÄ

löydät osoitteesta: www.yrm.fi
Ypäjän Riistamiehet ry
729 Ypäjän Kunnantyöntekijät JHL ry:n

alustava

SYYSKOKOUS

7.9.2009 klo 19.00 Hoivan kabinetissa.
Varsinainen kokous on lokakuussa (ilmoitus lokakuun
Ypäjäläisessä), jolloin mm. toimihenkilövalintoja uudelle 2-vuotiskaudelle.
Tervetuloa!

Kahvitarjoilu!

Hallitus

Olisitko valmis rinnallakulkijaksi henkilöille, joilla on niukasti sosiaalisia kontakteja, ovat syrjäytymisvaarassa tai
mielenterveyskuntoutujia?
Haemme Ypäjälle tukihenkilöitä vapaaehtoistyöhön.
Järjestämme tukihenkilökoulutuksen ja toimivilla tukihenkilöillä on säännöllinen työnohjaus sekä virkistystoimintaa.
Tiedustelut Forssan
seudun Mielenterveysseura,
hanketyöntekijä Ritu Loijnas,
p. 050 465 2768
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Yhteispalvelupiste

Vapaa-aikatoimi
tiedottaa
Toiminta alkaa jälleen viikolla 36. Kaikki uudet ja vanhat
kävijät ovat jälleen tervetulleita mukaan harrastamaan.
HAAVIN avoin toiminta 7-luokkalaista 18-vuotiaisiin
alkaa ti 1.9. klo 17.30. Aukioloajat ti 17.30–20.30, to 18–
21 ja pe 18–22.

Kerhotoiminta
maanantaisin 31.8. alkaen
MONIKERHO maanantaisin kello 15.30–17.30 3–6
-luokkalaisille nuorisotila Haavissa.
Kädentaitoja, kokkausta, kerran kuukaudessa retki esim.
uimaan, keilaamaan yms. Kerhon hinta 20 e / syyslukukausi.
TANSSIKERHO maanantaisin Perttulan koululla. 7–9
-vuotiaat 17.00–18.00, 9-13 -vuotiaat 18.00–19.00,
13–16-vuotiaat 19.00–20.00. Pääsääntöisesti hip hoppia,
kokeilemme myös muitakin tanssilajeja, kuten break- ja
showtanssia.
tiistaisin
SEISKAHAAVI tiistaisin kello 15.00–17.00 7-luokkalaisille
Nuorisotila Haavissa. Ohjattua toimintaa kuten kokkailua,
kädentaitojuttuja, skaboja, reissuja jne. Mukana toiminnassa myös Ypäjän seurakunta.
keskiviikkoisin 2.9.alkaen
TOIMINTAKERHO keskiviikkoisin 15.00–17.00 7-9
-luokkalaisille nuorisotila Haavissa. Ohjattua toimintaa
yläaste-ikäisille, tytöille ja pojille vuoroviikoin! Hauskaa ja
monipuolista toimintaa, jonka suunnitteluun nuoret voivat
itse osallistua. Tytöillä kerho alkaa viikolla 36 ja pojilla
viikolla 37. Kerhon hinta 10 e / syyslukukausi.
SUPERLIIKKIS
keskiviikkoisin
16.00–17.30
3–6
-luokkalaisille Pertunkaaressa. Kerhossa tutustumme
erilaisiin urheilulajeihin. Lisäksi teemme reissuja esim. uimaan yms. Kerhon hinta on 20 e / syyslukukausi.
torstaisin 3.9. alkaen
LEVÄN KOULUN KERHO torstaisin 13.00–14.00 1–2
-luokkalaisille Levän koululla. Ohjattua toimintaa esim.
askartelua, pelejä ja leikkejä.
POIKIEN TOIMINTAKERHO torstaisin 15.30–17.30 3–6
-luokkalaisille pojille nuorisotila Haavissa. Kerhosta löytyy
pelejä, retkiä, kokkailua… poikia kiinnostavia juttuja. Pojat
voivat lisäksi itse osallistua toiminnan suunnitteluun. Kerhon hinta 20 e / syyslukukausi.
NAPEROJUMPPA torstaisin 17.00–18.00 5–7 -vuotiaille
Kartanon koululla. Leikkejä, jumppailua ja ohjattua liikkumista.
perjantaisin 4.9. alkaen
HAAVI-KLUBI VaNut perjantaisin 15.00–17.30 Nuorisotila
Haavissa. Haavi-klubi varhaisnuorille, 3–6 -luokkalaislle.
Vietä aikaa kavereidesi kanssa esim. pelaillen tai syöden
omia eväitä, välillä myös ohjattua toimintaa, kuten kokkailua tms.
Muuta:
VaNujen YÖNUOKKARI: 3-6 -luokkalaisille 18.–19.9.
Nuorisotila Haavissa. Yönuokkari alkaa perjantaina 18.9.
klo 16 ja päättyy lauantaina klo 10.00. Yönuokkarilla on
ohjelmassa mukavaa toimintaa esim. pizzan valmistusta, skaboja ja leikkejä yms. Yö nukutaan omissa makuupusseissa. Osallistujilla annetaan tarkemmat tiedot
lähempänä. Ilmoittautumiset torstaihin 10.9. mennessä p.
050 574 7732 / Hissu.
Vapaa-aikatoimi

