
Kunnallinen ja seurakunnallinen tiedotuslehti
Jaetaan kaikkiin talouksiin Ypäjällä TAMMIKUU 2009

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

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

Lauantai ja iltatyö sop. mukaan

Justiina avoinna jälleen 
7.1.2009

Tervetuloa maukkaille lounaille.
Pitopalvelua kaikenlaisiin 

juhliinne.
Jutta 050 571 2672, Pasi 0500 818 013

Teollisuuskatu 8 LOIMAA
JUTTA ja PASI MÄKIPÄÄ

P. 762 1299

tilausliikenne autofarmi

Autofarmi Oy, Varsanojantie 300, 32100 YPÄJÄ      www.autofarmi.fi

Tilausajoa aamusta iltaan!

Pikkubussissamme on 17 asiakaspaikkaa.

Esa Tuomonen 050 50 50 426

Yritysten ja yhteisöjen kuljetukset sopimuksen mukaan.
Autossamme on invanostin ja kaksi pyörätuolipaikkaa.

Hyvää Uutta Vuotta kaikille!
Parturi-kampaamo-

Raija Pastell-Fält

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

Puh. 050 347 8448, 767 3533
Tolmintie 4, YPÄJÄ
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100% aito hiuspidennys/
tuuhennus/raidat sinetti-
ja kampakiinnityksellä

Ypäjän seurakunta ja kunta järjestää perinteisen

LASKIAISRIEHAN
su 22.2.2009 klo 11.00 alkaen Rautarinteellä

Ohjelmassa mm. hartaus ja haastejoukkuekilpailu. Lisäksi kaikille 
tietenkin mäenlaskua (säävaraus). Paras mäenlaskuvempele 
palkitaan.
Laavulla on mahdollisuus paistaa omia makkaroita. Tarjolla me-
hua ja piparia. Myytävänä hernekeittoa yhteisvastuun hyväksi.

Lisätietoja tapahtumasta saa nuorisotyönohjaaja Sari Lehtoselta 
puh. 767 7256 tai 0400 852 846.

Helmikuun hangilla lasketaan mäkeä, 
pulkat ovat pullollaan iloista väkeä.

Mäkeen on mukava tulla, 
näin kivempaa on sulla! 

Tervetuloa!

                Ypäjän seurakunta       Ypäjän kunta

Onnellista Uutta
Vuotta 2009!

SKN Works Oy, Muuntajantie 3, 32100 Ypäjä
Puh.  046 8821 877

LVI alan työt
wc-tilat • kylpyhuoneet • lämpöjärjestelmät

uudet sekä vanhat

Kotinisu T. Vikman
Päivöläntie 6, 32100 Ypäjä  Puh. 040 524 8556

Kotinisun uuni kylmänä 15.1.2009 asti.
Lämmintä ruisleipää ja muutakin 16.1.2009 alk.

www.kotinisu.fi

Hyvää Uutta Vuotta 2009 ja
kiittäen menneestä vuodesta!Kanta-Hämeen

pelastuslaitos
Turvallisuusnurkka

Tätä kirjoitettaessa Joulu on 
sananmukaisesti ovella. Maa 
sai sittenkin valkeaa peitettä ja 
pakkanen taitaa tehdä keskelle 
vesisateista eurotalvea ihan oi-
kean joulun tunnelman. 

Meikäläisen työmaailmas-
sa on tapahtunut muutoksia. 
Forssan paloasema on päässyt 
peruskorjaukseen 58 vuoden 
hiljaiselon jälkeen. Ulospäin 
mikään ei tule muuttumaan 
kun kyseessä on museoihmis-
ten suojelema funkkisraken-
nus. Sisältäpäin kaikki sitten 
meneekin aivan uusiksi. Re-
montin vuoksi koko toiminta 
on jouduttu siirtämään tilapäi-
siin tiloihin. Vakinainen palo-
kunta on siirtynyt Tammelan 
paloasemalle. Se muutos ei 
juurikaan näy ypäjäläisten elä-
mässä. Tammelasta meikäläi-
nenkin joutui muuttamaan ja-
loista pois eli toimistopalvelut, 
palopäällikkö ja palomestarit 
Virran Seppoa lukuun ottamat-
ta majailevat vajaan vuoden 
Jokioisten tietotalolla. Sekään 
muutos ei paljon vaikuta; olen-
pahan parikymmentä kilomet-
riä lähempänä Ypäjää jos pi-
kaisesti pitäisi vaikka käydä 
neuvomassa rakentajaa työ-
maalla. Sairasautot muuttivat 
Forssassa Rautatienkatu 32:een 
eli Laatuauton vanhaan vaihto-
autohalliin. Tämä muutos ei 
ainakaan hidasta sairasautojen 
ehtimistä Ypäjälle vaan pikem-
minkin päinvastoin! Eli vaikka 
tästä tilapäisestä ajasta on ollut 
paljon villejäkin juttuja liik-
keellä, ei ypäjäläisten kannalta 
tapahtunut mitään muutosta. 
Tilanne kestää suunnitelman 
mukaan johonkin marraskuulle 
2009, mutta kyllä me olem-
me henkisesti valmistautuneet 
vuoden mittaiseen evakkoon. 
Vielä muistutus: edelleen kai-
ken palokunnan nopean avun 

Muuttuvia tilanteita
ja sairasauton saa kaikkein no-
peimmin soittamalla numeroon 
112.

Laitoksessamme on tapah-
tunut myös ylimmässä johdos-
sa muutos. Jouko Allinniemen 
jäätyä keväällä ansaituille elä-
kepäiville, on uutena apelastus-
johtajana aloittanut Esa Pulk-
kinen. Esa on tällainen nuori 
(50 v, niin kuin joku muukin 
nuori) Etelä-Karjalasta lähtöi-
sin oleva kaveri. Pitkän linjan 
valkeansammuttaja ja toiminut 
viimeksi pelastuspäällikkönä 
Etelä-Karjalan pelastuslaitok-
sella. Hänen perheensä jäi vie-
lä tässä vaiheessa Ruokolahden 
leijonapitäjään, mutta siirtyy 
perässä, kunhan Esa saa täällä 
päässä asioita järjestykseen. Ei 
tämäkään muutos mitenkään 
järisytä keskivertoypäjäläisen 
elämää. Toivon kuitenkin, et-
tä se jotenkin näkyisi jatkos-
sa laitoksemme toiminnassa. 
Kanta-Hämeen pelastuslaitos 
on kuitenkin melkoisen suuri 
laiva toimimaan ilman kippa-
ria. Uskon Esan tuovan uusia 
raikkaita ajatuksia tullessaan.

Muuttuva tilanne on myös 
Ypäjällä kun uusi kevyen lii-
kenteen silta yli Loimijoen 
otetaan käyttöön vuoden vaih-
tuessa. Käyttäkää ihmiset sitä 
runsaasti, sillä Kurjenmäki on 
TODELLA vaarallinen näinä 
keskitalven pimeinä iltoina ja 
öinä. Toivottavasti kaikki ovat 
myös muistaneet ampua raket-
tinsa järjen kanssa, jotta uusi 
vuosi ei ala onnettomuuksilla. 

Muutoksien mietteillä hy-
vää alkavaa vuotta 2009 kai-
kille ypäjäläisen lukijoille toi-
vottelee

Mikko Malin
palomestari

En juhli.
              Eila Rämö

Pikku Annen Savi on kiinni tammi-, helmi- ja maa-
liskuun, eli liike aukeaa jälleen huhtikuussa.

Kuitenkin avoinna sopimuksesta.
Toivotan asiakkailleni Hyvää Uutta Vuotta 2009!

Pikku Annen Savi
Puh. 040 520 0569

HUOMIO!
Kirjastolla ei ole enää palautusluukkua. 
Lainat pitää palauttaa uuteen kirjastoon 
os. Lepolantie 2. Kirjasto avataan torstai-
na 8.1.2009 kello 13.00. Sitä ennen palau-
tuksia ei oteta vastaan. Myöhästymismak-
suja ei peritä kiinnioloajalta. Lisätietoja Leila 
Heikkilä p. 050-377 9373.

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, 
s-posti kunta@ypaja.fi.

Lähipoliisin vastaanotto yhteispalvelupisteessä
ma 5.1. klo 13-15 (joka kuukauden 1. maanantai)

Yhteispalvelupiste
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Seurakunnan
asiat

kirkkoherra
Risto Ahti

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

39. vuosikerta.

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

Päätoimittaja:
Tapani Rasila

Taitto ja oikoluku:
Priimus Paino Oy

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

ILMOITUSHINNAT
Ilmoitukset
0,5 e / pmm + alv

Määräpaikkakorotus
0,1 e / pmm + alv

Toistuvaisilmoitus
joka numerossa
0,4 e / pmm + alv

Yhdistysten ilmoitukset
Maksutta

TILAUSHINNAT
Ypäjän kunnan alueen
osoitteisiin veloituksetta

Tilaukset kotimaahan
20 e / vuosikerta

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

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

ISSN 1237-2528

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

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

Kirkkoherranvirasto
avoinna
ma, ke, to klo 9.00–12.00
ti ja pe suljettu

Diakoniatoimisto avoinna
ti, ke, to klo 9.00–10.00
puh. (02) 767 3383

PAINOPAIKKA
Priimus Paino Oy

Helmikuun 2009 Ypäjäläinen
ilmestyy sunnuntaina 1.2. 
Lehteen tarkoitettu aineisto 
on toimitettava kunnantalolle 
maanantaina 26.1.2009 klo 12 
mennessä.

Ypäjäläisen seuraava ilmestymis-
päivä on 1.3.2009.

Tammikuun 2009 
kirkonmenoja

Uuden vuoden aattona 31.12. klo 21 
iltakirkko ja ehtoollinen. Katso joulukuun 
listaa.

Uuden vuoden päivänä 1.1. ollaan kir-
kossa päivällä kello 12.00 ja lauluina käyte-
tään Kauneimmat joululaulut -vihkoja.

Sanankirkko sunnuntaina 4.1. klo 10 
seurakuntakodilla. Juodaan makoisat kahvit 
päätteeksi. Katso joulukuun listaa.

Loppiaisena tiistaina 6.1. klo 10 messu. 
Katso joulukuun listaa.

Sunnuntai 13.1. klo 10 sanankirkko. Tä-
mä on samalla Ypäjän leijonien eli Lions-
klubien kirkkopyhä. Kirkon jälkeen on sep-
peleen lasku sankaripatsaalle. Päivän tee-
mana on kasteen lahja. Virret: 215: 1-4, 
475: 4, 214, 495 ja 205: 1-. Kirjoittamani 
esirukouksen lukevat kolme henkilöä Lions-
klubeista eli tämän kauden toimihenkilöitä. 
Puhutteleva virsi 516 lauletaan tuon lukemi-
sen aikana. Kun A on lukenut, niin 516: 1-3, 
ja kun B on lukenut 4-6 ja kun C on lukenut 
niin virsi loppuun. Päätösvirtenä on 524: 7-8. 
Virsi puhuu palvelemisesta, kuten leijonatkin 
palvelevat.

Sunnuntai toinen loppiaisesta 18.1. klo 
10 vietetään messua eli ehtoolliskirkkoa Vas-
tahan joulusta on hengissä selvitty ja nyt 
ollaan jo selvästi valoisammalla paikalla. 
Päivän aiheena on Jeesus, joka ilmaisee ju-
malallisen voimansa. On myös rukouspäivä. 
Virret: 340, 131: 4, 345, 404, 178: 1-, Hpe-
virtenä 223 ja 230. Päätösvirsi 368. Tänään 
Suomen Lähetysseura täyttää 150 vuotta ja 
on siten Suomen vanhimpia yhdistyksiä. En-
simmäiset lähetit lähtivät Lounais-Afrikkaan 
eli Namibiaan Ambomaalle. Ensin kuukau-

sikaupalla laivalla ja sitten satoja kilomet-
rejä kuumaa autiomaata härkävankkureilla 
perille.

Paulin ja Paavalin ja Paavon päivän mes-
su sunnuntaina 25.1, klo 10. Kolmas pyhä 
loppiaisesta. Jeesus herättää uskon. Virret: 
184: 1-6, 729, 389: 1-3, 371: 1-4, 202: 1-, 
425, Hpe-virtenä. Päätösvirsi 397.

Riitan päivän jumalanpalvelus sunnun-
taina helmikuun 1. päivänä klo 10. Jeesus 
auttaa hädässä.

Päivän Psalmi: "Mahtava on meren aal-
lokko, mahtavampi vaahtopäinen myrsky, 
mahtavin on korkeuden Herra." Päivä kehot-
taa jättäytymään Jeesuksen varaan. Päivän 
virsissä esiintyy meri -sana. Jos ei esiinny, 
niin tule Ristolta pyytämään kirja. Nyt teh-
dään merimatkoja laulujen muodossa. Vir-
ret: 307, 128: 2, 482 (mahtava virolainen 
virsi), 560: 1-4, 594: 1-, 333 esirukouksen 
aikana vuorovirtenä, kolme värssyä kerral-
laan. Päätösvirsi 593: 4-6. Tämä on se päivä 
jolloin rippikoululaiset tulevat kirjallisesti 
tenttaamaan klo 9.30 kirkkoon: käskyt, Isä 
meidän, Herran siunaus, uskontunnustus, 
kaste- eli lähetyskäsky ja pienoisevanke-
liumi. Ja Sari tarkistaa tentin kirkon aikana 
sakastissa.

Lähetyskynttelikkö on kirkon takaosas-
sa. Kun tulet kirkkoon niin voit sytyttää 
kynttilän ja miksei useampiakin jonkin asian 
takia jonka itse tiedät. Vapaaehtoisen mak-
sun voit antaa nimikkokohteillemme kyntti-
löiden vieressä olevaan lukittuun laatikkoon. 
Kynttilän sytyttäminen on rukousta.

Asiat kokosi
Risto Ahti

Talvenjuhlahetket kodeissa ja 
kyläkunnissa lähestyvät. Tänä-
kin vuonna niihin osallistuu 
rippikoululaisia, jotka voivat 
itse valita, mihin kahteen kin-
keritapahtumaan he osallistu-
vat. Nimenomaan rippikou-
lulaisia myös luetetaan. Tällä 
kertaa kinkereillä on aiheena 
luonnonsuojelu ja kristillinen 
ja kirkon näkökulma siihen. 
Tosin alkuhartaudessa tulee 
esille myös kirkkovuosi, sillä 
entisajan ihmiselle kirkkovuo-
si oli suuri "kuvakirja", joka 
antoi elämälle sisältöä alkaen 
adventista ja sitten jokaisena 
vuodeaikana sunnuntait ja juh-
lapyhät antoivat hengen ravin-
toa tapoineen ja perinteineen. 
Kinkereillä luetettavat kohdat 
tuodaan mukana ja annetaan 
rippikoululaisten lukea. Ennen 

kaikkea tilaisuus on leppoisa, 
välillä pientä jutustelua ja sit-
ten taas laulua. Kyläkunnan 
virsi annetaan uudeksi alka-
vaksi vuodeksi. samalla luette-
len viime talvena annetut kylä-
kuntien virret: Manninen 482, 
kaikkien ypäjäläisten kinkerit 
ja onnittelujuhla srk-kodilla 
389, Palikkala 464, Levä-Saa-
rikko 581, Varsanoja-Karta-
nonkylä 300, Ypäjänkylä 311, 
Hyrsy-Vähäsuo 510 Perttula 
600, Kuusjoki 433.

Tarkoitus on että tälläkin 
kierroksella jätetään taloon eri-
tyinen kinkeritaulu, jonka voi 
sitten kehystää ja laittaa sei-
nälle. Viime vuosina on tällai-
sia kunniakirjoja tehty ja olen 
huomannut että monessa ta-
lossa sellainen riippuu seinällä 
kehystettynä. 

Myös ajankohtaisista asiois-
ta voi kysellä ja niistä voidaan 
keskustella.

Kinkerit alkavat klo 18.30 
ja ohjelmaa on tunnin-puolen-
toista verran ja vasta päätteeksi 
kahvit, mutta vain yksinkertai-
nen tarjoilu. Pidetään mukava 
talviehtoo, johon ei talonväen 
tarvitse sen tarjoilun takia niin 
kauheasti nähdä vaivaa. Huom. 
Hyrsy-Vähäsuolla on poikke-
usaika päivällä klo 12. Samoin 
Perttulan kohdalla klo 18.

