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Torilla torstaina 1.12.2011 klo 18 alkaen.
Aluksi syttyvät jouluvalot ja sitten
vierailee joulupukki, on mehu- ja
piparitarjoilua, hevosajelua
sekä muuta jouluista ohjelmaa.
Tervetuloa !
Torimyynti alkaa klo 15.00
varaa myyntipaikkasi:
tekninen toimi 02 7626 5242

Ypäjän kunnan vesihuoltolaitokselle
haetaan uutta Vesihuoltolaitoksen
hoitajaa 3.1.2012 alkaen.
Hakemukset liitteineen tulee toimittaa
7.11.2011 klo 12 mennessä.
Lisätiedot ja hakuohjeet www.ypaja.fi
tai tekninen johtaja Jouko Käkönen
02 7626 5241

Sunset. Kuvaaja: Sara Markkula

TAKSIPALVELU

Inge Kankare

1+8 -paikkainen taksi
–
–
–
–

tilaus- ja sopimusajot
pyörätuolikuljetukset
paarikuljetukset
DVD, karaoke

VERENLUOVUTUS
Ypäjällä
maanantaina 14.11. klo 15–18,
yläaste, Varsaojantie.
Tervetuloa!

Puh. 040 844 1144

YPÄJÄN
TAKSI

OJENNA KÄTESI. Jokainen verenluovutuksesi on tärkeä. Toivomme, että luovuttaisit verta sään-

Puh. (02) 727 1180

nöllisesti 2-3 kertaa vuodessa. Maksuton luovuttajainfo 0800 0 5801. Ota virallinen henkilötodistus
mukaan. www.veripalvelu.fi • www.sovinkoluovuttajaksi.fi

Parturi-kampaamo Outi Perho

Wellan
Katinhännäntie 298, 32140 Ypäjä as.
permAnentti ja
Puh. 050 372 1172
LeikkAus 45 e
Avoinna: ma–pe 10–18.
LeikkAus 45 e
lyhyet hiukset
lyhyet hiukset Lauantai ja iltatyö sop. mukaan

Wellan väri ja

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

Ypäjän Kirjanpito Oy

Haaveena matka,
harrastus,
ostosreissu?
Kun säästät esimerkiksi 1 euron päivässä eli 30
euroa kuukaudessa niin vuoden kuluttua Sinulla
on jo 360 euroa.
Säästöillä voit toteuttaa haaveitasi. Tule
käymään, mietitään yhdessä Sinulle sopivin tili
ja säästösumma .

21. - 25.11. Säästämisen viikko

Jouni 50 v.
Pojat on aina poikia mutta vanhenevat silti, JoPa
minäkin. Olkaa siis tervetulleita juhlimaan kanssani

Kartanon koululle 3.12.2011 klo 17.00
Ilmoitathan tulostasi 27.11.2011 mennessä numeroon
0505747736. Mahdolliset muistamiset haaveiden
toteuttamistilille Ypäjän OP 553933-414847, Jouni Paloposki

Kaikki säännöllisen säästämisen aloittavat
saavat yllätyslahjan. Aloita säästäminen heti ja
tee haaveistasi totta.

To 24.11. Lipaspäivä
Tervetuloa!
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Ypäjäläinen
Ypäjän kunnan ja Ypäjän seurakunnan julkaisema tiedotuslehti Ypäjän kunnan asukkaille.
39. vuosikerta.
Lehden suurin vastuu ilmoituksen julkaisemisessa sattuneesta virheestä on ilmoituksen
hinta.
Päätoimittaja:
Tapani Rasila
Sivunvalmistus:
Pirkanmaan Lehtipaino Oy
Toimituksen osoite:
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5214
fax. (02) 767 7214
email: ypajalainen@ypaja.fi
ILMOITUSHINNAT
Etusivun alaosa
0,75 €/ pmm + alv
Takasivu
0,75 €/ pmm + alv
Muu osa lehteä
0,50 €/ pmm + alv
Etusivun yläosan
suuri ilmoitustila
(6 palstaa x 170 pmm)
500 € + alv
Määräpaikkakorotus
0,10 e / pmm + alv
Yhdistysten ilmoitukset
Maksutta
TILAUSHINNAT
Ypäjän kunnan alueen
osoitteisiin veloituksetta
Tilaukset kotimaahan ja
ulkomaille 1.2.2011 alkaen
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
ke klo 10.00–11.30
puh. 040 553 6362
PAINOPAIKKA
Pirkanmaan Lehtipaino Oy
Joulukuun Ypäjäläinen
ilmestyy torstaina 1.12.2011
Lehteen tarkoitettu aineisto
on toimitettava kunnantalolle
24.11.2011 klo 12 mennessä.
Tammikuun Ypäjäläinen ilmestyy
5.1.2012.

Seurakunnan asiat
kirkkoherra
Risto Ahti

Ypäjän seurakunnan
diakoniatyö

Marraskuun
kirkot 2011
Pyhäinpäivänä 5.11. lauantaina kello 10.
Kirkossa 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 Karjala-seuran 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.” Kirkossa on pappina Risto Ahti ja kanttorina Kaija Saukkola.
Sunnuntaina 6.11. kello 10 Messu. Päivän aihe: ”Jeesuksen lähettiläät”. Virret:
424, 131: 4, 426, 318, 178: 1-, ehtoollisvirsinä 273 ja 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: anteeksi saanut sydän.”
Sunnuntaina isänpäivänä 13.11. kello
10. Tänään on valvomisen sunnuntai. Vietetään 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,
313: 1-. Ja ehtoollisvirsinä 439 ja 230 ja päätösvirsi on 241: 4-5. Ennen vanhaan evankeliset kysyivät: ”Oletko armosta autuas?” Sitä
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Diakoniatoimiston marraskuun päivystys ke klo 10–11.30.
Huom! Päivystystä ei ke 9.11. eikä ke 16.11.