Hippokisojen 26.8.2009 tulokset
TYTÖT
2005 synt. ja nuoremmat 40 m:
1. Veera Vuorentausta 10,31. 2.
Aurora Heinonen 11,0. 3. Vilma
Rautava 12,6. 4. Emilia Reiman
12,62. 5. Mikaela Paija 13,91. 6.
Ronja Palovaara 14,9. 7. Eveliina
Rämö 15,0. 8. Aino Mäkilä 15,17.
9. Neea Virtanen 15,39. 10. Neela
Nikkanen 15,5. 11. Roosa Laine
15,53. 12. Aino Siren 16,0. 13. Nella Reittonen 18,21. 14. Venla Reittonen 18.3. 15. Nella Niemi 18,5.
16. Lumi Huhtala 18,67. 17. Siiri
Seppänen 18,8. 18: Lilli Reittonen 19,08. 19. Aura Löfstedt 19,88.
20. Laura Touru 21,6. 21. Kerttu
Poutala 24,6. 22. Sanni Mäenpää
26,66. 23. Nanna Kuivamäki 27,9.
24. Liisi Löhmus 30,13. 25. Nelli
Tuura 36,21. 26. Hilma Heikkilä
38,0. 27. Emmi Mäkitalo 44,92. 28.
Emilia Männikkö 48,65. 29. Hulda
Heikkilä 1.00,11.
2004 – 2003 synt. 40 m:
1. Anna Mäkilä 8,70. 2. Noora
Hakamäki 9,1. 3. Linnea Levomäki
9,29. 4. Pipsa Palmu 9,3. 5. Heta
Mäenpää 9,47. 6. Simone Lehtinen

10,50. 7. Sikuriina Karisukki 10,68.
8. Milla Hirsikangas 10,7. 9. Tiina
Rantanen 11,4. 10. Nelli Moisander
12,5. 11. Jenna Rautava 13,0. 12.
Roosa Salo 13,3. 13. Vilma Granlund 14,10. 14. Heidi Fält 14,2. 15.
Iida Vastamäki 16,89 16. Matilda
Hollo 21,69.
2004 – 2003 synt. pallonheitto:
1. Pipsa Palmu 11,04. 2. Simone
Lehtinen 9,20. 3. Jenna Rautava
8,17. 4. Noora Hakamäki 8,16. 5.
Sikuriina Karisukki 7,98. 6. Heta
Mäenpää 7,50. 7. Vilma Granlund
7,35. 8. Linnea Levomäki 6,16. 9.
Anna Mäkilä 5,60. 10. Nelli Moisander 4,82. 11. Iida Vastamäki
4,07. 12. Matilda Hollo 3,82.
2002 – 2001 synt. 60 m:
1. Riikka Vuorentausta 11,8.
2. Anni Airaksinen 12,04. 3. Viia
Heikkinen 12,12. 4. Saara Suonpää
12,43. 5. Fanni Paija 12,50. 6. Sini
Mäenpää 12,64. 7. Jenni Moisander
13,0. 8. Heidi Eskola 13,47. 9. Pinja
Salo 13,57. 10. Crista Heinonen
13,7. 11. Sanni Seppänen 13,73.
12. Cinderella Karisukki 13,98. 13.
Helmi Tenkanen ja Anni Vastamäki