Seuraavat kinkerit eli 
lukuset 2009:
Kaikkien kinkerit ja onnitte-
lujuhla torstaina 8. 1 päivällä 
klo 11 srk-kodilla. Manninen 
torstai 8.1. klo 18.30 Päivi ja 
Jukka Kannisto, Lehtimäen-

kulmantie 89. Hyrsy-Vähäsuo 
sunnuntaina 11.1. päivällä klo 
12. Antti Hyrsylä, Hyrsynkul-
mantie 678, ja täälläkin kahvi-
tellaan päätteeksi. Varsanoja-
Kartanonkylä maanantaina 
12.1. klo 18.30 Lasse Paljakka, 
Lassilantie 39. Tuo alue on 
kuulunut Varsanoja-Kartanon-
kylän alueeseen, toki ihmiset 
muualtakin tervetuloa. Palik-
kala Raiskionkulma Liisa ja 
Matti Sipponen, Peto-ojantie 
191 tiistaina 13.1. klo 18.30. 
Perttula Sinikka ja Mikko 
Malin, Ypäjänkyläntie 160 
sunnuntai 18.1. klo 18.00 (ta-
san). Kuusjoki tiistaina 20.1. 
klo 18.30 Seppo Kankaanpää 
ja Kirsti Lyytinen, Mannisten-
tie 325. Levä-Saarikko kes-
kiviikko 21.1 klo 18.30 Ju-
hani Leppälahti, Köllintie 50. 

Ypäjänkylä keskiviikko 28.1. 
klo 18. 30 Marja ja Heikki Le-
vomäki, Katinhännäntie 198. 
Huom. Kyläkuntien rajoista ei 
tarvitse välittää vaan tervetuloa 
kauempaakin, vaikkapa muista 
seurakunnista. Uskon että tuol-
la Palikkalassa tulee väkeä mo-
nestakin pitäjästä, kun rajalla 
asutaan. Samoin leväläisillä on 
valintaa ja miksei myös tuolla 
Mannisissa ja Kuusjoella.

Kinkereillä on kanttori mu-
kana ja paljon myös lauletaan. 
Kanttori tuo mukanaan soit-
topelin, mutta jos jossakin on 
oma piano, niin voitte soitella 
että ei tarvitse tuoda mukanaan 
säestyslaitetta. Siunausrikasta 
uutta vuotta 2009 toivottaen.

Risto Ahti

KINKERIT 2009 YPÄJÄLLÄ

Kaikkia halukkaita kutsutaan 
mukaan niin kutsutuille talvi-
kinkereille, jossa onnitellaan 
vuonna 2009 pyöreitä täyttä-
viä. Siispä 1939 syntyneet ja 
1934 syntyneet ja tietysti myös 
1929 ja 1924 syntyneet ja tot-
ta kai 1919 syntyneet (ja sitä 
aikaisemmatkin) olette terve-
tulleita juhlahetkeen srk-ko-
dille. Ja mukaan myös kaikki 
muut halukkaat juttelemaan ja 
laulamaan ja seurustelemaan, 
sillä tilaisuus on avoin kaikil-
le. Pidetään samalla "mukavia 
kinkereitä" kuten Ristolla on 
tapana.

Juhla on torstaina tammi-
kuun 8. päivänä kello 11.00 
seurakuntakodilla. Juhla alkaa 
ohjelmalla, jossa myös laule-
taan ja jutellaan ja puhutaan 
tämän vuoden kinkeriaiheista. 
Sitten seuraa vaihe, jossa kaik-
ki vuonna 2009 pyöreitä täyttä-
vät 70, 75, 80, 85 ja 90 vuotta 

täyttävät saavat itse valita kir-
jansa. On miehille miehekäs-
tä luettavaa, on runokirjaaja 
kaunokirjallisuutta, on päivän 
sanaa ja Suoria sanoja ja jän-
nitystä ja huumoriakin löytyy. 
Valikoima on todella suuri. Jo-
kainen saa itse valita kirjansa, 
jonka jälkeen ilmoittaudutaan 
"rovastille", joka kruksaa kir-
jan saaduksi ja samalla kiin-
nitetään tarra. Myös ystävä, 
naapuri tai kuka tahansa voi 
hakea kirjan vaikka onniteltava 
ei olekaan itse paikalla. Joku 
voi hakea kirjan useammalle-
kin täyttävälle samalla kertaa.

Ypäjän Hevosopisto 
kahvittaa
Tällä kertaa kaakkukahvit tar-
joaa Ypäjän Hevosopisto eli 
tuo Siittolan mäen mainio op-
pilasruokala. Perinteiseen ta-
paan tulee joku edustaja tapaa-

maan juhlaväkeä. Tämä juttu-
tuokio tapahtuu noin klo 12.30 
tienoilla ja tilaisuus päättyy 
kaakkukahveisiin. Pöydän an-
timet kattaa Liisa Hietamäki 
kaakuista ja muista tarvikkeis-
ta, joita oppilasruokalan väki 
edellisenä päivänä on tehnyt. 
Viime vuonna oli paikalla noin 
80 henkeä, ja kaikilla oli haus-
kaa. Pannaan nyt paremmaksi 
ja lähdetään. Joskus klo 13 
jälkeen pääsevät ensimmäiset 
lähtemään tilaisuudesta.

Mitä jos ei pystykään tule-
maan mukaan? Se tarkoittaa 
sitä että allekirjoittanut Risto 
tuo onnittelukirjan kotiin jos-
kus kuluvan vuoden aikana. 
Usein se käynti tapahtuu ihan 
yllättäen ja joskus soitellaan-
kin. Se ei suinkaan tapahdu 
oikeana syntymäpäivänä, jol-
loin monesti päivänsankarikin 
on piilossa vaan ihan koska 
tahansa. Pappi tulee kuin sala-

ma kirkkaalta taivaalta, jota ei 
edes aavista.

Tarjotkaa kyytiä ja 
tulkaa itsekin
Keskitalven aikaan on kin-
kereitä ja nämä onnittelujuh-
lat ovat yksi sellainen. Siellä 
saadaan tavata tuttuja, jutella, 
kahvitella ja saadaan Sanan ja 
Virren viisautta ja lohdutusta 
mukaan. Tämä käytäntö on jat-
kunut noin 13 vuotta Ypäjällä, 
kun suurta onnittelujuhlaa ja 
kaikkien ypäjäläisten kinkeri-
hetkeä vietetään. Ja vielä vihje: 
kun kirjan haettuasi ilmoittau-

dut Ristolle, niin nimeä ei tar-
vitse sanoa vaan vuosimäärä 
ja kuukausi, niin eiköhän ala 
papereista löytyä. Nimet eivät 
ole aakkosjärjestyksessä. Esi-
merkiksi: 75 vuotta ja kesäkuu, 
niin sieltä ruvetaan etsimään 
sen Maija Meikäläisen nimeä. 
Ja jos ei kehtaa sanoa ääneen 
niin kirjoittakaan lapulle: 75 
vuotta ja helmikuu. Tai pyytää 
naapurin emäntää hakemaan 
kirjaa, niin ei tule selville edes 
tuo tuleva täyttäminen. Joka 
tapauksessa odottelen mukavia 
juhlia. Tervetuloa mukaan.

Risto Ahti

Suuri onnittelujuhla 
tammikuussa

Varhaisnuoret:
1–2 -luokan Liikkis Perttulan koululla keskiviikkoisin
klo 13.00–14.00. Kerho jatkuu 7.1.
1–2 -luokan sekakerho Ypäjänkylän koululla torstaisin
klo 13.00–14.00. Kerho jatkuu 15.1.
Torstaina 29.1. ei ole kerhoa.

Nuoriso- ja rippikoulutyö:
Isoskoulutus torstaisin klo 16.00 seuriksella. Isoskoulu-
tus jatkuu 15.1.
Nuortenillat perjantaisin klo 18.00 srk-kodilla. Nuortenillat 
jatkuvat 16.1.
Ulkoläksytentti 1.2. klo 9.30. Rippikoululaiset jäävät 
jumalanpalvelukseen, jonka jälkeen kerrotaan tentin 
tulokset.

Partio:
Uudet sudenpennut (7–10 v.) kokoontuvat partiomajalla 
keskiviikkoisin klo 18.00–19.00. Partio jatkuu 14.1.

Ypäjän srk:n diakoniatyö 
Tammikuun ja kevään 2009 toimintaa

Diakoniatoimiston päivystykset
ti, ke ja to kello 9.15 10.30
Diakoni Anne Mäkinen
02 - 767 3383 tai 0400 388 170

Hartaudet Palvelukeskuksessa ke 21.1. klo 13 Hoivalla, 
klo13.30 Ruustinnassa.

Keva-kerho Menninkäiset ke 21.1. klo 12 Lukkarin työtu-
valla. Markus, Anne ja diakonian vapaaehtoisia.

Kultaisen iän kerhon alkajaiset to 22.1. klo 11. Inkerin 
kirkon terveiset Kalevi Palokangas. Uusi kirkko on valm-
istumassa Petroskoihin. Syksyllä 2009 on kirkon käyttöön 
vihkimisjuhla ja matka 4.–7.9.

 Työttömien toiminta alkaa ruokailulla ke 14.1. klo 11.30 
srk-kodilla. Maksu 2 € työttömät, muille 3 €. Diakoni ottaa 
vastaan ideoita ja toiveita muunlaisesta toiminnasta!

Sururyhmä. Oletko menettänyt viime vuonna läheisesi? 
Haluatko jakaa tilanteesi ryhmässä? Sururyhmä kokoon-
tuu keväällä viisi kertaa kahden viikon välein iltapäivällä 
tai illalla srk-kodilla. Ota yhteys diakoniin sopivan ajan 
löytämiseksi.

Yhteisvastuukeräys 2009 on Suomen luterilaisen kirkon 
yhteinen keräys. Se alkaa virallisesti Ypäjällä su 8.2. klo 10 
Kynttilänpäivän kirkolla.
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Monet valitsevat lapselleen 
etunimen luonnosta. Siitä on 
tullut monissa paikoissa eri 
puolilla Suomea muoti. Ty-
töille voidaan antaa marjojen 
ja maustekasvien ja hedelmi-
en nimiä ja pojille voi tulla 
luonnonilmiöiden ja puitten ni-
miä. Eräästä lehdestä luin että 
luontoon liittyviä nimiä löytyy 
satoja kappaleita. Aalto, Aamu, 
Aallokko, Aamukaste, Aamun-
koi, Aamurusko, Aamutuuli, 
Aamutähti, Aamunvalo ja aak-
kosten lopulla löytyy Virve, 
Visa, Vuokko, Vuono, Yrtti ja 
Yö.

Esimerkiksi N-kirjaimen 
kohdalla ovat nimet: Naava, 
Nata, Niemi, Nietos, Nila, No-
va, Nuppu, Nurmi. Varmasti 
osa luontoon liittyvistä nimistä 
on ihan mukavia ja laatuunsa 
käypiä. Mutta osassa voi olla 
ylilyöntejä.

Jos suunnittelet lapsellesi 
nimeä, niin selvitä nimen so-
pivuus hyvissä ajoin. Ettei tar-
vitse katsella papin hämmen-
tynyttä ilmettä ja kämmentä, 
joka menee hämmästyksen 
suuhun. Puhelin on keksitty, 
ja ohjeita saa epäselvissä ta-
pauksissa. Kotimaisten kielten 
tutkimuskeskuksen nimistön-
huollon neuvontapuhelin 020 
781 3203 antaa ystävällises-
ti neuvoja. On syytä miettiä 
etukäteen, aiheuttaako nimen 
kirjoitusasu jatkuvasti ylimää-
räistä vaivaa esimerkiksi vi-
ranomaisten kanssa asioidessa. 
Voidaan myös pohtia, miten 
lapsen nimeä tullaan taivutta-
maan eri muodoissa. Taivute-
taanko sana Satu Sadun kanssa 
vaiko Satun kanssa? Tai vaik-
kapa Louhi Louhen vai Louhin 

Mikä lapselle 
nimeksi?

Tämä lista on tehty marras-
kuun alkupuolella. Ja tammi-
kuun Ypäjäläistä luettaessa on 
vannaankin tapahtunut muu-
toksia. Ja lista on eräällä taval-
la tarkistamaton vaikka onkin 
tarkistettu moneen kertaan. 
Sanon siksi että puutteita voi 
olla. Vuoden aikana on tapah-
tunut paljon muutoksia. Monia 
nimiä ei enää ole mukana ja 
lähes joka vuosi se vanhimman 
titteli menee jollekin uudel-
le nimelle. Vuosi sitten Laura 
ja Rauha olivat kärjessä, vain 
pari päivää ikäeroa. Mutta nyt 
Laura Heikkilä on ylhäisessä 
yksinäisyydessään pitäen Ypä-
jän vanhimman ihmisen titteliä 
hallussaan.

Ypäjän vanhin on siis edel-
leen Laura Susanna Heikkilä, 
joka on syntynyt 17.1. ja täyt-
tää siis 97 vuotta. Ja toista tilaa 
pitää hallussaan lokakuussa 
17.10. myös 97 vuotta täyttävä 
Anna Maria Mäki. Hän pi-
tää hallussaan ennätystä: asuu 
edelleen kodissaan pirteänä ja 
elämänhaluisena Katajamäen-
tiellä.

Kolmantena vanhimmasta 

päästä on Aune Matilda Hakala 
Mannisissa ja hän täyttää 26.1. 
vuosia 96. Tytär ja omaiset 
pitävät häneen tiivistä yhteyt-
tä, joten Aunen ei tarvitse olla 
kodissaan yksin. Valkosipulin 
ystävänä me hänet tunnemme 
ja hän asuu vilkkaan Loimaan 
tien varrella. Neljäntenä on 
myös kotonaan asuva ja pirteä-
nä huusholliaan hoitava Lahja 
Maria Virtanen, joka täyttää 
96 vuotta lokakuun neljäntenä 
Levänmäentiellä.

Ja sitten tulee Ypäjän van-
hin mies talvi sodat käynyt 
Eino Ensio Hokka Papalin-
tiellä keskustassa ja kotonaan 
hänkin asuu. Eino täyttää 96 
vuotta marraskuun neljäntenä. 
Eli vanhin mies on viidenneksi 
vanhin, sillä eteen menee neljä 
naista.

Kuudentena on Tyyne Kyl-
likki Hossi 95 vuotta 4.7. ja 
seitsemäntenä on toiseksi 
vanhin mies muolaalainen 
ja vähäsuolainen Sulo Ensio 
Moisander 95 vuotta elokuun 
29. päivä. Ja sitten tulevat 94 
vuotta täyttävät: Aarne Johan-
nes Siren 2.8. ja aina pirteä 

Irja Tellervo Kari 29.10. Se-
päntupien alueella vai oliko se 
Sepänpirtti. Tupa ja pirtti ovat 
lähellä toisiaan.

Tilalla 10 on Anna Harti-
kainen ja 7.1. tulee täyteen 93 
vuotta ja samaan yltää Jenny 
Aleksandra Tuura 27.4 Pert-
tulassa Leppäkorventiellä nu-
mero 92 ja siellä hän asuu 
poikansa kanssa.

Tilalla 12 on Kaarlo Henrikki 
Tähtinen ja 22.1. tulee täyteen 
92 vuotta. Ja Meeri Amanda 
Suominen täyttää maaliskuun 
22. päivänä myös 92 vuotta. 
Ja samaan yltää myös Mirjam 
Maria Ainonen 27.4. ja tilalla 
15 on myös mies: Erkki Mi-
kael Uutela 12.5. Ja Palosen 
Saara on tilalla 16 ja vuosia 
menee 92 umpeen joulukuun 
neljäntenä.