voisi nytkin kysellä, isänpäivänä ja Taivaallisen Isän päivänä.
Kirkkovuoden päättyminen. Messu
20.11. kello 10. Kyseessä on tuomiosunnuntai mutta ketään ei nyt tuomita. Julistetaan
vain armoa. Virret: 155: 1 ja 4-5, 728, 153,
162 uhrivirsi 602: 1-, ehtoollisvirtenä on 160
ja päätösvirsi on 170:4. 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 27.11. kello 10. Tervetuloa laulamaan Hoosiannaa yhdessä kirkkokuoron
kanssa. Tuttuja adventtivirsiä lauletaan. Messun virret: 2, 9: 1 ja 4, 3: 1-3 ja 6, 1 Hoosianna (evankeliumin yhteydessä) ja saarna,
uhrivirsi 6: 1-, ehtoollisvirsi 8 ja ylistysvirsi
on 15: 4 jonka jälkeen Herran siunaus ja loppusoitto.
Koululaiskirkko (ala-asteita mukana)
perjantaina 25.11. kello 12.15 kirkossa. Perinteisesti tämä kirkko on ollut adventin alla,
jos joulukuun puolellakin. Virret 13, 135,
15, 31, 517, 30.
Joulun valot alkavat valaista maisemaa.
Uskon, että myös marraskuun pimeys 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

Armeijassa naisjuttuja
Päiväkirjaa pidin säännöllisesti
myös armeija-aikana. Se on verraton lähdekirja monella alalla.
Jopa naisista on juttua. Osa on
tietysti muilta lainattua ja kuultua ja kopsattua, mutta osa myös
omassa nuorekkaassa ja miehekkäässä päässäni oivallettua.
Mietelmiä naisista. Mikä on
nainen? Nainen on elämä, nainen on ilo, nainen on hauta ja
nainen on risti. Nainen on voimakas magneetti ja naiset silmät
ovat kuin soturin jalat: hellät,
suuret ja kosteat. Anna-Maijasta
laulettiin. Se oli muoti-iskelmä
1960-luvulla: ”Kun perunoita
kuorin tai kaivan poteron, niin
aina sinun hahmosi mun mielessäni on.”
Pikkuisia makupaloja olen
kirjannut ylös. ”Kun on kaksi,
niin erehtyy”, sanoi sotilas, kun
kiväärin numerolla yritti heilalleen soittaa. Naisella ei ole kyyneleitä, vaan kyyn eleitä. Tai oppitunnilla vastaus kersantin kysymykseen, mikä on kertausharjoitus. Se on sitä, kun kaksi leskeä
menee keskenään naimisiin.
Erikoinen on naisen iän määrittäminen eräisiin sen ajan valtakuntiin verrattuna. Naisen on
17-vuotiaana kuuma kuin Egypti, parikymppisenä tuntematon
kuin Kiina. 25 vuoden iässä hän
on teknillinen kuin Yhdysvallat
ja kolmekymppisenä kokenut
kuin Saksa. Ja 35-vuotiaana
mahtava kuin Neuvostoliitto ja
40-vuotiaana nuori kuin Suomi.
Ja viidenkympin ikäisenä varustautunut kuin Englanti ja kuusikymppisenä syrjäytetty kuin
Australia. Ainakin tuo viimeksi
mainittu väite voisi saada syytteen rasismista. Ja siihen aikaan

Neuvostoliitto oli suuri ja mahtava.
Totuuksia naisista. Nainen
on kuin pikakivääri, kuumenee
helposti – ja on sitten taakkana. Nainen on kuin postimerkki, jota nuollaan, mutta ei sitten
tartu minnekään. Ja naista myös
kadehditaan, koska hänen ei
tarvitse mennä armeijaan. Mutta sitten todetaan, että jotakin
lakia tarvitsisi tehdä, että hänkin kulkisi yhdeksän kuukautta
täyspakkaus mukanaan. Tuohon
aikaan useimmilla miehillä oli
yhdeksän kuukauden armeijaaika, joillakin pidempi. Suudelman määritys: Se on yhtä kuin
kysymys yläkerrasta tai yläpunkasta, onko alakerta tai alapunkka vapaa.
Siihen aikaan ei kukaan olisi
kuvitellut, että tulevaisuudessa
myös naiset voivat vapaaehtoisesti käydä armeijan. Siihen on
nykyisin totuttu, ja hyvin ovat
pärjänneet naiset armeijassa ja
mielestäni he ovat tuoneet sinne
oman positiivisen panoksensa.
Päiväkirjastani löytyy joltakin
toiselta jermulta kopioitu Naisen
asevelvollisuuden laki vuodelta
1963. Jokainen nainen on asevelvollinen 17 ikävuodesta alkaen.
Asevelvollisen tulee omistaa
ensiluokkainen ase, jonka on oltava hyvin puhdistettu ja rasvattu. Heti kun vihollinen paljastaa
aseensa, on asevelvollisen otettava hyvä tuliasema. Kun vihollinen tunkeutuu lähitaisteluun,
on asevelvollisen annettava voimakkaita vastaiskuja sekä otettava rintavarustus tehokkaaseen
käyttöön. Kaikki tirskuminen ja
metelöiminen on taistelun aikana
kielletty. On keskityttävä yksin-

omaan taisteluun ja voitettava.
Tottahan toki on yritettävä saada
haltuunsa vihollisen ase- ja ampumavarasto. Jos asevelvollinen
nostaa punaisen lipun, on vihollisen laskettava aseensa välittömästi. Ase on pudistettava huolellisesti seuraavaa käyttöä varten. Jos näitä sääntöjä rikotaan,
niin rangaistaan naista peräti
yhdeksän kuukauden täyspakkausmarssilla. Taisi olla tungosta tämän kuulemma eduskunnan
säätämän lain kopioimisessa.
Muutamia kavereita kärysi
tulleessaan myöhään iltalomilta
tai joskus myös luvattomia poistumisia sattui. Erään pitämäni
iltahartaudenjälkeen vääpeli tuli
kysymään eräältä sotilaalta, että
miksi et ollut eilen iltahuudossa.
”Mitä minä hiljainen mies siellä olisin tehnyt”, vastasi poika.
Niin syntyi sanonta, joka taitaa
vieläkin elää: ”Mitäs minä hiljainen mies siellä olisin tehnyt”,
sanoi alokas, kun vääpeli kysyi,
miksei alokas ollut iltahuudossa. Myöhemmin kaveri kertoi
minulle, että morsian oli tullut
Helsinkiin ja meni hieman myöhäiseksi se kasarmille tulo. Totesinkin että mitä papille sielunhoidollisesti kerrotaan, siitä ei
sitten muille jutella. Itse en ollut
vielä päivääkään käynyt papinkoulua, mutta ajatuksena se kävi
mielessäni yhtenä vaihtoehtona.
Ja vasta sitten armeijan käytyäni
syyskuussa 1963 menin Helsingin yliopistoon ja 30.5.1967 minut vihittiin papiksi Turun tuomiokirkossa ja työ Salo-Uskelan
seurakunnassa alkoi yli viiden
vuoden ajaksi.
Risto Ahti

