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Kunnallinen ja seurakunnallinen tiedotuslehti
Jaetaan kaikkiin talouksiin Ypäjällä
Pikkujouluyllätyksiä
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100% aito hiuspidennys/
tuuhennus/raidat sinettija kampakiinnityksellä

Se on palannut.

Turhien vakuutuslaskujen noutaja.

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

TSR-TEKNIIKKA OY

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

Tapani Sirén

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

Myytävänä

SALAOJAPELTOA
n. 26 ha Mannisissa.
Myyjä pidättää itselleen
oikeuden hyväksyä tai
hylätä tarjoukset.
Tied. 050 330 4995

Reipas sankarimme on noutanut suomalaisista kodeista jo yli 400 000 turhaa
vakuutuslaskua. Kokeile osoitteessa op.fi, paljonko sinä säästäisit keskittäessäsi
pankki- ja vakuutusasiasi meille. Jo 100 000 euron lainasta sinulle kertyy 250
euron arvosta OP-bonuksia, joita voit käyttää esimerkiksi vakuutusmaksuihin.
Keskitä vakuutuksesi nyt Pohjolaan. Uutena etuasiakkaana saat autovakuutuksen
vuodeksi puoleen hintaan. Tämän edun saat Osuuspankista.
Pankki- ja vakuutusasioiden keskittäminen ei muuten ole lainkaan vaikeaa.
Kysy lisää konttoristamme, katso op.fi tai soita 0100 0500.
Autovakuutusedun saa uusi Pohjolan etuasiakas liikennevakuutuksen yhteydessä. Etuasiakas on sellainen
asiakas, jolla on vakuutus kolmesta eri vakuutusryhmästä Pohjolassa. Tarjous on voimassa 31.12.2010
saakka. OP-bonusasiakas on sellainen Osuuspankin omistajajäsen tai Helsingin OP:n asiakas, jonka oma
tai perheen yhteinen pankkiasiointi on 5000 euroa.

Yhdessä hyvä tulee.

1985

25

Osuuspankkiviikon arvonnassa onni
suosi seuraavia:

2010

87166#

25-vuotisjuhlakonsertti
Ypäjällä Kartanon koululla.
PE 12.11. klo 19.00
LA 13.11. klo 15.00
LA 13.11. klo 19.00
Käsiohjelma 5€, sis. kahvin.
Varaa paikkasi numerosta
040 - 842 8610
(arkisin 18.00 - 20.00)
www.ypajanmusiikkiteatteri.fi

Kotinisun leipää saatavana ma-ke-pe:
Sale – Ypäjä, Prisma – Forssa

www.kotinisu.fi

Päivöläntie 6,
32100 Ypäjä
Puh.
040 524 8556

Autokoulu Ypäjällä

Aloitus ti 30.11.2010 klo 19.00, Potku
On hyvä aloittaa 4 kuukautta ennen
syntymäpäivää (18 v.) tai aiottua kortin saantia.
Varsanojantie 83, YHO:n ruokalan alakerta, ”Potku”

Forssan Autokoulu Oy
03-422 2222 (toimisto), Kimmo 050 913 0776,
Jouni 040 776 1223, Matti 0500 487 001.

ADVENTTIMYYJÄISTAPAHTUMA
sunnuntaina 28.11.2010 klo 11-13

Oman seurakunnan vähäosaisten auttamiseksi.
MYYTÄVÄNÄ:
Hernekeittoa paikalla
syötäväksi
ja kotiin myytäväksi
Kakkuja
Pullia
Piirakoita
Leipiä
Pipareita yms.
ARVONTAA
Tarvitsemme ja odotamme lahjoituksia
tapahtuman onnistumiseksi. Tule ja auta, että
me voimme auttaa. Lahjoitukset ennakkoon
diakoniatoimistoon tai tapahtuma-aamuna srkkodille kello 8 jälkeen.
Järjestää: Ypäjän srk / diakoniatyön vastuuryhmä

Yrjö Ahde, Kaija Laakso, Mira Liukko, Kalevi
Mäkelä, Johanna Pietilä ja Arto Rautiainen.
Palkinnot saa noutaa pankistamme.
Onnittelumme voittajille!

Kukkakaupan
joulun avaus
uusituissa tiloissa

Kahvitellaan keskiviikkona 24.11. klo 9-17
Tervetuloa!

Perttulan Kukka ja Lahja

Vuokrataan

täyshoidolla tallipaikkoja, oma ratsastuskenttä.
Tallipaikan vuokra 370 €/kk. Talli sijaitsee Ypäjän
keskustan tuntumassa. Lisätiedot/varaukset:
satu.maarit.heikkila@gmail.com tai 040 871 3164.
http://ratsu-jaravitalli.kotisivukone.com
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Marraskuun kirkot 2010

Ypäjäläinen
Ypäjän kunnan ja Ypäjän seurakunnan julkaisema tiedotuslehti Ypäjän kunnan asukkaille.
Lehden suurin vastuu ilmoituksen julkaisemisessa sattuneesta virheestä on ilmoituksen
hinta.
Päätoimittaja:
Tapani Rasila
Taitto ja oikoluku:
Newprint Oy
Toimituksen osoite:
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5214
fax. (02) 767 7214
email: ypajalainen@ypaja.fi
ILMOITUSHINNAT
Ilmoitukset
0,5 e / pmm + alv
Määräpaikkakorotus
0,1 e / pmm + alv
Toistuvaisilmoitus
joka numerossa
0,4 e / pmm + alv
Yhdistysten ilmoitukset
Maksutta
TILAUSHINNAT
Ypäjän kunnan alueen
osoitteisiin veloituksetta
Tilaukset kotimaahan
20 e / vuosikerta
Tilaukset ulkomaille
Muu Eurooppa
25 e / vuosikerta
Muut maanosat
30 e / vuosikerta
TILAUSOSOITE
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 762 6500
fax. (02) 767 7214
ISSN 1237-2528
Ypäjän kunta
Toimistot avoinna
ma–ke 9.00–15.00
to
9.00–17.00
pe
9.00–14.30
puh. vaihde (02) 762 6500
fax. (02) 767 7214
Ypäjän seurakunta
Perttulantie 10
32100 Ypäjä
puh. (02) 767 3108
fax. (02) 767 3081
Kirkkoherranvirasto
avoinna
ma, ke, to klo 9.00–12.00
ti ja pe suljettu
Diakoniatoimisto avoinna
to ja pe klo 9.15–11.00
puh. 040 553 6362
PAINOPAIKKA
Newprint Oy
Joulukuun 2010 Ypäjäläinen
ilmestyy torstaina 2.12.
Lehteen tarkoitettu aineisto
on toimitettava kunnantalolle
25.11.2010 klo 12 mennessä.
Tammikuun Ypäjäläinen ilmestyy
6.1.2011.

Seurakunnan
asiat
kirkkoherra
Risto Ahti

Pyhäinpäivänä 6.11. lauantaina kello 10. Sananjumalanpalveluksessa luetaan vuoden aikana poisnukkuneiden nimet saarnan ja uskontunnustuksen jälkeen. Perinteeksi on tullut se,
että kirkkokuoro laulaa ja kuorolaiset sytyttävät
kynttilän jokaiselle poisnukkuneelle. Kaikki
nimet luetaan, myös ulkopaikkakuntalaiset ja
Ypäjälle haudatut. Virret: 621, 126, 146, 624,
142: 1-, 145: 5-7. Kirkon jälkeen kunniakäynti
Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkillä,
jossa virsi, seppeleenlasku ja puheen on pitänyt
joku Karjalaisseuran jäsenistä. Päivän runo:
”Elämä ei ole oikopolku kehdosta hautaan, ei
karkelo eikä leikki. Se on sokkelotehtävä ja
suunnan etsimistä ja löytämistä, kiemurainen
tie, ylösnousua ja laskua. Joskus ja toivottavasti usein kädet ristissä ollaan peiton alla ja
Jumalaan turvaten.” Viikonlopun molemmissa
kirkoissa on mukana Risto-pappi.
Siionin virsiseurat pyhäinpäivän ehtoona
srk-kodilla 6.11. kello 18. 00 Mukaan tulee
vieraita kauempaakin. Tervetuloa laulamaan ja
kuuntelemaan hetkeksi. Siionin virsien kirjoja
tuodaan paikalle. Mukaan tulee Klaus Malmivaara (Punkalaitumen emeritus kirkkoherra)
ja Anu Lummaa, Jokioisten lähetyssihteeri. Ja
tietysti paikalla on Risto ja kanttorimme Jari.
Kolehti kerätään heränneitten lähetystyölle.
Sunnuntaina 7.11. kello 10 messu. Päivä
on aiheeltaan: ”Kahden valtakunnan kansalaisena”. Virret: 286: 1-4, 131: 4, 446, 318, 402:
1-, ehtoollisvirsinä 273, 275 päätösvirsi 209.
Päivän runo: ”Turhaa lastia kannat sä ihminen. Karista pois päivien turha lasti. Suotta on
kantaa kaikkea viime virstalle asti kun yksi on
tarpeen: anteeksisaanut sydän.”
Sunnuntaina isänpäivänä 14.11. kello 10.
Tänään on valvomisen sunnuntai. Vietetään
myös messua eli ehtoollista. Jokaisessa virressä esiintyy sana isä. Jos se ei esiinny,
niin tule messun jälkeen pyytämään Ristolta
kirjanen. Virret: 270: 1-3, 534: 4, 511, 547,

Rippikoulu
2011

Tiedoksi kaikille rippikoululaisille sekä myös isosille seuraavaa.
Pakollisia tapahtumia tulee
olemaan seuraavasti: Kauneimmat joululaulut sunnuntaina
12.12. klo 19 kirkossa sekä tunnelmallinen Metsäkirkko museoalueella sunnuntaina 19.12.
klo 18.
Kinkerit ovat taas kerran
tammi-helmikuulla ja niistä on
luetteloa tammikuun alussa ilmestyvässä Ypäjäläisessä. Niistä kaksi on valittava kohteeksi.
Rippikoulun tentti kirjallisena sunnuntaina 30.1. klo 9.30
kirkossa ja sitä seuraa sanankirkko. Osattavat asiat kuten
aikaisemminkin: käskyt, Isä
meidän, Herran siunaus, uskontunnustus, Pienoisevankeliumi
ja kaste- ja lähetyskäsky. Ne
ovat jokaisella rippismuitiossa,
johon kerätään myös merkintöjä kirkon ym. käymisestä.
Tiedoksi: keväinen viikonloppuleiri Someron seurakunnan Siikjärven leirikeskuksessa
on 6.-8.5. (huom. jo ensimmäinen viikonloppu toukokuussa;
aikaisemmin se on ollut toukokuun puolivälissä). Lähtö bussilla Kartanonkoulusta 6.5. klo
12.20 ruokailun jälkeen ja paluu
sunnuntaina 8.5. klo 13 jälkeen.
Mukaan otettava tarpeellinen
sään mukainen varustus saunakamppeineen ja tietysti hyvät
muistiinpanovälineet ja makuupussi.
Isosten ja vetäjien kokous on
perjantaina 11.2. klo 17 alkaen
Srk-kodilla Sumpussa. merkitkää jo nyt muistiin.
Kesän leiristä koulujen päätöksen 4.6. jälkeen kerrotaan
myöhemmin. Konfirmaatiojuhlapäivä on sunnuntaina 19.6.
klo 9.30 kirkossa.
Risto Ahti

313: 1- ehtoollisvirsinä 439 ja 230 ja päätösvirsi on 241: 4-5. Ennen vanhaan evankeliset
kysyivät: ”Oletko armosta autuas?” Sitä voisi
nytkin kysellä, isän- päivänä ja Taivaallisen
Isän päivänä. Ja tänään on valtakunnallinen
kirkollisvaalipäivä.
Kirkkovuoden päättyminen. 21.11. kello
10. Messu. Tällöin Tapio Laurila tuuraa Jari
Jankamaa. Juho Vuorelan valitsemat virret:
159: 1-3 ja 6, 728, 154 uhrivirsi, 602: 1,
ehtoollisvirtenä on 160 ja päätösvirsi on 162:
2. Päivän runo: ”Vain uskolla on kyky nähdä
varjossa valoa. Usko on tien jatkuvuuteen
sen päättymisestä huolimatta. Vain uskolla on
kyky aistia lehtipihkan tuoksu lehtien putoamisen aikaan. Uskoa elämään kun elämää ei
vielä näy.”
Adventti 28.11. kello 10. tervetuloa laulamaan Hoosiannaa yhdessä kirkkokuoron kanssa. Jari Jankama uruissa. Tuttuja adventtivirsiä
lauletaan. Messun virret: 2, 9: 1 ja 4, 3: 1-3
ja 6 (Hoosianna) 1 ja saarna, uhrivirsi 6: 1-,
ehtoollisvirsi 8: 1-3 ja ylistysvirsi 15: 4.
Koululaiskirkko (ala-asteita mukana) perjantaina 3.12. kello 12.15 kirkossa. Koska tuo
koululaiskirkko on ollut usein adventin alla
marraskuun puolella, niin mainitsen sen jo
nyt tässä yhteydessä. Virret: 13, 135, 15, 31,
517 ja 30.
Joulun valoihin on vielä aikaa ja adventtikin menee reilusti joulukuun puolelle, vaikka
jo marraskuun lopulla alkaa. Uskon että marraskuun pimeyskin puhuttelee. Sen hiljaisuus
ja hämärä rauhoittavat. ”Luonnossa nyt synkkää ja pimeää on ja vaikka luonto hetkeksi
piiloutuu ja tuokion lepää, niin silti elämää
on luonnossa, metsissä, silmuissa, mullassa,
maan roudassa ja voi se ihminenkin hetken
levätä. Pian tulee taas aurinko ja talven se
voittaa ja elämän henkiin herättää.”
Risto Ahti

Ypäjän seurakunnan
diakoniatyö
Marraskuu 2010
Diakoniatoimiston vastaanotot:
Torstaisin ja perjantaisin klo 9.15–11.00.
Diakonissa Arja Kullanmäki, puh. 040 553 6362.
EU-elintarvikkeita on saapunut ja voidaan kuljettaa
kotikäynneillä myös kotiin. Muistakaa ottaa omat
kassit mukaan!
Hartaudet Palvelukeskuksessa pidetään marraskuussa torstaina 11.11.2010 ja 25.11.2010 klo 13.00
Hoivalla ja klo 13.30 Ruustinnassa. Lukkarin KeVahartaus pidetään torstaina 11.11.2010 klo 14.10.
Työttömien ruokailut keskiviikkoisin klo 11.30. Ruokailun hinta on edelleen 3 euroa, mutta näyttämällä
työnhakukorttia maksaa ruoka vain 2 euroa.
”Kultaisen iän kerho” kokoontuu torstaina
4.11.2010 ja 18.11.2010 klo 11.30 – 13.30. Aloitamme ruokailulla klo 11.30. Maksu ruoasta on edelleen
4 euroa, mutta vapaaehtoinen kahviraha kerätään
kahvituksen aikana retkikassaa varten. Varsinainen
ohjelmaosuus alkaa hartaudella n. klo 12.15, jonka
jälkeen kahvittelemme n. klo 12.30, ja kun on vierailijoita tai muuta ohjelmaa, he esiintyvät klo 12.50
– 13.30.
Sunnuntaina 28.11.2010 järjestetään ADVENTTIMYYJÄISET diakoniatyön joulupakettien rahoittamiseksi seurakuntakodilla jumalanpalveluksen
jälkeen klo 11-13. Diakoniatyön vastuuryhmä on
luvannut tarjota hernekeittoa ja pullakahvit pientä
korvausta vastaan. Myyntitavaroita ja arpajaisvoittoja
otamme mieluimmin vastaan torstaisin ja perjantaisin, kun diakonissa on paikalla toimistossaan. Elintarvikkeita voi tuoda vielä sunnuntaiaamunakin.
”Minä olen sinun kanssasi kaikki päivät maailman
loppuun asti.” (Matt. 28: 20)
Korkeimman siunausta kaikille seurakuntalaisille!
Toivoo
Diakonissa Arja

KESÄMUISTOJA
Kesä heinäkuuhun ehti
heinää tekee väki rehti
Seiväsrivit pellon täyttää
maisemakin toiselta näyttää
Nyt vain paalikone heinät muoviin käärii
Yksi mies vain heinätöissä häärii
Unohtanut olen aivan
heinänteon hien ja vaivan
Muistan heinän hyvän tuoksun
sateen kanssa kilpajuoksun
Heinälatoromantiikka hävinnyt on tyystin
sitä pellonpientareella istuessa
muistelen ja nyyhkin
Aika muistot kultaa
Kuljen laitaa viljapellon
pientareelta poimin kissankellon
Toisen sille seuraksi taitan
pöydälleni maljakkoon laitan
Aurinko tienoita lämmittää
kultaviljat kypsyttää
Elonkorjuu ennenvanhaan
tehtiin suurella sakilla
Nyt siellä vaan yks’ mies kulkee
sillä valtavalla puimurilla
Ennenvanhaan elopäivänä
oli komiat syömiset ja tanssittiin
Nyt se yks’ mies vaan siellä touhuaa
ja yksin vie viljat illalla kuivuriin
Punaisia mansikoita
sinisiä mustikoita
Puolukoita mättähillä
omenoita oksat täynnä
Kesästä syksyyn satoa saadaan
käydään niistä nauttimaan
Kirjoituspiiriläiset

KUULUTUS
Määräaikaan mennessä Ypäjän seurakunnan
kirkkovaltuuston jäsenten vaalia varten on annettu
vain yksi hyväksytty ehdokaslista, joka täyttää Kirkon
vaalijärjestyksen 2 luvun 58 §:ssä mainitut ehdot.
Tämän johdosta ilmoitetaan, että Ypäjän
seurakunnassa ei toimeenpanna seurakuntavaaleja,
koska ehdokkaat tulevat valituksi ilman äänestystä.
Ypäjä 15.09.2010
Ypäjän vaalilautakunnan puolesta:
Puheenjohtaja
Keijo Leppänen

Lapin matka maaliskuussa

Maaliskuun aurinkoisille hangille Saariselälle järjestetään
matka 11.–18. 3 ja nyt kohde on aivan uusi. Kiilopään ja
Kakslauttasen lähelle valmistuu uudisrakennus uusi Tieva.
Siellä kahden hengen huoneissa
asutaan mukavissa oleskelutiloissa saunoineen.
Urho Kekkosen kansallispuiston retkeilymaastoja pidetään yhtenä Suomen parhaimmista. Hoidettuja latuja Saariselän alueella on yli 200 km, joille pääsee suoraan Tievatuvan
pihasta. Saariselän keskukseen
matkaa n. 12 km.
Hinta on 629 euroa Tievan
aivan uudessa uudisrakennuksessa kahden hengen huoneissa.
Ja hintaan sisältyvät kuljetusten ja ohjelman lisäksi majoitus
täyshoidolla, mikä tarkoittaa
runsasta aamiaista, retkieväät
ja tietysti päivällinen. Sauna
päivittäin. Jopa läheiseen Kakslauttaseen voi pulahtaa, jos tyk-

kää avantouinnista.
Lähtö tapahtuu illalla perjantaina 11.3. ja puolen päivän jälkeen ollaan perillä. Paluu perjantaina 18.3. niin että
aamiaisen jälkeen lähdetään.
Komean maaston keskellä erämaassa on maaliskuiset päivät
nyt tarjolla. Esitteen tilaukset
ja ilmoittautumiset Matkapojat,
Turku, ja puhelinnumero on nyt
uusi 010 232 3103. Tämä puhelinnumero menee pelkästään
Turkuun ja vastaaja tietää heti
mistä retkestä on kyse. Unto
on bussinkuljettajamme. Retki
sopii tietysti kaikille hiihdosta
nauttiville, mutta kyllä se sopii
myös suksettomille, sillä kävely
vaikkapa Suomen ladun Kiilopäälle virkistää maaliskuun
hankien keskellä. Pari bussiretkeä tehdään halukkaille myös
viikon aikana.
Tervetuloa mukaan toivoo
Risto Ahti
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Majapuron emäntä Humppilantiellä:

ESTERI PÄÄJÄRVI
Kesällä 1973 pyöräilin santaisia teitä pitkin kohti Ypäjänkylää ja sitten Laineen kaupalta
Humppilaan päin oikein mutkaista santatietä. Tarkoitus oli
käydä pyörällä ensi kerran Talastuvalla. Tienhaaraa sinne en
tiennyt tarkalleen, joten poikkesin erääseen taloon, jossa
paistettiin munkkeja. Emäntä
neuvoi ystävällisesti Talastuvan tienhaaran ja antoi samalla
nuorelle miehelle munkkeja.
Niitä söin useamman kappaleen ja hyviltä maistuivat. Kiitin mukavasta hetkestä ja ajelin
jalkarattaalla eli pyörällä ilman
vaihdetta
Talastuvalle. Hilja Ester
Pääjärvi s. Jokinen ei tuntenut
nuorta miestä. Usein hän kertoi
tästä tapauksesta, mutta epäselväksi jäi se, että milloin hänelle selvisi, että kävijä olikin
Ypäjän uusi kirkkoherra. Ester
joskus ruskamatkalla muisteli
tätä ensi tapaamista.
En muista oliko se sama
reissu kun tulin takaisin Talastuvalta Humppilantielle, kun
vastaan tuli säiliöauto ja kysyi Letkunsuota (saattoi olla
jokunen vuosi myöhemmin).
Autoilijalle sanoin, että kääntykää takaisin, sillä olette täy-

dellisesti erehtyneet. Letku on
Tammelassa oleva komea kylä, josta moni kävi Someron
yhteiskoulua samalla luokalla
kuin minä. Kyllä kai siellä Letkulla suokin lienee. Säiliöauto
kääntyi takaisin. Vasta myöhemmin minulle selvisi missä
on Letkunsuo. En ole koskaan
kuullut palautetta tämän autoilijan kiroamisesta, kun hän
Letkulla käydessään tuli kuitenkin takaisin Ypäjälle Talastuvantielle ja oikean paikkaan
Letkunsuolle, jossa on turvetuotantoa.