Sitten tulevat yhdeksän-
kymmentäyksi täyttävät ihmi-
set vuonna 2009. Ja tilaa 17 
pitää hallussaan Tauno Suomi-
nen 24.1. sekä häntä seuraa-
vat naishenkilöt: Saima Alina 
Muhonen 21.4. ja tilalla 19 on 
Hanna Dagmar Tuomisto tou-
kokuun neljäntenä. Sitten vielä 

4.12. Elma Aino Lehtinen sekä 
tilalla 21 vanhimmasta päästä 
on Anna Kyllikki Rasila 9.12.

Ja tulevana vuonna 2009 
täyttävät 90 vuotta seuraavat 
henkilöt: tilalla 22 on Toini 
Maria Moisander 8.2. ja sit-
ten 20.3. Eeva Maria Kosu-
nen Lepolantiellä ja Ypäjän 
vanhimman miehen Eino Ho-
kan puoliso Lahja Kyllikki 
Hokka 4.6. ja heinäkuun 8. 
päivä on vuorossa Alisa Jo-
hanna Äijälä. Ja 17.10. Ilona 
Aleksandra Holsti Rajatiellä 
ja Saarikontiellä sodat käynyt 
Väinö Oskari Lindfors 10.11. 
ja vielä Lilli Elsa Karppelin 
19.11. Lehtimäenkulmantiellä 
sekä tilalla 29 on Hilja Annik-
ki Heinävirta Lepolantiellä uu-
denvuoden aatonaattona 2009. 
Edelleenkin Annikki on ahkera 
kirkossa kävijä ja hyvin usein 
hänet nähdään istuvan omalla 
penkillään kirkossa.

Nyt ikäihmisiä on viime 
vuotta enemmän eli 29, joista 
seitsemän on miehiä. Heille 
kaikille runsasta Jumalan siu-
nausta..

Risto Ahti

Ypäjän vanhimmat ihmiset

Riston mukana Itä-Virumaalle
Viron itäisin maakunta Ida-Virumaa eroaa monella tavalla maan 
muista osista. Se on vastakohtien seutua, sillä luonnonkauniiden 
paikkojen ohella alueella on runsaasti myös teollisuutta. Luonto 
antaa kuitenkin sille oman leimansa. Siellä on mm. Peipsijärven 
ja Suomenlahden hiekkarannat. Rantaviiva Kalvista Merikylään 
on jyrkkää kalliota ja Merikylästä Narva-Joesuuhun hiekkaa. 
Alueen keskus on Johvi, joka mainitaan historian kirjoissa ensim-
mäisen kerran vuonna 1241. Tämän matka aikana näemme mm. 
Narvan linnan, Kuremäen luostarin ja Rakveren kaupunkia.

Torstai 30.4.2009
Lähdemme Loimaan Lintuparvelta klo 6.15 ja ajamme Ypäjän, 
Jokioisten, Forssan ja Salon kautta Helsingin Katajanokalle. 
Jatkamme matkaa Vikingin XPRS laivalla klo 11.30. Tallinnaan 
saavutaan klo 14. Matka jatkuu kohti Johvin kaupunkia ja majoi-
tumme kaupungin lähellä sijaitsevaan Meintackin kartanohotel-
liin. Yhteinen illallinen.

Perjantai 1.5.2009
Aamiainen hotellissa. Lähdemme aamiaisen jälkeen kohti Tallin-
naa. Tallinnassa meillä on vielä hetki aikaa. Jatkamme matkaa 
Vikingin uudella XPRS laivalla klo 18.00 ja saavumme Helsinkiin 
klo 20.30, jonka jälkeen aloitamme bussimatkan kohti kotia.

Matkan hinta: 205,00 €/henkilö

Hintaan sisältyy:
* matka Vainion Liikenteen bussilla
* laivamatka Helsinki-Tallinna-Helsinki 
* majoitus kahden hengen huoneessa
* aamiainen hotellissa
* illallinen hotellissa
* matkanjohtajana Risto Ahti

Lisämaksusta:
25,00 € yhden hengen huonelisä

Kaikilla tulee olla joko voimassa oleva passi tai virallinen EU-
henkilökortti. Varaukset: Matkapojat Oy Kristiinankatu 10, 20100 
Turku Puh. 010 2323 970. Ilmoittautumiset viimeistään 30.3.2009 
mennessä. Matka edellyttää vähintään 30 matkustajaa. Nouda-
tamme Matkapoikien ryhmämatkaehtoja. Suosittelemme peruu-
tusturvan sisältävää matkavakuutusta!

Monesti tietyt asiat toistuvat 
samaan aikaan, vaikka vuosi 
on asioitten välillä. Niin kävi 
myös viime syyskuussa. Kun 
oli yöllä tullut ruskamatkal-
ta, niin jo seuraavana päivänä 
20.9. lauantaina siunattiin hau-
dan lepoon Paavo Elias Pie-
tilä 86 vuoden iässä. Vuotta 
aikaisemmin, kun tulin ruska-
matkalta niin jo heti seuraa-
vana päivänä siunattiin hänen 
vaimonsa Anna-Liisa haudan 
lepoon lähes 86 vuoden iässä.

Korpihuhdan isäntä
Pietilät olivat asuneet Ypäjällä 
runsaat puolitoista vuotta kun 
itse muutin Salosta hevospi-
täjään. Kirkonkirjat Paavo ja 
Anna-Liisa Pietilän perhees-
tä tulivat Ypäjälle Paattisilta 
29.1.1971 ja mukana seurasi-
vat myös lapset Leena Mariitta 
ja Jaakko Ilmo. He muuttivat 
Perttulan-Ypäjänkylän raja-
mailla olevalle maatilalle ja 
kartasta löysin nimen Korpi-
huhta. Usein rajalahden tietä 
juostessani katsahdin Pieti-
löitten suuntaan, ennen kuin 
laskeuduin alas peltolakeuksia 
halkovalle tieosuudelle. Jos-
kus kysyinkin, miksi he tulivat 
Turun seudulta tänne Ypäjäl-
le. Paattinen kuuluu Turkuun 

ja omakoti asutusta alkoi il-
maantua. Paavo Pietilä halusi 
kunnon maaseudulle viljalake-
uksien keskelle. Vaikka hän 
oli mieleltään varsinaissuoma-
lainen ja Turun seutulainen, 
niin myös Loimaa oli Paavolle 
tuttua maamieskoulun ajoilta. 
Ja melkeinhän tuolta uudelta 
maatilaltaan hän sai katsella 
myös Loimaan alueille Kau-
hanojan suuntaan.

Anna-Liisa Alitalo ja Paavo 
Pietilä avioituivat 25.3.1946. 
Vaikka Anna-Liisa oli Auras-
sa syntynyt ja Paavo Paatti-
sissa, niin samaa rippikoulua 
he kävivät, sillä Anna-Liisal-
la oli lyhyt matka Paattisiin. 
Kun sitten Jaakko sai talon, 
niin Pietilät muuttivat omako-
titaloon Perttulantien varteen 
aivan Juhani Järvisen toisel-
le puolelle. Paavo Pietilä oli 
pohjimmaltaan maanviljelijä ja 
suomalaisen luonnon ystävä. 
Kolmelle lapsenlapselleen ty-
töille hänen kerrotaan opetta-
neen paljon luontoon liittyviä 
asioita. Ja hyvähän se on, sillä 
monet nuoren polven ihmiset 
eivät osaa luonnossa liikkua ja 
eksyvät helposti.

Isänmaallinen mies
Paavo Pietilä oli sotaveteraani 

ja jatkosodan läpikäynyt mies. 
Hän oli hyvin isänmaallinen, ja 
niinä kertoina, kun itse poikke-
sin veteraanitilaisuuksissa, niin 
Paavo Pietilä oli aina mukana. 
Ja tottahan toki siunaustilaisuu-
dessa oli mukana havuseppele, 
jonka veteraaniveljet laskivat 
hänen arkulleen hautaan. Ja 
siunaustilaisuudessa laulettiin 
vaikuttavaa virttä: "Pois kirkas 
suvi kulkee ja syksyyn kypsyy 
maa. Sen tuuli suven viljan 
korjuuseen valmistaa. Näin 
taipuu elämämme myös eteen 
leikkaajan, soi korjuuhetkes-
sämme syystuuli Jumalan." 
(Virsi numero 249).

Ypäjäläiset talvi- ja jatkoso-
dassa -kirjassa kerrotaan myös 
Paavo Pietilästä valokuvan ke-
ra, ja taistelupaikkoja on pe-
räti 12 kappaletta Suojärvestä 
Tolvajärvelle asti. "Ei niitä 
paikkoja koskaan unohda", 
sanoi erään kerran Paavo Pie-
tilä minulle. Opin tuntemaan 
Paavo Pietilän Ypäjän Säästö-
pankin isännistön tunnollisena 
puheenjohtajana. Ja tietääkse-
ni hän oli aikoinaan monissa 
yhteiskunnallisissa tehtävissä 
Paattisilla ja myös täällä. Var-
sinkin vaimon poismenon jäl-

keen Paavo sairasteli ja varsin 
nopeasti se johti poismenoon. 
Mutta muistan Paavo Pietilän 
usein kävelleen omaa lenkki-
ään, kun itse olin juoksulenkil-
lä. Monesti juteltiin niin kadul-
la, hänen kotinsa tienhaarassa 
ja joskus myös hänen kodis-
saan kun vein onnittelukirjan. 
Joskus seuraamme tuli Juha-
ni Järvisen kissa, ihmisrakas 
eläin, jota aluksi luulin Paavon 
kissaksi.

Opin tuntemaan Paavo Pie-
tilän ihmisenä joka oli oikeu-
denmukainen, harkitseva, tark-
ka ja kun johonkin kysymyk-
seen hänen piti vastata, niin 
ensin hän harkitsi asiaa ja vasta 
sitten tuli mielipide esille.

Muistan 1990-luvun laman 
aikoina, kun Ypäjänkin sääs-
töpankin tarina loppui, niin 
pitkään hän mietti vastaustaan 
ja jotenkin siihen tyyliin vas-
tasi, että tämän asian kanssa 
on sitten elettävä. Ja taidettiin 
siinä jutella sodan ajasta ja sen 
jälkeisistä tapahtumista. Paljon 
isompiakin asioita kertoi Paa-
vo nähneensä ja kokeneensa 
pitkän elämänsä varrella.

Risto Ahti

Isänmaataan ja suomalaista luontoa rakastava:

Paavo Pietilä
kanssa?

Menneinä vuosikymmeniä 
otettiin nimiä myös luonnosta. 
Sellaisia suosittuja olivat Tuija, 
Terho, Vesa, ja Vuokko. Aivan 
viime vuosina on Suomessa 
annettu nimiä Kaisla, Kuutti, 
Lumi, Pyry, Sade ja Vilja. Olen 
itsekin huomannut, että nimien 
skaala on suuresti laajentunut. 
Eteeni saatetaan antaa lapsen 
nimiehdotuksia ihan millaisia 
vain.

Pappisurani alkuaikoina oli 
muodissa paljon tiettyjä nimiä. 
Tällaisia olivat nimenomaan 
Sari ja Mika. Samana vuonna 
saattoi tulla Suomeen 7 prosent-
tia pojista Mika ja tytöistä Sari. 
Sellaisia uniikkinimiä oli vain 
prosentti pari. Nyt on Mikojen ja 
Sarien aika ohi ja uniikkinimiä 
saatetaan antaa jopa 8 prosenttia 
vauvoista samana vuonna. Ker-
rotaan että Turussa papit joutuvat 
silloin tällöin pitkään keskustele-
maan vanhempien kanssa nimen 
sopivuudesta, sillä luonnosta on 
löytynyt lapselle sellaisiakin ni-
miä kuin Oksa, Parsa, Tiira ja 
Käpy.

Aikanaan äitini Fanny sanoi 
minulle, että tuskin koskaan 
tulet kastamaan Fanny ja. Mut-
ta toisin kävi: olen kymmenen 
vuoden aikana kastanut use-
amman Fannyn. Kaikenlaisia 
nimiä on ja monet vanhat ovat 
tulleet muotiin. Mutta yksi ni-
mi on sellainen, jota en ole 
koskaan kastanut (muistaakse-
ni) ja se on Risto, Se nimi ei 
ole kelvannut kenellekään mi-
nun aikanani. Milloinkahan se 
Risto tulee muotiin. Mukavia 
nimenkeksimishetkiä toivotan 
kaikille.

Risto Ahti

Perttulan kansakoululla oli 
kinkerit eli lukuset tai mi-
ten vain. Niitten pito kiersi 
taloittain, ja tavallisesti ne 
järjesti kaksi palstatilaa yh-
dessä. Niin minunkin van-
hempani olivat osallisina 
kinkerien pidossa.

Koululaisia oli siihen ai-
kaan paljon, joten lukusilla 
täytyi olla monta luettajaa. 
Kanttori, suntio, opettajia ja 
muita silmää tekeviä luetti 
lapsia, ja kirkkoherra kyseli 

vanhemmilta ristinopin tai-
toa. Esillä oli myös muita 
seurakunnallisia asioita, 
kuten seuraavien kinkerien 
pito, pitäjän vanhimman ni-
meäminen, avoparien kehot-
taminen vihille menoon ym. 

Muistan kun eräs Kalle-
niminen mies tuli suntion 
eteen ja alkoi lasketella Ka-
tekismusta eikä aikonut mil-
lään lopettaa. Suntio sanoi, 
että mene nyt vähän lepää-
mään välillä, kyllä minä nyt 

tiedän, että sinä osaat. Kalle 
kävi sitten ulkona, tuli uudel-
leen suntion eteen ja jatkoi 
siitä, mihin oli äsken lopetta-
nut. Hän oli lukenut läksynsä 
koulussa hyvin. Hän oli myös 
hyvä päässälaskija. Ei silloin 
laskukoneita ollutkaan.

Kinkeritilaisuudet olivat 
oikein juhlahetkiä, vaikka 
me lapset niitä vähän pelät-
tiinkin.

   A. L.

Eräs kinkerimuisto 1930-luvulta
K I I T O S

joulukuusilahjoituksista 
Ypäjän kirkkoon ja seu-
rakuntakotiin Sirpa ja 
Seppo Vähämäelle sekä 
Seija ja Hannu Vähämä-
elle.

Seurakuntamestari
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Olen paljasjalkainen Ypäjän 
tyttö. Vietin täällä onnellisen 
ja aurinkoisen lapsuuden. Syn-
nyin 1930-luvun alussa, ja syn-
nyinkotini oli maatalo Ypäjän 
Katinhännässä. Olen perheen 
neljästä jälkeläisestä kolmas. 
Meillä harjoitettiin maanvilje-
lystä ja hoidettiin suurta kar-
jaa. Jossakin vaiheessa meillä 
pärräsi pärehöyläämökin. Per-
hon perheen kolme tyttöä ja 
esikoispoika pääsivät – tai jou-
tuivat – jo kovin nuorina kiinni 
talon töihin. Sain ensimmäisen 
tilini, kun lajittelin päreitä ni-
puttajalle.

Kotini ilmapiiri oli virik-
keellinen. Lapsille annettiin 
varhain vastuuta yhteisten asi-
oitten hoidosta. Kaikkiin mei-
hin neljään lapseen juurrutet-
tiin tekemisen meininki. Katin-
häntään perustettiin alakoulu, 
ja aloitin siellä vaivalloisen 
nousun opin portailla. Opettaja 
Rauha Salo oli meille oppilail-
le kunnioitettu viisas persoona 
ja suuri taiteilija. Hän neuvoi 
meille pienille oppilailleen 
luonnossa liikkumisen salat 
ja pänttäsi metsäretkillä pää-

Kulttuurineuvos Ulla Nummikosken pitämä  
juhlapuhe itsenäisyyspäivän juhlassa Ypäjällä 6.6.2008

Arvoisa juhlayleisö, 
hyvät ypäjäläiset

hämme marjat, sienet ja muut 
kasvit. Päivä avattiin raama-
tunhistorian kertomuksilla ja 
taulupiirroksilla.