Diakoniatoimisto kiinni ma 14.11. – pe 18.11. loman takia.
Diakoni Hanna Hakala yhteystiedot puh. 040 553 6362,
s-posti: etunimi.sukunimi@evl.fi
Diakonia voit tulla tapaamaan sopimuksen mukaan muulloinkin tai pyytää kotikäynnille, soitathan niin tiedän tulla luoksesi. Diakonin kanssa voit keskustella luottamuksellisesti mieltäsi
painavista asioista, suruista ja murheista. Tai voit tulla ihan vain
tervehtimään tai kysymään, jos sinulla on asiaa diakoniatyöstä.

DIAKONIATYÖSSÄ TAPAHTUU
Vähävaraisille tarkoitettuja EU-elintarvikkeita on runsaasti. Niitä voi tulla hakemaan päivystysaikoina tai voi soittaa ja sovitaan
aika. Muista ottaa oma kassi mukaan!
Kultaisen iän kerho klo 11–13 sk-kodissa, mahdollisuus ruokailla 4 € hintaan. Tervetuloa mukaan uudet ja vanhat ”kerholaiset”!
To 10.11. Päiväkerhon lapset esiintyvät.
To 1.12. Adventin alkua…
Haluaisitko askarrella joulukortteja diakoniatyön hyväksi? Tule
mukaan kaikille avoimeen jouluiseen askarteluiltaan to 24.11.
klo 17 alkaen n. klo 20 asti srk-kodille. Voit olla haluamasi ajan
tai tulla vasta myöhemmin illalla mukaan. Pikkusyötävää tarjolla.
Kaikenikäisten Naisten aamukahvit lauantaina 26.11. klo
9.30 srk-kodilla. Tule viettämään naisten yhteinen hetki mukavassa seurassa aamupalan merkeissä.
Hartaudet Palvelukeskuksessa keskiviikkona 9.11. (kanttori
Kaija) ja 23.11. (Kaija ja Hanna) klo 13.00 Hoivalla ja klo 13.30
Ruustinnassa ja Keva-kerho Lukkarissa klo 14.10.
Diakoniapiiri Ypäjänkylän kirjastossa tiistaina 22.11. klo 12.
Keskiviikkoruokailu keskiviikkoisin klo 11.30, ruuan hinta 3 €.
”Tule kaikeksi mulle, Herra Jeesus, sinun rististäsi turvan
löysin vain. Vaikka onkin synkkä yö, aallot aina vastaan lyö,
rauhasi suojaan, rauhasi suojaan tulla sain.”
– Tom Holmen

Kinkerit 2012

Ypäjällä on ollut kyläkunnissa
kinkerit vuosittain kaikissa kylissä. Ja niin on toivottavasti jatkossakin. Ensi talvea ajatellen tiedetään se että Hyrsy-Vähäsuon
kinkerit ovat Tamara Laurilassa
osoitteessa Laurilantie 74. Kinkerit on pidetty aina sunnuntaisin
päivällä klo 12 alkaen ohjelmalla
ja lopussa kahvit. Päivä lienee
tällä kertaa sunnuntai 8.1. klo 12.
Ja kaikkien ihmisten kinkerit
ja samalla suuri onnittelujuhla
on srk-kodilla torstaina 12.1. klo
11 alkaen. Samalla Risto jakaa
viimeisen kerran mukavia onnittelukirjoja pyöreitä täyttäville,
jotka täyttävät vuonna 2012 joko
nolla-päätteisiä vuosia tai sitten
5-päätteisiä vuosia alkaen seitsenkympistä. Pistä jo päivämäärä mieleen. Jokin yritys, firma
tai muu on lahjoittanut kahvikaakut. Nyt sen saa tehdä seurakunta ja kultaisen iän kerhossakin ruokaa laittanut Ruohonen
saa varautua tuomaan kaakut ja
keittämään kahvit yhdessä Liisa
Hietamäen kanssa.
Kuusjoen kinkerit pidetään
Irja ja Pekka Laaksolla. Nämä
kinkerit kaikissa kylissä ovat
alkaneet klo 18.30 ja vasta päät-

teeksi kahvitellaan. Ja taitaa se
päivä mennä tuonne tiistaiksi
17.1. Jutellaan siitä tarkemmin.
Mutta entä muut? Yleensä
olen alustavasti jo edellisissä
kinkereissä kysellyt paikkaa,
mutta viime talvena se jäi koska en tiennyt poislähtöajastani
kovin tarkkaan. Nyt kyselen että
onko halukkaita ottajia seuraaviin kyliin: Manninen, Palikkala, Levä-Saarikko, VarsanojaKartanonkylä sekä Ypäjänkylä
ja Perttula. Antakaapa marraskuun aikana tietoja tänne kirkkoherranvirastoon, puhelin (02)
767 3108, että voitaisiinko pitää
kinkereitä tammikuun loppupuoliskolla ja helmikuun alkupuoliskolla. Joulukuulla ei kannata
enää sopia kinkereitä. Jos en
ole paikalla, niin jättäkää yhteystietonne tänne virastoon. Jos
sattuu, että jostakin kylästä tulee
useampi ehdotus, niin voidaan
toteuttaa molemmatkin, sillä tuskin kaikista kylistä tulee ehdotuksia. Kinkerit ovat arkiehtoisin
ja miksei pyhänäkin (päivälläkin
voi olla) klo 18.30 alkaen.
Jään odottelemaan mahdollisia yhteydenottoja.
Risto Ahti