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

Lähipoliisin vastaanotto yhteispalvelupisteessä poikkeuksellisesti perjantaina
4.9.2009 klo 13–14.30 (muuten joka kuukauden 1. maanantai klo 13–15).
Yhteispalvelupiste on paikka, josta saat yleistä neuvontaa
julkishallinnon palveluista, esitteitä, lomakkeita ja opastusta
eteenpäin. Yhteispalvelupisteestä saat seuraavat palvelut:
Kunta: Kunnan esitteiden ja lomakkeiden jakelu sekä vastaanotto, Veteraanituvan avaimet, ilmoittautumisten vastaanotto, vesimittarilukemakorttien vastaanotto, kuntokorttien
jakelu- ja palautuspiste, palkintojen lunastuspiste sekä muu
asiakaspalvelu.
Kela: Lomakkeet, Internet-palvelut www.kela.fi (tiedotteet,
esitteet, lomakkeet, laskelmaohjelmat).
Työvoimatoimisto: Internet-palvelut www.mol.fi (tiedotteet).
Verotoimisto: Internet-palvelut www.vero.fi (tiedotteet, lomakkeet).
Maistraatti: Internet-palvelut www.maistraatti.fi (tiedotteet, lomakkeet).
Poliisi: Lomakkeet, internet-palvelut www.poliisi.fi (tiedotteet, lomakkeet).

HUUTOKAUPPA
lauantaina 12.9.2009 klo 10.00 alkaen Lepolantie 2:ssa,
32100 Ypäjä (ent. Spar-kauppa).

Ypäjän kunta myy huutokaupalla vanhaa käytöstä poistettua
koulujen, kirjaston, palvelukeskuksen ym. irtaimistoa.
Käteismaksu.
Levän koulun vanhempainyhdistys pitää bufettia.
Lisätietoja Jouko Käkönen (02) 7626 5241.
			
Ypäjän kunta

P a l v e l u n

p a i k k a

YPÄJÄN KUNTA julistaa haettavaksi 17.9.2009 klo 12
mennessä

HOITAJAN TYÖSUHTEEN
Tämän hetkinen sijoituspaikka on kehitysvammaisten
työ- ja päivätoiminta- sekä ryhmäkotiyksikkö. Edellytämme Sinulta kokemusta kehitysvammatyöstä. Eduksi on
myös kokemuksesi ryhmän ohjauksesta sekä mielenterveys- ja/tai päihdetyöstä. Työ vaatii joustavuutta, yhteistyökykyä ja valmiutta vuorotyöhön.
Hakijoilta edellytämme sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) 8 §:n
mukaista tutkintoa. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.
Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä
hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Lisäksi
valitun on esitettävä rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama
rekisteriote. Valitulla on neljän kuukauden koeaika.
Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen, joita ei palauteta, osoitetaan Ypäjän perusturvalautakunnalle, os. Perttulantie 20, 32100 Ypäjä. Sähköposti: kunta@ypaja.fi ja fax
(02) 7677 214.
Lisätietoja antaa vanhus- ja vammaistyön johtaja Taina
Haavisto, puh. (02) 7626 5231
Lisätietoja Ypäjän kunnasta – Suomen hevospitäjästä –
löytyy osoitteesta www.ypaja.fi.
Ypäjällä 27.8.2009
Ypäjän perusturvalautakunta
14,2. 14. Kaisa Käkönen 14,21. 15.
Milla Niemi 14,3. 16. Julia Ratas
15,77.
2002 – 2001 synt. pituus:
1. Riikka Vuorentausta 2,53. 2.
Anni Airaksinen 2,45. 3. Sini Mäenpää 2,25. 4. Saara Suonpää 2,28.
5. Anni Vastamäki 1,91. 6. Milla
Niemi 1,80. 7. Julia Ratas 1,78. 8.
Heidi Eskola 1,73. 9. Cinderella
Karisukki. 1,60 10. Kaisa Käkönen
1,59.
2000 – 1999 synt. 100 m:
1. Peppi Honkanen 17,2. 2. Elina Heinonen 17,6. 3. Susanne Paija
17,75. 4. Elina Kauranen 17,9. 5.
Pinja Fält 18,8. 6. Carita Heinonen 19,49. 7. Alina Mäkilä 19,63.
8. Laura Hätönen 19,83. 9. Jutta
Hakamäki 20,13. 10. Janina Ratas
20,88.
2000 – 1999 synt. pituus:
1. Peppi Honkanen 3,19. 2. Elina Kauranen 3,12. 3. Susanne Paija
3,04. 4. Laura Hätönen 2,60. 5. Pinja Fält 2,55. 6. Alina Mäkilä 2,54.
7. Carita Heinonen 2,50. 8. Elina
Heinonen 2,49. 9. Jutta Hakamäki
2,39. 10. Janina Ratas 2,08. 11.
Ronja Salo 2,00.
1998 – 1997 synt. 100 m:
1. Julia Oksanen 14,96. 2. Eve-