Elämänpiirini laajeni, kun 
siirryin kolmannelle luokalle 
eli kansakoulun ”ekalle” Ypä-
jänkylään. Saman tien liityin 
Ypäjänkylän Pikkulottiin. 
Kaikki kylän pikkutytöt tuli-
vat innostuneina mukaan jär-
jestön toimintaan. Meillä oli 
erinomainen, meitä lapsia ym-
märtävä ohjaaja, opettaja Aili 
Haapakoski. Me lapset opim-
me Pikkulotissa yhdessä teke-
mistä ja saimme aikaan jotakin 
tuiki tarpeellista rintamamies-
ten paketteihin. Pakattiin leipiä 
rintamalle lähtöön. Me järjes-
timme juhlia tänne Pertunpir-
tille ja pelasimme pesäpalloa. 
Teimme aikuisten opastuksella 
luontoretkiä Tammelan Pyhä-
järvelle, Jokioisten Kiipunjär-
velle ja ties minne. Retkillä oli 
aina mukana vanhempia hen-
kilöitä, ja heiltä saimme tietoa 
kotipaikkamme historiasta, pe-
rinteistä ja unohtuneista asiois-
ta. Opin noina vuosina arvos-
tamaan kotiseutuni huikeata 

luontoa ja Ypäjänkylän suuria 
persoonallisuuksia. Meistä pie-
nistä pidettiin hyvää huolta. 
Me ikivanhat Ypäjän Pikku-
lotat tapailemme edelleen ja 
muistelemme aurinkoista lap-
suuttamme. 

Raskas sota toi itseriittoi-
seen ja lievästi sisäsiittoiseen 
kylään uutta verta Karjalasta. 
Siirtolaisten mukana rauhalli-
seen yhteisöön tuli toisenlaista 
kulttuuria ja erilaista tempera-
menttia. Sain siirtolaisten jou-
kosta elinikäisiä ja uudenlaisia 
ystäviä. Olen päässyt mukaan 
heidän kotiseuturetkilleen 
Muolaaseen ja Valkjärvelle. 
Ihailen karjalaisten häpeämä-
töntä kotiseuturakkautta. He 
osaavat ja uskaltavat arvostaa 
juuriaan ja omaa kulttuuriaan. 

Loimaan lukion jälkeen suo-
ritin ammattiopinnot Helsin-
gissä. Minusta leivottiin teks-
tiilitaiteilija. Opintojen jälkeen 
vietin vuoden Italiassa kieleen, 
taiteisiin ja ammattiasioihin 
tutustuen. Minut palkattiin 
vuonna 1956 Forssan tekstii-
litehtaalle painokangasmallien 
suunnittelijaksi. Työ oli innos-

tavaa ja mielenkiintoista. Ikään 
kuin bonuksena sain tutustua 
tehtaan ikiaikaisiin arkistoihin, 
ja suomalaisen teollisuuden 
historiasta sain itselleni päät-
tymättömän ja hienon elämän 
mittaisen harrastuksen. Into ar-
kistojen penkomiseen ei tunnu 
lainkaan laantuvan.

Tekstiiliteollisuus teki tä-
nään itsenäisyyttään juhlivasta 
Suomesta teollisen valtakun-
nan. Se oli suuri muutos luon-
taistaloudella eläneelle pienelle 
isänmaallemme! Tekstiiliteolli-
suuden myötä starttasi konei-
den ja talojen rakentaminen. 
Koululaitos ja sosiaalipolitiik-
ka synnytettiin Suomeen. Pian 
starttasi myös sahojen ja pape-
ritehtaiden rakentaminen, kun 
tehtaitten tekniikan suunnittelu 
oli päässyt meillä alkuun. Suo-
mi aloitti varovaisen flirttailun 
ja vilkkaan vuorovaikutuksen 
muun Euroopan kanssa. Me 
kuuluimme mahtavaan Venä-
jän Keisarikuntaan ja meillä 
oli siihen suuntaan tullivapaus. 
Se houkutteli eteviä teollisuus-
miehiä karuun Pohjolaan. Tek-
niikka hankittiin naapuri-Ruot-
sista ja myöhemmin Saksasta. 
Tietysti oli mukana teollisen 
vallankumouksen emämaa 
Englanti. Teollisuusväki levitti 
Suomi-tietoutta maailmannäyt-
telyissä, teollisuusnäyttelyis-
sä ja muissa suurissa juhlissa 
ympäri Eurooppaa. Suomeen 
muuttaneet teollisuusmiehet 
ja Euroopassa opiskelleet suo-
malaislahjakkuudet rakensivat 
Suomen omavaraisuutta poh-
justivat taivalta kohti itsenäis-
tä Suomea. Heidän tukenaan 
oli alusta saakka ikiaikainen 
suomalainen käsityö- ja kir-
vesmiestaito ja kansan sitkeys, 
ahkeruus ja lahjakkuus. 

Myös suomalainen taide 
nousi kukoistukseen teollisuu-
den rinnalle ja teollisuusmies-
ten tukemana.

Suomen koululaitos kehit-
tyi ja säätykierto kasvoi. Niin 
kuin tiedätte, täällä Lounais-Itsenäisyyspäivän juhlan ohjelmasta vastasi mm. nuorisokuoro Tuulikellot.

Juhlapuhuja Ulla Nummikoski.

Hämeessä on maatalous ollut 
tärkein yrittämisen laji. Täällä 
ovat aina olleet parhaat sen 
alan oppilaitokset. Mustialas-
sa on saanut koulutusta alalle 
jo kahden vuosisadan aikana: 
Oman Ypäjämme merkitys 
suomalaisella hevostaloudelle 
ja kilpailutoiminnalle on rat-
kaiseva.

Kotiseutukulttuuristamme 
kiinnostuneen kannattaa pis-
täytyä Loimaan Maatalousmu-
seossa. Ypäjällä ja sen ympä-
ristössä vaalittujen ammattien 
ja kulttuuri asioitten arvo on 
nousussa koko valtakunnassa 
näinä suomalaisen paperiteol-
lisuuden alasajon surullisina 
aikoina. 

Suomen kukoistavaan teks-
tiiliteollisuuteen tuli dramaat-
tinen muutos kolmekymmentä 
vuotta sitten. Lähes omavarai-
seen valtakuntaan tuli energia-
kriisi ja raaka-ainepula. Meillä 
ei puuvilla kasva, ja halpatuon-
ti alkoi syödä omaa tuotantoa. 
Tutkijoille riittää syynäämis-
tä suomalaisten tehtaitten ar-
kistoissa. Suomalaisen teolli-
suuden vaiheita pitäisi saada 
entistä enemmän julkisuuteen. 
Juuriensa tunteminen on kehi-
tyksen alku.

Tunnemmeko me ypäjäläiset 

kyllin hyvin oman kasvuympä-
ristömme, asukkaat ja heidän 
mielenlaatunsa? Mitä kyläyh-
teisö on tehnyt elinympäristön-
sä hyväksi? Miten suojellaan 
kotipaikkakuntamme ainutlaa-
tuista luontoa? Osaammeko 
arvostaa tarpeeksi esimerkiksi 
hienoja esityksiä omassa kesä-
teatterissamme?

Olen pitkän elämäni aikana 
saanut mahdollisuuden matkus-
taa monessa vieraassa maassa. 
Olen yrittänyt paneutua erilai-
siin kulttuureihin maailman 
monilla kolkilla. Mitä enem-
män olen maailmalla liikkunut, 
sitä tärkeämmäksi on kasva-
nut Suomi, Lounais-Häme ja 
tämä lapsuuteni pitäjä Ypäjä. 
Olen oppinut tunnistamaan 
suomalaisen eksotiikan ja ai-
nutlaatuisuuden. Olen oppinut 
näkemään tämän seudun ih-
misten ainutlaatuisuuden. Olen 
oppinut arvostamaan heidän 
viisauttaan ja juurevuuttaan. 
Meidän elinympäristömme 
Euroopan äärilaidalla ja täällä 
salaperäisessä salatussa laak-
sossa on meille suomalaisille 
suuri rikkaus ja ehtymätön voi-
mavara! 

Hyvää Itsenäisyyspäivää teille 
ja koko Suomelle!

Tähän juttuun on ripoteltu ominaisuuksia, 
joita YPÄJÄ nimen ajatellaan ja halutaan 
kuvaavan – ne ovat poimintoja kunnan 
tulevaisuusajatuksista sekä keväällä julkis-
tetusta yhteisestä ilmeestä.

Meidän ypäjäläisten 
hyvinvointi tulevina vuo-
sikymmeninä – ja -satoina-

kin – on vahvassa yhteydessä siihen, miten 
elinvoimaisena nämä kylät, konnut ja mannut 

säilyvät – tai millai-
siksi ne kehittyvät.

Miten kehitys 
kulkee, on puolestaan monen, monen tekijän 
summa. Aikaisempia vuosikymmeniä, -satoja 

ja -tuhansia paljon 
konkreettisemmin 

ja nopeammin puhaltavat täälläkin erilaiset 
puhurit, jos leppeät myötätuuletkin, sen mu-
kaan, mitä täällä maapallollamme kokonai-

suutena tapahtuu. 
Globalisaatio on 

kovin totta ihan arjessammekin.
Asiat, joihin kehityskulussa voimme vai-

kuttaa, ovat kui-
tenkin pääasiassa 
aivan lähellä. Ne 

ovat omassa päässä, omassa sydämessä, ko-

Mitä Ypäjä on?
din seinien sisällä, kotipihalla, 
omalla kylänraitilla.

Siksi on tärkeätä, että tällä sivulla näkyvät 
ominaisuudet puhuttelevat meitä henkilökoh-
taisesti. Tuntuvatko ne oikeilta? Tuntuvatko ne 

tutuilta? Voisinko ja haluaisin-
ko lyödä itseeni ja kotipihaani 
tällaisia leimoja? Haluaisinko 

vahvistaa tällaisia ominai-
suuksia lähiympäristössä-
ni? Ja jos, niin miten sen 
voisin tehdä?

Kuntaorganisaatio on paikkakunnan ”ni-
mikilpi” – se on siis paikkakunnan näköinen. 
Tässäpä myös uuden luottamushenkilökauden 

kynnyksellä pohdiskeltavaa, 
ideoitavaa ja keskusteltavaa 
kunnan asioista vastuuta saa-
neille. 

Myös yritys, 
yhdistys ja muu 
yhteenliittymä, 
joka hyötyy 

YPÄJÄn hyvinvoinnista, on 
tervetullut ottamaan omakseen 
näitä ominaisuuksia – ja siten 

muovaamaan ja elämään todeksi hyvää tule-
vaisuutta.

Aktiivinen

Omaleimainen

Ahkera

Tuttu

Kehityshaluinen

Vehmas

Vehreä

Turvallinen

Lojaali

Elämänmyönteinen

Välitön

         MTK Ypäjä tiedottaa
Tehdasvierailumatka Valtralle Suolahteen ke 14.1.2009. Ohjelma ja bussin aikataulu:
Ypäjä klo 7.20 (Seo / palo-asema), Jokioinen klo 7.45 (Osuuspankin parkkipaikka), Forssa Autokeidas 
ABC klo 8.00 (eli ABC-huoltamon parkkipaikka), Humppila klo 8.20 (Lasitorni). Matkalla kahvit. Suo-
lahti klo 11.30 (ruokailu, tehdaskierros, koeajomahdollisuus)
Lähtökahvit klo 15.30. Paluu Lounais-Hämeeseen n. kello 19.00. Matka on maksuton ja se järjestetään 
yhteistyössä Valtran ja Lounais-Hämeen MTK yhdistyksien (Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela ja 
Ypäjä) kanssa. Pakolliset ilmoittautumiset sihteeri Mikalle perjantaina 2.1.2009 mennessä joko s-postil-
la mikahannu@luukku.com tai puh.050-3478380. Ilmoittaudu ajoissa, sillä paikkoja on vain bussillisen 
verran!
Perhesähly jatkuu keskiviikkoisin Kartanon koululla klo 18-19.30
MTK Lounais-Hämeen jäsenten saunailta pidetään pe 16.1.2009 Ypäjän Tuottajan Tuvalla alkaen kel-
lo 18.30.  Pientä tarjoilua ja saunomista. Vapaa kaikille MTK Lounais-Hämeen yhdistyksen jäsenille.
Vesijumppa Vesihelmessä jatkuu myös vuonna 2009. Vakiovuoro perjantaisin kello 11.30 Forssan Ve-
sihelmi. Päivämäärät 2009 talvi ja kevät: 16.1, 23.1, 30.1, 6.2, 13.2, 20.2, viikko 9 ei jumppaa, 6.3., 13.3., 
20.3., 27.3., 3.4., viikko 15 ei jumppaa, 17.4. (viimeinen kerta). Jumppaa on siis 12 eri kertaa. Voit ostaa 
joko 10 kerran pakettilippuvihon tai maksaa yksitellen aina kun käyt. Hinnat ovat samat kuin viimeksi. 
Lippuvihko täytyy ostaa Vesihelmestä joko perjantaina 16.1 kun menette ensimmäisen kerran jumpalle, 
tai jos ette silloin kerkiä niin sitten voitte mennä VK-Fysioon ostamaan sen henkilökohtaisesti osoittee-
seen Kutomonkuja 2 A1. Myöskään ilta-mahdollisuutta ei ole unohdettu. Voit mennä tällä samalla lipulla 
myös ilta-jumppiin. Lisätietoja suositusta jumpasta www.farmariapu.net .
MTK Lounais-Hämeen teatteriretki 3.4.2009. Entiset MTK Forssan, Humppilan, Jokioisten ja Ypäjän 
jäsenet: uusi MTK yhdistys MTK Lounais-Häme järjestää teatterimatkan pe 3.4.2009 Tampereen teat-
teriin. Esityksen nimi on Grase ja Glorie. Olemme varanneet 50 lippua eli yhden bussiporukan verran. 
Koska on kyseessä näin ison yhdistyksen reissu, kannattaa varata lippunne ajoissa. Lippuja näin voitte 
varata sihteeriltä sähköpostilla mikahannu@luukku.com tai puh.050-3478380. Hinta on vielä avoin. Reit-
ti on alustavasti seuraava: Ypäjä (Kiakkumaralla), Jokioinen (Osuuspankki), Forssa (linja-autoasema), 
Humppila (Lasitorni), Urjala (Sirkkavuori) - Tampere.
     MTK Ypäjä
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Kulunut vuosi on ollut Ypä-
jän ja Humppilan kuluttaja-
neuvonnassa todellista puhe-
linoperaattoreiden aikaa. Noin 
kolmannes reklamaatioista ja 
neuvontapyynnöistä on tullut 
tilanteissa, jossa asiakas on 
turhaan yrittänyt saada yhteyt-
tä operaattorin asiakaspalve-
luun tai odottanut vastausta 
sähköpostiinsa viikkokausia. 
Operaattorit eivät ole sopeut-
taneet asiakaspalvelujen re-
sursseja suhteessa kasvavaan 
yhteydenottojen määrään eli 
asiakaspalvelun henkilökuntaa 
ei ole riittävästi. Jotkut ope-
raattorit ovat ottaneet myös 
tavakseen tulkita tehtyjä so-
pimuksia omalla tavallaan, 
eivätkä ne ole olleet kovin 
innostuneita korjaamaan mm. 
laskutusvirheitä. Korjaus tulee 
vasta sitten, kun asiakas on 
jättänyt kirjallisen reklamaati-
on kuluttajariitalautakuntaan ja 
tämä lähettää vastinepyynnön 
operaattorille.  Tällaisia tapa-
uksia on Humppilan ja Ypäjän 
kohdalla ollut tänä vuonna jo 
parikymmentä. Vaikka valta-
osa näistäkin on taloudelliselta 
arvoltaan muutaman kympin 
luokkaa, sekaan mahtuu myös 
useiden satojen eurojen kokoi-
sia aivan turhia laskuja.

Asiakas yrittäessään yksin 
yleensä häviää taistelussa ope-
raattoria vastaan, ellei ole to-
della tiukkana.  Eräs kuluttaja 
valitti sopimusrikkomuksesta, 
jonka operaattorikin myöhem-
min myönsi tapahtuneen.  Asi-
akkaan tehtyä reklamaation 
kuluttajariitalautakuntaan, ope-
raattori ilmoitti viikon sisällä 
hyvittävänsä liikaa laskutetut 
maksut seuraavissa laskutuk-
sissa ja lisäksi 10 euroa turhis-
ta puheluista asiakaspalveluun, 
joka ei koskaan vastannut. 
Koska itsekin yritin saada yh-
teyden kyseisen operaattorin 
asiakaspalveluun turhaan mo-
neen otteeseen, 10 euron hyvi-
tys oli todennäköisesti reilusti 
alakanttiin suhteessa kuluihin 
ja odotusaikaan. 