Kirkko soi Ypäjällä

Erilaiset sävelet liittyvät tiiviisti
suomalaisten elämän moninaisiin tilanteisiin ja tunnelmiin. Ne
sopivat iloisten hetkien hauskuttajiksi, alakuloisten tuokioiden
lohduttajiksi ja juhlatunnelman
kohottajiksi.Ypäjän Kirkko soi
-tilaisuudessa musiikista vastaa
tunnettu loimaalainen, hengellisten laulujen tulkki Antti Riuttaskorpi. Hän laulaa muun muassa
Kari Tikan Armolaulun. Ypäjä-

läinen Karita Pakarinen esittää
sellosooloja, joihin kuuluu esimerkiksi Armas Järnefeltin Kehtolaulu. Kaikki kirkkovieraat
voivat osallistua virsilauluun
– siinähän on yksi seurakunnan
voimavara. Tutuista virsistä ja
niiden taustoista kertoo Risto
Ahti. Illan pianistina ja urkurina
on Tapio Laurila.
Kirkko soi Ypäjän kirkossa
sunnuntaina 13.11. kello 18.
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Ypäjä sai uuden kanttorin elokuun alusta

Ypäjän seurakunnan yhteystiedot

Kaija Saukkola
Elokuun alusta alkaen on vakituisena kanttorina toiminut
Kaija Saukkola, joka on kotoisin Nousiaisista Ruskontien
varrelta. Hänen harrastuksenaan
ovat kukat, luonnossa ulkoilu,
harmonikan opiskelu ja lainausmerkeissä hän mainitsee ”kotityöt”. Sehän kait on perheenäidin harrastus joka huushollissa.
Kaija on kissojen ystävä, ja niitä
on peräti kolme kappaletta. Hän
pistää pappilaa paremmaksi, sillä aikanaan meilläkin oli Molli
ja Romsu. No jaa, oli se Tarmokin hiukan aikaa. Erikoisen
painokkaasti Kaija sanoo, että
yksi kissoista hoitaa ”lämmöllään” vaikkapa jalkaa, jos se
sattuu olemaan kipeytynyt. Kissasta virtaa lämpöä, joka mielestäni on tervehdyttävää. No,
ei ihan kaikkien mielestä, sillä
itse olen nähnyt lehtien kopeissa protkotusta kissojen vapaina
kulkemisesta ja ruikuista milloin
missäkin portin ja oven pielessä.
Samaa toraa kopeissa on tietysti
koiristakin.

Yhteistyökykyä
toivoo Kaija

Mitä toivot kunnalta ja seurakunnalta? Esimerkkinä Kaija
mainitsee yhteistyökyvyn. Yhteistyö on voimaa. Mielijuttuja ovat sukukirjat ja muut sen

tapaiset teokset. Mieliruokana
ovat kaikenlaiset kalaruuat ja
pöydällä mielikukkana ruusu.
Voimaa elämään ammennetaan
tietysti perheestä ja ystävistä. Luojan luontoa ihaillaan, ja
jo lapsuudesta asti haaveiluna
on ollut musiikkityö, joka nyt
on leipähommana. Tärkeimpiin iloisiin yllätyksiin kuuluu
se, että hän pääsi opiskelemaan
kirkkomusiikkia ja sai nyt tämän
vakinaisen työpaikan Ypäjältä.
Myös asuntoasia ratkesi Ypäjällä, sillä vaikka perhe asuu Nousiaisissa, niin päivittäiset ajamiset olisivat tulleet liian rankoiksi. Hän puhuu Ypäjän iloisista
ihmisistä ja samalla voi tutustua
uuteen ympäristöön. Toki tietysti
kyselen suututtavistakin asioista,
ja Kaija mainitsee epäoikeudenmukaisuuden tai myös sen, että
joku pettää esimerkiksi sovitun
asian, tai epävarmuutta tuo myös
jonkun läheisen oikkuilu.
Työ on Kaijan kohdalla alkanut. Loimaan Lehdestä saimme
jo hänestä lukea, ja syyskuun
8. päivä alkoivat kirkkokuoron
harjoitukset srk-kodilla. Säestäjänä ja laulattajana hän on ehtinyt olla jo lukemattomissa tilaisuuksissa. Myös varhaisnuorten
kuoro on aloittanut syyskuulla.
Kanttorilla työsarka on monipuolinen. Heti syyskuun alka-

Kirkkoherranvirasto avoinna
maanantai, keskiviikko, torstai klo 9–12
Kirkkoherra, Risto Ahti
(02) 767 7259
Kirkkoherranvirasto, Sisko Sivula
(02) 767 3108
Taloustoimisto, Pirkko Itä
(02) 767 3368
Diakoni, Hanna Hakala
040 553 6362
Kanttori, Kaija Saukkola
040 146 5274
Kirkko, srk-mestari, Maurits Hietamäki
050 560 3368
Päiväkerho, lastenohjaaja,
Laila Moisander
050 304 3926
Lastenohjaaja/nuorisotyönohjaaja sijainen,
Reija Laine
040 148 4108
Srk-koti, vahtimestari, Liisa Hietamäki
040 769 5930
Seurakunnan sähköposti: ypaja.srk@evl.fi
Sähköposti suoraan henkilölle: etunimi.sukunimi@evl.fi
Kotisivut: www.ypajanseurakunta.fi

Ypäjän srk:n musiikkityö tiedottaa
Kanttori Kaija Saukkolan virkaansiunaus 25.9.2011.