Ester on Urjalassa
syntynyt

Jatkosodan aikana 3.6.1943
vihittiin Helsingissä Kallion
kirkossa Ester ja Olavi Pääjärvi. He tulivat aikanaan Ypäjänkylään ja perheeseen syntyi kuusi lasta: Reijo, Raimo,
Reima, Risto, Antti ja Anja.
Oikeastaan oli vielä seitsemäskin lapsi, Raija, joka on kuollut pienenä vauvana, ja juuri
samaan hautaan keskeiselle
paikalle myös Ester haudattiin
vuonna 2004 haudatun miehensä Olavin viereen. Hilja
Ester Pääjärvi syntyi 5.9.1920

heiltä jossakin vaiheessa että
miksi Forssaan, sillä opin sen,
että ypäjänkyläläinen katsoo
ainoastaan Loimaan suuntaan
kaikissa asioissa. Koska lapset
olivat siellä suunnalla, niin oli
selvää, että eläkepäivät kuluvat
mukavasti Forssassa.

Risto Pääjärvi piti
kauniin muistopuheen

ja yleisesti hänet tunnetaan Esterinä, eli i-kirjain pois sieltä
lopusta ja Ester on kirkonkirjoissa. Varsin monille retkille Saksaa myöten Pääjärvet
osallistuivat, ja taisi Ester olla
yksin pienillä yhden päivän
retkillä useamminkin. Muistan
joskus hänelle sanoneeni että mihin sinä sen Olavin nyt
jätit, niin hän vastasi leikkisästi että pidämme nyt lomaa
toinen toisistamme. Joskus
talvella 20 vuotta sitten 1990
Pääjärvet muuttivat Forssaan.
Aika kuluu nopeasti. Kysyin

Runoja kehdosta
hautaan

Sammakon maljassa löytyikin tähän marraskuuhun
liittyvää aineistoa. Ihmiselon
kaari alkaa kehdosta ja hautaan se päättyy. Vai päättyykö,
sillä Eero Pokela haluaa viedä lukijansa myös haudan yli.
Kirja osoittautui taideteokseksi, jossa lähdettiin liikkeelle
lapsuudesta ja jatkettiin sitten
äiteihin ja isiin. Erikoisella tavalla puhuttelevasti Suomen
historian kohtalon hetket soti-

neen runoillaan ja miten sitten
Suomi selviytyi tähän päivään
saakka. Kirjoittaja etenee saloilla ja jängillä ja metsissä
ja vesillä ja välillä kuljetaan
siirtolaisten polkuja kunnes
tullaan viimeiselle elämän tunnille. Käydään luonnossa ja
muistellaan rakkaita omaisia:
”Siellä lepää äitiseni, edelläni
kotiin meni.” Pokela toteaa että elämän ilta saattaa säryistä
ja kivuista huolimatta olla todellista kulta-aikaa. Silloin on
kypsyyttä nauttia pienistäkin
asioista.
Elämän illasta hän runoilee.
Se ilta ei ole sidottu ikään.
Joku kohtaa iltansa jo nuorena, toinen keski-iässä ja joku
lähellä sataa vuotta. Siksipä
meidän tulisi elää elämäämme
lähtötelineet valmiina. Rajan
toisella puolella ei nimittäin
voi tehdä enää valintoja. Siitä
säännöstä ei tunneta poikkeuksia.

Uskalla avata latusi
umpihankeen

Maaherran piirroksen alla
peräpohjalaisessa maisemassa
on teksti: ”Uskalla avata latu
hankeen, maalata miettien elämäs’ taulu.”
Ja sitten puhutteleva piirros
kolmesta rististä Kuusamossa:
”Kuule kuoro vasaroitten, yli
Rukan, Kitkan, soitten.” Ja
kaiken persoonallisen elämän
maalailun ja taapertamisen
keskellä takerrutaan runoissa ajatukseen ”Sinun turvasi
on ikiaikojen Jumala, sinua
kannattavat iankaikkiset käsivarret.” Yli ajan rajan jossa
ei enää aikaa tunneta, kurottaudutaan pitäen kiinni siitä
keskeisimmästä ja unohtaen
kaiken elämän rihkaman. Elämä on siis persoonallista ja
rohkeata kulkemista yli soitten

Omat lapset maailman
tärkein asia

Kauniisti muistopuheessa
Risto Pääjärvi kertoi äidistään:
”Hän joutui tekemään elämänsä aikana kovissa olosuhteissa
kohtuuttomasti töitä. Sodan aikana ja sodan jälkeenkin elämä
oli ankeaa, joskus jopa väkivaltaista. Joskus lapsille tuli
mieleen, että miten äiti jaksoi
työnsä ja teki samalla surut yötä pienen vauvansa menetyksen
takia”. Esteri Pääjärvi oli luonteeltaan analyyttinen ja hyvin
herkkä funtsijatyyppi. Hänelle
sukulaiset, naapurit ja ystävät
olivat tärkeitä omaisten lisäksi.
Hän ystävystyi mielellään ja
teki uusia tuttavuuksia. Hänen
huumorinsa oli hersyvää, tart-

tuvaa ja mieleenpainuvaa.
Sairauksiakin tuli pitkän
elämän aikana. Ja äskettäin
eläkkeelle jäänyt taitava kirurgi Ritva Vastamäki onnistui
hyvin leikkauksessa 20 vuotta sitten. Ja elämä sai suuren
määrän vuosia lisää. Hauskoja
muistoja hän kertoili lapsilleen
ja tuttavilleen. Jopa eläinten
ystävänä hänet tunnettiin. Siitä
esimerkkinä Eppa-lehmä, joka oli erittäin hyväluontoinen
ja hyvin lypsävä. Jopa omista
hautajaisistaan hän antoi toiveita. Missään tapauksessa
häntä ei saa polttohaudata,
mikä nykyisin on entistä yleisempää.
Päätteeksi poika Risto ryhtyy kirjailijaksi eli miettimään,
mitä hänen edesmennyt isänsä
sanoo, kun rakas vaimo saapuu
taivaan portille. ”Missä sinä
oikein viivyit?” Ja Esteri vie
miehelleen Olaville terveisiä,
että poika piti kauniin muistopuheen Ypäjän seurakuntakodilla. Ja poika sanoi: ”Minulla
on ikävä rauhaa ja rakastavaa
äitiäni. Olen oppinut äidiltäni
paljon hyviä asioita.”
Risto Ahti

Uskonnollisia kaskuja

YPÄJÄN MALLI
Seurakuntakodilla pidettäviin
myyjäisiin sisältyy aina myös
arvontapöytä. Joskus ovat voittopalkinnot varsin runsaita,
niin että arvonta saattaa kestää pitkään. Toukokuisessa arvonnassa onni suosi minuakin.
Jonkinmoinen rihkamakello
kirjan kera minulle ojennettiin.
Ja siihen kelloon piti itse asentaa patteri ja kuinkas kävikään:
pieni ruuvi putosi lattialle eikä
sitä koskaan löytynyt. No, annetaan rihkaman olla. Ja kirja
jäi pöydälleni. Kyllä niitä kirjoja on hyllyissä isot pinot,
ajattelin.
Eräänä päivänä selailin
tuota pehmeäkantista kirjasta
”Sammakon malja”. Runoja
siellä näytti olevan ja välillä
suorasanaista proosaa. Tekijänä on Eero Pokela Oulusta.
Kiinnostukseni lisääntyi löytäessäni sieltä piirroksia PohjoisSuomesta ja kuvittajana itsensä
Oulun läänin maaherra Eino
Siuruaisen. Ja kirjaa lukiessani tutustuin Eero Pokelaan
Rautaruukin viestinnän pitkäaikaiseen ammattilaiseen, joka
jo nelivuotiaana lähti kirjallisuuden ja runojen maailmaan.
Luonnosta ja arkipäivän ihmiselämästä hän on ottanut aiheita
käsittelyyn.

Keskiviikkona 18.8., jolloin
pitkä hellejakso oli päättynyt
ja yöllinen sade oli viilentänyt
sään oikein mukavaksi, omaiset saattoivat Ester Pääjärven
Ypäjälle odottamaan siunaustilaisuutta. Kello oli 9.30 ja
justiinsa olin tarkistanut, että
14 milliä oli aamuyöllä satanut
kuivaan maan, niin kirkon kellot alkoivat soida. Tiesin odottaa omaisia työhuoneeseeni. Ja
omaisia tuli tummissa puvuissa
niin paljon että osa istui ja osa
seisoi ja osa oli vielä virastonkin puolella. Keskustelimme
tulevista hautajaisista ja pidin
muistohartauden. Tunnelma oli
herkkä. Omaisilla oli juhlapuvut päällä ja minulla farkut ja
justiinsa saadun Helsinki Maratonin paita. Esitin toiveeni,
että jotakin kirjoittaisin Ypä-

jäläiseen. Ja tietoa sain sitten
paljonkin, sillä Risto-kaima
piti 28.8 pidetyssä muistotilaisuudessa seurakuntakodilla
kauniin muistopuheen. Siitä
selvisi monia asioita. ”Esteri
oli perushyvä ihminen ja erittäin hyvä äiti”, sanoi poika
Risto puheessaan. Eihän sitä
voi olla mitään poistamasta tai
siihen lauseeseen ei voi mitään
lisättävää olla.

ja rämeitten, mäkien ja tunturien ilta-aurinkoa kohti. Hauta ei
viimeistä sanaa sanokaan vaan
ojentaudutaan yli ajan rajan.

Virkistävä runolöytö

Lasken lukemaani kirjaa
alas kunnes ihmettelen eräällä sivulla maininnan Ypäjästä. Miten pohjoisen mies voi
tuntea Ypäjän, Etelä-Suomen
hevos- ja viljapitäjän. Ja siellä
on runo ”Ypäjän malli” Eero
Pokelan kirjoittamana. ”Ypäjällä reilu malli... Kiiltää karva,
hirnuu tamma. Satulaan käy
Loimaan mamma. Itsellesi hetki salli. Nauti, juovu ratsustasi,
nouskoon sataseen jo lasi.” Ja
sitten runon toinen säkeistö:
”Ypäjällä reilu malli... Siittolat
ja astutukset, avaa sydämien
ukset. Lähes kotini on talli.
Polleni, myös opettaja, luokkanansa kenkäpaja.” Ilmeisesti
mies on vieraillut täällä, ehkä
monta kertaa, sillä kolmas säkeistä kuuluu: ”Ypäjällä reilu
malli... Hesan kundi näki leffan, satulaan siis nostaa peffan. Tuosta alkaa Waynen ralli.
Pyllyllänsä maata auraa, Polle
veturina nauraa.” Huumoria sisältyi tuohon Ypäjän malliin,
jossa neljännessä säkeistössä
Polle pussaa poskeani, taidan
olla hevosfani, paukun ilosta
kuin nalli. Humma sydämeeni
astui, kyyneleestä poski kastui.
Ja viiden ja viimeinen päättyi
näin: ”Ypäjällä reilu malli...
Polle nurmikkoa haukkaa, minut huomaa, luokse laukkaa,
suuntanamme tuttu halli. Pian
kai hirnun Pollen lailla, Ypäjällä – kultamailla.”
Siinäpä Ypäjän mallia meille näin marraskuun alkaessa
ja kesän muistot vain jäljelle
jäävät.
Risto Ahti

Oli pyhäkoulu maalaistalon tuvassa ja kaikenikäisiä lapsia
oli tullut paikalle. Talon isäntä
oli ostanut ensimmäisen autonsa ja sekös poikia kiinnosti.
Niinpä pyhäkoulunopettajana
pitkään toiminut isäntä kertoi, että autolla on turvallista
ajaa, sillä enkeleitä on edessä ja takana, jopa molemmilla
sivustoilla. On jopa enkeleitä
auton yläpuolella ja alla. Pitkään selostettuaan autolla ajoa
eräs pojista keskeytti opetuksen ja kuului epäilevä huokaus:
”Kyllä minä ymmärrän, että
enkeleitä tarvitaan, kun pyhäkoulunopettaja ajelee, mutta
mitä ihmettä, miksi hiivatissa
ne siellä alla tekevät, sitä minä
ihmettelen.” Ja siihen loppui
sillä kertaa autolla ajaminen
pyhäkoulussa.
Eräs uskollinen kirkossa kävijä oli tullut iäkkääksi ja erään
kerran kirkonmenojen jälkeen
hän kiitteli rovastia saarnasta
ja sanoi, että kyllä kait herra
rovasti tulee minut siunaaman,
kun minä kuolen. Pappi oli
ajatuksissaan ja kiireissään otti
almanakan taskustaan ja sanoi:
”Sopisiko ensi viikon lauantaina?”
Eräs vanha mies oli huolissaan siitä, että kuka hänelle
arkun ostaa kun hän kuolee.
Niinpä hän eräänä kertana
käydessään hevosella kirkonkylässä kävi myös hautaustoimistossa ja osti komean arkun
varastoon vintille. On sitten
arkku valmiina, kun kuolema
joskus tulee. Palatessaan kotiin
kyläläiset ihmettelemään, kukahan on mahtanut siitä talosta
kuolla, emäntäkö, palvelija vai
kuka. Juttu kuolemasta alkoi
levitä. Ja joku tiesi, että Kallen
arkku se on, koska Kalle sen itselleen osti. Eräs Villekin kuuli
asiasta ja lähti koivukuorman
kanssa taloon ottamaan osaa
suruun. ”Olisin antanut Kallen
tehdä muutamat jakkarat noista
koivuista, mutta onpa ikävää,
kun Kalle nyt arkussa lepää.”

Siihen emäntä sen kummemmin selittelemättä totesi, että
me sinne peräkammariin kysymään, että eiköhän se Kalle ne
jakkarat vielä pysty tekemään.
Silloin Villeä vietiin vikkelään
ulos, ja hevonen koivukuormineen sai kovan kyydin.
Entisaikaan kirkkoherra
saattoi olla myös kunnan raittiuslautakunnan puheenjohtaja. Niinpä eräillä syrjäkulman
kinkereillä raamattuopetuksen
jälkeen käsiteltiin kyläkunnan
siveellistä tilaa ja tottahan toki
mahdollinen pontikankeittokin
tuli puheenaiheeksi. Sen kyseleminen sopi myös raittius
lautakunnan puheenjohtajan
rooliin. ”Miten on kyläkunnan elämän laita, onko laitonta
polttoa tai susipareja?”, kysyi
kirkkoherra. Siihen tuli hämmästynyt vastaus. ”Siellä kirkolla pappi kulkee virsikirja
ja raamattu kainalossa, mutta
kun tullaan tänne, niin heti
udellaan, vaikka on naimissa
oleva pappi: ”Löytyykö täältä
pontikkaa ja yleisiä naisia?”
Silloin papin oli muutettava
puheenaihetta.
Ennen vanhaan häihin
yleensä kutsuttiin koko kylä.
Joskus joku riitapukari jätettiin ulkopuolelle. Erään kerran
vietettiin häitä, kun morsiamen
isä näki, että kutsumaton vieras

saapui rehvakkaasti eteiseen ja
sanoi: ”Minä tulin katsomaan
oikein paikan päälle, että onko
hääkutsuni jonnekin hukkunut”
ja sen jälkeen lähti pitopöytää kiertämään. Ja kun kahvin
aika tuli niin hän otti ohuiksi
siivuiksi leikattua pullaa kolme siivua ja totesi: ”Eipä ole
herraskaisesti leikattu, kun ei
edes kirkkoa näy pullan siivun
läpi.” Sattuipa kulkumieskin
häihin, johon kuokkiva riitapukari kiinnitti heti huomionsa:
”Sinulla on uudet saappaat.”
Ja siihen kulkumies vastasi,
että oletko nähnyt minun uusia
vaatteitani. En ole. ”En minäkään ole nähnyt, sillä minulla
ei ole koskaan ollut uusia vaatteita.” Kuokkavieras joi kulkumiehen kanssa kahvit ja vielä
sahtia päälle, johon häätalon
isäntä ihmettelemään, että kovinpas sitä nyt juodaan. Tähän
kuokkavieras: ”Minä en ole
tavannut. juomattomia ihmisiä
muualla kuin hautausmaalla.”
Sitten kulkumies teki lähtöä
häätalosta ja pyysi isännältä
rahaa, muutamaa markkaa lainaksi. Siihen rikas isäntä kovalla äänellä: ”Minulla ei ole
koskaan rahat lopussa, mutta
nyt on.”
Risto Ahti

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

Nuorisotyö ja Rippikoulu:

Nuortenillat marraskuussa: 12.11. ja 26.11.
klo 18.00 seuriksella.
Lisätietoja nuorisotyöstä ja rippikoulusta voi
kysellä lastenohjaaja Mirella Mäkelältä puh.
044 559 7733.
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Seurakunnan raamattupiiri 25 vuotta
Seurakunnan Raamattupiirin
25 v. -juhlaa vietettiin Seurakuntakodilla maanantaina
18.10.2010 kello 18 alkaen.
Kolmenkymmenen
seurakuntalaisen joukko oli koolla, muistelemassa menneitä ja
kuulemassa lähetystön tuoreita
terveisiä Tansaniasta Sirkka
Peltolan kertomana.
Vieraita oli myös naapuriseurakunnasta, Humppilasta
kirkkoherra Juhani Routasalon johdolla. Hän piti myös
päähartauden. Kanttori Jari
Jankama oli järjestänyt aluksi musiikkiohjelmaa, jossa
myös yksinlaulua esitti Keijo
Leppänen. Kirkkoherra Risto Ahti käsitteli puheessaan
miestenpiirin alkuaikoja, joka
johti Raamattupiirin toiminnan
alkuun 25 vuotta sitten. Hän
käsitteli myös Sirkka Peltolan
toimintaa seurakuntamme nimikkolähettinä. Kuultiin myös
Erkki Tuomosen laatima pieni
historiikki Raamattupiirin toiminnasta, joka julkaistaan tässä vanhojen valokuvien kera.