Kännykkäpaketit, joissa on 
laite, liittymä- ja puhe/teks-
tiviestipaketti, ovat varmasti 
edullisia, mutta ongelmien il-
maantuessa ne ovat myös han-
kalia neuvotella. Harva ym-
märtää sopimusta tehdessään, 
että mahdollisten laitevikojen 
ilmaantuessa operaattori ohjaa 
asiakkaan keskustelemaan toi-
sen yrityksen eli laitemyyjän 
kanssa.  Joillakin asiakkailla 
kahden vuoden sopimuskau-
tena on ollut laitevirheiden 
vuoksi viisikin uutta puhelinta 
ja puhelimetonta aikaa useita 
viikkoja. Silti operaattori las-
kuttaa sopimuksen mukaan, 
koska laite ei ole sen vaan 
kolmannen sopijapuolen. Vasta 
tiukka neuvottelu operaattorin 

kanssa on tuonut hyvitystä las-
kuihin tai laitemyyjä on anta-
nut asiakkaalle heikkolaatuisen 
laitteen tilalle paremman.  

Lapset ja erityisesti koulun-
sa aloittavat saavat vanhem-
miltaan lahjaksi kännykän ja 
liittymän.  Kuinkahan moni 
vanhempi sopimusta tehdes-
sään on rastinut ne kohdat, 
joita kutsutaan estoiksi?  Kuin-
ka monen 7-8-vuotiaan lapsen 
kännykästä löytyy tekstiviesti- 
ja/tai puheluestot ulkomaisiin 
liittymiin tai estot viihdepal-
velunumeroihin? Jos ei löydy, 
vanhempien on syytä varautua 
yllätyksiin varsinkin, jos ei ole 
saldorajaa.  

Jos ostaisin nyt itselleni 
pelkästään liittymän, kävisin 
netissä tekemässä operaatto-
rivertailun (esim. www.gsm-
vertailu.fi ) ja testaisin, mikä 
markkinoilla olevista operaat-
toreista olisi halvin tai tarjouk-
sista sopivin.  En ottaisi kytky-
pakettia lainkaan, vaan ostaisin 
puhelimen omien tarpeitteni 
mukaan ja siihen itselleni so-
pivimman liittymän. Tämä ei 
ehkä ole kokonaisuutena hal-
vin vaihtoehto, mutta se antaa 
mahdollisuuden vaihtaa laitetta 
ja myös tarvittaessa muuttaa 
liittymän sisältöä. Ai niin, mi-
nun sopimuksessani löytyvät 
myös rastit estojen kohdalla.  

Keväällä kirjoitin Ypäjäläi-
seen kotivakuutuksista, niiden 
hankkimisesta, tarkistamisesta 
ja kilpailuttamisesta. Neuvon-
tatapauksista päätellen ei viesti 
ihan mennyt perille. Korostan 
nyt taas sitä, että vuokralla asu-
van kannattaa tehdä kotivakuu-
tus varsinkin tilanteessa, kun 
kotona on arvotavaraa.  Kun se 
naapuri, lapsi tai koira rikkoo 
sen 1200 euron arvoisen ja 
lähes uuden kotiteatterin korja-
uskelvottomaksi, kotivakuutus 
olisi ollut paikallaan. Takuu 
korvaa vain laitteen omat vir-
heet, ei ulkopuolisen aiheutta-
maa vahinkoa.

Nettikauppa käy vilkkaana. 
Kuinkahan moni netistä ostava 
tarkistaa ennen tilauksen te-
koa kyseisen firman nettikau-
pan osto- tai sopimusehdot? 
Neuvontatapauksista päätellen 
aika harva. Suomenkielisillä 
sivuillaan monet ulkomaille 
rekisteröidyt nettifirmat myy-
vät tuotteita ehdoin, jotka eivät 
täytä Suomen kuluttajalainsää-
däntöä. Törkeä tapaus tuli esiin 
elokuussa, kun asiakas oli osta-
nut kosmetiikkaa nettifirmasta, 
palauttanut tuotteen (maksanut 
palautuksenkin) ja reklamoinut 
virheestä.  Viikkoa myöhem-
min hän sai firmasta kirjeen, 
jonka mukaan tuote oli virhee-
tön ja että tuotteen tarkistus 
maksaa ehtojen mukaan asiak-
kaalle 31 €. Firman ostoehtoja 
luettaessa tämä kohta löytyy 

ja vieläpä suomeksi kirjoitet-
tuna.  Jos asiakas vielä halu-
aisi pahalta haisevan tuotteen 
takaisin, hänen tulee maksaa 
postituskulut. Jos ei, firma pa-
lauttaa tuotteen hinnan, 13 €. 
Huh huh. 

Jos nettifirma vaatii tuot-
teen hinnan maksamista etu-
käteen pankkitilille, riski sii-
tä, että rahat menevät, mutta 
tuotetta ei tule, on todellinen. 
Nettikauppa on tehty helpoksi 
ja se vetää bisnekseen mukaan 
huijareita. Jos tuote pitää mak-
saa etukäteen, pitäisi firman 
antaa mahdollisuus tehdä se 
luottokortilla, jolloin mahdol-
listen ongelmien ilmaantuessa 
maksuliikenteen voi pysäyttää. 

Olen saanut eteeni sopi-
muksia, jossa elinkeinoharjoit-
taja ja kuluttaja-asiakas ovat 
sopineet palvelusta. Sopimuk-
sen viimeisenä asiana on rii-
tojen ratkaiseminen välimies-
menettelyssä. Vaikka tässä ei 
ole mitään lainvastaista, olisi 
hyvä, jos elinkeinoharjoittaja 
kertoisi kuluttajalle, että tämän 
ei tarvitse noudattaa tätä so-
pimuksen osaa, vaan että tällä 
on edelleen kuluttaja-suojalain 
mukainen oikeus saattaa riita-
asia kuluttajariitalautakunnan 
ratkaistavaksi. Mikäli asiakas 
kuitenkin suostuu välimiesme-
nettelyyn, hän menettää em. 
oikeuden.  

Olen huomannut tässä vuo-
sien aikana, miten erilaiset va-
litusasiat korostuvat eri vuo-
denaikoina.  Alkuvuodesta on 
joulukauppa ja siihen läheisesti 
liittyvät luotot, osamaksusopi-
mukset ja perintä, keväällä au-
tot, kesällä remontit ja syksyllä 
kodin elektroniikka. Tämä on 
nyt sitä aikaa, kun ostetaan 
joululahjaksi uutta tietoko-
netta, televisiota ja sen oheis-
laitteita, mutta myös vaatetta 
ja asustetta.  Sanotaan, että 
köyhällä ei ole varaa halpaan.  
Jos tekee laadukkaan, mutta 
kalliin investoinnin, voi tuot-
teelta myös odottaa ja vaatia 
pitkää käyttöaikaa. Toisaalta, 
jos ostaa trendituotteen, jota 
ei varmasti käytä kauan, kan-
nattaako siitä maksaa paljon. 
Kannattaako kaapissa säilyt-
tää 70 euron t-paitaa, jos sitä 
ei enää pidä vuoden kuluttua?  
Kanttaako ostaa 300 euron tak-
ki, jos sitä käyttää kerran tai 
kaksi? Mietipä sitä. Toivon, 
että kuluttajat ostopäätöksiä 
tehdessään ajattelisivat joskus 
muutaman päivän pitempään, 
tai edes yön yli, ja oppisivat 
ymmärtämään, että vertailu 
kannattaa. Toivottavasti menisi 
pikkuhiljaa läpi muuten sekin, 
että jos teettää tai tekee työn tai 
urakan, olisi hyvä tehdä kirjal-
linen sopimus.  

Minun osaltani kuluttaja-
neuvojan työ päättyy tämän 

vuoden lopussa.  Olen teh-
nyt sitä oman työni ohella 
elokuusta 1994 Humppilassa 
ja 2006 alusta Ypäjällä. Välil-
lä on pitänyt kiirettä ja toisia 
olen pystynyt auttamaan, toisia 
en.  Päällimmäisenä muistiin 
on jäänyt muutamat sähkö- ja 
putkiremontit, auto- ja kiin-
teistökaupat, kaapatut kän-
nykät sekä erityisesti Ypäjän 
mukana tulleet hevosiin liitty-
neet asiat. Väliin on mahtunut 
keittiökaappeja ilman sokke-
lilautoja, jää-kylmäkaappiyh-
distelmä, jossa ovet avautuivat 
eri suuntiin, arvokas auto, jo-
hon kuski jäi sisään liikenne-
valoihin moottorin sammuttua 
ja hälyttimen ulvoessa, 10 kk 
huollossa ollut kännykkä, jo-
ta ei koskaan korjattu, vaina-
ja, joka tilasi postimyynnistä 
hiustenhoitotuotteita sekä se 
uskomaton yritysrypäs, jossa 
yksi mainosti kirjoja, toinen 
otti vastaan tilaukset, kolmas 
lähetti ne, neljäs otti vastaan 
palautukset, viides laskutti ja 
sokerina pohjalla oli ruotsa-
lainen perintäfirma, johon ei 
muiden lailla saanut mitään 
yhteyttä.  Minua on uhattu po-
liisilla, oikeustoimilla ja Viron 
mafialla, kun en ole pystynyt 
auttamaan asiakasta tai kun 
vastapuoli on ollut harmissaan. 
Toisaalta olen saanut myös pa-
lautetta siitä, että asioita on 
sovitellen ja molemmin puolin 
joustaen hoidettu pois päivä-
järjestyksestä.   

Kuluttajaneuvonta siis 
muuttuu 1.1.2009 alkaen ja 
se siirtyy valtion tehtäväksi 
maistraatteihin. Neuvonta py-
syy edelleen maksuttomana. 
Uuden toimintamallin tullessa 
käyttöön pulmatilanteessa ku-
luttaja voi pyytää suoraan sel-
laiselle neuvojalle, jonka eri-
tyisalaa ongelma on.  Uudistus 
tuo mukanaan myös palveluja 
yrittäjille eli hekin saavat tar-
vittaessa neuvonta-apua. Kulut-
tajaneuvonnan uudet yhteyden-
ottotiedot 1.1.2009 alkaen ovat 
seuraavat: www.kuluttajaneu-
vonta tai  puh. 0718 731 901.  

Taakseni jää aika erikoinen, 
joskaan ei aina kovin helppo tai 
hauska työrupeama. Iso kiitos 
kuitenkin Ypäjän kunnanviras-
ton yleisen toimiston hyvällä 
huumorintajulla varustetuille 
työntekijöille, jotka ovat mil-
loin mistäkin haalineet minulle 
tilaa ja tietokoneita käyttöön. 
Erityinen kiitos Jukka Laakso-
selle, joka on monessa hanka-
lassa remontti- ja kiinteistöasi-
assa antanut apua sekä minulle 
että monelle asiakkaalle. 

Kirsi Alastalo
Vapaa-aikasihteeri
Humppilan ja Ypäjän kulutta-
janeuvoja 31.12.2008 asti

Kuluttaja-asiaa Polkutraktorit Ypäjän 
varhaiskasvatukselle

Matti Pyykkö ja Keijo Vuorentausta luovuttivat MTK Ypäjän ja 
Valtran lahjoittamat polkutraktorit innokkaille testaajille.  

MTK Ypäjä ja Valtra lahjoitti-
vat kaksi polkutraktoria Ypäjän 
varhaiskasvatukselle. Lahjoitus 
sisälsi lisäksi maatilan eläimiä 
ja leikkuupuimurin. Lahjoi-
tuksen luovuttivat Heporan-
nan päiväkodissa 16.12. Matti 
Pyykkö ja Keijo Vuorentausta 

Ypäjän MTK:sta.
Lapset olivat lahjoituksesta 

innoissaan, ja uudet lelut otet-
tiin käyttöön heti. Traktorit ja 
eläimet olivat koko päivän kes-
kipisteenä lasten leikeissä.

Lapset ja henkilökunta 
kiittävät lahjoittajia!  

Ypäjäläiset lapset ja nuoret 
ovat saaneet yhteiset kotiintu-
loajat. Ne on tarkoitettu nuor-
ten hyväksi ja tueksi vanhem-
pien tekemälle kasvatustyölle. 
Kotiintuloaika on arkisin ja 
sunnuntaisin viimeistään kello 
21. Perjantaisin ja lauantaisin 
nuoria odotetaan koteihin vii-
meistään kello 22. Kellonajat 
ovat suosituksia mutta niiden 
toivotaan nousevan käytännök-
si Ypäjällä.

Vanhemmat sorvasivat yh-
teiset kotiintuloajat ypäjäläis-
koulujen vanhempainyhdistys-
ten tapaamisessa marraskuus-
sa. Vanhemmat saavat vielä 
tammikuun aikana oppilaiden 
mukana koulusta kirjeen, jossa 
suosituksesta ja sen perusteista 
kerrotaan lisää. Kirjeessä pyy-
detään myös allekirjoituksella 
sitoumusta yhteisiin kotiintu-
loaikoihin.

Yhteiset kotiintuloajat on 
koettu tarpeelliseksi apuväli-
neiksi lasten ja nuorten kanssa 
käytäviin keskusteluihin. Kun 
kaikilla on sama kotiintuloai-
ka, kellonlyömästä ei tarvitse 
erikseen keskustella eikä ai-
koja vertailla. Vanhemmat tie-
tävät, että myös lasten kaverit 
palaavat kotiin samaan aikaan.

Vastuu lapsista on vanhem-
milla. Koulu, kunta, seurakun-

ta ja järjestöt tukevat heitä teh-
tävässään.

Kartanon koulu teki ennen 
sääntöiltaa kyselyn oppilaiden 
vanhemmille.

 – Se osoittaa yhteistä huolta 
ja välittämistä, että lähes kaik-
ki vanhemmat halusivat tietää, 
jos lapsi tupakoi, on päihty-
neenä tai liikkeellä öiseen ai-
kaan. Kotiin soittaminen ky-
syy tietysti siviilirohkeutta. 
Se osoittaa samalla kuitenkin 
vastuunkantoa ja välittämis-
tä lähimmäisistä, huomauttaa 
Kartanon koulun rehtori Marja 
Tikkamäki

Kartanon koulu kyseli myös 
oppilailta miten he suhtautuvat 
kotiintuloaikoihin ja sääntöi-
hin. Iso osa nuorista piti niitä 
tarpeellisena. Yhteisesti sovitut 
säännöt antavat nuorille tuke-
vaa selkänojaa omiin ratkai-
sujen tekoon joukon paineen 
edessä.

Vanhemmat oli kutsuttu ko-
koukseen Kartanon koulun ja 
sen vanhempainyhdistyksen 
aloitteesta.

 – Halusimme mukaan pää-
töksentekoon myös alakoulujen 
oppilaiden vanhempia, koska 
asia ei koske yksin yläkoulu-
laisia, toteaa Kartanon koulun 
vanhempainyhdistyksen pu-
heenjohtaja Pauli Perho.

Lapsille ja nuorille 
kotiintuloajat
Tueksi ypäjäläisille vanhemmille 

Kuntoliikunta vuonna 2008 
oli pääosin lentopalloa. Len-
topallon harrastuskertoja oli 
65. Harrastuskerran pituus oli 
kaksi tuntia. Harrastuksessa oli 
mukana 20 henkilöä.

Vuoden 2008 harrastajat 
ja harrastuskerrat: 1. Annikki 
Tuura (64 kertaa), 2. Hannu 
Kalmi (58), 3. Hannu Saarinen 
(56), 4. Esko Palmolahti (56), 
5. Terttu Salmi (55), 6. Rauno 
Martikainen (55), 7. 0iva Kal-

liomäki (54), 8. Kari Helander 
(53), 9. Erkki Pillinen (53), 10. 
Pertti Tuura (52), 11. Hilkka 
Mäkilä (51), 12. Asko Tam-
minen (48), 13. Simo Uusitalo 
(42), 14. Leila Seppänen (33), 
15. Markku Kauti (32), 16. 
Pentti Toivonen (10), 17. Raija 
Toivonen (9), 18. Ulla Hyrsylä 
(9), 19. Lauri Heikkilä (7), 20. 
Eero Fält (7 kertaa).