essa hän patikoi Tolmin laavulle, jossa pidettiin nuotioilta 15
hengelle. Siellä totesin, että tuo
kanttorinkin työ on monipuolista. Välillä hän joutuu jopa jalkojaankin käyttämään, eikä vain
sormia ja ääntä. Tarkoitin tietysti
patikointia sinne kuntoradan toiselle puolelle. Heti joku vastasi,
että kyllä kanttori koko ajan jalkojaan käyttää, kun hän urkuja
soittaa. No, niinhän se tietysti
on soittaessakin, mutta silti pysyy paikoillaan penkin päällä.
Ypäjän Yön konsertista on tullut
hyvä palaute: kirkossa oli satoja

kuulijoita ja ääni oli kuin enkelin
ääni, kehui joku. Syyskuun viimeisenä sunnuntaina hänet siunattiin tehtäväänsä messun yhteydessä ja juotiin maistuvaiset
kahvit srk-kodilla. Asuntoasiakin järjestyi heti loppukesällä,
ja työmatka asunnolta kirkkoon
on tosi lyhyt. Sen lähemmäksi
ei enää voi päästä asumaan, ellei
muuta Saleen tai Siwaan. Toivotamme kaikki yhdessä siunausta
uudelle kanttorillemme.
Risto Ahti

Päivä jota en unohda koskaan

Maailman kuuluisin pylväs
Pohjois-Syyriassa
Tänä vuonna ovat Syyrian tapahtumat värittäneet tämän
tästä uutisia. Kansa on noussut
hallitsijaansa vastaan ja mielenosoittajia on ammuttu ja vangittu. Marraskuussa 2005 vierailin
Syyriassa, joka on täynnä mielenkiintoista historiaa. Tämä
useamman kerran Ramatussakin
mainittu maa tarjoaa vierailijoille historiallisia kohteita tavattoman paljon. Maan pääkaupunki
Damaskos on kristinuskon ja islamin syntypaikka siinä mielessä, että apostoli Paavali oleskeli
siellä pitemmän aikaa käännyttyään matkalla Damaskoon kristityksi. Samoin islamilaisuuden
pääajatukset kiteytyivät myös
siellä noin 700 vuotta myöhemmin.
Päiväkirjani kertoo 8.11.2005
olleen tiistai. Ilta puoleen matkaan Aleppoon, Syyrian pohjoisosiin. Siellä mielenkiintoisen
päivän lopussa väsyneitä matkalaisia odottaa Chahba Cham
-hotelli, ykkösluokkaa väittävät.
Sää on aurinkoinen ja neljän
miljoonan Aleppo vaikuttaa suurelta ja sekavalta. Nälkä saa kyytiä klo 20 tietämillä. Huoneesta
mahtavat näkymät valaistuun
kaupunkiin. Sanotaan Aleppon
olevan maailman vanhimpia
kaupunkeja ja väittävät sen olevan Lähi-idän Pariisin. Aamusella 9.11. mennään basaareihin,
joita on 12 km:n verran, ja on
pidettävä varansa, ettei pääse
niihin eksymään. Jo keskiajalla
täällä käytiin vilkasta kauppaa.
Kuljemme jalkaisin mahtavaan
mamelukkiajan linnoitukseen.
Juuri tuo paikka oli illalla kau-

niisti valaistu. Täällä kristityt
ovat vähemmistönä, mutta heitä
kyllä löytyy. Ihmettelen armenialaisen kirkon pihalla laattaa,
jossa kerrotaan turkkilaisten
tappaneen lähes kaksi miljoonaa armenialaista ensimmäisen
maailman sodan aikana. Turkki ei ole vieläkään tunnustanut
tapahtunutta. Toki nyt tiedän
asian, ja 24.4.2009 olen Armeniassa suurena surupäivänä vienyt
itsekin kukkia muistomerkille
runsaan puolen miljoonan ihmisen jonossa. Tapahtuma vei
aikaa kuusi tuntia. Ja erikoinen
oli Baron-hotelli, jossa aikanaan
Agatha Christie kirjoitti kuuluisia salapoliisiromaanejaan. Illalla mentiin illalliselle siihen komeaan valaistuun linnaan. Osa
kaduista oli varsin pimeitä, ja
tiiviisti oli ryhmässä kuljettava,
ettei eksyisi. Ja sitten aamulla
varhain 10.11 Aleppon lähellä
sijaitsevaan St. Simoniin, josta
näkymät kaukana oleville Turkin
puoleisille vuorille. (Tänä vuonna 2011 ovat sillä alueella tuhannet syyrialaiset paenneet Syyrian armeijaa. Maailma on kova
paikka miljoonille ihmisille.)
Menemme katsomaan ihmeellistä basilikaa ja siellä olevaa maailman kuuluisinta pylvästä, josta
nykyisin vain tynkä jäljellä.
Lähi-itä oli 400-luvulla monenlaisten uskonkiihkoilijoiden
tyyssija. Lukemattomat profeetat saarnasivat kuulijoilleen
parannusta. Heistä kuuluisin oli
Simon Styliitta, joka saavutti
kuuluisuuden äärimmäisellä askeesillaan. Eletään 400-luvun
alkupuoliskoa. Islamin syntyyn

oli vielä 200–300 vuotta. Luostarielämä kukoisti. Monet munkit menivät yksinkertaisessa elämässään äärimmäisyyksiin. Eräs
Simon oli jopa paastotessaan
muurannut itsensä kammioon,
kunnes sitten hänet löydettiin ja
vuode kuhisi syöpäläisiä kauhean lemun keskellä. Vaatteetkin
olivat tarttuneet ihoon kiinni.
Luostarin apotilla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin karkottaa
uskossaan fanaattinen Simon
luostarista. Lopulta Simon (Simeon) valitsi 18 metriä korkean pylvään asuinpaikaksi. Sen
huipulle hän asettui asumaan
ja siellä hän seisten rukoili yötä päivää. Simon Styliitta oli
pylväänsä huipulla melkein 40
vuotta, mikä on Guinnessin ennätysten kirjan mukaan maailmanennätys. Ja tuskin sellaista
rikkoo kukaan. Tungos pylvään
ympärillä oli valtaisa. Kerrotaan
erään piispan melkein tukehtuneen väen keskellä yrittäessään
turhaan päästä pylvään juurelle.
Ihmiset anoivat parannusta ja
jotkut pyysivät jopa lasta. Toiveita oli paljon. Myöhemmin
säilyttääkseen mielenrauhansa
Simeon kielsi naisia tulemasta
lähelle pylvästä. Hän ei halunnut nähdä edes äitiään. Ja kun
äiti yritti kiivetä pylvään viereen
muurin yli, astinkivi irtosi ja äiti
putosi kuolleena maahan.
Eräänä päivänä vuonna 459
Simeon lyyhistyi kasaan kesken
rukouksen ja liikettä ei nähty
moneen päivään. Vihdoin joku kiipesi katsomaan, miten
pylvään nokassa voidaan. Pylväspyhimys oli kuollut rukous-