liina Kauranen 15,61. 3. Milla Sukki 16,77. 4. Helmiina Ryödi 17,0.
1998 – 1997 synt. pituus:
1. Helmiina Ryödi 3,52. 2. Eveliina Kauranen 3,37. 3. Julia Oksanen 3,00.
POJAT
2005 synt. ja nuoremmat 40 m:
1. Santeri Heikkilä 10,30. 2.
Konsta Vastamäki 11,3. 3. Manu
Mäenpää 12,07. 4. Mikael Paija
13,08. 5. Oskari Virtanen 13,2. 6.
Miska Salminen 14,7. 7. Santtu
Tuura 14,79. 8. Tuomas Tamminen 16,6. 9. Eelis Männikkö 16,9.
10. Anselmi Karisukki 17,8. 11.
Atte Vilhonen 20,0. 12. Ola Heikkilä 20,37. 13. Juho Touru 20,5. 14.
Antti Paloposki 20,68. 15. Einari
Tuomonen 20,8. 16. Toivo Rantanen 22,10. 17. Aku Rantanen 22,8.
18. Veeti Erkkilä 23,53. 19. Justus
Laine 27,39. 20. Bruno Reittonen
34,9. 21. Daniel Fält 37,42. 22. Julius Fält 45,29. 23. Mikael Salmela
46,7. 24. Oiva Siren 47,96. 25. Nikolai Frolov 52,3.
2004 – 2003 synt. 40 m:
1. Lauri Paloposki 9,61. 2. Onni
Siren 9,9. 3. Felix Paija 10,29. 4.
Jesse Vastamäki 10,35. 5. Juuso

KIRJASTO
Tervetuloa tutustumaan uusittuihin tiloihimme
Perttulantien kirjastotaloon!
*****
KIRJASTON TALVIAUKIOLOAJAT 1.9.2009 ALKAEN:
ma
ti
ke
to
pe

klo 13–19
klo 13–19
klo 13–19
klo 10–16
klo 10–16

sekä kuukauden 2. ja 4. lauantai klo 11–15 (syyskauden
lauantait 12.9., 26.9., 10.10., 24.10., 14.11., 28.11. ja
12.12.)
*****
YPÄJÄNKYLÄN LAINAUSASEMA (Osuuspankin tiloissa) avoinna tiistaisin klo 17–19 ja keskiviikkoisin
klo 10–12 sekä lauantaina 5.9. klo 10–13
*****
KIRJASTON SATUTUNNIT SYYSKAUDELLA:
Maanantaisin 7.9., 21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 16.11.,
30.11., 14.12.
klo 10 sekä lauantaisin 26.9., 24.10., 28.11. klo 10
Tervetuloa satutunneille kivojen kirjojen ja askartelun
pariin! Satutunneille ovat alle kouluikäiset lapset tervetulleita vanhemman tai hoitajan kanssa.
*****
SIRPA HIMASEN VALOKUVANÄYTTELY kirjastossa
1.9.–2.10.
*****

Tervetuloa kirjastoon!
Ypäjän kirjasto
Perttulantie 59
32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5269
ypajan.kirjasto@ypaja.fi
www.lounakirjastot.fi
Ypäjänkylän lainausasema
(Osuuspankin tiloissa)
Ypäjänkyläntie 951
32140 Ypäjä as
puh. 050 363 0508

Avoin päiväkoti syyskuussa
perjantaisin klo 9.30 – 11.30 Toimintakeskuksessa,
Perttulantie 24
Asiakasmaksu 2 € / perhe / käyntikerta
4.9.
11.9.
18.9.
25.9.