Miestenpiiriläiset 20.3.1980. Vasemmalta ylärivissä Kalle
Halme, Niilo Halme, Seppo Vähämäki, Markku Palmolahti,
Pekka Halme, Erkki Tuomonen, alarivissä Kari Laiho, Harri
Kivistö, Ante Salminen, Tuure Tuomisto ja Maurits Hietamäki.
Kuvasta puuttuvat Heimo Vääri, Väinö Ahvo, Yrjö Mäkinen,
Jouko Martikainen ja Risto Ahti.

Seurakunnan
raamattupiirin
historiaa: 25 v.
-juhlassa 18.10.2010

Kun Ypäjän seurakuntakoti valmistui ja otettiin käyttöön tammikuussa 1985, alkoi
Raamattupiirin toiminta samana syyskautena. Tätä toimintaa edelsi Miestenpiiri, joka
kokoontui noin kerran kuukaudessa, eri teema-aiheiden
ympärille. Kokoonnuttiin kodeissa, partiomajalla ja seura-

Raamattupiiriläiset v. 1987-88: Vasemmalta Tuure Tuomisto,
Kerttu Poutala, Sylvi Rassi, Kaarina Halme, Kerttu Syrjälä,
Raija Toivonen, Heikki Hossi, Liisa Hietamäki, Niilo Halme,
Sirkka Hossi, Erkki Tuomonen, Kirsi Ojala, Elvi Salonen,
Inkeri Tuomonen, Riitta Pietiäinen, Elli Lankinen, Kyllikki
Rasila, Helvi Vähämäki, Yrjö Mäkinen ja Kerttu Rautanen.
kuntasalissa.
Jos tämä hanke on ihmisistä,
niin se tyhjiin raukeaa, mutta

jos se on Jumalasta, niin kukaan ei voi sitä vastustaa. Tämä Sana tuli allekirjoittaneel-

le, tämän piirin kokoontumista
aloitettaessa. Raamattupiirin
toiminta voimistui, kun naisetkin tulivat mukaan uudelle
seurakuntakodille. osallistujamäärä nousi noin 20:een.
On opiskeltu opaskirjasten johdolla Paavalin kirjeitä, Luukkaan Evankeliumia,
Ilmestyskirjaa, Viikon Evankeliumin ja Psalmin tekstejä.
Keskustelut ovat olleet keskeisenä kokoontumissa.
Virrellä ja Isämeidän -rukouksella on kokoontuminen
aloitettu. Opiskelun, luvun ja
keskustelun jatkeen olemme
myös laulaneet Siionin kannelta, sekä keskustellut toimintaan
liittyvistä asioista.
Kokoontumisia
vuoden
aikana on ollut yhteensä 15,
syyskaudella 7 ja kevätkaudella 8 kertaa. Osanottajamäärä
on ollut 7-15 ihmistä kokousillassa. Kevätkauden päätteeksi on järjestetty retkiä eri
kohteisiin.
Vierailijoina piirissämme
ovat käyneet Sirkka Peltola,
joka on kertoillut Tansanian
lähetyskuulumisia, sekä Risto
Ahti luennoimassa mm. Ilmestyskirjasta, jolloin Humppilan
piiristä oltiin mukana.
Piiristämme on muodostunut lämminhenkinen ja läheinen, johon kahden viikon välein mieluusti kokoonnutaan.
Tunnussanamme voisi olla
psalmin sanat 119: 105: ”Sinun sanasi on lamppu, joka
valaisee askeleeni. Se on valo
minun matkallani.”
Erkki Tuomonen

Nuori kiinnostuu alkoholista

Nuorten alkoholikokeiluihin
liittyy kaksi ajattelutapaa, jotka
saattavat sisältää harhan. Ensiksikin vanhemmat saattavat
ajatella, että alkoholikokeilut
ilman muuta kuuluvat nuoruuteen. Niin ei tarvitse olla! Tilastojen mukaan raittiiden alaikäisten nuorten osuus on kasvussa. Toisaalta moni vanhempi
ajattelee ”ei minun nuoreni”,
ja huomaa siksi kokeilut vasta
harmittavan myöhään.
Vanhemman kannattaa keskustella nuoren kanssa avoimesti alkoholista: mitä hyvää
tai huonoa kumpikin näkee
alkoholissa? Miten aikuinen
itse perustelee valintansa alkoholin suhteen? Kuinka vanhempi käyttää alkoholia lasten
seurassa? Miten alkoholista voi
kieltäytyä luontevasti? Nuoren
kanssa kannattaa pohtia, voiko
nuori olla kavereiden mukana
selvin päin, jos muut juovat. Vai
onko silloin aina parasta tulla
kotiin? Miksi alkoholinkäytön
ikäraja on 18 vuotta? Mitä todellisia vaaroja ja riskejä nuorten alkoholinkäyttöön liittyy
terveydellisten riskien lisäksi?
Nuorelle tulee kertoa mm. väkivallan ja ilkivallan kasvavasta
mahdollisuudesta päihtyneenä
ja siitä, että nuorella on aikuista
suurempi riski saada alkoholimyrkytys. Nuori on kuullut
näistä koulussa, mutta vanhemman sanomana asiat saavat suuremman merkityksen.
Nuori pyytää sinulta alkoholia
* Älä suostu, jos nuori pyytää sinua ostamaan alkoholia.
Alkoholin välittäminen alaikäiselle on laitonta myös siinä
tapauksessa, että vanhemmat
antavat sitä omalle lapselleen.

Vanhempien ostamat juomat
ovat usein vain pieni osa käytetystä alkoholista, joten ostaminen ei ole keino tietää, mitä
nuori juo.
* Valvo, ettei alkoholia ole
liian helposti nuoren saatavilla.
Jos kotona on alkoholia, tarkista, ettei nuori ota sitä omin
luvin.
* Seuraa, mihin nuoren rahat
kuluvat. Ethän anna nuorelle
liikaa taskurahaa.
* Pohdi nuoren kanssa ennakkoon, miten toimia juhlissa,
joissa tarjotaan viiniä tai tervetuliaismalja. Kerro nuorelle etukäteen alkoholittomasta vaihtoehdosta. Alle 18-vuotiaalle ei
tarvitse antaa vähääkään alkoholia vain siksi, että tilaisuuden
järjestäjät saattavat sitä ehdottaa.
Huolehdi nuoresta myös
vapaa-aikana
* Tutustu nuoren kavereihin
ja ole selvillä siitä, keiden kanssa hän liikkuu. Vielä parempi
on, jos tunnet myös kavereiden vanhemmat ja voitte sopia
yhdessä esimerkiksi kotiintuloajoista. Kun nuori menee yökylään tai bileisiin kaverin luokse,
varmista kaverin vanhemmilta,
että he tietävät suunnitelmista
ja ovat kotona. Nuorten juhlissa
tulisi aina olla vastuullinen aikuinen paikalla.
* Älä jätä nuorta yksin pitkäksi aikaa, esimerkiksi kesämökkireissujen ajaksi. Jos nuori
jää yksin, hänellä pitäisi olla
turvallinen valvoja, esimerkiksi
naapuri tai sukulainen.
* Pitäkää kiinni kotiintuloajoista. Jos nuori ei noudata niitä, selvittäkää, miksi. Pohtikaa,
miten sopimuksen rikkominen
vaikuttaa muihin menoihin. Pi-

tääkö menoja rajoittaa?
* Hae nuori kotiin kaveriporukan keskeltä, vaikka se olisi
hänestä noloa. Samalla annat
viestin, että sinä vanhempana
välität. Jos nuori ei pidä kiinni sovitusta kotiintuloajasta tai
arvelet hänen käyttävän päihteitä esimerkiksi kadulla tai kotibileissä, voi olla parasta käydä
hakemassa hänet kotiin.
* Näy nuorten illanviettopaikoissa. Suuntaa iltalenkkisi
toisinaan sille suunnalle, missä
nuoret viettävät aikaansa.
* Sovi nuoren kanssa etukäteen, että nuori vastaa puhelimeen, kun soitat illan aikana.
Matkapuhelimeen ei silti voi
aina luottaa. Puhelimen voi
sulkea tai vastaustekstiviestin
voi naputella joku muukin kuin
oma lapsesi. Jos huolestuttaa,
on parasta käydä katsomassa,
miten nuori voi.
Nuori tulee humalassa kotiin
* Sinä tunnet lapsesi parhaiten. Osaat arvioida, hakeeko
hän kokeilullaan huomiota, onko kyse kaveriporukassa tehdystä kertakokeilusta vai onko
juominen jo tulossa tavaksi. Jos
nuori tulee humalassa kotiin,
asia on syytä aina selvittää.
Anna nuoren nukkua itsensä ensin selväksi. Keskustelkaa
asiasta mahdollisimman pian.
Anna nuorelle mahdollisuus
kertoa itse, mitä tapahtui. Kannattaa selvittää, mistä nuori on
saanut alkoholin, missä hän on
ollut ja keiden kanssa.
* Mieti nuoren kanssa ennakkoon, mitä juomisesta seuraa nuorelle teidän perheessänne. Joissakin perheissä aikaistetaan kotiintuloaikoja tai jätetään
viikkorahat toviksi maksamatta.
Huutaminen ja uhkailu eivät

ole parhaita keinoja. Tärkeää on
osoittaa, että et hyväksy nuoren
päihdekokeiluja.
* Osoita nuorelle, että välität
hänestä ja siitä, mitä hänelle
tapahtuu. Muistuta, että niin pahaa tilannetta ei ole, ettei nuori
voisi tulla kotiin ja kertoa siitä.
Nuorelle tällainen välittäminen
on tärkeää silloinkin, kun hänellä on kaikki hyvin.
ANNA MULLE AIKAA!!!!
Nuorista 70 % ei mielestään
saa viettää riittävästi aikaa aikuisen kanssa, käy ilmi Nuorten
Akatemian teettämästä kyselystä. Kyselyyn vastasi 500 seitsemäsluokkalaista eri puolilta
Suomea.
Suurin osa vastanneista nuorista halusi viettää enemmän aikaa lähipiirinsä aikuisen kanssa.
Eniten nuoret kaipasivat aikaa
omilta vanhemmiltaan, erityisesti isiltä. Esille nousivat myös
tädit ja sedät sekä isovanhemmat. Nuoret toivoivat aikuisilta
ihan tavallisia asioita, juttelemista, ruoanlaittoa ja leffassa
käymistä.
Suomen suurimpien nuoriso- ja liikuntajärjestöjen ANNA MULLE AIKAA kampanja huipentui 15.9. Anna
mulle aikaa -päivään, jolloin
kannustettiin kaikkia aikuisia
antamaan pari tuntia ajastaan
omille lapsilleen, kummilapselle, tai oppilaalle. Kampanjalla muistutettiin meitä aikuisia siitä, että nuori ei aina odota elämysmatkaa Kilimanjaron
vuoristoon tai etelänmatkaa
Thaimaaseen, vaan tärkeintä
on arkinen, kiireetön yhdessäolo aikuisen kanssa.
Lisätietoa www.annamulleaikaa.fi
Ypäjän Vartu-ryhmä

Syksyn haikeus
Astelen tutulla kotipihalla
on hiljaista
puiden lehdet hiljaa havisee
katselen iltaruskoa
se on kauniimpi kuin
koskaan ennen
menen saunapolulle
kultapiiskut niiaa suloisesti tavatessamme
avaan pihasaunan oven
kaikki kesän muistot tulvii sisuksiini,
sieraimiini ja silmiini.
Vielä muutama kerta saunotaan täällä
kunnes ilmat kylmenee.
Olen hidastanut askeleitani että muistaisin
ei kiirettä – ei kiirettä – nauti.
Sytytän ensin vesipadan tulen
hetken päästä kiukaan alle
nautin kun tuohiset kipristelee syttyessään
istuskelen saunakamarissa
selailen vanhoja lehtiä ja Pekka Puupää -kirjoja
katselen seinille ripustettuja pikkutauluja
ja jos jonkinlaisia avaimia ja muistoja.
Tämä tarina toistuu ja vahvistuu joka vuosi.
		
15.9.2010 Liisa Eramo

Ruskaretki Norjaan ja
Lappiin 2010
Kukaan ei lähde kohti Lappia
ilman omaa pappia.
Meitä johti Risto Ahti
ja sanan mahti.
Aamuin illoin veisattiin ja
sitten taas reissattiin.
Risto järjesti monet kisat,
saatiin ratkoa vaikeat visat.
Unto autoa ajaa
pitkin tien rajaa.
Eikä mennä päin puuta,
kun on kieli keskellä suuta.
Oulussa käänneltiin bussia
ja etsittiin Sokeri-Jussia.
Sonkamuotkassa ensi halattiin,
kahvetta juotiin ja bussille palattiin.
Ihailua saa kanjoni Altan,
kunhan odottaa maltan.
Nordkapp sumussa ja auringossa nähtiin
ennen kuin etelään lähtiin.
Pyhäkero hotelli Hettan ikkunasta näkyi,
kuunsiltakin järveen pälyi.
Kittilän kaupat koluttiin, Levi huiputettiin,
Nordkapin ensikertalaiset siellä kastettiin.
Kappeli Äkäslompolon oli vuorossa,
ja kuultiin virsilaulua kuorossa.
Kun oli syöty Norjan kalat,
maistuivat Seitapirtin lihapadat.
Maisematietä Unto meitä vie,
välttämätön hiljaisuus lie.
Pakasaivo, Seitakivi,
sinne marssi koko rivi.
Kun muut suuntasivat kohti myllyä,
jäi osa tutkimaan Jounin hyllyä.
Riemuliiterissä puuroa syötiin
ja jalalla koreasti lyötiin.
Kotiinlähdön aika koitti,
kunhan aamu aikainen voitti.
Edessä 960 kilometriä Ypäjälle,
muualle monta metriä päälle.
Takana ruskaretki,
vietetty on mukava hetki.
E.K. (yksi retkeläinen)
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Ypäjän musiikkiteatteri 25 vuotta

Juhlakonsertissa parhaita musiikillisia paloja vuosien varrelta
Musiikkiteatteria suurella sydämellä vuodesta 1985 vuoteen
2010, Kuismasta ja Helinästä
Titaniciin. Ypäjän musiikkiteatterissa on taivallettu matka
suomalaisesta traagisen romanttisesta laulunäytelmästä
maailman laajimmin tunnetusta
traagisesta merionnettomuudesta tehtyyn musikaaliin. Kaksikymmentäviisi vuotta
Oikeastaan kaikki alkoi jo
26 vuotta sitten, kun Kansalaisopiston näytelmäpiiriä ohjannut
Lauri Markkula esitti eräänä
päivänä musiikinopettaja Riikka Jaakkolalle ajatuksen musiikkinäytelmän tuottamisesta.
Ehdotus osui suotuisaan maaperään, ja syksyllä 1984 kokoontui monikymmeninen harrastajien ryhmä harjoittelemaan
näytelmää Kuisma ja Helinä.
Siitä alkaen Riikka Jaakkola
ansiokkaasti ohjasi ja johti musiikin jokaiseen Ypäjän Musiikkiteatterin näytelmään vuosina
1984 - 2005. Teatterille vakiintui rytmi, jossa yhtä kappaletta
esitettiin kahtena kesänä peräkkäin ja sitten huilattiin vuosi.
Näin jatkettiin aina Sammon
tarinaan ja vuoteen 2005 asti.
Väliin mahtuivat Jokivarsien
laulu, Viulunsoittaja katolla,
Valkoinen Hevonen, Evakkoooppera ja Kreivitär Maritza.
Vuonna 2006 esitettiin Mustalaisleiri muuttaa taivaaseen
ja teatterin musiikilliseen johtoon asettui Kari Mäkiranta,
joka on iskenyt tahtia siitä lähtien. Teos on vaihtunut vuosittain, yhtä välivuotta lukuun

ottamatta: The Sound of Music, Annie Mestariampuja ja
viimeisimpänä Titanic.
Yhteensä 11 teosta, 180 esitystä, yli 67700 katsojaa. Jokaista teosta on ollut esittämässä 60 - 70 harrastajanäyttelijää
ja -musikanttia. Musiikkiteatterin ydin on Ypäjällä, mutta sen
taika on houkutellut toimintaan
mukaan myös aika joukon väkeä ympäri Lounais-Suomea:
Loimaalta, Jokioisista, Forssasta, Tampereelta, Naantalista...
Kolme sitkeää on ollut mukana alusta asti: Tapani Rasila,
Sampsa Jaakkola ja Pekka
Virtanen.
Ohjaajia on vaihdettu harvakseltaan, eikä tasosta ole tingitty. Markkulan lisäksi joukkoa
ovat johdattaneet Marjo-Riitta
Ventola, Paavo Liski, Tuomo

Salmela, Valtteri Roiha ja
Hannele Martikainen.
Musiikkiteatterin suurin tukija vuosien saatossa on ollut
Ypäjän kuntaa. Sen tuella valmistui Sammon tarinaan 500paikkainen nouseva katsomo.
Sen jälkeen on Pappilan vanha
navettarakennus peruskorjattu
näyttelijöiden käyttöön ja rakennettu ihka uusi WC-rakennus yleisölle. Puhumattakaan
kaikesta muusta avusta, josta
teatterilla on saatu nauttia. Ystävyys-, yhteistyö- ja avunantotoiminto jatkuu edelleen.
Kaksikymmentäviisi vuotta
musiikkiteatteria suurella sydämellä. Eikä siinä vielä kaikki.
Kertyneiden vuosien lisäksi
Ypäjän musiikkiteatterilla on
muutenkin aihetta juhlaan: teatterilla tehtiin tänä kesänä kat-

sojaennätys. Titanic-musikaalin
näki Ypäjällä noin 7750 katsojaa.
Marraskuussa on luvassa
kolme juhlakonserttia, joissa
tarjolla parhaita musiikillisia
paloja vuosien varrelta:
perjantaina 12.11.2010 klo 19
lauantaina 13.11.2010 klo 15
lauantaina 13.11.2010 klo 19
Ohjelma 5 €, sisältää kahvin.
Varaa paikkasi numerosta 040
842 8610 (arkisin klo 18-20)
Onnittelutervehdysten vastaanotto ennen perjantain konserttia
12.11.2010 klo 18-18.45 (vp
5.11.2010 mennessä numeroon
040 842 8610)

kortin palauttaneiden kesken
arvontaa, muista täyttää yhteystietosi kortin taakse.
Moni iäkäs ei uskalla lähteä
tai ei pääse ulos ilman toisen

apua. Lähde lenkkikaveriksi,
hae oma vanhuksesi tai iäkäs
naapurisi ulos. Iloa ulkoilusta!
Tukea tuttavasta!

Ohjaaja/kuntohoitaja
Mari Krapi
Ypäjän palvelukeskus

Tietoa, ideoita ja kirpparilöytöjä

Jäteiltamat Kartanon koululla 16.11.

Miten hävittää energialamppu oikein? Mitä tekisin kotini
jätevesijärjestelmille? Miltä
kuulostaa varsin kierrätyskelpoinen menneiden vuosikymmenien musiikki?
Kartanon koulussa paneudutaan tänä lukuvuonna kierrätysteemaan ja ekologisiin näkökulmiin. Yläkoulussa on samaa oppia ja valistusta tarjolla
nyt myös jo koulunsa käyneille

Ypäjän koulujen väliset
yleisurheilukisat 24.9.2010
Tulokset

Pallonheitto, tytöt 1-2. luokka: 1. Anni Vastamäki 12.01.