asentoon 69-vuotiaana. Eräs
maailman kummallisuuksista
oli näytelmänsä esittänyt pylväännokassa melkein 40 vuotta.
Myöhemmin paikalle rakennettiin komea basilika. Nykyisin
paikalla on komeita muureja ja
tuo pylväs on vain tynkä. Maanjäristykset ovat vaurioittaneet
aluetta useampaan kertaan.
On kaunis kirkas aamupäivä
ja istun yksin tuon pylvään tyngällä. Mietin näitä ihmeellisyyksiä. Sitten avaan kännykkäni ja
katson, onko postia tullut tekstiviestien muodossa. Ja Liisa vaimo lähettää viestin: teatteriohjaaja Paavo Liski on kuollut. Minulta pääsee kyynel ja toinenkin.
Ja alan muistella yhteisiä vuosia.
Ihmeellisen hyviä näytelmiä sai
Paavo aikaiseksi. Toisenlaisia ne
olivat, mitä tuolla pylvään nokassa asuskellut Simon Styliitta 1600 vuotta aikaisemmin sai
aikaiseksi. Jotkut jo huutelevat
minulle, että ala tulla, sillä sinua
on jo odoteltu bussiin. Sanoin
että on sattunut ikävä kuolemantapaus. Bussi hiljenee hetkeksi.
Sitten sanoin että Paavo Liski
on poistunut keskuudestamme.
Ja niin syntyi keskustelua Paavosta.
Ja ajamme Latakiaan Välimeren rannalle. ja ennen sitä poikkeamme Ugaritiin, joka löytyi
80 vuotta sitten. Ilmeisesti tämän
Ugaritin oli aikanaan tuhonnut
tsunami. Siellä syntyi 3000 vuotta sitten eräs maailman vanhimmista kirjoitussysteemeistä. Seuraavan yön valvon mahakivussa
ja Paavoa muistellen.
Risto Ahti

Nuorten laulu- ja soitinryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo
17.30–18.30 (16.11. jo klo 17.00). Harjoitellaan mm. Gospeltyyppisiä lauluja, myös omien soittimien kanssa.
Kaiken kansan lauluryhmä kokoontuu yleensä torstaisin klo
17.00–17.50 ennen kirkkokuoroa. Lauletaan yksiäänisiä laulukappaleita, tervetuloa rohkeasti mukaan!
Kirkkokuoro kokoontuu torstaisin klo 18.00–19.30. Kirkkokuoro kutsuu mukaan toimintaansa uusia innokkaita laulajia.
Olet sydämellisesti tervetullut näihin tarjolla oleviin ryhmiin SRK-kodille!

Tervetuloa musisoimaan !!!
Tiedustelut kanttorilta puh. 040 146 5274.

Ypäjän seurakunnan nuorisotyö
Marraskuu 2011

pe 4.11. NUORTEN ILTA srk-kodilla / Sumpussa
klo 17.00–19.00 (riparilaisille illasta merkintä).
la 12.11. METALLIMESSU Loimaan kirkossa
(lisätietoja tässä lehdessä).
ti 22.11. ISOSKOULUTUS
srk-kodilla/Sumpussa klo 18–19.30.
pe 25.11. NUORTEN ILTA
srk-kodilla/Sumpussa klo 17–19.00
(riparilaisille illasta merkintä).
Nuorisotyönohjaaja Reija Laine
040 148 4108 reija.laine@evl.fi
facebook: Reija Nuorisotyönohjaaja Ypäjän Seurakunta

Paavo Liskin teatterissa opittua
Olen ollut monissa edesmenneen
teatterineuvos Paavo Liskin ohjaamissa esityksissä näyttelijänä.
Usein totesimme, että jokaisen
papin olisi saatava teatteriohjaajan käsittelyä. Itse muistelen näitä vuosia suurella lämmöllä.
Erään kerran teatterineuvos
Liski oli vaimonsa kanssa vetämälläni Toksovan-Kelton-Kupanitsan retkellä. Pietarissa bussista meni tuuletushihna poikki ja
sen vaihtaminen vei oman aikansa. Nälkäiset matkalaiset hieman
harmittelivat keskeytynyttä matkaa. Siihen Paavo Liski totesi,
että ympärillämme on ilmaista
teatteria vaikka minkälaista ja alkoi selostaa ihmisten kävelytyylejä. Siinä on vanha mies, jonka
askeleissa sota näkyy. Siinä taas
nuori mies, joka reippaasti pyrkii eteenpäin tietämättä historian tuskista. Päätin itse kiertää
juosten muutaman korttelin ja
jalkakäytävällä bussin kohdalla
painelin pikajuoksua. Sitten sain
tietää, että bussi on kunnossa ja
matka jatkuu. Menin autoon, ja
naurua piisasi ihmisillä. Jotkut
harmittelivat, että teatteriesitykset loppuvat ja päästään hotelliin. Tunti oli mennyt nopeasti.
Evakko-oopperassa esitin
Muolaan rovasti Toivo Rapelia. Eräässä kohtaa oli vietävä
sanomaa kaatuneesta pojasta.
Jostakin syystä kohtausta oli
useampaankin kertaan harjoiteltava. Sanoman esittäminen ei
ollut helppoa. Toisaalta emäntä
ortodoksina oivaltaa ja sanoo lu-