Suunnitellaan syyskautta ja retkipäivää!
Leivotaan
Liikuntaleikkejä
Retkipäivä, sovitaan kohde yhdessä

Tervetuloa mukaan toimintaan: leikkimään, laulamaan,
askartelemaan – tapaamaan muita lapsiperheitä…
Lisätietoja: Kirsi Halonen puh. 7626 5224, 7626 5230
			
Perusturvalautakunta

Päivähoito tiedottaa
Päivähoidon johtaja on muuttanut työhuoneensa
Toimintakeskukseen (Perttulantie 24).
Tavattavissa varmimmin ma-pe klo 9–12.
Puh. (02) 7626 5224 / 050 574 7744.
TERVETULOA ASIOIMAAN!
Kuivamäki 11,6. 6. Aapo Kaunisto
11,80. 7. Arttu Löfstedt 12,97. 8.
Jyry Heikkilä 13,14. 9. Eemeli Tuomonen 15,0.
2004 – 2003 synt. pallonheitto:
1. Onni Siren 10,97. 2. Jesse
Vastamäki 10,26. 3. Eemeli Tuomonen 9,50. 4. Lauri Paloposki 8,06.
5. Juuso Kuivamäki 6,06. 6. Arttu
Löfstedt 5,90. 7. Jyry Heikkilä 5,46.
2002 – 2001 synt. 60 m:
1. Saku Lehtonen 11,32. 2. Valtteri Koivunen 11,67. 3. Kim Mäkitalo 12,03. 4. Akseli Heinonen 12,3.
5. Eemeli Toivonen ja Patrik Lamminolka 12,4. 6. Andero Paglant
12,47. 7. Viljami Silvo 12,63. 8.
Valtteri Erkkilä 12,8. 9. Hermanni
Heikkilä 12,9. 10. Ilari Koivunen
13,31. 11. Markus Hätönen 13,4.
12. Leevi Toivonen 14,6. 13. Roope
Reittonen 15,99.
2002 – 2001 synt. pituus:
1. Valtteri Koivunen 2,93. 2. Saku Lehtonen 2,66. 3. Kim Mäkitalo
2,37. 4. Akseli Heinonen 2,28. 5.
Hermanni Heikkilä 2,22. 6. Valtteri
Erkkilä 2,10. 7. Andero Paglant
2,05. 8. Patrik Lamminolka 1,99. 9.
Viljami Silvo 1,94. 10. Markus Hätönen 1,73. 11. Ilari Koivunen 1,71.
12. Roope Reittonen 1,58.

2000 – 1999 synt. 100 m:
1. Tuomas Eskola 16,52. 2. Niklas Lamminolka 17,62. 3. Niko Oksanen 17,73. 4. Santeri Koivunen
18,0. 5. Konsta Mäenpää 18,82. 6.
Kuisma Ryödi 18,90. 7. Kalle Käkönen 18,99. 8. Janne Vuorentausta
19,20. 9. Antero Kallio 19,23. 10.
Oskari Levomäki 19,24. 11. Turo
Hakamäki 20,2. 12. Eetu Niemi
21,80.
2000 – 1999 synt. pituus:
1. Tuomas Eskola 3,34. 2. Niklas Lamminolka 3,02. 3. Santeri
Koivunen 2,90. 4. Niko Oksanen
2,83. 5. Kuisma Ryödi 2,81. 6.
Oskari Levomäki 2,67. 7. Kalle
Käkönen 2,63. 8. Konsta Mäenpää
2,56. 9. Turo Hakamäki ja Janne
Vuorentausta 2,55. 10. Eetu Niemi
2,27. 11. Antero Kallio 2,23.
1998 – 1997 synt. 100 m:
1. Riku Härkönen 15,76. 2. Aapo Saastamoinen 16,63. 3. Matias
Kekki 16,64. 4. Johannes Perho
19,43. 5. Juuso Fält 19,77.
1998 – 1997 synt. pituus:
1. Riku Härkönen 3,61. 2. Aapo
Saastamoinen 3,24. 3. Valtteri Levomäki 3,23. 4. Matias Kekki 3,18.
5. Johannes Perho 2,86. 6. Juuso
Fält 2,55.