Ikäihmiset ulkoilivat museolla

Valtakunnallista iäkkäiden ulkoilupäivää vietettiin perinteisesti Vanhustenviikon torstaina
7.10.2010. Nyt neljättä kertaa järjestettävän teemapäivän
avulla halutaan kiinnittää huomiota ulkoilun merkitykseen
ikäihmisten hyvinvoinnille.
Syksyisessä säässä ulkoilijat
kiersivät luontopolun, osallistuivat sauvajumppaan ja nauttivat kahvihetken ulkona.
KIITOS ulkoilijoille ja
Ypäjänkylän Maa- ja kotitalousnaisille kahvitarjoilusta sekä
Forssan Ammatti-instituutin
lähihoitajaopiskelijoille luontopolusta ja ulkoilutusavusta.
Ikäihmisten
kuntokausi
starttasi käyntiin vanhustenviikolla. Hae oma ulkoilukorttisi
palvelukeskuksen ohjaajalta
tai kunnantalon yhteispalvelupisteestä. Korttien palautus
kunnantalon yhteispalvelupisteeseen tai palvelukeskuksen
aulassa olevaan palautuslaatikkoon vuoden lopussa. Ulkoilu-
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ypäjäläisille. Vanhempainyhdistys järjestää kaiken kansan
Jäteiltamat tiistaina 16.11.
alkaen kello 18.30.
Illan aikana paneudutaan
esimerkiksi kierrätykseen, lajitteluun ja jätevesiä koskevaan
lainsäädäntöön. Mukana on
alan asiantuntijoita, jotka vastaavat myös Sinun kysymyksiisi.
Voit penkoa pienen rahan

kirpputoripöytää, jossa pääosassa ovat kouluun vuosien
varrella unohdetut vaatteet. Tai
ehkä haluat tehdä pikku rahan
löytöjä käytettyjen urheiluvälineiden myyntipisteessä. Luvassa on myös musiikkia ja
muuta ilomielen kierrätystä.
Jos sinulla on nurkissa turhanpanttina hyväkuntoisia ja
käyttökelpoisia urheiluvälineitä, lahjoita ne Jäteiltamiin. Voit

toimittaa välineet Kartanon
koululle torstaina 11.11. tai
maanantaina 15.11. kello 9-19.
Vanhempainyhdistys keittää
puffettiin kunnon pullakahvit.
Illan aikana puffetin ja kirpparin kassoihin kertyvät kolikot
kierrätetään ypäjäläisten lasten
ja nuorten hyväksi yhdistyksen
toiminnan kautta.
Tervetuloa!

2. Pipsa Palmu 11.16. 3. Kaisa Käkönen 10.27. 4. Eveliina
Othman 10.21. 5. Viola Paija 10.19. 6. Adele Seppänen
10.13. 7. Heta Mäenpää 8.76. 8.
Tiina Rantanen 7.37. 9. Fanny
Paija 6.49.
Pallonheitto, pojat 1-2.
luokka: 1. Ilari Koivunen 17.50.
2. Hermanni Heikkilä 17.45. 3.
Olli Vieraankivi 15.87. 4. Iikka
Heikkilä 14.25.
Pallonheitto, tytöt 3-4. luokka: 1. Iida Leskinen 19.90. 2.
Rosaliina Virtanen 18.20. 3. Viija Heikkinen 18.16. 4. Amanda
Suonpää 16.48. 5. Milla Käkönen 14.45. 6. Helmiina Hakamäki 13.63. 7. Jiina Virtanen 10.19.
8. Jenni Moisander 9.59.
Pituushyppy tytöt 1-2.
luokka: 1. Riikka Vuorentausta
2.97. 2. Saara Suonpää 2.76. 3.
Sanni Seppänen 2.42. 4. Linnea
Levomäki 2.22. 5. Anna Mäkilä
2.16. 6. Anni Vastamäki 2.09. 7.
Fanny Paija 1.92. 8. Judith Qvist
1.90. 9. Adele Seppänen 1.85.
Pituushyppy pojat 1-2.
luokka: 1. Hermanni Heikkilä
2.59. 2. Olli Vieraankivi 2.54.
3. Aleksanteri Laaksonen 2.38.
4. Juuso Kuivamäki 2.14. 5.
Aaro Järvelä 1.99.
Pituushyppy, tytöt 3-4.
luokka: 1. Elina Kauranen
3.15. 2. Laura Hätönen 2.67. 3.
Teresia Stranden 2.63. 4. Pinja
Fält 2.62. 5. Anni Airaksinen
2.59. 6. Viija Heikkinen 2.58. 7.
Helmiina Hakamäki 2.40.
Pituushyppy, tytöt 5-6.
luokka: 1. Peppi Honkanen
3.24. 2. Susanne Paija 3.12.
3. Zennifer Hernandez 2.96.
4. Krista Mäntymaa 2.94. 5.
Karita Pakarinen 2.90. 6. Miia
Reiman 2.89. 7. Elsa Tuominen
2.80. 8. Helinä Hossi 2.70. 9.
Camilla Suonpää 2.42.
Turbokeihäs, tytöt 5-6.
luokka: 1. Susanne Paija 19.89.
2. Oona Franssila 14.42. 3. Alina Mäkilä 12.99. 4. Oona Turkki 12.74. 5. Helinä Hossi 12.39.
6. Enni Laakio 10.94.
Turbokeihäs, pojat 5-6.
luokka: 1. Mikko Hovilainen
23.39. 2. Miikka Reiman 22.57.
3. Tuomas Kaunisto 20.73. 4.
Teemu Suonpää 18.26. 5. Niklas Lamminolka 15.42. 6. Jerry
Markkula 15.18. 7. Joonas Laiho 14.51. 8. Juho Savolainen
14.36. 9. Aapo Saastamoinen
11.93.
Korkeushyppy, pojat 3-4.
luokka: 1. Janne Vuorentausta
95, Jani Järvinen 95, Valtteri
Koivunen 95, Eetu Niemi 95.
5. Kim Mäkitalo 90. 6. Junnu
Qvist 85, Lauri Savolainen 85,
Jetro Järvelä 85, Konsta Mäenpää 85.
Korkeushyppy, pojat 5-6.
luokka: 1. Joonas Laiho 125. 2.
Mikko Hovilainen 115. 3. Oskari Levomäki 105, Johannes
Perho 105. 5. Santeri Koivunen
100. 6. Antero Kallio 95.
Kuulantyöntö, pojat 3-4.
luokka: 1. Samu Ruusiala 7.57.
2. Jani Järvinen 6.87. 3. Emil
Hannula 6.19. 4. Rasmus Mäntymaa 5.36. 5. Patrik Lamminolka 4.83. 6. Matias Laaksonen
4.79. 7. Markus Korkki 4,40. 8.
Konsta Mäenpää 4.36. 9. Oskari Lintunen 4.00.
Kuulantyöntö, tytöt 5-6.
luokka: 1. Emilia Varhi 6.35.
2. Oona Turkki 6.13. 3. Roosa
Toivola 5.86. 4. Jutta Vaittinen
5.70. 5. Elsa Tuominen 5.00.
Kuulantyöntö, pojat 5-6.
luokka: 1. Eelis Salmi 9.79. 2.
Miikka Reiman 7.69. 3. Teemu
Suonpää 6.85. 4. Santeri Niska-

nen 6.63. 5. Antero Kallio 5.82.
6. Juho Savolainen 5.43.
60 metrin juoksu, tytöt 1-2.
luokka: 1. Riikka Vuorentausta
10.55. 2. Anna Mäkilä 11.69. 3.
Sanni Seppänen 12.59. 4. Milla
Niemi 12.78. 5. Heta Mäenpää
12.88. 6. Pipsa Palmu 13.39.
7. Milla Hirsikangas 13.97. 8.
Viola Paija 14.95, Judith Qvist
14.95.
60 metrin juoksu, pojat
1-2. luokka: 1. Ilari Koivunen
12.12. 2. Aleksanteri Laaksonen
12.31. 3. Aaro Järvelä 13.32.
60 metrin juoksu, tytöt
3-4. luokka: 1. Elina Kauranen
10.27. 2. Ida Leskinen 10.50. 3.
Laura Hätönen 10.82. 4. Pinja
Fält 10.86. 5. Teresia Stranden
11.30. 6. Anni Airaksinen 11.44.
7. Amanda Suonpää 12.11. 8.
Milla Käkönen 12.29.
60 metrin juoksu, pojat
3-4. luokka: 1. Janne Vuorentausta 10.63. 2. David Hernandez
10.74. 3. Emil Hannula 10.99.
4. Akseli Heinonen 11.13. 5.
Samu Ruusiala 11.18. 6. Junnu
Qvist 11.19. 7. Kalle Käkönen 11.62. 8. Rasmus Mäntymaa 11.65. 9. Lauri Savolainen
11.66.
100 metrin juoksu, tytöt
5-6. luokka: 1. Susanne Paija
15.90. 2. Emilia Varhi 16.30.
3. Enni Laakio 16.31. 4. Peppi
Honkanen 16.33. 5. Milla Reiman 16.67. 6. Krista Mäntymaa
17.18. 7. Zennifer Hernandez
17.53. 8. Oona Turkki 17.78. 9.
Camilla Suonpää 19.56.
100 metrin juoksu, pojat
5-6. luokka: 1. Joonas Laiho
15.42. 2. Eelis Salmi 15.46.
3. Aapo Saastamoinen 16.15.
4. Santeri Koivunen 17.24. 5.
Oskari Levomäki 17.69. 6. Juho Savolainen 18.47. 7. Jerry
Markkula 19.57.
300 metrin juoksu, tytöt
1-2. luokka: 1. Riikka Vuorentausta 1.02. 2. Eveliina Othman
1.12. 3. Anna Mäkilä 1.14. 4.
Linnea Levomäki 1.15. 5. Saara
Suonpää 1.16. 6. Anni Vastamäki 1.18. 7. Kaisa Käkönen
1.23. 8. Pipsa Palmu 1.25. 9.
Josefiina Lindqvist 1.39. 10.
Judith Qvist 1.43. 11. Laura
Kankaanpää 1.45. 12. Maria
Laine 1.48.
300 metrin juoksu, pojat
1-2. luokka: 1. Ilari Koivunen
1.06. 2. Olli Vieraankivi 1.10.
3. Aleksanteri Laaksonen 1.12.
4. Onni Siren 1.25. 5. Juuso
Kuivamäki 1.27. 6. Juuso Leino
1.41. 7. Oskari 2.34.
800 metrin juoksu, tytöt
3-4. luokka: 1. Laura Hätönen
3.18. 2. Elina Kauranen 3.34. 3.
Pinja Fält 3.46. 4. Teresia Stranden 4.00. 5. Amanda Suonpää
4.01.
800 metrin juoksu, tytöt
5-6. luokka: 1. Peppi Honkanen 3.08. 2. Susanne Paija 3.09.
3. Miia Reiman 3.10. 4. Janni
Vuori 3.23. 5. Zennifer Hernandez 3.26. 6. Alina Mäkilä 3.35.
7. Elina Heinonen 3.43. 8. Camilla Suonpää 3.51. 9. Emilia
Tuominen 3.55.
1000 metrin juoksu, pojat
3-4. luokka: 1. Emil Hannula
4.14. 2. Valtteri Koivunen 4.15.
3. Janne Vuorentausta 4.19. 4.
Lauri Savolainen 4.24. 5. Kimi
Mäkitalo 4.25. 6. David Hernandez 4.31. 7. Akseli Heinonen 4.36. 8. Eetu Niemi 5.03. 9.
Markus Korkki 5.38. 10. Eemil
Toivola 7.01.
1000 metrin juoksu, pojat
5-6. luokka: 1. Santeri Koivunen 3.59. 2. Oskari Levomäki
4.10. 3. Mikko Hovilainen 4.19.
4. Aapo Saastamoinen 4.30. 5.
Kuisma Ryödi 4.32. 6. Johannes Perho 4.51.
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Kesäretki 2010

Lauantaina 3.7. suuntasimme
Kuusjoenkulman Kyläyhdistyksen bussin täydessä lastissa
kohti Raumaa. Innokkaat retkeläiset odottivat aurinkoiselta
päivältä paljon, eikä pettymyksiä koettukaan. Jo Säkylän jälkeen maisemat ovat aivan erilaisia, mihin olemme tottuneet
kotiseudulla: kallioisia, metsän
peittämiä, ja vain pieniä pellon
tieramoita aivan perille asti.
Perillä meitä odotti Rauman
Merimuseon upea, entinen merimieskoulu. Rakennus ajalta,
jolloin oli näkemystä rakennuksen ulkomuodon suhteen.
Hienosti on saatu sisätiloihin
toimiva näyttely upeista esineistä, pienoismalleista ja aikojen kuluessa käytetystä tarpeistosta. Huomaamatta siellä
vierähti tutustumiseen varattu
aika. Olisin viihtynyt koko päivänkin, mutta nyt oli kiiruhdettava Vanhan Rauman torille
ja kiertokävelylle, jonka päätteeksi tutustuimme ”iankaikkisen vanhaan” kivikirkkoon,
joka oli aikoinaan rakennettu
vanhoin menetelmin munkkiluostarin tarpeisiin.
Vanhan Rauman kierroksella saimme kuulla oppailta sen
vaiheista ja sen säilymiseen
vaikuttaneista seikoista, olihan
kaupunki muutoin palanut tiiviin rakenteensa takia, kuten
useat senaikaiset muutkin kaupungit. Turun palo lienee niistä tunnetuin. Myös erikoiseen
”rauman giäleen” tuli jonkinlainen kosketus kävelyosuudella.
Ruokailu Villa Tallbossa oli
elämys, ei yksin hyvän ruuan,
vaan myös pitsihuvila-tyylisen
rakenteensa takia. Vaikka vähän
häiritsi kiireinen meno. Onhan
paikka suosittu, ja toisella laidalla taloa vietettiin hääateriaa.
Se ei kuitenkaan latistanut tunnelmaa, joka hienon poutasään
jatkuessa kutsui joukkoamme

Airisto Starin kannelle. Paatti
odotti jo rannassa, kun kurvasimme laiturille Salon Riston
ohjaamalla bussilla.
Edessä oli joksikin 10 kilometrin matka ohi Kuuskajaskarin entisten kasarmisaarten
Kylmäpihlajan majakkasaarelle. Molemmat saaret rakennuksineen ovat nykyisin Rauman kaupungin hallinnassa ja
omistuksessa. Kylmäpihlaja
on maamme viimeiseksi rakennettu majakka. Saarella on
runsaasti tyrniä, lintuja, ja kasviston lajimäärä kasvaa koko
ajan. Opas oli kovin kohtelias
ja ystävällinen nuorimies, kesätyöläinen opiskelija. Kuulimme saaren historiasta, siellä
suoritettavista tutkimuksista
sekä majakan meneillään olevasta remontista. Harmiksemme virolaiset maalarit eivät olleetkaan saaneet työtään vielä
valmiiksi. Parhaillaan purettiin
lauantaipäivästä huolimatta telineitä, joten ylimmälle näköalatasanteelle ei ollut pääsyä
(tulevana maanantaina se olisi
auki!).
Siitä huolimatta näimme
kauas, ja taivaan rannalla siinteli myös Olkiluodon ydinvoimala työmaineen. Kallioilla oli
paljon auringonpalvojia liikkumattomina, ja niinpä joku
matkalaisten lapsista huudahti
hätäisesti: ”Siellä on kuolleita
ihmisiä!”
Paluumatkalla ajoimme vielä Säkylän Pyhäjärven rantatietä, mutkaista maisematietä.
Helteen uuvuttamat matkalaiset olivat tyytyväisiä, ja
joidenkin auringonpistosten
vaivat unohtuivat pian. Joukkomme kiittää järjestäjien ja
matkaa suunnitelleiden onnistumisesta tälläkin kertaa.
Matkalaisten puolesta
Veijo Kytösaho

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Juhani Kaunelan
juhlapuhe Ypäjän kirjaston 150-vuotisjuhlassa 7.10.2010:

Hyvät juhlavieraat
Ypäjän kirjaston nyt juhliessa
150-vuotista toimintaansa, on
varmaan syytä palauttaa mieliin tapahtumia jotka liittyvät
kirjastomme vaiheisiin.
Kirjastotoiminta alkoi Suomessa yleistyä 1800-luvun
puolivälissä. Moniin kuntiin
perustettiin juuri näihin aikoihin kirjastoja. Myöskin Ypäjälle, eli silloiseen Perttulan
kappeliseurakuntaan päätettiin
perustaa 1859 kirjasto, jonka
varsinainen toiminta alkoi sitten seuraavana vuonna.
Alkutaival oli vaatimaton
käsittäen 30 kirjaa ja toiminta
pyöri miltei kokonaan yksityisten henkilöiden innostuksen ja
tuen varassa. Kirjasto toimi
aluksi Kartanonkylän kartanon
tiloissa ja ensimmäisenä kirjastonhoitajana toimi kartanonhoitaja Seth Rönnbäck. Sama
mies oli toiminut aktiivisesti
yhdessä seurakunnan kappalaisen Erik Bonsdorffm kanssa
kirjastoa perustamassa. Heidän
ansiokseen on katsottava, että
kirjasto Ypäjälle niinkin varhaisessa vaiheessa perustettiin.
Kirjojen hankkimista varten
kerättiin varoja monella tavalla
mm. lahjoituksina, kolehteina
pidoissa, iltamilla, arpajaisilla
ja kesäjuhlilla. Myöskin kunta
ja valistusjärjestöt tukivat kirjaston toimintaa. Kuntakokous
myönsi 1890 -luvulla petoeläin
ja viinaverorahoja kirjaston
käytettäväksi. Kun Rönnbäck
muutti pois kartanonkylästä,
joutui myös kirjasto. muuttamaan.
Kirjasto siirrettiin vanhan
kirkon sakaristoon, ja sen jälkeen, kun seurakunta sai oman
papin ja pappilan, sijoitettiin
kirjasto pappilaan. Pappilasta
kirjasto siirrettiin Matti Seppälän kotiin, ja kun tämä Perttulan kansakoulu v. 1894 valmistui, sijoitettiin lainakirjasto
tänne, jossa se toimikin yli
kaksikymmentä vuotta.
Perustamisesta lähtien vuoteen 1911 kirjaston nimi oli