Lentopallon harrastajat pi-
tivät kesälomaa lentopallosta. 

Loma alkoi samalla viikolla 
kuin koululaistenkin kesäloma. 
Syyskauden ensimmäinen har-
rastuskerta oli samalla viikolla 
kuin koululaisten koulun alka-
minen.

Kuntoliikuntajaoston jäsenet 
olivat jälleen apuna Yllätyksen 
järjestämissä urheilukilpailuis-
sa ja muissakin Pertunkaaren 
tapahtumissa.

Kuntoliikuntajaoston lento-
pallon harrastajat ottivat osaa 

kunnan järjestämään puulaa-
kilentopallo-kisaan kahdella 
joukkueella. Kunnan hallinto-
johtaja Erkki Virolainen toi-
mi kisan johtajana. Hän jakoi 
myös pelaajille mitalit. Kisa 
pelattiin Yllätyksen Urheilu-
hallissa 28.3.2008. Kultaa oli-
vat voittamassa Annikki Tuura, 
Oiva Kalliomäki, Asko Tam-
minen, Erkki Pillinen, Hannu 
Kalmi ja Esko Palmolahti. Ho-
peaa olivat voittamassa Hilkka 
Mäkilä, Terttu Salmi, Hannu 
Saarinen, Kari Helander, Pertti 
Tuura. ja Rauno Martikainen. 
Ottelu oli hyvin tasaväkinen. 
Ratkaiseva erä päättyi 15–13. 
Kisan tuomarina toimi Tauno 

Kössi.
Tauno hoiti tuomarin teh-

tävät erittäin pätevästi. Kun-
toliikuntajaosto kiittää Ypäjän 
kuntaa tästä hienosta tapahtu-
masta.

28.10.2008 pelattiin Yllä-
tyksen Urheiluhallissa hieno 
lentopallo-ottelu. Vastakkain 
olivat Forssan Ukkokerho ja 
Yllätyksen kuntoliikuntaja-
oston lentopallon harrastajat. 
Ottelun voitti Forssan Ukko-
kerho.

Ottelu pelattiin kolmesta 
voitosta. 1. erän voitti Ypäjä 
(15.6.), 2. erän Forssa (15.6.), 
3. erän Ypäjä (15.12.), 4. erän 
Forssa (15.12.) ja 5. erän Fors-

sa (15.12.). Ottelun tuomarina 
oli Tauno Kössi. Tauno hoiti 
tuomarin tehtävät tapansa mu-
kaan, eli pätevästi. Kuntolii-
kuntajaoston joukkueessa pe-
lasivat Oiva Kalliomäki, Han-
nu Saarinen, Erkki Pillinen, 
Pertti Tuura, Kari Helander ja 
Lauri Heikkilä.

Lentopallossa ei tänä vuon-
na ollut kilpailuna muuta kuin 
nämä kaksi kisaa. Lentopallo 
harrastuksen kannalta tämä oli 
ihan hyvä vuosi, sillä harrasta-
ja määrä lisääntyi.

Kuntoliikuntajaosto
Esko Palmolahti

Kuntoliikuntajaosto 
vuonna 2008
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Vasara ja nauloja

Jälleen ympäristöministeriö 
on asettanut 17.6.2008 luon-
noksen 1.1.2010 kiristyvistä 
määräyksistä (RakMK C3). 
Mielestäni merkittävimpänä 
ja kustannuksia lisäävimpänä 
on lämmöneristysmääräysten 
tiukentuminen.

Rakennekerroksina kerto-
en eristevahvuudet muuttui-
sivat seuraavasti. Olen las-
kenut rakenteet pelkällä eris-
teellä. En ole siis huomioinut 
epäjatkuvuuksia (runkotol-
pat, tuulensuojalevyt jne.) 
rakenteessa ja ilman tasauk-
sia, josta syystä käytännössä 
rakenteet ovat jokusen sent-
timetrin paksumpiakin. Ny-
kyisin seinärakenteessa tulee 
olla 190 mm eristettä, kun 
taasen ehdotuksen mukaan 
2010 tulee olla 300 mm eris-
tettä. Vastaavasti yläpohjassa 
nyt 300 mm ja 2010 oltava 
500 mm eristettä.  Sekä ros-
sialapohjassa nyt 240 mm ja 
2010 oltava 410 mm eristettä 
ja maanvaraisessa alapohjas-
sa nyt 190 mm ja 2010 oltava 
330 mm eristettä. Ovien ja 
ikkunoiden ym. vastaavien 
eristävyysvaatimukset ki-
ristyvät myös. Asunnon ul-
ko-ovi alkaa muistuttaa yhä 
enemmän pankkiholvin ovea. 
Ehdotuksen määräykset ovat 
siis huimia. Esitetyillä vaati-
muksilla on kyllä vaikutusta 
rakentamisen kustannuksiin. 
Ministeriössä on ajatuksena 

että sisäpuolen lämmitykseen 
ei tarvittaisi enää ulkopuolis-
ta energiaa.

Näin rakennusinsinöörinä 
jään pohtimaan ilmankos-
teuden poistumista/tasautu-
mista. Onko se enää mah-
dollista esim. noin 370 mm 
seinärakenteessa tai 550 mm 
yläpohjarakenteesta? Sisä-
puolen höyrynsulun tiiveys 
tulee vielä erityisempään 
merkitykseen kuin mitä nyt 
on. Riittääkö eristeen ulko-
pinnassa enää lämpöä ”kui-
vattamaan” rakenteen? Vaa-
rana on, että tässä on alku 
uusille homevaurioille, joita 
korjaillaan vuosikymmeniä.

Kuten tekstistä ilmenee, 
olen erityisen kriittinen nyt 
esitettyjen määräysehdotus-
ten suhteen. Nyt ei voi muuta 
kuin jäädä odottamaan tule-
via määräyksiä. Kun lopulli-
set määräykset ympäristömi-
nisteriöstä on asetettu, niin 
niitä tulee noudattaa. Silloin 
ei henkilökohtaisilla mielipi-
teillä ole käytännössä mitään 
merkitystä.

Niiden, jotka suunnittele-
vat esimerkiksi omakotitalon 
rakentamista lähiaikoina, 
kannattaa tulevana vuotena 
2009 erityisesti harkita ra-
kennusluvan hakemista.

Rakentavaa Uutta Vuotta 
2009.

Jukka Laaksonen  
rakennustarkastaja

2010 kiristyvät 
rakentamismääräykset

Synnyin maaliskuun 25. päi-
vänä 1938 Lempäälän pappi-
lassa. Muutin kahden kuukau-
den ikäisenä äitini kainalossa 
Ypäjälle, mihin isäni Aarne F. 
Salminen valittiin seurakunnan 
kirkkoherraksi. Lapsuuteni ja 
nuoruuteni muistot liittyvät 
Ypäjään, missä asuin vuoteen 
1953. Kuovien ääntelyt ja jäis-
tä vapautunut, kevätauringon 
loisteessa välkähtelevä Loimi-
joki ovat vieläkin korvissani ja 
silmieni edessä muistellessani 
koulumatkaani Perttulan ala-
koulusta lapsuudenkotiini. 
Vuosi oli silloin 1944, ja it-
se olin kuusivuotias. Pappila, 
entinen Kujala-niminen tila, 
sijaitsi Loimijoen rannalla tuu-
hean, puistomaisen koivikon 
ympäröimänä. Rakennus on 
edelleen olemassa, mutta ei 
pappilana.

Alakoulu, jota kävin, sijaitsi 
puolen kilometrin päässä kansa-
koulusta. Jokaisena koulupäi-
vänä marssimme opettajamme 
kanssa ruokailemaan kansa-
koululle. Useimmiten ruokana 
oli velliä, puuroa tai peruna-
soppaa. Kouluruokalan emän-
nän antama annos lautasella oli 
kaikki tarkoitettu syötäväksi. 
Mitään ei saanut tuhlata.

Huomaavaisuuteen opetet-
tiin. Jokaista tiellä tulevaa hen-
kilöä tuli lakinnostolla terveh-
tiä. Terveydestäkin huolehdit-
tiin. Jo alakouluun saapui ns. 
röntgenauto keuhkokuvausta 
varten. Jokainen oppilas kuvat-
tiin tässä autossa. Se päivä oli 
tosi jännittävä nuorelle koulu-
laiselle. Yhteinen joulu- ja ke-
vät juhla pidettiin yläkoululla 
muiden luokkien oppilaiden 
kanssa. Olimme alakoululaisia, 
ja sen me välillä saimme huo-
mata yläluokkalaisten taholta.

Kesäisiä muistoja
Kesät olivat tapahtumarikasta 
aikaa. Vapun tienoilla jo otet-
tiin pyörät esille, mikäli saatiin 
renkaat eli kumit kunnostet-
tua. Uusia kumeja ei juurikaan 
saanut. Muistan tapauksia jol-
loin pyörän sisäkumi tirkisteli 
pällirenkaan alta. Paperinaru 
sidottiin tiukkaan pällirenkaan 
ylitse. Näin saatiin sisäkumi 
pysymään piilossa, mutta kau-
aa ei paperinaru kuitenkaan 
kestänyt. Sairaanhoitajat ja kä-
tilöt ajoivat uusilla pyörillä. 
Ypäjän kummikunnat Ruotsis-
sa lahjoittivat näitä pyöriä ter-
veydenhuoltoon.

Vapunpäivänä ypäjäläiset 
lapset pääsivät vappuhuiskin-
een autoajelulle. Kaksi kuor-
ma-autoa ajelutti lapsia kirkon-

Lapsuuteni muistot 
Ypäjän Perttulassa

kylästä Vaulammin sillan kaut-
ta Jokioisten puolelle ja sieltä 
toista kautta takaisin. Autojen 
avolavalla lauloimme keväi-
siä lauluja. Pappilaan sijoittui 
myös useita karjalaisperheitä. 
Evakkoina he käyttivät kans-
samme yhteistä keittiötä ja 
asuivat samassa pihapiirissä. 
Perheissä oli myös minun ikäi-
siäni lapsia. Heistä tuli minulle 
hyviä ystäviä, joiden kanssa 
vietin kesät ja talvet. Kesäl-
lä kävimme uimassa savises-
sa Loimijoessa. Isäni kasvatti 
uimarannan ympärille hopea-
pajuja, jotka vieläkin siellä 
rannalla suuriksi kasvaneina 
antavat kauniin ilmeen joki-
rantamaisemalle.

Juhannuksena vietimme ys-
täviemme kanssa kokkojuhlaa 
rannassa. Hämärän hetkenä, 
lintujen hetkeksi vaietessa sy-
tytimme kokon, jonka räisky-
vän tulen ääressä Hämäläisten 
laulun lisäksi lauloimme useita 
lauluja. Auringon jo noustessa 
itäisellä taivaalla, siirryimme 
vielä kotiini nauttimaan äitini 
vieraanvaraisuudesta. Me lap-
set saimme juhannusyönä val-
voa niin kauan kun jaksoimme. 
Koetimme kuluttaa aikaamme 
yön tunteina puuhastelemalla 
valoisassa yössä. Usein kyl-
lä väsymys voitti ja yhteisellä 
päätöksellä kipusimme pappi-
lan yläkertaan nukkumaan.

Läheskään kaikilla lapsilla 
ei ollut kesällä uintimahdolli-
suuksia. Mannerheim-liitto 
järjesti kesäisin kaksi, viikon 
kestävää uimaleiriä Tamme-
lassa, Saaren kansanpuistossa  
luonnonkauniin alueen järvien 
rantamilla. Suurin osa eri kyli-
en lapsista pääsi leirille. Lapset 
majoittuivat kahteen suureen 
sotilastelttaan, jotka Ypäjän 
ratsukoulu lainasi. Ratsukoulu 
avusti myös kuljetuksessa.

Tällä leirillä monet lapset 
oppivat uimaan. Usein vieläkin 
poiketessani kesäisin Ypäjällä, 
muistelemme ystävieni kanssa 
leiriä, missä vietettiin huoletto-
mia päiviä kauniiden järvien ja 
kansallispuiston maisemissa.

Lapsuuteni kesissä Ypäjällä 
oli myös rajuja ukkosilmoja. 
Pallosalama vaurioitti kotini 
sähköjohtoja aiheuttamatta kui-
tenkaan vakavampaa. Kuulin 
myös lapsena salaman tappa-
neen karjaa laitumilla. Sateen-
kaaren ilmestyttyä taivaalle olo 
oli taas lapsen mieltä rauhoit-
tava. Ukkonen oli sillä kertaa 
vaiennut. Elonkorjuun aikana 
loimuavat valoilmiöt taivaalla 
olivat ypäjäläisten mukaan elo-
valkeita. Ne näkyivät pimeässä 
syyssäässä.

Kesäaikana vietettiin myös 
maalaishäitä morsiamen koto-
na. Hevoskyydillä usein pääsin 
vanhempieni mukana hääta-
loon. Isäni vihki nuorenparin 

morsiamen kodin pihamaalla 
nuorenparin seistessä suvun 
vihkiryijyn päällä. Jokakesäi-
set evankeliumijuhlat pappilan 
puistossa oli vanha perinne. 
Juhlia valmisteltiin jo pitkään 
alkukesästä alkaen. Muutama 
päivä ennen viikonloppua tuo-
tiin suuri määrä penkkejä juh-
la-alueelle. Kylän naisväki val-
misti edellisenä iltana suuren 
määrän voileipiä juhlakansan 
nautittavaksi. Virvoitusjuoma-
tehtaan auto toi pappilan maa-
kellariin virvoitusjuomia, ja 
suurena herkkuna mieleeni on 
jäänyt vielä silloin harvinai-
nen höyrytetty nakki. Pientä 
maksua vastaan seurakunta-
laiset saivat vatsansa kylläi-
siksi. Kertyvät tulot menivät 
evankeliumiyhdistykselle se-
kä seurakunnalle. Pappeja ja 
maallikkosaarnaajia oli juhlilla 
runsaasti. He yöpyivät luonam-
me pappilassa, lauantai-illan 
saunasta nauttien.

Ypäjällä sijaitsi myös 
varuskunta, Ratsukoulu, 
Hevoshuoltokoulu ja Valtion 
vartiokoirakoulu. Isäni toimi 
varuskunnan pappina. Sanka-
rivainajien hautaus sotilaallisin 
kunnianosoituksin on jäänyt 
nuoren pojan mieleen. Sotali-
put riisuttiin arkkujen päältä, 
arkut laskettiin sankarihautaan 
kunnialaukausten saattelema-
na.

Joskus isäni vei vieraamme 
tutustumaan Vartiokoirakou-
luun. Kommentti vierailtam-
me oli: "Kyllä meidät Ypäjällä 
haukuttiin." Ratsukoululla pi-
dettiin kesäisin ratsastusjuhlia. 
Nimekkäitä kilparatsastajia 
Pohjoismaita myöten osallis-
tui kisoihin. Vartiokoulun sak-
sanpaimenkoirat esiintyivät, ja 
esiteltiin siellä myös Marsal-
kan Käthy-niminen ratsu, jo-
ka nyt on haudattuna Ypäjälle. 
Marsalkka Mannerheim kävi 
vielä vuonna 1949 ratsuaan ter-
vehtimässä. 

Vanhukset ja sairaat hoidet-
tiin ennen kotona. Sairaalaa 
ei Ypäjällä ollut. Kunnanlää-
käri teki paljon kotikäyntejä 
sairaitten ja vanhusten luokse 
vastaanottonsa lisäksi. Taval-
lista oli myös, että isääni pyy-
dettiin usein ns. sairaskäynnille 
koteihin. Siellä isä keskusteli 
vanhuksen tai sairaan kanssa ja 
jakoi pyydettäessä ehtoollista 
sitä haluavalle. Monesti näistä 
kodeista haettiin isä hevosel-
la paikalle. Myös pirssiautoa 
käytettiin. Useasti pääsin mu-
kaan haluamalleni autoajelulle. 
Kirkon kylässä oli parikin pirs-
siä, autoilija Kosti Talosella ja 
Väinö Haapasella. 