terilaiselle papille: ”En mie uso
teidän Jumalaan.” Papin ei sovi
suuttua vaan nöyrästi ottaa vastaan ryöpytys. Pappia oli helppo
näytellä, mutta surusanoman vieminen ja läsnäolo näytellenkin
ottivat voimille. Toinen surusanoma vietiin hämäläisemännälle.
Siinäkin pappia nöyryytettiin:
”Te vain itkette sitä, että teiltä on
jokin Karjala viety, mutta nyt minulta vietiin kokonainen poika.”
Evakko-oopperassa oli myös
räjäytyskohtauksia. Tuttu isäntä
rippikouluikäisen poikansa kanssa oli niitä suorittamassa. Erään
kerran mies kuiskasi korvaani,
että painan nallin räjäytykseen
hieman aikaisemmin kohdallasi,
jos et kunnolla kohtele poikaani
rippikoululeirillä. Ja poikaa hieman kauempana hymyilytti. Se
kesäleiri meni hienosti.
Sampo-oopperassa ollessani
noin kymmenen metrin korkeudessa Ukko Ylijumalana komealla kaarella jossa ei ollut
minkäänlaista kaidetta, saattoi
minulla olla hieman huimausta
varsinkin kun ei ollut silmälaseja
päässäni. ”Kyllä siihen korkeuteen tottuu”, sanoi Liski. Ja kyllä totuin jopa niin rennosti, että
katsoja jopa hihkaisi pelossaan:
”Herra Jumala. Nyt se putoaa!”
Tai erään kerran huuto: ”Nyt kyllä jää Ypäjä ilman kirkkoherraa!”
Eipä ole vieläkään jäänyt ilman.
Tai erään kerran: ”Eks sää nyt
näe että ei se mikään herra Jumala ole, vaan Ukko Ylijumala.”
Risto Ahti
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Haluaisitko askarrella
joulukortteja
seurakunnan käyttöön?
Tule mukaan kaikille avoimeen askarteluiltaan
to 24.11. klo 17 – n. klo 20 srk-kotiin.
Voit olla haluamasi ajan, tai tulla vasta myöhemmin
illalla mukaan. Pikkusyötävää tarjolla.

Keijo Leppänen – m onen
toiminnan mies Saarikosta

KAIKKI NUORET MUKAAN METALLIMESSUUN
LOIMAAN KIRKKOON 12.11.2011!
Reissu on ilmainen ja kyyti lähtee srk-kodin pihalta
klo 17.00 ja paluu n. 20.00. Messu alkaa klo 18.00.
LISÄÄ INFOA METALLIMESSUSTA LÖYDÄT
NETISTÄ www.metallimessu.com
Rippikoululaiset saavat messusta merkinnän.
ALUSTAVAT ILMOTTAUTUMISET REIJALLE
SÄHKÖPOSTILLA, PUHELIMITSE TAI
FACEBOOKISSA viim. ma 7.11.2011 mennessä.
reija.laine@evl.fi 040 148 4108
Facebook: Reija Nuorisotyönohjaaja Ypäjän Seurakunta

Kanta-Hämeen
poliisilaitos

Turvallisuusnurkka
Talvi tulee – uskokaa tai älkää!
Joinakin vuosina tähän aikaan on
jo ollut lumi maassa ja pakkaskelejä. Nyt kuitenkin ainakin meikäläisen pihassa monessa puussa
ovat lehdet vielä aivan vihreitä.
Vaan kyllä se talvi sieltä tulee.
Toivottavasti ei kuitenkaan pääse
yllättämään kun joka vuosihan se
on tähänkin asti tullut.
Talven tuloon kannattaa varautua oikeastaan ihan ajatuksella. Helpommin tulee muistettua
tyhjentää kasteluletku ja laitettua johonkin sisälle odottamaan
kevään kastelutarpeita. Toinen
suunta asioista tahtoo jäädä helpommin unohduksiin ja sitten
tulee helposti myös niitä suomalaiskansallisia ärräperäisiä sanoja
käyttöön kun se talon ainoa lumikola on ulkovarastossa metrin
hangen takana. Nyt onkin juuri
oikea hetki ajatella viime talvea;
mitäs kaikkea me taas tarvittiinkaan silloin kun oli paljon lunta
ja pakkasta. Jos näihin meteorologeihin on uskomista, on taas
tulossa ihan oikea talvi. Autosta
kannattaa tarkastaa jäähdytysnesteen pakkaskestävyys, akun
kunto ja tietenkin ne valot. Nyt
jo moni lähtee aamulla töihin
pimeässä ja palaa kotiin ihan yhtä pimeässä. Silti tosi paljon on
liikenteessä autoja, joista puuttuu jopa molemmat lähivalot
ja pelkät parkit eivät oikein ole
enää pimeän ajan näkemiseen
suunniteltu varustus. Ja nyt voi
jo hyvällä mielellä vaihtaa myös
ne talvirenkaat alle, jotta se talven ensimmäinen liukas keli ei
pääse yllättämään. Jos auto lipeää aamuliukkaalla luiskaan,
menee rahaa aina enemmän kuin
sen rengassarjan verran. Ja joka
tapauksessa taas keväällä ajetaan
monta viikkoa ihan sulia kuivia
teitä, eikä satu yhtään.
Myös talossa kannattaa miettiä asioita talven varalle. Kaikki
pihavalot ja valot myös sisällä
tarkastetaan. Ja kaivellaan tosiaan ne lumilapiot, harjat ja kolat
johonkin sellaiseen paikkaan,
että ne ovat sen tarpeen tullessa helposti otettavissa käyttöön.
Kun sitten kylmät alkavat, alkaa
myös ns. varsinainen lämmityskausi. Silloin lämmitetään taas
sellaisia uuneja ja takkoja, joita ei ole talven jälkeen tarvittu.
Vaikka nuohooja olisikin käynyt
kesän aikana, on tarpeen noin silmämääräisesti tarkastaa, että se-