Juhlaohjelman pienoisnäytelmässä Perttulan koulun oppilaat
eläytyivät ansiokkaasti Jukolan veljesten koettelemuksiin
lukkarin koulussa.
”Perttulan kappelin lainakirjasto”. Kun pitäjän nimi muuttui
Ypäjäksi, niin kirjaston nimeksi tuli Ypäjän kunnan lainakirjasto.
Kirjaston johtokunta alkoi
1920-luvulta lähtien perustaa
lainausasemia eli kyläkirjastoja eri puolille pitäjää, niin
että parhaimmillaan näitä kyläkirjastoja oli toistakymmentä.
Ypäjänkylälle oli perustettu lukutupa ja kirjasto vuonna 1892.
Tämä Ypäjänkylän kirjasto liitettiin sitten vuonna 1941 Ypäjänkylän kyläkirjastoon.
Kyläkirjastojen perustamisen myötä tuli taas aiheelliseksi muuttaa kirjaston nimeä ja
vuonna 1921 nimeksi päätettiin
Ypäjän kantakirjasto. Myöskin
sijaintipaikkaansa kirjasto joutui seuraavien vuosikymmenten aikana muuttamaan muutamia kertoja. Sijoituspaikkoina
on ollut Perttulan alakoulu, Anna Maija Rautasen asunto, Ida
Papalin asunto ja seuraavaksi,
Ypäjän nykyisen kunnantalon
valmistuttua v. 1951, kirjasto
sai huoneen kunnantalolta. Kehitys ajoi sitten aikanaan ohi
kyläkirjastoista ja johti siihen,
että ne yksi toisensa jälkeen
suljettiin. Ainoastaan Ypäjän-

kylän lainausasema on vielä
toiminnassa.
Varsinaisen piristysruiskeen
kirjastotoiminnalle toi 1961
vahvistettu kirjastolaki. Sen
myötä tullut valtionosuusjärjestelmä antoi mahdollisuuden kirjastojen kehittämiseen.
Kunnalliset kirjastot, jotka
hankkivat käyttöönsä omat
tilat ja tekivät hyväksytyn
kirjastosuunnitelman, saivat
valtionapua kaksi kolmasosaa
hyväksytyistä kustannuksista.
Ypäjälläkin tämä käytettiin hyväksi ja kirjasto siirrettiin v.
1969 kunnan sille varaamaan
huoneistoon Soininmäkeen.
Varsin pienillä lisäkustannuksilla kirjasto sai sen ajan mittapuun mukaan hyvät tilat.
Näin kului toistakymmentä
vuotta, kunnes taas oli muutto
edessä. Täältä Perttulan koululta vapautui luokkatiloja ja
remontin jälkeen ne soveltuivat kirjaston käyttöön. Noin
puolta suuremmat tilat antoivat
mahdollisuuden osastojen parempaan sijoitteluun, mm. uusi
musiikkiosasto sai varsinkin
nuorten keskuudessa suuren
suosion.
Monen muuttovaiheen jälkeen kirjasto palasi siis jäl-

leen tähän Perttulan vanhaan
kansakoulurakennukseen jossa
se oli sijainnut kirjaston alkutaipaleella. Avajaisjuhlaa täällä
vietettiin 18. huhtikuuta 1982.
80-luvulla kirjastonhoitajan
virka vakinaistettiin ja hän sai
avukseen sitten myöhemmin
vielä kirjastovirkailijan. Näin
kirjaston aukioloaikoja voitiin
lisätä ja kirjaston käyttö, kävijämäärät ja lainaukset kasvoivat tasaisesti. Kasvun myötä
tilat alkoivat jälleen käydä ahtaiksi ja kun toimiva kirjasto
tarvitsee myöskin asianmukaiset ja toimivat tilat, oli kunnalla jossain 2000-luvun taitteessa
mietinnässä kokonaan uuden
kirjaston rakentaminen. Nämä
suunnitelmat eivät kuitenkaan
toteutuneet, vaan vaihtoehdoksi tuli tämän vanhan ja historiallisesti arvokkaan koulurakennuksen peruskorjaaminen
kokonaan kirjaston käyttöön.
Suunnitelmat johtivat toteuttamiseen ja peruskorjaus
valmistui viime vuoden syksyllä. Kun Ypäjän kirjastolla
on nyt puolitoistasatavuotinen
toiminta-aika takanaan, niin
voidaan todeta meillä olevan
nykyaikaisen kirjaston historiallisissa puitteissa.
Nykyaikainen kirjasto ei
ole enää pelkkä kirjojen lainauspaikka vaan monipuolinen kulttuurikeskus. Täällä
järjestetään taidenäyttelyjä,
kirjailijavierailuja ja runoiltoja. On satutunteja lapsille, on
kaukopalvelutoimintaa, lehtiä
luettavana ja intenetin käyttömahdollisuus.
Ypäjän sivistystoimi haluaa
innostaa kirjaston käyttöön tarjoamalla monipuolista oheistoimintaa eri kohderyhmille.
Erityisesti lasten kirjastonkäyttöön panostetaan. Myöskin kirjaston ja koulun yhteistyöllä on
tärkeä merkitys. Kirjastopalvelut ovatkin yksi käytetyimmistä kunnallisista palveluista.
Tervetuloa kirjastoon.

Hevospitäjässä pula hevosiin liittyvistä ohjelmapalveluista –
Ypäjän hevos- ja matkailualan yrittäjät pohtivat asiaa yhteistyötapaamisessa
Hippoliksen Hevosklusterihanke, Ypäjän kylämatkailuhanke ja Ypäjän kunta järjestivät 5.10. tilaisuuden, missä
pureuduttiin pohtimaan Suomen hevosvaltaisimman kunnan alueen vähäistä tarjontaa
hevosiin liittyvissä ohjelmapalveluissa. Konkreettisimmin ongelmaan törmäävät alueen matkailuyrittäjät.
– Ypäjältä haetaan nimenomaan hevosiin liittyviä palveluja, ratsastusta ja kärryajelua,
Hannu Paija Paijan maatilamajoituksesta tiivisti. – Tällä hetkellä asiakkaita joudutaan ohjaamaan Loimaalle
ja Forssaan, koska palveluita ei Ypäjällä ole saatavilla.
Tilanne ei ole kenenkään etu.
Tavoitteena pitäisi olla matkailijan Ypäjällä viipymisen
keston pidentäminen ja alueen palveluiden käyttäminen.
Oleellista on, kuinka saadaan
riittävästi palveluja, jotta asiakkaat saadaan ohjattua helposti eteenpäin omalla paikkakunnalla. Nykyinen elämän-

rytmi heijastuu myös matkailijoiden tekemien varausaikojen
lyhenemisenä. Suomessa ja
Euroopassa pystyy ostamaan
ratsastuspalvelun pienelläkin
varotusajalla, ja muun muassa
kokouspalveluiden varausajat
ovat lyhentyneet huomattavasti.
Matkailualan yrittäjien mu-

kaan maksavia asiakkaita on
tulossa, mutta kysyntä on jo
osittain vähentynyt, kun tarjontaa ei ole ollut. Ypäjän korkeatasoinen hevostoiminta tuo
omanlaisensa ”pro-ongelman”.
Hevosten valmennus-, täysihoito- ja koulutuspalvelut ovat
erittäin korkeatasoisia, mutta

toisaalta juuri tavallisen matkailija-asiakkaan toivomaa ohjattua ratsastustuokiota tai kärryajelua ei olekaan niin helppo
järjestää, koska palveluita ei
ole tarjolla. Tähän kysyntään
toivottaisiin pientenkin hevosalan yrittäjien tarttuvan.
Matkailuyrittäjillä ei ollut vaa-

timuksia, mitä hevosoheispalveluiden pitää olla. – Meiltä
kysytään palveluita, emmekä
tällä hetkellä osaa ohjata eteenpäin. Haemme tasavertaisia
yhteistyökumppaneita, Perttu
Jaakkola Loimijoki Golfista
sanoi. Yhteistyö pitää rakentaa molempia hyödyttäväksi,
ja useimmat mieltä askarruttavat kysymykset ovat yritysten
välisiä sopimuskysymyksiä.
Rehtori Heikki Heiskanen
totesi, että Hevosopiston hevoskapasiteetti on sitoutunut lähes 100 % opetukseen
– minkä kuuluukin olla oppilaitoksen ensisijainen tehtävä.
Forssan seudun kehittämiskeskuksen matkailusihteeri
Mari Noromies kertoi alueen
matkailuyrittäjille marraskuussa käynnistyvästä Oivamikroyritysten koulutushankkeesta ja innosti osallistumaan mukaan koulutukseen.
Tilaisuuteen osallistui 25 asiasta kiinnostunutta, ja keskustelu
oli illan mittaan vilkasta ja rakentavaa. Avainasemaan nousi

yhteistyö ja verkostoituminen.
– Verkosto on luotavissa, ja
siihen lähteminen on vapaaehtoista, Ypäjän kylämatkailuhankkeen projektipäällikkö
Olavi Paavilainen sanoi. Hän
uskoo, että kysyntää on luotavissa nopeastikin. Mutta jos ei
ole tarjontaa, loppuu kysyntäkin jollain aikajänteelle, mikä
olisi erikoinen tilanne Suomen
hevosvaltaisimmassa kunnassa.
Tilaisuus oli hyvä alku tiiviimmälle yhteistyölle. Yhteistietoja vaihdettiin ja osa lähti
tilaisuudesta mukanaan tieto
tarjottavista palveluista. Järjestäjät kutsuvat aiheesta kiinnostuneet uudestaan koolle ensi
keväänä. Ypäjän kylämatkailuhanke kokoaa hevosiin liittyvien oheispalveluiden tiedot
kaikkien yrittäjien käyttöön.
Yhteystiedot: Olavi Paavilainen, p. 050 574 7733, olavi.
paavilainen@ypaja.fi
Anne Laitinen, Hippoliksen
Hevosklusteri
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Liikuntaohjaaja Merja Kivimäen puhe
Vanhusten viikon juhlassa 7.10.2010

Tervetuloa Vanhusten viikon
juhlaan! Minusta on hienoa
nähdä näin suuri joukko pirteitä ihmisiä Vanhusten viikon
juhlassa. Se että olette tulleet
paikalle, kertoo aktiivisuudestanne myös mahdollisen liikunnan suhteen.
Vanhustenviikon teemana
on ”Meitä on moneksi!” Vanhustenviikon julisteessa on
monivärinen kukkakimppu
iäkkään naisen kädessä. Kimppu symboloi monenlaisuuden
rikkautta. Meitä on moneksi
myös ikääntyminen tuo tullessaan uudenlaisia ja ehkä vaikeitakin asioita. Terveys saattaa
alkaa reistailla, näkö ja kuulo
heikentyvät, tulee kaikenlaista
”kremppaa”. Toimintakyky ja
liikkuminen vaikeutuvat ja tuovat mukanaan haasteita arjesta
selviytymiseen. Seurauksena
yhtälö jonka kanssa on vain

tultava toimeen.
Pirteällä vuonna 1931 syntyneellä isälläni oli kyllä tapana
sanoa ”Vanhuus ei tule yksin
vaan kansaneläkkeen kanssa!”
No, ehkä se osalla käy niinkin.
Mutta jos asiat eivät mene ihan
noin suoran ja yksinkertaisen
kaavan kautta meillä on esim.
säännöllisen liikunnan avulla
mahdollisuus torjua ja hidastaa
ikääntymisen mukanaan tuomia
toimintakyvyn rajoitteita.
Liikunnan tuomia hyötyjä on
monia. Yhdessä ryhmässä liikkuminen torjuu yksinäisyyttä ja
samalla tulee muutenkin hoidettua sosiaalisia kontakteja. Säännöllinen liikunta vähentää kaatumisen riskiä ja pelkoa sekä sitä
kautta lisää uskallusta ulkoilla ja
asioida. Tutkimuksissa on myös
todettu että säännöllinen liikuntaharjoittelu pitää iäkkäiden
liikkumiskykyä pidempään yl-

lä. Lihaskunto- ja tasapainoharjoittelulla pystytään torjumaan
monia vanhenemiseen liittyviä
vaivoja, jotka hoitamattomina
vievät ikäihmisen ennenaikaisesti laitoshoitoon. Esim. niin
yksinkertainen kuin etureiden lihakset ja niiden treenaus ja kunnossa pitäminen siirtää sänkyä
tuonnemmaksi tai iäkäs ihminen
välttyy siltä kokonaan.
Eli jos mahdollista, osallistukaa Ypäjälläkin järjestettävään
ikäihmisten liikuntaan esim.
kuntosalivuoro, jota Mari Krapi ohjaa, on varmaan monelle
paikalla olijalle tuttu paikka entuudestaan. Toki kaikki muutkin liikuntamuodot ovat hyviä.
Liikuntapaikkasi saattaa olla lähempänä kuin luuletkaan. Pihatöissä saat kuntoa haravan varressa. Tasapaino ja jalkavoimat
paranevat epätasaisessa maastossa kävellessä, kumartuessa

esimerkkinä vaikkapa marjastus
tai sienestys. Pääasia on liike.
Valtakunnallista iäkkäiden
ulkoilupäivää vietetään tänään
torstaina 7.10. Ypäjällä ulkoilupäivä alkaa museolla klo 14.30
ja ohjelmassa on luontopolkua,
sauvajumppatuokio ja kahvitarjoilu.
Meillä Ypäjällä alkaakin
tänään uutuutena Ikäihmisten
kuntokausi. Vuoden loppuun
mennessä palvelukeskukseen
palauttaneiden kesken on luvassa arvontaa. Kortteja saa nyt
täällä juhlassa sekä iltapäivällä ulkoilupäivässä. Nyt kaikki
liikkeelle ja tekemään liikuntapäätös.
Joskus olen kuullut jumpan
jälkeen pukuhuoneessa seuraavan lauseen: ”Olin niin väsynyt tai laiskotti, etten jaksanut
tehdä oikein mitään.” En ole
voinut olla puuttumatta keskus-

”Meitä on moneksi”

Juhlapuhuja liikunnanohjaaja Merja Kivimäki.

Seurakuntakoti oli täynnä juhlaväkeä.

Heporannan
päiväkodin
eskarilaiset
kärpässienineen.

HanuriMainingit.

Vanhusten viikon 3.-10.10.2010
teemaksi oli Vanhustyön keskusliitto valinnut ”Meitä on moneksi”. ”Vaikka perustuslakia
myöten vannotaan samanlaisten
oikeuksien nimeen eikä syrjintä
ole sallittua, ei yhdenvertaisuus
läheskään aina toteudu”, toteaa
vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen ja
jatkaa: ”Ikäihmisten joukko tulee olemaan yhä monenlaisempaa. Ikävuodet eivät enää kerro
elämäntavoista, terveydentilasta
tai toiveista kovinkaan paljon.
Tämä haastaa myös ikäihmisten
parissa työtään tekevät ammattilaiset aivan uudella tavalla,
samoin kuin koko yhteiskunnan
suvaitsemaan, ymmärtämään ja
oppimaan.”
Vanhustenviikon ohjelmallista iltapäivää vietettiin torstaina 7.10.2010 Ypäjän seurakuntakodilla. Seurakuntakodin
sali täyttyi juhlakansasta. Tervehdyssanat lausui Hilkka Mäkilä. Lääninrovasti Risto Ahti
siteerasi ruokarukouksessaan
edesmennyttä Linda Hannolaa:
”Suurus suuhun, järki päähän
ja Jeesus keskelle sydäntä.”
Ja sitten meille kaikille maistui maittava Ypäjän kunnan ja
seurakunnan tarjoama lounas.
Juhlan musiikillisesta puolesta
vastasivat Heporannan päiväkodin eskarilaiset, kanttori Jari
Jankama, Keijo Leppänen sekä
Hanuri-Mainingit. Juhlapuhujana juhlassa esiintyi liikunnanohjaaja Merja Kivimäki.
Juhlatilaisuuden juonsi Keijo
Leppänen ja Arja Kullanmäen
pitämän loppuhartauden jälkeen
nautimme makoiset kakkukahvit.
Kiitos vanhusneuvostolle,
kunnalle ja seurakunnalle sekä
esiintyjille ja kaikille osallistujille mukavasta iltapäivästä!
Taina Haavisto

teluun: ”Ei hätää, se on jo hieno
saavutus että olette lähteneet
liikkeelle ja saapuneet paikalle.
Aina ei tarvitse jaksaa. Pienikin
liike on parempi kuin ei liikettä
lainkaan.”
Ypäjällä liikuntaa kunnan lisäksi tarjoavat monet eri tahot.
Esimerkkinä Ypäjän Yllätys
järjestää tiistai ja perjantai aamupäivisin aikuisten ja seniorien lentopalloa. Unohtaa ei sovi
myöskään Lavatanssikurssia.
Laittakaapa kaikki muhimaan ennakkoluulottomasti kevääksi ajatusta esim. golfista.
Meillä Ypäjällä on oma Loimijokigolfin kenttä. Moniko
on tullut ajatelleeksi että golf
täyttää juuri ne kriteerit, joita
terveyshyödylliseltä liikunnalta
edellytetään. Eli se on säännöllistä, liikunta kestää riittävän
pitkään ja tapahtuu ulkoilmassa. Se rasittaa niin alaraajoja,

yläkroppaa kuin keskivartaloakin. Se parantaa vartalon hallintaa ja tasapainoa. Nämä kaikki ovat sellaisia tekijöitä, joita
etenkin ikääntyvältä väestöltä
toivotaan, koska ne ehkäisevät
ikääntyvän väestön tapaturmia.
Miettikääpä asiaa ja palataan
ikäihmisten golfiin keväällä.
Tässä vaiheessa olette jo huomanneet että olen halunnut siirtyä pois sanonnasta ”vanhukset”
ja siirtynyt ilmaisuun ”IKÄIHMISET” siksi, että nykyään iäkkäät ihmiset ovat niin virkeitä, ja
sana vanhus voidaan siirtää tulevaisuuteen. Sana vanhuus tuo
monelle mieleen myös negatiivisia asioita. Onko vireä 60- tai
65-vuotias yhtäkkiä ”vaivainen
vanhus”, kun moni ihminen kokee oikeastaan elävänsä elämänsä parhaita vuosia. 70-vuotias
rokkari ei ole nykypäivänä harvinaisuus. Meitä on moneksi!

Hilkka Mäkilän
tervetuliaispuhe
vanhustenviikon
juhlassa
7.10.2010
Hyvät ystävät!

Tervetuloa tähän vanhustenpäivän juhlaan. Meillä kun on
vanhustenviikko, vanhusten
kirkkopyhä, vanhustenpäivä,
vanhustenjuhla, vanhusneuvosto, vanhusten ulkoilupäivä
ym. Että kyllä meitä vanhuksia
muistetaan!
Kaikki eivät välttämättä pidä tästä vanhus sanasta. Mutta
senhän nimityksen me kaikki
saamme kun tulemme määrättyyn ikään niin kansaneläkelaitokselta tulee paperi missä
oikein präntättynä lukee vanhuuseläke. Vaikka olisihan näitä nimityksiä muitakin kuten
ikäihmiset, seniorit, kultasen
ikäiset ja monet muut. Kai me
kuitenkin vanhuksia olemme.
Muistelkaamme vaan, kun
olimme rippikouluikäisiä, niin
kyllä meidän mielestämme jo
6-7 -kymppiset olivat vanhoja
ja vanhuksia.
Mutta eihän siinä nimessä
mitään pahaa ole, ei nimi miestä ellei mies nimeä. Arkkiatri
Risto Pelkonen on sanonut: ”
En häpeä kutsua itseäni vanhukseksi. Se on sana joka kertoo pitkästä iästä ja elämänkokemuksesta.” Vanhukset eivät
ole mikään taloudellinen taakka vaan suuri rikkaus. Hänen
mielestään vanhus on myös
arvonimi. Hän on iältään siinä
80 seutuvilla.
Tämän vuoden vanhusten
viikon teema kuuluu ”Meitä on moneksi” ja senhän me
huomaamme, olemme eri mieltä asioista mm. tästä vanhussanasta, olemme eri kuntoisia
ja eri näköisiä ja kokoisia ja
luonteeltamme ihan erilaisia.
Mikä on ihan hyvä että meitä
on moneksi, olemme jokainen
oman itsemme näköisiä ja oloisia. Ennen vanhaan sanottiin:

” Yks tykkää äidistä toinen
tyttärestä ja molemmat tulee
naitua.”
Meitä on moneksi ja monenlaisia neuvoja saamme
miten vanhan tulisi olla ja
elää. Kun lukee noita lääkärin
palstoja niin melkeinpä tautiin
kuin tautiin käsketään kävellä.
Mutta kun teitä on moneksi,
niin kaikilta se käveleminen ei
onnistu. Mutta kukin kykyjensä mukaan, kuka pyöräkelkalla, rollaattorilla tai sauvoilla
ja ihan ilman apuneuvojakin.
Kaikenlainen liikkuminen on
hyväksi ja osallistuminen muiden ihmisten joukkoon. Pysyy
paremmin tässä elämässä kiinni. Niin kuin meidän papillamme on tapana sanoa: ”Lähtekää
ulos kodistanne.”
Ja niin kuin Risto Pelkonen sanoi, meillä on elämän
kokemusta, joka tuo muistoja
mieleen. Muistamme vanhoja
asioita, työtapoja, sota-aikoja
ja kaikkea millaista oli meidän
nuoruudessamme. Näistä meidän tulisi kertoa nuorille. Niin
kuin veteraanin iltahuudossa
sanotaan: Kertokaa lasten lapsille lauluin, himmetä ei muistot koskaan saa.
Että niin kauan kun muistamme, kertokaamme. Kynä
käteen, kirjoittakaamme muistojamme paperillekin. Ypäjäläinenkin ottaa mielellään vastaan vanhoja muistoja, taruja ja
juttuja julkaistavakseen.
Mutta nyt tänä päivänä juhlimme tätä vanhuutta hyvän
ruuan ja ohjelman kera. Kiittäkäämme Taivaan Isää näistä vuosista ja kaikesta mitä
olemme osaksemme saaneet.
Olkaamme ylpeitä tästä arvonimestä VANHUS.
Olkaa tervetulleita!
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Hevikit-kerhon postia