Pappilan elämään liittyi 
myös maanviljelys. Seurakun-
nan omistaman peltoalan hoito 
kuului seurakunnan kirkkoher-
ralle. Naapuritalon isäntä suo-
ritti kynnöt ja muut peltotyöt 
omalla ja meidän Alli-nimi-
sellä hevosparilla. Traktoreita 
oli vain suurimmissa taloissa. 
Traktorit olivat piikkipyöräisiä 
ja niillä ei saanut ajaa maan-
teillä. Maanviljelykseen liitty-
en meillä myös oli muutamia 
lehmiä, sikoja, lampaita ja tie-
tysti pari kissaa, jotka pitivät 
hiiret ja rotat loitolla. Peru-
nannostotalkoot olivat myös 
tapahtuma, jolloin saimme olla 
pois koulusta. Hevosten vetä-
mä perunannostokone pyörivil-
lä siivillä lennätti perunat ylös 
maasta, jotka me talkoolaiset 
sitten keräsimme koreihimme.

Syksyinen tappuritapahtuma 
oli myös koulupojalle suuri päi-
vä. Suulin eteen tuotiin puima-
kone eli tappuri. Puimakonet-
ta pyöritti petroolikäyttöinen 
maamoottori. Moottorin pauke 
ja sininen sauhu pakoputkesta 
ilmoittivat kyllä kylälle missä 
viljaa puidaan. Tappurin edessä 
oli vielä puhallin, joka puhal-
si oljet pitkälle suuliin. Siellä 
suulissa pahnakasan päällä me 
lapset sotkimme pahnat piuk-
kaan. 

Puimakone ja maamootto-
ri tuotiin pappilaan Perttulan 
Tanhuanpää-nimisestä talosta 
hevosen vetämänä. Maanvilje-
lijä Toivo Mätikkömäki, joka 
muutenkin hoiti maanviljelyä 
pappilassa, hommasi paikal-
le tarvittavan määrän puinti-
väkeä. Puimisesta selvittiin 
yleensä parissa päivässä. Äiti-
ni valmisti puintiväelle ateriat 
pappilassa. Puintisauna illalla 
oli tarpeellinen. Puintiväki oli 
todella pölyssä työskennelleen 
näköistä

Joulut Ypäjän 
pappilassa
Jouluaattoisin muutama va-
rusmies vietti jouluaattoillan 
luonamme pappilassa. Heidän 
kotinsa sijaitsi kaukana, eivät-
kä he näin ollen päässeet ko-
tiinsa. Vasta joulupukin lähdön 
jälkeen he palasivat varuskun-
taan.

Joulunvietto kotonani aloi-
tettiin kuuntelemalla joulurau-
han julistus radiosta. Kirkon-
menoja ei vielä silloin ollut 
aattona. Neljän sisareni, Au-
nen, Aulikin, Airan ja Anelman 
kanssa koristelin kuusen. Kuu-
sessa loistivat aidot kynttilät. 
Kynttilöitä ei joka ilta poltettu. 
Uutena vuotena ja Loppiaise-
na sen sijaan ne sytytettiin. 
Anja-äidin valmistaman joulu-
aterian jälkeen isäni luki jou-
luevankeliumin. Enkeli taivaan 
 -virsi veisattiin kaikki yhdessä 
ja muut joululaulut kuuluivat 
asiaan. Jouluyönä äitini ei pal-
jon ehtinyt nukkumaan. Hän 
herätti jo kello neljä meidät. 
Joulukirkko alkoi jo kuudelta 
ja isän ääni oli saatava virite-
tyksi jouluaamun kahta saarnaa 
varten. Jouluaamuna aikaisin 
kirkkoon mennessä sai aistia 
oikean joulutunnelman aisakel-
lojen kilistessä pimeässä yössä 
ja kirkkokansan täyttäessä ko-
tipitäjän pyhäkön. Taisi sinne 
eksyä muutama reen perässä 
juossut väsynyt vahtikoirakin. 
Jumalanpalvelus kesti pitkään, 
ja kyllä me lapset usein siellä 
nukahdimmekin.

Lumiset talvet
Lapsuuteni talvet Hämeessä 
muistan runsaslumisina. Isäni 
aurasi pappilan puistotien A-
muotoisella lumiauralla, jota 
hevosemme veti. Maantien 
reunoille aukeilla kohdilla oli 
levitetty niin sanottuja lumiai-
toja, jotka estivät tien tukkeu-
tumisen lumipyryjen aikana.

Ennen hiihtoloman alkua 
Perttulan koulun oppilaat opet-
tajineen tekivät yhteisen hiih-
toretken koulun lähiseudulla 
sijaitsevaan metsäiseen mä-
keen.

Kavereitteni kanssa hiih-
dimme päivittäin Loimijoen 
ylitse Mannisten kylässä si-
jaitsevaan suureen ja jyrkkään 
mäkeen. Sinne rakensimme 

hyppyrin, joka kantoi pitkiin-
kin hyppyihin. Välillä mäessä 
tuntui olevan koko kirkonkylän 
nuoriso. Suksia katkeili, mutta 
suuremmilta kolhuilta vältyim-
me. Luisteleminen onnistui 
kirkonkylään jäädytetyllä pie-
nellä luistinradalla. Luistimina 
olivat Nurmes-luistimet, jotka 
kiristettiin kenkiin kiristämällä 
luistimien ruuveja luistinavai-
mella. Avainta säilytettiin kau-
lassa luistelun ajan. Hokkareita 
ei vielä ollut. 

Talvisilla lukukinkereillä 
olin useasti vanhempieni muka-
na. Kinkerit venyivät toisinaan 
iltamyöhään, ja palatessamme 
kinkeritalon hevosella kotiin 
nukuin jo vällyjen alla reessä. 
Hereillä ollessani muistan kir-
konkylästä olleen niin paljon 
väkeä, että useampi rekival-
jakko oli liikkeellä, kulkusten 
kilistessä. Kinkerit saattoivat 
olla pitäjän toisella puolella ja 
matkaa kertyi. Joskus matkaa 
lyhennettiin ajamalla Loimijo-
en jäätä myöten, mutta silloin 
oli tiedettävä kohdat, joihin 
oli tehty avanto jääkuutioitten 
nostoa varten. Jääkuutioita tar-
vittiin kesäisin maidon jäähdyt-
tämiseen. Kuutioita säilytettiin 
sahanpurukasoissa ladoissa.

Eräänä hiihtoloman aamuna 
pääsin Ypäjänkylän myllyyn 
jauhattamaan meidän ja naapu-
ritalon viljaa. Hevonen oli val-
jastettu parireen eteen. Reki oli 
täynnä säkkejä sisältäen puitua 
viljaa. Isännän vieressä sain 
istua kuorman päällä. Oli pak-
kaskeli, ja reki luisti lumisessa 
maisemassa. Matkaa oli yh-
deksän kilometriä yhteen suun-
taan. Perillä myllyn pihassa oli 
useita hevosia puomissa kiinni. 
Odotellessamme vuoroamme 
söin kotona tehtyjä eväitä. Vie-

läkin näen silmissäni, kuinka 
jauhopölyyn tottunut mylläri 
nostelee valmista jauhoa säki-
tettäväksi myllyn kidasta. Ilta 
jo hämärtyi kotimatkalla kuun 
valaistessa talvisessa hämäräs-
sä.

Kansakoulun muutaman 
luokan jälkeen oloni talvisin 
Ypäjällä rajoittui viikonloppui-
hin ja lomiin. Oppikoulun alet-
tua asuin siskoni kanssa talvet 
Turussa. Nuoresta iästä johtuen 
ikävöin Ypäjälle. Lauantaista 
sunnuntaihin saimme viettää 
kotona. Kevätkaudella sunnun-
taisin nousin jo viiden aikaan 
ylös pidentääkseni kotonaoloa.

Rakkaat lapsuudenmuistot 
ovat Hämeessä, Ypäjällä. Ke-
säiset viljapeltojen lainehtimi-
set ja joskus ankaratkin ukon-
ilmat ovat silmieni edessä. 
Rakas lapsuudenkoti on siellä. 
Vieläkin kesän parhaat matkat 
suuntautuvat Ypäjälle.

Juhani Salminen

Kirjoittaja Juhani Salminen

Pappilan perhe 10.12.1939. Vas. Aira, äiti Anja ja Juhani, taka-
na Anelma, Aulikki, Aune ja isä Aarne Salminen.

Juhani ja Anelma-sisar Pert-
tulan kansakoulun seinustalla 
v. 1947.
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YPÄJÄN KIRJASTO
UUTUUSLUETTELO 13/08 

15.12.2008

AIKUISTEN OSASTO: TIETOKIRJALLISUUS 
Lounais- Hämeen joulu 2008
Mitä missä milloin 2009

YHTEISKUNTA
Järvinen, Menestyvän työyhteisön pelisäännöt
Roms, Aseveljeydestä veljeyteen
Ruonala, EU-perusteos

LUONNONTIETEET. LÄÄKETIEDE
Sears, Kiintymysvanhemmuuden kirja : onnellisen vau-
van hoito-opas
Vartiovaara, Stressaa! : hyvä paha paine

TEKNIIKKA. KÄSITYÖ. MAA- JA METSÄTALOUS
Lammi, Taulukkolaskennan pikaopas
Mahajan, Keksinnöt ennen ja nyt
Norum, Tilkkutöiden aarteet
Hamsterin hoidon ABC

TAITEET. LIIKUNTA
Kallio, Kaunis Saviseutu
Toikka, Birds by Toikka = Toikan linnut
Ruutulippu : moottoriurheilun vuosi
Vettenniemi, Suomalaisen urheilun synty : ravisraportti 
1800-luvulla ja sen vaikutus ihmiskilpailuihin

KIRJALLISUUS. KIELET 
Loe, Shakespearen salaisuus

AIKUISTEN KAUNOKIRJALLISUUS
Bagge, Ammattimies : rikosnovelleja
Banks, Algebraisti
Doctorow, Marssi
Huotarinen, Naisen paikka
Hoeg, Hiljainen tyttö
Istanmäki, Yöntähti
Iweala, Ei kenenkään lapset
Koomson, Ole hänelle äiti
Larsson, Kunnes vihasi asettuu
McKinley, Unimaisemat
Mytting, Hevosvoimat
Roth, Jokamies
Vartiainen, Valo pimeässä on hyvä : lapsuusmuistoja 
sota-ajalta
Vuorio, Syvä matala

LASTEN JA NUORTEN TIETOKIRJALLISUUS

KAUNOKIRJALLISUUS
Lehtinen, Rebekka ja kesäprinssi
Marttinen, Hyvää yötä , Muuumipeikko

SADUT JA RUNOT
Huovi, Karvakorvainen runopurkki
Huovi, Salaperäinen rasia
Lechermeiier, Kätketyt prinsessat

KUVAKIRJAT
Adams, Kolme pikku prinsessaa
Beaton, Yksi hirvi, kaksikymmentä  hiirtä
Donaldson, Olli Oksamies
Golluch, Mitä tapahtuu satamassa
Huovi, Miinalan Veikon nyrkkeilykoulu
Korolainen, Jäniskesä
Lindenbaum, Pikku-Litti ja lampparieno
Lingren, Peppi keksii pönkän
Majaluoma, Suu auki Hulda, Pottusammakko tulee
Me kaikki synnyimme vapaina
Morris, Läntisen taivaan alla
Mörö, Ihan sopiva maailma
Nopola, Siiri ja hurja Hunskeli
Savolainen, Milla ja pohjaton pyykkikori
Wieslander, Mimmi Lehmän ja Variksen joulu
Willis, Koiravaari yllättää

DVD-ELOKUVAT:
December boys

ÄÄNIKIRJAT
Viidakkokirjat 1-6, Peppi Pitkätossu, Pikku Karhun
tarinat, Risto Räppääjä ja Hilpuri Tilli,
Piilomaan pikku aasi, Krokotiili Gena ja hänen ystävänsä, 
Joulutarina

www.lounakirjastot.fi

Kerran kuussa Veteraanituval-
la kokoontuu muistikerho, jon-
ka järjestää Forssan Seudun 
Muisti ry. Aloitamme kerhon 
yleensä kahvilla ja leppoisal-
la rupattelulla. Syksyn 2008 
ensimmäisen kerhon aiheena 
oli muistin ja aivojen toiminta, 
josta meille puhui muistineu-
voja Kirsi Uusimäki. Syys-
kuun aiheena oli muistipolku, 
joka pohjautui Taidemuseo 
Ateneumissa olevaan opastet-
tuun muistoja ja keskustelu-
ja virittelevään kierrokseen. 
Meillä oli kyseisistä tauluista 
kuvat ja keskustelimme kuvis-
ta käyttäen lisänä aiheeseen 
liittyviä ääniä, tuoksuja ja esi-
neitä. Lokakuussa virkistimme 
itseämme aivojumpalla. Ensin 
voimistelimme ja lopuksi rat-
koimme erilaisia sanatehtäviä. 
Marraskuussa kerhon aiheena 
oli ravitsemus, josta meille 
puhui terveydenhoitaja Johan-
na Laine. Joulukuussa virit-
täydyimme joulun tunnelmaan 
laulamalla joululauluja ja muis-
telemalla joulun perinteitä. 
Kerhoissa tapaamme tuttuja ja 
annamme lisäksi aivoille työtä 
pohtimalla erilaisia pulmateh-
täviä yhdessä. Luemme pieniä 
hauskoja juttuja ja kerromme 
tarinoita, joista saamme muis-

teltavaa vaikka vielä kotiinkin.
Kerhoon ovat tervetulleita 

kaikki muistista kiinnostuneet, 
sillä ei ole merkitystä vaikka 
muisti olisi välillä hukassa tai 
toimisi terävästi kuin partaveit-
si. Kerhon vetäjänä toimii Tiina 
Vieraankivi p. 050-590 9002 ja 
mukana on muistiyhdyshenkilö 
Anne Rämö tai Anne Mäkilä, 
joilta voi kysellä muistiasioita 
jos joku asia muistissa huoles-
tuttaa tai mietityttää.

Forssan seudun muistikerhot 
viettivät yhteisen pikkujoulun 
tänä vuonna Ypäjän seurakun-
takodilla 2.12 riisipuuron ja 
torttukahvien merkeissä. Jou-
lutunnelmaa toivat jouluiset 
laulu- ja soittoesitykset sekä 
tietenkin joulumuorin vierailu. 
Suuret kiitokset seurakunnal-
le, joka luovutti meille seu-
rakuntakodin käyttöön sekä 
Leppäsen Keijolle, joka uhrasi 
vapaa-aikaansa ja keitti meille 
puurot ja kahvit. Kiitos!

Tammikuun kerhossa vie-
tämme aikaa entisajan pulmien 
ja ajanvietteiden parissa.

Kevään kerhot ovat:
15.1., 12.2., 12.3., 23.4. ja 7.5. 
klo 15–17 Veteraanituvalla.  
TERVETULOA UUDET JA 
VANHAT KERHOLAISET! 

Muistikerho Ypäjällä

Kirjasto on avoinna 8.1.2009 alkaen
ent. Sparin kiinteistössä os. Lepolantie 2

maanantai – torstai klo 13 – 19
perjantai 11 – 16
lauantai 11 – 15

Ypäjänkylän lainausasema (Osuuspankin tiloissa) on 
avoinna tiistaisin klo 17–19 ja torstaisin klo 18–20 ja 
lisäksi lauantaina 3.1.2009.

Lainat voi uusia puhelimitse 7626 5269 tai sähköpostilla 
kirjasto@ypaja.fi tai osoitteesta www.lounaskirjastot.fi 
kirjastokortin tunnuksen ja salasanan avulla. Salasanan 
saa kirjastosta.

Kunnon kuntalainen 2008
Hämeen Liikunta ja Urheilu ry palkitsee Kunnon 
kuntalaisena henkilön, joka esimerkillään edistää liikun-
nan harrastusta ja terveitä elämäntapoja.

Kunnon kuntalainen on yhteisö tai yksityinen henkilö, 
joka esimerkillään edistää liikunnan harrastusta ja muita 
terveitä elämäntapoja.

Vapaa-aikalautakunta pyytää seuroilta, yhdistyksiltä ja 
yksityishenkilöiltä esityksiä Ypäjän kunnon kuntalaisesta 
vuonna 2008.