Herään ahdistuksen aamuun. Sisälläni vellovat
masennuksen tunteet.
Miksi? En osaa itsekään selittää.
Ehkä pimenevät illat, lähestyvä talvi, keski-iän kriisi...
Riittämättömyyden olotila, kun kiskotaan joka suuntaan,
sekö tekee olostani sietämättömän?
Miten saisin itseeni sellaista rohkeutta, että voisin
hyvällä omallatunnolla sanoa ”ei”, kun omat voimat
ovat lopussa?
Onko olemassa vastauksia, joita tarvitsen vaikeisiin
kysymyksiin? Ahdistuksen aamu jatkuu...
_ _ _
Tähtiä taivaalla on kirkkaina helminä
ja niitä katson haaveillen.
Mitä on niiden takana?
Millainen ulottuvuus?
Voinko koskaan saada tietää, mitä ne kertovat?
Toisinaan tulee tuntemuksia, jolloin haluaisi päästä
vapaana lentämään lintujen lailla luokse pilvien
ja luokse tähtien.
Voisi katsella ylhäältä alas omaan elämään
kuin sivustakatsoja.
Suurta näytelmää, jossa jokaisella on oma roolinsa
ja vuorosanansa.
Näytelmän alku- ja loppukohtaus ilman väliaikaa.
Kaikkea siltä väliltä, kertomuksia, tapahtumia, tarinoita...
_ _ _
Musta möykky rinnassani,
sisälläni,
aivan kuin jokin puristaisi, mutta ei pääse ulos.
Tälle tunteelle on nimikin: AHDISTUS.
Itkukaan ei ole kaukana,
tuo murheen, mustan alhon tulkki.
Voimavarani ovat lopussa
_ _ _
Yksin
Tässä istun, enkä muuta voi...
Yksin meren rannalla,
myrsky paiskoo mustaa vettä kasvoilleni.
En minä yksin jaksa kaikkea vastaan taistella...
Kyynel tipahtaa poskelleni,
suolainen ja pieni, kaiken muun ohella.
Olen huono, kelvoton,
ei minua kukaan tarvitse.
Tunnekuohu pakahduttaa minut alleen,
huudan tuskani ja kaipaukseni mereen.,
ulos koko maailmalle.
Äänetön itku pääsee sisältäni.
Tunnen putoavani.
Putoan, putoan, pimeään, alas...
”Kuollut”, toteavat...!
_ _ _

Ajatuksia mielensairauteen suhtautumisesta
Miksi masentunutta/alakuloista luullaan niin usein vain
laiskaksi?
Monella ”ei-sairaalla” on se harhaluulo, että masentunut
(jonka sairaus jo itsessään vie voimia ja tekee väsyneeksi,
haluttomaksi sekä saamattomaksi) teeskentelee olevansa
sairas.
”Otat vain itseäsi niskasta kiinni, niin kyllä ne masennukset siitä lähtee” -kommentteja saa kuulla valitettavan
usein juuri sellaisilta ”hyvää” tarkoittavilta läheisiltä, joilta
odottaa tukea huonolla hetkellä. Ko. kommentit päinvastoin
huonontavat oloa, kun vielä pahan olon lisäksi tulee paha
mielikin. Tokihan masentunut haluaisi (jos pystyisi) tehdä,
mennä ja olla läsnä ns. terveitten tavoin, mutta voimat eivät
tosissaan riitä!
Empatian käyttö masentuneen läheisillä on sallittua ja voisi jopa sanoa, että SUOTAVAA eli voisi ajatella miltä toisesta
tuntuu, vaikkei itse olisikaan koskaan masennusta tuntenut.
Sairaushan se mielensairauskin on, aivan kuten ruumiillisetkin sairaudet (esim. diabetes, astma, epilepsia jne.) tai jos
on jalka tai käsi poikki.
Rajoitteita on kaikissa sairauksissa; toisissa ohimeneviä,
toisissa jatkuvampia.
Niin, että järki päähän asennoitumisessa, hyvät kanssaihmiset!
_ _ _
Jälleen hiljaisuus lukuun ottamatta tuulta.
Yhä jatkuu ja jatkuu loputon iltapäivä ja sen valkoinen
ja äänetön valo täynnä typerää merkityksetöntä
merkitystään.
Jälleen hiljaisuus lukuun ottamatta lintujen laulua.
Yhä jatkuu ja jatkuu loputon ilta ja sen sininen ja
äänetön valo täynnä surua.
Jälleen hiljaisuus lukuun ottamatta veden solinaa.
Yhä jatkuu ja jatkuu loputon yö ja sen tumma ja
äänetön pimeys täynnä tuskaa.
Jälleen hiljaisuus lukuun ottamatta lintujen laulua.
Yhä jatkuu ja jatkuu loputon aamu,
ja sen vaalea ja äänetön valo täynnä toivoa.
_ _ _

Hevikit on mielenterveysyhdistys Mielikki ry:n alainen
vertaistukea tarjoava kerho.		
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Kanta-Hämeen
pelastuslaitos

Turvallisuusnurkka
Syksyksi kääntyy,
mutta niin kai pitääkin!

Suomen ilmasto on oikeastaan
aika hieno keksintö! Vaikka
jokaisessa vuodenajassa tuntuu
jotakin olevan pielessä (viime
kesänäkin oli liian kuuma ja
viime talvena oli liian kylmä
ja keväällä iski takatalvi ja
vaikka mitä harmia), niin juuri
neljän vuodenajan olemassaolo tekee Suomen ilmastosta
nautinnollisen. Ilman talvea ei
kesä tuntuisi miltään ja ilman
”vaihtovuodenaikoja” olisivat
muutokset turhan raakoja.
Jokaisella vuodenajalla on
hassua kyllä myös omat harminsa. Suomessa valon määrän vaihtelut ovat todella suuret. Nyt kun syksy on tuonut
mukanaan pimeät illat, jotka
vielä pimenevät marraskuun
alussa kellojen kääntämisen
yhteydessä, on tarvetta vaikka
minkälaiselle valolle. Kodeissa syttyvät sellaisetkin valot,
jotka eivät ole puoleen vuoteen syttyneet. Nyt on hyvä
hetki tarkastaa, että tuollaiset
valot ovat selvinneet kesästä ilman vaurioita ja ovat edelleen
turvallisessa käyttökunnossa.
Periaatteellisempi ratkaisu on
miettiä, onko jokaisessa valaisimessa oikeanlainen polttimo elikkäs lamppu. Varsinkin
halogeenivalot ovat melkoisia
sähkösyöppöjä. Omassakin
eteisessä on katossa kaikkiaan
kymmenen halogeenipolttimoa, joiden tehot vaihtelevat
25 ja 50 watin välillä. Jos tuollaiset lamput vaihtuvat nykyaikaisiin ledpolttimoihin, koko järjestelmän sähkönkulutus
putoaa jostakin 350 watista 30
wattiin. Samalla poistuu myös
yksi tulipalon syttymisriski.
Halogeenipolttimot ’käyvät
kuumana’ ja ovat aiheuttaneet
useita rakennuspaloja. Näissä
on kuitenkin yleensä ollut kyse
väärästä asennuksesta. Malliesimerkki on väärin pesuhuoneen kattoon asennetut halogeenivalot. Ne tarvitsevat noin
20 senttiä tilaa yläpuolelleen,
jotta rakenteet eivät kuumene
liikaa. Pari vuotta sitten paloi
Kosken puolella omakotitalo
kun valaisimet oli asennettu ainoastaan 50 millimetrin kattokoolauksen väleihin. Pienellä

tuli pilattua koko lopputulos.
Perinteinen asia syksyllä
ovat kynttilät. Niistä me paloihmiset jaksamme puhua aina ja aina uudestaan. Täytyy
myöntää, että joskus itseäkin
mietityttää ja harmittaa ja vähän hävettääkin, että enkös mä
tämän jo ole riittävän moneen
kertaan selittänyt. Vaan sitten
kun katselee onnettomuusselostuksia, niin toteaa, että en
näköjään sittenkään. Juuri paloi Riihimäellä omakotitalo
huonoon kuntoon kun takan
päälle oli laitettu kynttilä palamaan ja myös takka oli ns.
tulilla. Kynttilä suli kokonaan
ja levitti palon asunnon lattialle ja loppu onkin sitten niin
sanotusti historiaa. Eli aina kun
elävä tuli johonkin sytytetään,
pitäisi ajatuksien pysyä kasassa
ja pystyä suuntautumaan ajassa
pari tuntia eteenpäin. Sellainen
ajatusmalli pelastaisi monelta
harmilta. Elävä tuli on erittäin mukava juttu syksyisessä
illassa ja ainakin meillä palaa
kynttilöitä todella paljon. Pitää
vaan muistaa se jonkin jouluvalistuskampanjan tunnus,
että viimeinen sammuttaa aina
kynttilän. Eli se, joka huoneesta viimeisenä lähtee, katsoo
sellaisen ”turvallisuussilmäyksen” ympärilleen. Samalla
tulevat tarkastetuksi sähköhellat, kahvinkeittimet, telkkarit
ja kaikki muukin turha päälle
jäävä laitteisto. Elävien tulien
kanssa pitää vielä muistaa, että
pienet ihmiset ja kotieläimet
eivät ole oikein hyviä kavereita
kynttilöille. Kynttilät pitää sijoittaa sellaiseen paikkaan, että
esimerkiksi koira ei hännällään
pysty sitä pyyhkäisemään lattialle tai muuten nurin. Ulkonakin piharoihut ja vastaavat
pitäisi aina sijoittaa niin, että
tuli ei esimerkiksi ulko-oven
läheisyydessä tartu kenenkään
takin liepeeseen sisälle tullessa.
Kaikesta varoittelusta huolimatta, poltellaan kynttilöitä ja
nautitaan tästä vaihtovuodenajasta turvallisin mielin!
Mikko Malin
palomestari

Partiolaisten adventtikalenterit ovat myynnissä
Lapset ja nuoret keräävät varoja toimintaansa
Joulun ensimerkit ovat taas ilmassa: tänäkin vuonna partiolaiset jalkautuvat myymään
adventtikalentereita Ypäjällä.
Adventtikalenterien myynnillä
kerätään varoja nuorisotoiminnan tukemiseen. Suomalainen
partioliike on viettänyt tänä
vuonna 100-vuotisjuhlaansa.
Partiolaisten adventtikalenterikin on perinne jo yli kuuden
vuosikymmenen takaa.
Vuoden 2010 adventtikalen-

terin on kuvittanut Timo Kästämä. Kalenterin hinta on 6
euroa. Myynnissä on myös Rudolf Koivun piirtämiä jouluklassikkoja, 5 joulupostikorttia,
hinta on 3 euroa. Partiolaiset
tunnistaa sinisestä partiohuivista.
Lisätietoja: www.partio.fi/
adventtikalenteri
Partioterveisin,
Isa ”Iitu” Qvist

Korjaus Hippokisojen tuloksiin

Sarjassa Pojat vuonna 2006
syntyneet ja nuoremmat, 40
m juoksu, kolmannen sijan jakoivat Eelis Männikkö, Mikael

Paija ja Juho Touru ajalla 12,8.
Eeliksen nimi oli vahingossa
jäänyt lokakuun Ypäjäläisessä
julkaistulta listasta pois.

UUTUUSLUETTELO 9/2010
1 Filosofia. Psykologia.
Rajatieto
Brown, Derren: Miten mieltä
hallitaan
Myllärniemi, Jorma: Mieheksi
ilman isää
Burlin Pellbäck, Sara: Opi
sanomaan minä, opi sanomaan
ei
Rajander-Juusti, Ritva: Kohtuus kaikessa : enemmän elämää vähemmällä
3 Yhteiskunta
Kekäläinen, Annu: Leiri : tarinoita ihmisistä jotka haluavat
kotiin
Hakala, Juha T.: Pakattu aika
: kiireen imusta hallittuun hidasteluun
Parvela, Timo: Murrosikäisen
käyttöohje
4 Maantiede. Matkat.
Kansatiede
Forss, Timo: Karjala edestakaisin
Tokio
5 Luonnontieteet.
Matematiikka. Lääketiede
Aschan, Tuulevi: Selviämistarina : alkoholi parisuhteessa
Kajan, Maija: Sukellus kuumaan aaltoon
Lehtonen, Mari: Mikä vaivaa?
: tautiopin perusteet
Salpa, Pirjo: Lapsen ensimmäinen vuosi : kehitys ei etene odotetusti, mitä tehdä?
6. Tekniikka. Talous. Käsityö. Maa- ja metsätalous.
Kotitalous. Liiketalous
Cookie, A.: Suloisimmat sukat
Rinne, Hannu: Perinnemestarin remonttikirja
Svensk, Ulla: Juhlaleivonnaiset
Erämaailma
Eränkävijä
Toteuta haaveittesi piha
Trout, Nick: Sano mihin
sattuu : päivä eläinlääkärin
elämästä
Juba: Viivin ja Wagnerin keittokirja : mitä söisin öisin?
Soisalo, Soili: Mustikka, ruis
ja rypsi
7 Taiteet. Liikunta
Henriksson, Laura: Aivan kuin
mainingit sois: Juha Vainion
laulujen äärellä
86-89 Kirjallisuustiede.
Kielitiede. Kielet
Meriluoto, Aila: Tältä kohtaa :
päiväkirja vuosilta 1975-2004
9 Historia, elämäkerrat
Seppänen, Esa: Venäjä : vanha
tuttu, vaan niin vieras
Tuomi-Nikula, Jorma: Nikolai
II : Suomen suuriruhtinas
Ahmad al-Hussein, Lubna: 40
raipaniskua : tositarina nykySudanista
Heikkinen, Taavetti: Rintaman
poliisi : valvontaupseerin päiväkirjat 1941-1944
Kähkönen, Sirpa: Vihan ja
rakkauden liekit
Leo, Maxim: Talviuni Berliinissä
Lötter, Elbie: Vaiennettu Anna
: Tarina särkyneestä lapsuudesta
Nevalainen, Petri: Nimismiehen kiharat : Sauli Niinistön
henkilökuva
Skagnes, Sarita: Vain tytär :
eräs selviytymistarina
Tuomioja, Erkki: Jaan Tönissön ja Viron itsenäisyys
82.2. Runot
Anhava, Helena: Käyn siellä
vain unessa
84 Aikuisten kertomakirjallisuus (D = dekkari,

R = rakkaus, SF = scifi/
fantasia)
Ahava, Selja: Eksyneen muistikirja
Alasalmi, Päivi: Koirapäinen
pyöveli
Alexander, Hannah: Parantava
kosketus
Baldacci, David: Kaappaus (D)
Brown, Sandra: Savuverho
(D)
Child, Lee: 61 tuntia (D)
Coetzee, J. M.: Huonon vuoden päiväkirja
Connelly, Michael: Lohikäärmeen merkki (D)
Cookson, Catherine: Kadun
kaunein tyttö (R)
Cornwell, Patricia: Valokeilassa (D)
Crichton, Michael: Kaappareiden vesillä (D)
Desai, Kishwar: Pimeyden
lapset (D)
Evanovich, Janet: Luuvitonen
(D)
Falcones, Ildefonso: Fatiman
käsi
Faletti, Giorgio: Viimeinen
katse (D)
Faulks, Sebastian: Viikko joulukuussa
Frangén, Simo: Alivaltiosihteeri : viralliset ja rohkeat :
puutarhaletkun kosto
Gelinek, Joseph: Kymmenes
sinfonia
Grisham, John: Etelän lait
Hakalahti, Niina: Aavasaksa
Higgins, Jack: Käärmeenpesä
(D)
Holt, Anne: Kasvoton tuomio
(D)
Hämeen-Anttila, Virpi: Toisen
taivaan alla
Ibrahimi, Anilda: Punainen
morsian
James, P.D.: Todistajan kuolema (D)
Lehtinen, Tuija: Kolme miestä
netissä (R)
Luntiala, Hannu: Petri Vallin
toinen elämä (D)
McEwan, Ian: Polte
Müller, Herta: Tänään en halunnut tavata itseäni
Nevanlinna, Arne: Hjalmar
Nykänen Harri: Virginialainen
Ohlsson, Kristina: Nukketalo
(D)
Oz, Amos: Älä kysy yöltä
Paavilainen, Ulla-Maija: Kylmä kamari
Pakkanen, Outi: Seuralainen
(D)
Pella, Judith: Verellä sinetöity
Posti, Piia: Talven jälkeen
valo
Pulkkinen, Riikka: Totta
Pöytään isketty puukko : erätarinoita
Remes, Ilkka: Shokkiaalto (D)
Robinson, Marilynne: Kotiin
Sandbacka,Carola: Sodan jaloissa
Sapkowski, Andrzej: Viimeinen toivomus (SF)
Slaughter, Karin: Pelon huone
(D)
Stockett, Kathryn: Piiat
Susi, Pauliina: Nostalgia
Tikkanen, Märta: Emma ja
Uno – Rakkautta, totta kai
Turunen, Heikki: Hämärätunnin tarinoita
Tuuri, Antti: Rata (sota)
Van Lustbader, Eric: Medusan
petos (D)
Varis, Tuula-Liina: Muotokuvamaalarin tytär
Wickström, Mika: Kuuleeko
Beirut
Lisäksi runsaasti lasten ja
nuorten romaaneja sekä kuvakirjoja!
Kirjastoon on ilmestynyt myös
uusia äänikirjoja ja cd-levyjä.
www.lounakirjastot.fi
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YPÄJÄ KK:N TYÖVÄENYHDISTYKSEN VALINTOJA

Ypäjän Työväenyhdistyksen
syyskokouksessa 11.10. yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Elina Lähde. Varapuheenjohtajana jatkaa Pirjo-Riitta
Palonen. Jäseniksi ty:n johtokuntaan tulivat valituiksi Pertti
Kavén, Jukka Hyrsylä, Hilkka
Vanne, Pekka Virtanen, Leila
Varjorinne ja Simo Suonpää.

Piirikokousedustajaksi valittiin Elina Lähde ja varalle
Ulla Salmi. TSL:n edustajaksi
valittiin Ulla Salmi.
Johtokunta valitsi järjestäytymiskokouksessaan ty:n
sihteeriksi Leila Varjorinteen
ja rahastonhoitajaksi Kaarina
Heinäsen.

Ypäjäläinen -lehden
painopaikka muuttuu

Newprint Oy keskittää tuotannollisen toimintansa Raision
yksikköön vuoden 2010 loppuun mennessä ja Ypäjäläinen
lehden painaminen Loimaalla
loppuu. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 12.10.2010
hankkia Ypäjäläinen lehden
painotyön Tamperelaiselta Pirkanmaan Lehtipaino Oy:ltä.
Lehden painopaikan muu-

tos Tampereelle tuo muutoksia
myös lehden toimitustyöhön
sekä lehteen tarkoitetun materiaalin jättöaikoihin. Muutoksia valmistellaan yhdessä
Pirkanmaan Lehtipainon edustajien kanssa ja muutoksista
tiedotetaan tarkemmin lehden
joulukuun numerossa.
Erkki Virolainen

INFLUENSSAROKOTUKSET 2010
Influenssarokotuksia annetaan Ypäjän terveysasemalla
lauantaina 13.11.2010 klo 9-15 sekä
perjantaina 26.11.2010 klo 13-16.
Muina aikoina vain ajantilauksella.
FSTKY

Verenpaineenmittausta
syksyllä 2010

ilman ajanvarausta
Ypäjän Osuuspankin alakerrassa
ke 10.11.2010 klo 10.30–11.30
ke 8.12.2010 klo 10.30–11.30
Tervetuloa!
Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

Verenpaineenmittaus
ilman ajanvarausta
Ypäjänkylän lainausasemalla
ke 17.11.2010 klo 10.30–11.30
Tervetuloa!
Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

JÄTEILTAMAT
KAIKELLE KANSALLE

Lounais-Hämeen
hevosyrittäjäilta 22.11.2010
Hippoliksen Hevosklusterihanke järjestää
Lounais-Hämeen hevosyrittäjien illan
maanantaina 22.11. klo 18. Tilaisuuteen ovat
tervetulleita alueen hevosyrittäjät, heidän
asiakkaat, yhteistyökumppanit ja henkilökunta.
Tilaisuus järjestetään Hevosurheilumuseolla
(Kerhotie, Ypäjä). Hevostalouden
ajankohtaisasioiden kuulemisen lisäksi illan
aikana tutustutaan Ravikuninkaallisia ja
ratsastuksen aatelisia -erikoisnäyttelyyn, ja
tarjolla on pientä purtavaa ja mukavaa yhdessä
oloa. Tilaisuuteen mahtuu rajoitettu määrä
osallistujia. Lisätietoja ja ilmoittautumiset 17.11.
mennessä info@hippolis.fi tai puh. 040 766 0830.
Hevosklusteri -hanke on Euroopan
Aluekehitysrahaston rahoittama Lounais-Hämeen
alueella toimiva hanke, jonka tavoitteena on
mm. hevosalan yhteistyön ja verkostoitumisen
lisääminen sekä osaamisen nostaminen ja
hyvien käytäntöjen levittäminen.

JOKILÄÄNIN
KANSALAISOPISTO
tiedottaa:

110306 SILKKIMAALAUS
Vanha pappila, Rauhalantie, la ja su 13.–21.11.2010.
14 t. Tuija Pietilä-Estrada. Kurssimaksu 29,00 e.
Enintään 8 opiskelijaa.
Koe silkin ihanuus ja tule maalaamaan silkkiä.
Maalataan eri tekniikoilla ja eri aiheita. Luovuutta ja
maalaamisen iloa. Nyt joululahjat ajoissa valmiiksi.
Tervetuloa mukaan. Ilmoittautuneille lähetetään
kurssikirje. Kurssiajat: 13.11. klo 10–13, 20. ja 21.11.
klo 10–14.15.
Ilmoittautuminen viimeistään 5.11.2010.
Vielä on tilaa mm. seuraavilla kursseilla:
830103 KEVYTJUMPPA
Kartanon koulu, liikuntasali, Varsanojantie
97 ke 17.00–18.00. 8.9.–1.12.2010, 12 t.
12.1.–6.4.2011, 12 t. Johanna Sjöblom.
Kurssimaksu 41,00 e.
830106 TEHOJUMPPA
Kartanon koulu, liikuntasali, Varsanojantie 97,
ke 18.00–19.00. 8.9.–1.12.2010, 12 t. 12.1.–6.4.2011,
12 t. Johanna Sjöblom. Kurssimaksu 41,00 e.

Jokiläänin kansalaisopisto
Ilmoittautumiset suoraan internetissä:
http://www.hellewi.fi/jokioinen
tai soittamalla opiston toimistoon:
(03) 418 2402

tiistaina 16.11. alkaen klo 18.30
Kartanon koululla
Teemailta kierrätyksestä, lajittelusta ja
jätevesien käsittelystä
Tarjolla tietoa, iloa, ideoita ja unohdettujen
lapasten löytölä.
Asiantuntijoita paikalla vastaamassa kysymyksiisi.
Iltamissa myös kaikenikäisten koululaisten
urheiluvälinekirppari,
jossa sukset voivat löytää hiihtäjän ja hokkarit
kiekkoilijan.
Tee lahjoitus lasten ja nuorten hyväksi:
voit toimittaa pieneksi tai turhaksi jääneet
urheiluvälineet Kartanon koululle
ti 11.11. kello 9-19 tai ma 15.11. kello 9-19.
Tuothan kiertoon hyväkuntoisia ja käyttökelpoisia
välineitä.
Puffetti

TERVETULOA KAIKKI YPÄJÄLÄISET!
Kartanon koulun väki

Tule mei sakkii,
mei kans on nii lustii jot!

JUURET MUOLAASSA –
syksyn 2010 seminaarien ohjelma
”Juuret Muolaassa” -seminaari-illat on suunnattu
muolaalaisille, heidän jälkeläisilleen ja myös
muille Muolaasta ja Karjalan Kannaksesta
kiinnostuneille.
tiistai 2.11.2010 klo 18.30 alkaen
Anne Kuorsalo ja Seppo Pirhonen:
Evakoista kavereiksi
Urjalan Karjalaseura ry:n syksyllä 2010 julkaistun
historiikin esittely
torstai 9.12.2010 klo 18.30 alkaen (huom päivä!

PIKKUJOULU

Jouluaiheista tarjoilua, ohjelmaa ja esiintymisiä
Tervetuloa jo 17.30 eli tuntia ennen ”haastelemmaa”
kahvin merkeissä. Tilaisuudet pidetään osoitteessa
Kampin palvelukeskus, Salomonkatu 21 B,
alakerroksen ruokasali. Kampin palvelukeskus
sijaitsee Helsingin keskustassa, Radisson SAS
hotellin viereisessä korttelissa.
Kahvittelun ja järjestelykulujen kattamiseen
vapaaehtoinen pääsymaksu 5 euroa ovella.
Seminaarisarjan yhteyshenkilöt:
Raija Seppänen (os. Kaukinen) puh. 0400 88 9126,
s-posti: raija.seppanen@arkmars.fi,
raija.seppanen@mmm.fi
Kirsti Biese (os.Kunnamo) puh. 050 520 2046, s-posti:
kirsti.biese@hse.fi
Lauri Rämö puh. 0400 355 030, s-posti:
lauri.ramo@tapiola.fi
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OHJELMALLISET
PIKKUJOULUILTAMAT

Ypäjänkylän Seuraintalolla
lauantaina 27.11.2010 alkaen klo 20.00
Tanssit tahdittaa Jukka Mäkilä ja Tienkulkijat.
Liput 10 €. Tervetuloa.
Järj. Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry

Kaikille avoin
teatteriretki Turkuun:

Hyvää yötä,
herra Hakkarainen

la 4.12.
Näytelmää suositellaan yli 3-vuotiaille.
Bussi lähtee klo 11.30 Jokioisten S-Market,
klo 11.40 Ypäjän ent. matkahuolto.
Hinta: 14 € jäsenet / 17 € muut.
Sitovat ilmoittautumiset 7.11. mennessä
puh. 040 822 7881 / Heidi.

YHDISTYKSILTÄ
Ypäjän Metallityöväen a.o. 158

SYYSKOKOUS

Veteraanituvalla perjantaina 26.11.2010 klo 18.00
Käsitellään sääntöjen syyskokoukselle määräämät
asiat.
Lisäksi ammattiosaston toiminnan lopettaminen.
Paikalla liiton edustaja.
Toimikunta kokoontuu klo 17.00.

Puheenjohtaja

Myllymäen yksityistien
TIEKOKOUS

pidetään torstaina 11.11.2010 klo 18.00
Maili Sillanpäässä, Myllymäentie 71.
Yksikkömaksut ja tienhoitokunnan valinta.
Tervetuloa.			
Toimitsijamies

Ypäjän Karjalaisseura ry:n

SYYSKOKOUS
ja TUPAILTA

maanantaina 15.11.2010 klo 18 Veteraanituvalla,
Perttulantie 7.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Tervetuloa
Hallitus

Ypäjän Kokoomus ry:n

SYYSKOKOUS

tiistaina 9.11.2010 klo 19.00 Ypäjän Osuuspankin
kerhohuoneella.
Käsitellään syyskokoukselle määrätyt asiat.
Paikalla myös forssalainen Kokoomuksen
kansanedustajaehdokas Sanni Grahn-Laasonen.
TERVETULOA!			
Hallitus

Sääntömääräinen

SYYSKOKOUS

Kankareen torpalla sunnuntaina 21.11.2010 klo 12.00
Tervetuloa joukolla mukaan!
Hyrsynseudun Kyläyhdistys ry.

Ypäjän Kotiseutuyhdistys ry:n
SYYSKOKOUS

keskiviikkona 24.11.2010 klo 18.00 Veteraanituvalla
Esillä sääntöjen määräämät asiat. Tervetuloa.

Hallitus
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Reserviläisten
SYYSKOKOUS
Veteraanituvalla 17.11.2010 alkaen klo 19.00.
Puheenjohtaja

VIIPURIN LAKUA
Joulukadun avajaisissa!
(26.11.2010)

Varaa rahaa mukaan ja osta
itsellesi tai lahjaksi, 5 E/pss.
Kiitos kun tuet leirikouluhankettamme!
Perttulan koulun 4 lk.
PS. jos haluat lakua muuna aikana, ota
yhteyttä p. 040 419 6408/ Tiina

Ypäjänkylän Maa- ja
kotitalousnaiset

MARRASKUUN TOIMINTAA
KEPPIJUMPPA jatkuu Ypäjänkylän koululla
maanantaisin klo 19.00.
TUPAILTA tiistaina 23.11. klo 19.00 Ypäjänkylän
lainausasemalla, Ypäjänkyläntie 951. Emäntänä
Satu. Tervetuloa!
Tulossa Myyjäiset ”OSTOSMATKA OMALLE
KYLÄLLE” 12.12. klo 13-15.
Myyjät ilmoittautukaa 6.12. mennessä Hannalle puh.
0400 783 925.

Ypäjän Sotaveteraanit, Naisjaosto
sekä kannattajajäsenet

ILTAPÄIVÄTILAISUUS

seurakuntakodilla keskiviikkona 17. päivänä
marraskuuta 2010 alkaen klo 14.00.
Kahvitellaan, keskustellaan ajankohtaisista aiheista,
lauletaan ja suunnitellaan veteraanijärjestöjen yhteistä
pikkujoulua.
Tilatut joulukortit ovat myös jaossa.

Ypäjän Maamiesseura ry:n
SYYSKOKOUS

tiistaina 16.11.2010 klo 19.00 Ypäjänkylän Seuraintalolla. Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa.				
Johtokunta

Ypäjänkylän
Maa- ja kotitalousnaiset
SYYSKOKOUS
tiistaina 16.11.2010 klo 19.00 Seuraintalolla.
Esillä sääntöjen määräämät asiat. Tervetuloa!
Johtokunta

Keskustan Ypäjän
kunnallisjärjestön
SYYSKOKOUS

pidetään Kunnantalolla valtuustosalissa
tiistaina 16.11.2010 kello 19.00.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Johtokunta kokoontuu klo 18.00.
Tervetuloa!
Kunnallisjärjestön johtokunta

Keskustan Ypäjän Eteläisen po:n
SYYSKOKOUS

maanantaina 22.11.2010 klo 18.00 Veteraanituvalla.
Esillä sääntöjen määräämät asiat. Tervetuloa.
Johtokunta

Keskustan Perttulan py:n
sääntömääräinen SYYSKOKOUS
pidetään Kunnantalon kahviossa
torstaina 18.11.2010 kello 19.00.
Johtokunta kokoontuu klo 18.30.
Tervetuloa!		
Johtokunta

Ypäjän Musiikkiteatteri ry:n

SYYSKOKOUS
7.11.2010 klo 15.00 Perttulan koululla.
Esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!
Johtokunta

KOKOUSKUTSU

Ypäjän Kunnantyöntekijät,
JHL ry:n 729

sääntömääräinen SYYSKOKOUS
Veteraanituvalla 11.11.2010 klo 19.00

Ypäjän kunnan työntekijät JHL ry:n hallitus

Ypäjän Kunnantyöntekijät JHL ry:n 729

Kari Tapion konsertin yhteiskuljetus

lähtee klo 18.00 ent. Matkahuollon pihasta.

Hallitus

Mannisten kyläkerho
kokoontuu 2.11.2010 klo 18
Oskarin kutsusta Hanna ja Jyrki Laineella
Vellinkimäentie 54. TERVETULOA!

Ypäjänkylän
Kyläyhdistys ry.

SYYSKOKOUS

Ypäjänkylän Seuraintalolla
torstaina 9.11.210 alkaen klo 1900
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Lisäksi rakennusmestari Seppo Jokiniemi Pro Agria
Farmasta tulee kertomaan meille LounaPlussan
myöntämästä rahoituksesta seuraintalon remonttiin
sekä talon ympäristön kunnostamiseen.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa.

Johtokunta

Suokulmantien TIEKOKOUS
pidetään sunnuntaina 21.11.2010 klo 18.00
Juhani Kaunelassa, Suokulmantie 179.
Esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa.

Hoitokunta

Varsanojan-Uiton yksityistien
SYYSKOKOUS
sunnuntaina marraskuun 21. päivänä 2010
klo 13.00 Marja ja Harri Leinolla.

Hoitokunta

MTK Lounais-Häme tiedottaa
Tiedote marraskuu 2010

Vesijumppa Forssan Vesihelmessä viljelijöille on
käynnissä ja ollut jälleen suosittu. Syksyn jäljellä
olevat päivät ovat pe klo 11.30 alkaen: 29.10., 5.11.,
12.11., 19.11., 26.11. ja 3.12.
* * * * *
MTK Tammelan ja MTK Lounais-Hämeen yhteinen
syyskokous pidetään maanantaina 22.11.2010
kello 18.00 alkaen Forssan Auto-Kehässä (Nissanja Peugeot-liike) osoitteessa Tölönkaari 1. Syy
paikanvalintaan on Nissanin ja MTK:n yhteistyö mm.
merkittävien jäsenetujen muodossa MTK jäsenille.
Liiton edustaja myös paikalla. Alustava aikataulu:
klo 18.00 kahvi,
klo 18.30 Auto-Kehän edustajien puheenvuoro,
klo 19.00 MTK Hämeen edustajan puheenvuoro,
klo 19.30 MTK Tammelan ja MTK Lounais-Hämeen
syyskokoukset alkavat samanaikaisesti.
* * * * *
Seitsemännet MTK yhdistyksien / Sikakerhon
yhteiset pikkujoulut pidetään perjantaina 3.12.2010
kello 19.00 alkaen Paijan Maatilamatkailussa.
Illan ohjelmasta vastaa taikuri Risto Pajunen. Illan
tanssiorkesterina on Jaana Pölläsen orkesteri. MTK
Ilmoittautumiset sihteerille
mikahannu@luukku.com tai p. 050 347 8380.
Sikakerhon ilmoittautumiset pj Kirsi Siikonen joko
kirsi.siikonen@luukku.com tai puhelin 050 540 1826.
Illalliskortin hinta perinteinen 25 euroa / henkilö.

MTK Lounais-Häme
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Ypäjän Sotainvalidit,
Naisjaosto ja tukijäsenet
Veteraanituvalla tiistaina 23.11.2010 klo 14.00.

TERVETULOA.

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry.

MARRASKUUN TOIMINTAA
Kuukausikokoontumisen aiheena: SYYSKOKOUS,
johon täten kaikki kutsutaan. Siis Veteraanituvalle
tiistaina 2.11 kello 13.00. Paikalla piiristä Uola ja
Rantanen. Johtokunta puoli tuntia ennen.
Kahvia ja pullaa tarjolla ennen syyskokousta.
Arpajaiset, joiden tuotto käytetään Lehmirantakeräykseen.
Naistenpiiri kokoontuu Veteraanituvalla tiistaina 9.11.
klo 14.
Kirjoittajapiiri kokoontuu Eeva Kannistolla
maanantaina 29.11. klo 14
Pikkujoulu tulossa. Tämän vuoden pikkujoulupaketin
sisällön nautimme omalla paikkakunnalla, sillä
menemme Paijan Maatilamatkailuun nauttimaan
joululounaasta ja jouluisesta ohjelmasta. Hinta tällle
tapahtumalle on 25 euroa/ jäsen. Ei-jäsenet 30 euroa.
Laita kalenteriin ylös päivämäärä lauantai 4.12. Ilmoita
tulostasi ja kyytitarpeestasi Keijolle viimeistään 15.11.
mennessä.

YPÄJÄN JOULUNAVAUS

perjantaina 26.11.2010
alkaen klo 18.00

Ohjelmassa mm. torimyyntiä, joulupukin
vierailu, hevosajelua, mehu- ja piparitarjoilua
sekä muuta jouluista ohjelmaa!
Tapahtuman aluksi jouluvalojen sytytys
Kurjenmäentielle ja torialueen joulukuuseen.
Torimyynti alkaa klo 15.00
Myyntipaikat:
tekninen toimi 02 7626 5242

TERVETULOA!
Ypäjän kunta

OOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOO
Ypäjän torilla ja Kurjenmäentiellä

OOOOOOOOOOOOOOO

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

Vuoden 2010 parhaiden Ypäjäläisten
urheilijoiden palkitseminen
Ypäjän vapaa-aikalautakunta palkitsee vuoden 2010
parhaat urheilijat, jotka ovat menestyneet vähintään
SM- tai aluemestaruustasolla. Tässä tarkoituksessa
vapaa-aikalautakunta haluaa tietoja ypäjäläisten
urheilijoiden menestyksestä tänä vuonna.
Urheilijat ja seurat, ilmoittakaa parhaat saavutuksenne
keskiviikkoon 1.12.2010 mennessä kirjallisesti
osoitteella hallintojohtaja Erkki Virolainen, Perttulantie
20, 32100 YPÄJÄ tai erkki.virolainen@ypaja.fi.
Vapaa-aikalautakunta

YPÄJÄN KIRJASTO KIITTÄÄ

kaikkia niitä henkilöitä, jotka auttoivat järjestämään
Ypäjän kirjasto 150 vuotta -juhlaa kanssamme.
Erityiset kiitokset Perttulan koulun oppilaille ja heidän
ohjaajalleen Tarja Virtaselle, jotka olivat nähneet
suuren vaivan näytelmän sekä laulu- ja soittoesitysten
valmistelussa.

* * * * *

Kiitokset myös MLL:n Ypäjän yhdistykselle kirjastoon
lahjoittamistanne rattaista!

Ypäjän kunta järjestää
ASIOINTIMATKAN FORSSAAN

HALUATKO RYHTYÄ
VAPAAEHTOISEKSI?

TUPAILTA
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Tule meille vapaaehtoiseksi
P a l v e l u n
p a i k k a
Palvelukeskuksen asukkaiden iloksi ja avuksi.
Vapaaehtoistyöllä lisätään asukkaiden mahdollisuuksia
osallistua erilaiseen toimintaan. Voit järjestää
monenlaista iloa asukkaille omien taitojesi ja voimiesi
mukaisesti.

torstaina 18.11.2010 (sekä torstaina 16.12.2010)
Lähtö Ypäjän torilta 18.11.2010 klo 10.00 ja paluu
Forssasta noin 12.30. Matkan hinta on 11 euroa/
henkilö. Forssassa taksi ajaa kauppakeskuksiin
(Prisma, Citymarket) ja tarpeen mukaan Forssan
keskustaan. Ilmoittautuminen asiointimatkasta Taksi
Tuomas Sirénille puh. 040 757 5833.

Toiminta ei vaadi ammattiosaamista, vaan se voi
olla Sinun oman mieltymyksesi mukaista. Esim.
laulamista, lukemista, viriketoimintaa, liikuntaa,
leipomista, askartelua, runon lausuntaa, lautaja noppapelien pelaamista, kortin pelaamista,
soittamista, keskustelua ja muistelua sekä ulkoilua
tms. Yhdessäolohetki voi olla myös lemmikkieläimesi
silittämistä. Ammattiosaamista vaatia tehtäviä varten
Palvelukeskuksessa on oma henkilökunta.