Ehdotuksia Kunnon kuntalaisesta voi tehdä perjantaihin 
11.1.2009 asti joko suullisesti puh. 7626 5201 gsm 
050 521 6893, kirjallisesti osoitteella hallintojohtaja Erkki 
Virolainen, Perttulantie 20, 32100 YPÄJÄ tai sähköpostilla 
osoitteella erkki.virolainen@ypaja.fi

Vapaa-aikalautakunta

Vuoden 2008 parhaiden 
ypäjäläisurheilijoiden palkitseminen

Ypäjän vapaa-aikalautakunta palkitsee viime vuoden 
parhaat urheilijat stipendeillä.  Ypäjäläisen urheilijan tulee 
olla menestynyt vähintään SM- tai aluemestaruustasolla 
juniori-, seniori- tai yleisessä sarjassa.

Urheilijat ja seurat ilmoittakaahan parhaat saavutuksenne 
viimeistään perjantaihin 11.1.2009 mennessä kirjallisesti 
osoitteella hallintojohtaja Erkki Virolainen, Perttulantie 20, 
32100 YPÄJÄ tai sähköpostilla osoitteella 
erkki.virolainen@ypaja.fi.

Vapaa-aikalautakunta

ELATUSAPUJA JA -TUKEA 
KOROTETAAN 1.1.2009 LUKIEN

Elatusapuihin ja elatustukeen tehdään indeksitarkistus 
vuoden 2009 alusta, koska niiden tarkistuksen peru-
steena käytetyn elinkustannusindeksin muutos loka-
kuusta 2006 lokakuuhun 2008 oli 8,9 prosenttia (Laki 
eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannusindeksiin 
660/1966, 2 §). Korotus koskee ennen 1.1.2007 vahvi-
stettuja elatusapuja. 

Täysimääräinen elatustuki on 1.1.2009 lukien 136,41 
euroa kuukaudessa lasta kohden.
Lisätietoja antaa sosiaalityöntekijä Anja Allen puh. 02-
7626 5221.

Perusturvalautakunta

AVOIN PÄIVÄKOTI
perjantaisin klo 9.30–11.30 Toimintakeskuksessa,

Perttulantie 24
Asiakasmaksu 2 e / perhe / käyntikerta

Hyvää Uutta Vuotta kaikille!
Kevätkauden puuhat alkavat viikolla 3
16.1. Suunnittelua ja maalausta
23.1. Rakentelua
30.1.  Talvista askartelua
Lisätietoja: Kirsi Halonen puh. 7626 5224, 7626 5230

TERVETULOA!                  Perusturvalautakunta

Viikko 2
Ma: Kalapuikot, perunat, kastike, punajuuri-omenasalaatti, 

hedelmäsalaatti.
Ti:  LOPPIAINEN!
Ke:  Lihapullat, perunat, kastike, makaronisalaatti, 

suklaavanukas.
To:  Kinkkukiusaus, vihreä salaatti, puolukkakiisseli.
Pe:  Kalaa á la Heporanta, perunat, kurkkusalaatti, rahka.

Viikko 3
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.

Viikko 4
Ma: Nakkistroganof, perunat, kiinankaali-ananassalaatti, 

vaniljavanukas, hillo
Ti:  Porkkanapihvit, perunamuusi, kastike, lehtisalaatti, 

hedelmä.
Ke:  Lasagne, porkkanaraaste, kermahyytelö.
To:  Possunfilettä, perunat, kastike, vihreä salaatti, 

omenakiivikiisseli.
Pe:  Kalakeitto, leipä, leikkele, vihannes, köyhät ritarit.

Viikko 5
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.

Päiväkodin ja
esikoulun 
ruokalista
Viikot: 2–5

Muistikerholaiset energiahaukotuksen parissa.

Nuohous Ypäjällä
Nuohouksen Ypäjän kunnan alueella hoitaa
nuohoojamestari Heimo Marttinen,
p. 050 52� 8815 (0�0 511 8502).
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Tule pelaamaan lentopalloa!
Harrastelentis 3.–6. -luokkalaisille 
Pertunkaaressa tiistaisin klo 16.30–18.00 alkaen 

ti 13.1.2009
Harjoitellaan lentopallon perustaitoja ja pelataan yhdessä. 
Ohjaajana Arja Varhi. Ilmoittautumiset ensimmäisellä ker-
ralla 13.1.  Varusteet: sisäpelitossut ja juomapullo.
(Osallistujia ei ole vakuutettu Ypäjän Yllätyksen toimesta, 
vaan huoltajat vastaavat itse vakuutuksista.)

Ypäjän Yllätys ry.

Hevosopiston auditoriossa
ke 21.1. klo 18.00

elokuva Madagascar
Liput 6,50 e   – K-7/5 –   Kesto 1:31
Tervetuloa!               Järj. Kinotour

Ypäjän kotisairaanhoidon

verenpaineenmittaukset
ilman ajanvarausta

Ypäjän Osuuspankin kokoustilassa
keskiviikkoisin klo 10.30–11.30:

14.1.2009, 11.2.2009, 11.3.2009, 8.4.2009, 
13.5.2009 ja 10.6.2009

Ypäjän Aseman osuuspankilla
tiistaisin klo 12.30–13.30:

8.1.2009, 5.2.2009 ja 3.3.2009 
Tervetuloa!                   Ypäjän kotisairaanhoito

    YPÄJÄN SOTAINVALIDIT JA
    NAISJAOSTO
Tupailta tiistaina 27.1.2009 klo 17 Veteraanituvalla. 
TERVETULOA!

                      Eläkeliiton Ypäjän yhdistys

                 TAMMIKUUN TOIMINTAA
Kutsumme Sinut vuoden ensimmäiseen kokoontumis-
eemme Veteraanituvalle torstaina 22.1.2009 kello 14.00.
Suuntaamme katseemme kevätkauteen.
Hallituksen järjestäytymiskokous samassa paikassa kello 
13.00.
Vanha ja uudet jäsenet tervetuloa mukaan.

                Ypäjän Sotaveteraanit, naisjaosto
                sekä kannattajajäsenet
            Aloitamme uuden vuoden toiminnan

ILTAPÄIVÄTILAISUUDELLA
seurakuntakodilla keskiviikkona 14. päivänä tammikuuta
2009 kello 15.00. Nautimme makoisat kahvit ja laulamme
virsiä kanttorimme Markuksen johdolla. Keskustelemme
talven tapahtumista mm. piirin talviliikuntatapahtumasta.
Tervetuloa mukaan runsaslukuisesti!

PERINTEINEN LAIVARISTEILY
M/S Isabella Turku–Tukholma–Turku

30.–31.01.2009 (pe-la)
Ilmoittautumiset tammikuun 7. päivään 2009 mennessä
Veikko Mäkeläinen 050-328 5827.
Aikataulu: Perjantai Ypäjän matkahuolto klo 18.30.
Matkan hinta: 20 e/hlö B4-luokka 2–4 aikuista hytissä
25 e/hlö A4-luokka 2–4 aikuista hytissä
Passi tai kuvallinen henkilökortti mukaan.
Ypäjän Karjalaisseuran jäsenet ja kaikki ystävät tervetuloa 
mukaan!

Ypäjän Karjalaisseura

      Ypäjän Eteläiset Maa- ja kotitalousnaiset

    TUPAILTA
torstaina 22. tammikuuta klo 19.00 Aila Sirenillä.
Tervetuloa

Tanssiryhmä Unique kiittää lämpimästi
kaikkia ryhmää avustaneita vuodesta 2008

ja toivottaa onnea vuodelle 2009!
Satu kiittää ainutlaatuisia ryhmäläisiä

kokemusrikkaasta vuodesta 2008
ja toivoo keväästä 2009 yhtä upeaa!

  Ypäjänkylän Maa- ja kotitalousnaiset

 TAMMIKUUN TOIMINTAA
 KEPPIJUMPPA jatkuu Ypäjänkylän koululla  
 maanantaisin klo 19.00, alkaen 12.1.2009. 
 Ohjaajana Maarit Rantanen. Tervetuloa kaikki 
 keppijumpasta kiinnostuneet mukaan.

Vapaa-aikatoimi tiedottaa
Toiminta alkaa jälleen tammikuussa. Kaikki uudet 
ja vanhat kävijät ovat taas tervetulleita mukaan 
harrastamaan!

HAAVIN avoin toiminta alkaen viikolla 3, tiistaina 13.1. 
�-luokkalaisista 18-vuotiaisiin aukioloajat ovat ti 
17–20.30, to 17–20 ja pe 18–22.  

Kerhotoiminta

maanantaisin 12.1. alkaen
MONIKERHO 3-6 -luokkalaisille maanantaisin Haavissa 
kello 15.30-17.30. Hinta 20 €/lukukausi. Sisältää ulkoilua, 
kädentaitoja, askartelua, pelejä ja retkiä. Ohjaajana Silja 
Haavisto.

TANSSIKERHO maanantaisin Perttulan koululla. 
7–10 -vuotiaat klo 17.00–18.00 ja 10–13 -vuotiaat klo 
18.00-19.00 ja 13–16 -vuotiaat klo 19–20. Discoa, Hip 
hoppia... Ohjaajana Viivi Leinonen.

tiistaisin
SÄHLYKERHO (13.1. alkaen) alakoululaisille 
Pertunkaaressa klo 18–19. Lämmitellään, harjoitellaan 
tekniikkaa ja pelataan. Ohjaajina Jari Perävainio ja 
Mikael Saksi.

keskiviikkoisin 1�.1. alkaen
LEVÄN KERHO keskiviikkoisin 1.–2. -luokkalaisille 
Levän koululla klo 13–1�. Sisältää leikkejä, pelejä, 
askartelua… Ohjaajana Silja Haavisto.

SOTTIS yläkoululaisille Haavissa keskiviikkoisin kello 
15–17. Hinta 20 €/lukukausi. Kokkaillaan, ehkä vähän 
sotketaan, pelaillaan ja käydään uimassa, leffassa yms. 
Nuorten omia ehdotuksia otetaan vastaan. Ohjaajana 
Silja Haavisto.

torstaisin
HAAVI on avoinna 3.-6 -luokkalaisille joka torstai klo 
15.00–16.30, torstaista 15.1.09 alkaen. Haavissa on 
monenlaista tekemistä, voit esimerkiksi pelailla pingistä, 
bilistä, ilmakiekkoa ja pleikkarilla vaikkapa singstar-
karaokea tai voit syödä eväitä ja jutustella kavereiden 
kanssa. Lisäksi on myös jotain ohjattua toimintaa. 
Ohjaajana Silja Haavisto.

SUPERLIIKKIS (ALKAA 8.1.09) 3.–6. -luokkalaisille 
Pertunkaaressa torstaisin klo 17–18.30. Hinta 20 €/
lukukausi. Liikunnan riemua monen eri lajin parissa esim. 
keilausta, uimista, kisailua, jalkkista, korista ja paljon 
muuta!

SÄHLYÄ ( ALKAA 8.1.09 ) Pertunkaaressa klo 18.45-
20.30 isommille eli 13–18 v. Ohjaajana Marko Ikonen.

perjantaisin
HAAVI on avoinna 3.–6 -luokkalaisille joka toinen 
perjantai klo 14.30–17.30 (tammikuussa 16.1. ja 30.1.). 
Haavissa on monenlaista tekemistä, voit esimerkiksi 
pelailla pingistä, bilistä, ilmakiekkoa ja pleikkarilla 
vaikkapa singstar-karaokea tai voit syödä eväitä ja 
jutustella kavereiden kanssa. 

KUVATAIDEPIIRI 6.–9.-luokkalaisille Haavissa 
joka toinen perjantai klo 16.00–17.30, perjantaista 
23.1.09 alkaen. Opetellaan erilaisia piirustus- ja 
maalaustekniikoita ja käytetään esim. hiiltä, akvarelli- 
ja akryylivärejä. Hinta 12 €. Ohjaajana Ilona Laakso. 
Ilmoittautumiset  tiistaihin 20.1.mennessä  p. 050-574 
7732 tai hilkka.kallio@ypaja.

MUISTA seurata Ypäjän kunnan nettisivuilta lasten ja 
nuorten viikko-ohjelmaa. 

Lisätietoja voit kysellä nuoriso-ohjaajalta p. 050-574 732/ 
Hissu.

Vapaa-aikatoimi

KEVÄÄN 2008 UUSIA 
KURSSEJA:

INTERNETIN JA SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ (3�0105)

Kartanon koulu, atk-luokka, Varsanojantie 97.
Ma 18.00–20.15 ja to 18.00–20.15. 19.1.–12.2.2009, 
24 t. Heikki Helminen. Kurssimaksu 34,00.  
Enintään 11 opiskelijaa. 
Internet-sivujen selailu, tiedonhaku, ohjelmien 
imuroiminen, sähköpostin käyttö ja digikuvien käsittely. 
Ilmoittautuminen viim. 12.1.2009. 

KÄPYPITSI (110�12) UUTUUS!

Kartanon koulu, tekstiililuokka, Varsanojantie 97. Joka 
toinen viikko ke 18.00–20.15. 14.1.–22.4.2009, 24 t. 
Leena Viljanen. Kurssimaksu 34,00 e. 
Tule opettelemaan pitsinvalmistustekniikka, jossa ns. 
kaksoissolmut ja silmut muodostavat ympyröitä ja 
kaaria, joita yhdistellen muodostuu pitsi. Se voi kasvaa 
vaikka liinaksi tai jopa kruunuksi. Työvälineenä on kaksi 
pientä käpyä, materiaalina sileä ja kierteinen (luistava) 
lanka.

KEVÄINEN LUONNONMATERIAALIKURSSI (110�53)

Vanha pappila, Rauhalantie. Pe 18.00–21.00. 
20.3.–17.4.2009, 16 t. Pirjo Poutala. 
Kurssimaksu 24,00 e. Enintään 12 opiskelijaa.
Ensimmäisellä kerralla aloitamme risutöillä. Kerää 
tuoreita koivunoksia n. jätesäkillinen ja ota mukaan 
ohutta rautalankaa. Teemme mm. lintuja tai muita 
eläimiä sekä erilaisia astioita yms. Muilla kerroilla 
teemme pajusta ja sammaleesta (jos lumitilanne sallii) 
erilaisia käyttö- ja koriste-esineitä. Suunnitellaan 
kurssilla lisää. Ilmoittautuminen viim. 12.3.2009.

NUORTEN KÄDENTAITOVIIKKO (110���)

Vanha pappila, Rauhalantie. Ma-pe 10.00–14.00. 
1.–5.6.2009, 20 t. Opettaja avoin. Kurssimaksu 24,00 e.  
Enintään 10 opiskelijaa Nuorten kädentaitoviikko 
pidetään kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Siitä 
ilmoitetaan kevään aikana.

OPINTOSETELIT

Opetusministeriö on myöntänyt opintosetelityyppistä 
valtionavustusta Jokiläänin kansalaisopistolle 
lukuvuodelle 2008–2009. Opintoseteliraha on päätetty 
käyttää seuraavasti: 
Jos opiskelija on työtön, eläkeläinen tai 
maahanmuuttaja, hän saa 50 %:n alennuksen 
kurssimaksusta tai työkausimaksusta. 
Opintosetelityyppisen avustuksen saaminen 
huomioidaan suoraan ilmoittautumistiedoista 
laskutuksen yhteydessä. Opisto pidättää itselleen 
oikeuden keskeyttää avustusten jakamisen, kun ko. raha 
on käytetty. 
Huom! Keväällä uutena opiskelijana aloittava (syksyllä 
alkaneelle kurssille) maksaa vain puolet kurssimaksusta.
Ilmoittautua voit suoraan Internetissä osoitteessa: 
http://www.hellewi.fi/jokioinen/ tai ottamalla yhteyttä 
opiston toimistoon.

  Jokiläänin kansalaisopisto
  Keskuskatu 29 A
  31600 JOKIOINEN
  (03) 418 2402 

KIRJASTO AVATAAN
torstaina 8.1.2009 kello 13.00

osoitteessa Lepolantie 2,
puh. (02) 7626 5269.

Mannisten kyläkerho
kokoontuu keskiviikkona 7.1.2009 klo 19 Lahja ja 

Lauri Poutalassa, Vellinkimäentie 16.
TERVETULOA