YPÄJÄN KUNTA julistaa haettavaksi
19.11.2010 klo 12 mennessä

Tervetuloa kanssamme kaffeelle ti 9.11.2010
klo 16 – 17 Palvelukeskukseen (Rauhalantie 1)
kuuntelemaan lisää kyseisestä asiasta.
Terveisin Palvelukeskuksen henkilökunta

Ypäjän kirjaston järjestämässä
Kirjastomuistot talteen
-kirjoituskilpailussa

SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRAN
Työ on laaja-alaista sosiaalityötä, pääosin
lastensuojelu- ja aikuissosiaalityötä. Arvostamme
erityisesti lastensuojelutyön osaamista ja kokemusta.
Lastensuojelussa työparina toimii perhetyöntekijä.
Virkaan sisältyvät myös lastenvalvojan tehtävät.
Virkaan vaaditaan sosiaalihuollon ammatillisen
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain
(272/2005) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.
Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Valitun on
ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan ja lain 504/2002
mukainen rikosrekisteriote. Viran täytössä noudatetaan
neljän kuukauden koeaikaa.

palkittiin seuraavat oppilaat:
Perttulan koululta: Viija Heikkinen, 3. lk, Vilho
Himanen, 3. lk, Laura Hätönen, 4. lk, Jani Järvinen,
4. lk, Enni Laakio, 5. lk, Santeri Koivunen, 5. lk,
Karita Pakarinen, 6. lk, Aapo Saastamoinen, 6. lk,
sekä Levän koululta: Anni Airaksinen, 3. lk, Lauri
Savolainen, 3. lk, Juho Savolainen, 6. lk, Krista
Mäntymaa, 6. lk.

Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen pyydetään
toimittamaan osoitteella: Ypäjän perusturvalautakunta,
Perttulantie 20, 32100 YPÄJÄ,
sähköposti: kunta@ypaja.fi ja fax: (02) 767 7214.

KIITOS KAIKILLE KILPAILUUN OSALLISTUNEILLE!

Ypäjällä 21.10.2010

Lisätietoja antaa sosiaalijohtaja Eila Puolamäki puh.
(02) 7626 5220 ja 0400 825 792. Lisätietoja Ypäjän
kunnasta löydät osoitteesta: www.ypaja.fi.
Ypäjän perusturvalautakunta

MAASEUTUELINKEINOJEN KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ VUONNA 2010
Yleistä tuen hakemisesta
1. Tukea voidaan maksaa ypäjäläiselle maaseutuyrittäjälle tai maaseutuyrittäjälle, jonka yrityksen
kotipaikka on 1.1.2010 Ypäjällä.
2. Tukea tulee hakea maaseutulautakunnalta
viimeistään 1.12.2010 mennessä, hakemuksen
liitteenä tulee olla tositteet tai tositteiden kopio
tuettavaksi haetuista menoista.
3. Tukea maksetaan 1.12.2009 - 30.11.2010 aikana
syntyneistä arvonlisäverottomista menoista.
4. Tuettavat toimenpiteet maksetaan käyttösuunnitelmassa varatun määrärahan puitteissa, niin että
kaikkia tuettavia toimenpiteitä leikataan samassa
suhteessa määrärahan ylittyessä.
5. Tukea ei myönnetä hankkeiden omarahoitusosuuksiin.
6. Pienyrityksille suunnattua tukea maksetaan
ainoastaan mikroyrityksille eli yritykselle, joka
työllistää korkeintaan 9 henkilöä.
Tuen kohteena olevat toimenpiteet
1. Maatalouden taloudelliseen suunnitteluun ja
seurantaan liittyvät neuvontapalvelut, laajentavien
ja toimintaansa tehostavien maatilojen suunnitelmaja asiantuntijapalvelut enintään 400 € / tila. Tukea ei
makseta, mikäli neuvontapalvelu oikeuttaa
TE-keskuksen maksamaan investointitukeen.
2. Maatilojen ja pienyritysten sukupolvenvaihdoksien
suunnittelu- ja neuvontapalvelut enintään 400 € /
yritys (tila). Tukea ei makseta, mikäli neuvontapalvelu oikeuttaa TE-keskuksen maksamaan
investointitukeen.
3. Nautojen jalostussuunnitelmat ja ensikoiden
tilatestaukset, enintään 200 € / tila.
4. Maaseudulla harjoitettavan pienyritystoiminnan
tukeminen.
4.1. Maatilalla toimivan yrityksen tuotteiden tai
		
palvelusten markkinointi, enintään 200 € /
		
yritys. Tukea ei makseta maaseutulautakunnan
		
julkaiseman palveluoppaan mainoskuluihin.
4.2. Maatalous- ja pienyrittäjän ammatillinen
			 koulutus, enintään 150 € / yrittäjä. Tukea ei
			 makseta maatilan/yrityksen palkattujen
			 työntekijöiden, ympäristötuen eikä maaseutu			 lautakunnan järjestämiin koulutuksiin, eikä
			 mikäli koulutus oikeuttaa TE-keskuksen
			 maksamaan opintorahaan.
5. Maatilan ja pienyrityksen laatujärjestelmän
auditointiin, enintään 200 € / yritys (tila).
6. Maatalousyrittäjäin työterveyshuolto,
enintään 60 € / yrittäjä.
Maaseutulautakunta

KIRJASTO

YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO
Perttulantie 59, 32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5269
puh. (02) 7626 5268, 050-5626 301
(kirjastonjohtaja, kulttuuriasiat)
ypajan.kirjasto@ypaja.fi
www.ypaja.fi/fi/kunta/kuntalaiselle/asuminen/kirjasto
www.lounakirjastot.fi
TALVIAUKIOLOAJAT 1.9. ALKAEN
ma klo 13-19
ti
klo 13-19
ke
klo 13-19
to
klo 10-16
pe
klo 10-16
sekä kuukauden 2. ja 4. lauantai klo 11-15
(syyskauden seuraavat lauantait: 13.11., 27.11.,
11.12.), aattopäivinä klo 10-15
*****
YPÄJÄNKYLÄN LAINAUSASEMA
Ypäjänkyläntie 951, 32140 Ypäjä as
puh. 050 363 0508
AUKIOLOAJAT
ti
klo 17-19
ke
klo 10-12
sekä kerran kuussa lauantaina klo 10-13 (syyskauden
seuraavat lauantait: 13.11., 11.12.)
*****
KIRJASTON SATUTUNNIT SYYSKAUDELLA:
Syksyn satutuntikausi jatkuu maanantaisin klo 10.
Vielä ehtii hyvin mukaan satutunneille! Seuraavat
satutunnit ovat: 1.11., 15.11., 29.11. ja 13.12.
Tervetuloa satutunneille kivojen kirjojen ja askartelun
pariin! Satutunneille ovat alle kouluikäiset lapset
tervetulleita vanhemman tai hoitajan kanssa.
Vauvankin voi hyvin ottaa mukaan!
*****
MARRASKUUN NÄYTTELY:
Liisa Lehtosen akvarelleja ja öljyvärimaalauksia
*****
POISTOKIRJAMYYNTI:
Kirjaston eteisaulassa jatkuva poistettujen kirjojen,
lehtien ja levyjen myynti.
Hinnat: kirjat ja levyt 0,50 €, lehdet 0,10 € TAI 3 € /
KASSI! Tervetuloa tekemään löytöjä!
*****
FACEBOOK
Ypäjän kirjasto on nyt myös Facebookissa, ja löytyy
haulla ”ypäjän kirjasto”. Tervetuloa faniksi, jolloin saat
ajankohtaiset kirjastoa ja kulttuuritointa koskevat tiedot
kaikkein nopeimmin! Myös kirjaston kuvagalleria löytyy
Facebook-sivultamme.
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KUNNON KUNTALAINEN 2010

Linja-autovuorot
Forssaan ja Loimaalle
Ypäjä
Forssa linja-autoasema
keskusta
07.10
07.50 (vakio Loimaa-Lahti)
14.05
14.40 (vakio Loimaa-Forssa)
17.40
18.15 (vakio Loimaa-Forssa)
Vuorot kulkevat maanantaista perjantaihin
kouluvuoden aikana
Forssa
linjaautoas.

Ypäjä keskusta

05.45
06.10 (vakio Forssa-Loimaa)
12.30
13.05 (vakio Forssa-Loimaa)
15.30
16.05 (vakio Lahti-Loimaa)
Vuorot kulkevat maanantaista perjantaihin
kouluvuoden aikana
Ypäjän Loimaa
keskusta
06.10
07.30
08.25
11.05
13.05
13.25
14.30
15.30
16.05
16.30

06.30 (vakio Forssa-Loimaa)
07.50 Koulp (vakio Loimaa-YpäjänkyläYpäjä-Loimaa)
08.45 (vakio Loimaa- Ypäjänkylä-YpäjäLoimaa-Hirvikoski)
11.50 (vakio Loimaa-Ypäjä-Ypäjänkylä-		
Loimaa)
13.25 (vakio Forssa-Loimaa)
14.10 (vakio Loimaa-Ypäjä-Metsämaa-		
Loimaa)
15.00 Koulp (vakio Loimaa-Ypäjä-		
Ypäjänkylä-Loimaa)
16.05 Koulp (vakio Hirvikoski-Loimaa-YpäjäYpäjänkylä-Loimaa)
16.25 (vakio Lahti-Loimaa)
17.05 Koulp (vakio Loimaa-Ypäjä-		
Ypäjänkylä-Loimaa)

Koulp = vuorot kulkevat koulupäivinä maanantaista
perjantaihin. Muut vuorot kulkevat maanantaista
perjantaihin kouluvuoden aikana.
Loimaa

Ypäjän keskusta

06.50

07.30 Koulp (vakio Loimaa-YpäjänkyläYpäjä-Loimaa)
07.10 (vakio Loimaa-Lahti)
08.25 (vakio Loimaa-Ypäjänkylä-Ypäjä-		
Loimaa-Hirvikoski)
11.05 (vakio Loimaa-Ypäjä-Ypäjänkylä-		
Loimaa)
13.25 (vakio Loimaa-Ypäjä-Metsämaa-		
Loimaa)
14.05 (vakio Loimaa-Forssa)
14.30 Koulp (vakio Loimaa-Ypäjä-		
Ypäjänkylä-Loimaa)
15.30 Koulp (vakio Hirvikoski-Loimaa-YpäjäYpäjänkylä-Loimaa)
16.30 Koulp (vakio Loimaa-YpäjäYpäjänkylä-Loimaa)
17.40 (vakio Loimaa-Forssa)

06.50
07.50
10.45
13.10
13.45
14.10
15.10
16.10
17.20

Koulp = vuorot kulkevat koulupäivinä maanantaista
perjantaihin. Muut vuorot kulkevat maanantaista
perjantaihin kouluvuoden aikana
Uudet pikavuoropysäkit Ypäjällä
Pysäkit ovat Forssa-Loimaantien ja Kurjenmäentien
risteyksessä (Ypäjä th Loimaantie). Seuraavat
pikavuorot pysähtyvät näillä pysäkeillä:
Helsinki-Karkkila-Forssa-Loimaa (maanantaista
perjantaihin)
Helsinki Forssa
		
9.30
11.10

Ypäjä th.
Loimaantie
n. 11.33

Loimaa
11.50

Loimaa-Forssa-Karkkila-Helsinki (maanantaista
perjantaihin ja sunnuntaisin, mutta lähekkäin
sattuvista pyhäpäivistä vain viimeisenä, ei yksittäisinä
arkipyhinä)
Loimaa
11.55

Ypäjä th.
Loimaantie
n. 12.05

Forssa

Helsinki

12.30

14.25

Forssa-Loimaa (sunnuntaisin, mutta lähekkäin
sattuvista pyhäpäivistä vain viimeisenä, ei yksittäisinä
arkipyhinä)
Forssa
10.55

Hämeen Liikunta ja Urheilu ry palkitsee Kunnon
Kuntalaisena henkilön, joka esimerkillään
edistää liikunnan harrastamista ja muita terveitä
elämäntapoja.
Kunnon Kuntalainen on yhteisö tai yksityinen henkilö,
joka esimerkillään edistää liikunnan harrastusta ja
muita terveitä elämäntapoja Ypäjän kunnassa.
Vapaa-aikalautakunta pyytää seuroilta, yhdistyksiltä
ja yksityishenkilöiltä esityksiä Ypäjän Kunnon
Kuntalaisesta vuonna 2010.
Ehdotuksia Kunnon Kuntalaisesta 2010 voi tehdä
1.12.2010 asti joko suullisesti puh. 050 521 6893.
Kirjallisesti osoitteella hallintojohtaja Erkki Virolainen,
Perttulantie 20, 32100 YPÄJÄ tai
erkki.virolainen@ypaja.fi.

Ypäjä th.
Loimaantie
n. 11.13

Loimaa
11.30

Tiedustelut kuljetuksista (aikataulut, asiointiajot)
Auli Hossi puh. 050 574 7739.

Liikuntakalenteri
Maanantai
13.00–14.00 Ypäjäläisten yli 60-vuotiaiden kuntosalivuoro. Palvelukeskus. Alkeisryhmä II.
14.00–15.00 Ypäjäläisten yli 60-vuotiaiden kuntosalivuoro. Palvelukeskus. Jatkoryhmä I.
16.30-18.00 Lasten salibandy. Pertunkaari.
Ypäjän Yllätys.
17.30-19.00 Lavatanssikurssi. Kartanon koulu.
Ypäjän Yllätys.
18.00–19.00 Lasten kerho. Ypäjänkylän koulu.
Ypäjän Nuorisoseura ry. Tiedustelut
Hannalta p. 0400 783 9925.
18.00-19.30 Nuorten salibandy. Pertunkaari.
Ypäjän Yllätys.
18.00-19.30 Tenavien lentopallo. Perttulan koulu.
Ypäjän Yllätys.
19.15–20.15 Jumppa. Kartanon koulu. Ohjaaja Meri
Niemi. Naisvoimistelijat. Tiedustelut
Ritvalta, 050 545 5474.
19.00–20.00 Keppijumppa. Ypäjänkylän koulu. 		
Ypäjän Et. Maa- ja kotitalousnaiset.
Tiistai
10.00–12.00 Aikuisten ja Seniorien lentopallo. 		
Pertunkaari. Ypäjän Yllätys.
14.00–15.00 Ypäjäläisten yli 60-vuotiaiden kuntosalivuoro. Palvelukeskus. Jatkoryhmä II.
15.15–16.45 Superliikkis 3-6 -luokkalaisille.
Kartanon koulu. Ypäjän kunta.
18.00–19.30 Ohjattu kuntosali. Pertunkaari.
Ypäjän kunta.
18.00–19.30 Aikuisten lentopallo. Pertunkaari.
Ypäjän Yllätys.
19.30–21.00 Aikuisten salibandy. Pertunkaari.
Ypäjän Yllätys.
Keskiviikko
13.00–14.00 Ypäjäläisten yli 60-vuotiaiden kuntosalivuoro. Palvelukeskus. Alkeisryhmä I.
14.00–15.00 Ypäjäläisten yli 60-vuotiaiden kuntosalivuoro Palvelukeskus. Jatkoryhmä I.
16.00–18.00 Lasten salibandy. Pertunkaari.
Ypäjän Yllätys.
17.00–18.00 Kevyt jumppa. Kartanon koulu.
Jokiläänin kansalaisopisto.
18.00–19.00 Tehojumppa. Kartanon koulu.
Jokiläänin kansalaisopisto.
18.00–21.00 Avantouinti. Piilikangas.
Piilikankaan Pingviinit ja 			
Kuusjoenkulman kyläyhdistys.
18.00–19.30 Tenavien salibandy. Pertunkaari.
Ypäjän Yllätys.
Torstai
14.00–15.00 Ypäjäläisten yli 60-vuotiaiden kuntosalivuoro. Palvelukeskus. Jatkoryhmä II.
18.00–18.45 Lasten kansantanssikerho.
Perttulan koulu.
18.00–19.30 Sulkapallo. Pertunkaari. Ypäjän Yllätys.
19.30–21.00 Aikuisten salibandy. Pertunkaari.
Ypäjän Yllätys.
17.30–18.30 Body Pumppi. Kartanon koulu. Naisvoimistelijat. Ohj. Eeva Mikkola (3 e/krt).
Perjantai
10.00–12.00 Aikuisten ja Seniorien lentopallo.
Pertunkaari. Ypäjän Yllätys.
Sunnuntai
15.00–18.00 Avantouinti. Piilikangas.
Kuusjoenkulman kyläyhdistys.
Lisäksi Ypäjällä järjestävät liikuntaa monet muut
tahot. Seuraa myös heidän nettisivustojaan, esim.
Loimijoki Golf, Ypäjän Ratsastajat jne.
HUOM.
Liikuntakalenterin tilanne elää jatkuvasti, seuraa
www.ypaja.fi -sivustoja ja ota tarvittaessa yhteyttä
myös järjestävään tahoon.

Uudenmaan ELY-keskus tiedottaa:

Yksityisteiden valtionavustukset haettavissa ympäri vuoden
Uudenmaan ELY- keskuksen
alueella

Tiekunnat voivat hakea valtionavustusta yksityistien
parantamiseen ympäri vuoden. Yksityistielain mukainen
valtionavustus on harkinnanvaraista ja sitä myönnetään
parantamishankkeisiin tien ja siltojen vaurioiden
sekä rakenteiden korjaamiseen. Avustukset jaetaan
vuosittaisista määrärahoista. Uudenmaan ELY- keskus
päättää avustusten myöntämisistä Uudenmaan,
Itä-Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen
maakuntien alueilla.
Ohjeiden mukaisesti täytetyt hakemukset ja niihin liitetyt suunnitelmat ja kustannusarviot nopeuttavat käsittelyä. Avustuksen hakijana on aina tiekunta.
Valtion erityisesti varaamaa avustusmäärärahaa
puuhuollon kannalta merkittävien yksityisteiden
tiekunnille voidaan myöntää vielä tänä ja ensi
vuonna. Tiekunnan tulee olla ripeästi liikkeellä,
koska hakemukset on toimitettava joko tämän vuoden aikana tai viimeistään alkuvuodesta 2011, jotta
ne ehditään käsitellä ajoissa.
Etusijalla pidetään sellaisia hankkeita, joissa on kyse
esimerkiksi siltojen tai suurten rumpujen uusimisesta
tai tien tulva- tai routavaurioiden korjaamisesta. Yleensä määrärahoilla voidaan avustaa myös laajempaa
perusparantamista kuten esimerkiksi tien kantavuuden
ja kuivatusjärjestelmän parantamista. Hakemuksia
arvioidaan mm. tien parantamistarpeen, hankkeen
sisällön, kiireellisyyden ja esim. liikenneturvallisuuden
parantamisen perusteella.
Tiekuntien on hyvä muistaa:
Hankkeen käynnistämisestä, avustuksen hakemisesta
ja vastaanottamisesta päätetään tiekunnan kokouksessa. HUOM. Tien vuosittaista kunnossapitoa ei avusteta
valtionavustuksella.
Yksityistielain mukaisesti tie on
valtionavustuskelpoinen kun (1.):
– se on henkilöautolla ajokelpoinen
– sen asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta
– tiellä on paikkakunnalla huomattava liikenteellinen
merkitys tai tie on tarpeellinen pysyvän asutuksen
pääsytienä vähintään yhden kilometrin matkalla ja sen
vaikutuspiirissä on vähintään kolme pysyvästi asuttua
taloutta
tai (2.):
– vuosina 2009 - 2011: tie, jolla on huomattava merkitys puutavarakuljetusten kannalta ja kun sellaiselle
tielle on perustettu tiekunta
Lisätietoja, hakulomakkeita ja muuta informaatiota
saa seuraavilta:
– www.ely-keskus.fi => Palvelut =>
Yksityisteiden valtionavustukset
– Liikenteen Asiakaspalvelu: p. 020 690 303
(ma–pe 9–16), s-posti:
liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi
– Uudenmaan ELY- keskus, Arja Kottari p. 0400 809 583
– Hakemukset lähetetään osoitteeseen: Pirkanmaan
ELY-keskus, Yksityistiet, Pl 297, 33101 TAMPERE

Yhteispalvelupiste
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 1.11.2010
(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).