kä tulisija että piippu ovat edelleen hyvässä kunnossa. Ja vaikka
tehdä koepoltto, jotta näkee, että
varmasti toimii hyvin. Puita talven varalle moni on kerännyt ja
laittanut liiteriin ja kuka mihinkin. Oleellista puiden polttamisessa on, että polttaa ainoastaan
kuivaa puuta. Puita kannattaa
aina lämmityksen aikana tuoda
jo seuraavan lämmityskerran tarve johonkin sisälle lämpiämään.
Jos puun palamisenergiasta menee iso osa puun kuivumiseen,
ei lämmityksestä jää paljonkaan
hyödyksi. Hurjemmillaan kuulee
tulisijasta sellaisen sihinän kun
puusta vapautuu melkein vettä!
Tällaisten puiden polttamisessa ei ole mitään järkeä eikä siitä
paljon jää lapsille kertomista.
Normaalien tilanteiden lisäksi kannattaa uhrata pari ajatusta
myös sellaisille ei-toivotuille
tapahtumille. Viime talvenakin
useammassa rakennuksessa jäätyivät vesijohdot. Sellaisessa tilanteessa on ensiarvoisen tärkeätä tietää, missä on talon veden
ns. talosulku. Jos vesimittari on
jäätynyt halki, ei veden katkaiseminen talon sisältä enää riitä
vaan vesi pitää saada katkaistua
suoraan talojohdosta. On melkoisen hidasta hommaa yrittää
löytää vesisulku jos paikasta ei
ole mitään tietoa. Ypäjän pojatkin putsasivat yhden ison tontin
kokonaan lumesta ennen kuin talon vesisulku löytyi. Ja koko ajan
meni tietenkin vettä asuntoon…
Vähän samanlainen vaikkakaan
ei ihan noin hankala, on tilanne,
jossa sähköt katkeavat. Pakko
antaa tunnustusta Sallila Energialle siitä, että Ypäjällä sähkökatkot ovat yleensä tosi lyhyitä.
Vaan eihän sitä koskaan tiedä.
Sen vuoksi on hyvä olla jossakin
helpossa paikassa taskulamppu
tai jokin muu paristovalaisin ja
muutamia kynttilöitä, jotta näkee
edes liikkua asunnossa. Ja nämä asiat käydään tietenkin koko
perheen kanssa läpi, jotta aina
onnistuu oli kotona sitten kuka
tahansa porukasta.
Nautitaan siis vielä hienoista syyspäivistä hyvillä mielin ja
varaudutaan sopivalla asenteella
tulevaan talveen!
Syysterveisin

Mikko Malin
palomestari

Keijo Leppänen syntyi vuonna 1953 Pohjois-Karjalassa
Kiihtelysvaaran kunnassa,
nykyisen Itä-Suomen läänin
Joensuun kaupungin Kiihtelysvaaran kirkonkylän syrjäisellä
laidalla Uskalissa. Sieltä hän
muutti vanhempien mukana
Pyhtäälle Kaakkois-Suomeen
ja edelleen rantareittiä Lahteen, ”Suomen Chicagoon”.
Siellä alkoi varhaislapsuudessa
vapaaehtoistyö 11-vuotiaana
kerhonohjaajana.
Monivaiheisten reittien
kautta Keijo päätyi pääkaupunkiseudulle Helsinkiin, missä sitten kuluikin nuoruusaika
erilaisine kuvioineen. Vapaa-

ehtoistyössä Lazarus-ritarien
ylläpitämässä huumeambulanssitoiminnassa kului nelisen
vuotta. Tässä vaiheessa tuli
teatteri lisääntyvässä määrin
mukaan kuvioihin, joskin Keijo oli jo pikkupoikana Lahden
kaupungissa ollut Karirannan
kesäteatterin Pikku Pietarin
piha -nimisessä näytelmässä
apupoikana eli hevosenhoitajana. Helsingin aikaan sisältyi
teatterityö jopa ihan pienellä
palkkiolla Operettiteatterissa
Soutustadionin näyttämöllä
Hilkka Kinnusen ankarassa
mutta niin lempeässä ohjauksessa. Helsingin Kaupunginteatterin kesäteatteripuolikin

tuli tutuksi usean kesän osalta.
Myös seurakunnallinen työ
jatkui Helsingissä poikatyönohjaajana, leirien vetäjänä, isosena ym. Monenlaisia hommia
tuli tehtyä niin seurakunnan
vapaaehtoistyössä kuin työelämässäkin. Sitten tuli myös aika siirtyä vanhempien hoteista
omaan elämään, vaikka eipä
tuo elämä niin sidottua ollut
vanhempienkaan kanssa eläessä. Helsingistä Keijo muutti
Mäntsälään ja sielläkin hän oli
mukana teatterissa. Tässä vaiheessa taisi tulla mukaan kuvioihin myös politiikka, joka on
edelleen yhtenä osana hänen
elämäänsä.
Työelämä on kuljettanut
Keijo Leppästä monenlaisissa
työtehtävissä ja töiden mukana
välillä asuinpaikkakin vaihtui,
koskapa hän oli saanut peräti
asuntoedun työpaikan mukana.
Valtio, kaupunki ja yksityiset
ovat olleet työnantajina hänen
elämänsä varrella. Pitkäaikaisin työnantaja on ollut Posti, ja
melkein 30 vuotta tulikin postihommia tehtyä.
Vuonna 1997 Leppäsen
perhe muutti Mäntsälästä Ypäjälle. Saarikko on viihtyisä
paikka asua ja sieltä on lyhyt
matka niin Loimaalle kuin
Forssaankin, puhumattakaan
Jokioisista, missä on tämänhetkinen työnantaja sekä yksi
harrastustoiminnan kohteista,
Kyläsepän teatteri Luodesuolla. Postivuosien jälkeen Keijo Leppänen suoritti vuosina
2007–2008 suntion ammattitutkinnon Turun Kristillisessä
opistossa. Työkseen hän tekee
tällä hetkellä kuitenkin taksinkuljettajan vaihtelevia tehtäviä. Ainakin asiakkaat ovat
vaihtelevia.

Keijo Leppäsen harrastusmaailma on aika kirjava, ehkä
monen mielestä liiankin kirjava. Hänen kaltaisiaan aktiivisia toimeen tarttujia kuitenkin
tarvitaan, jotta yhdistyksien,
yhteisöjen ja harrastuspiirien toiminta jatkuisi vireänä ja
kotiseutumme säilyisi elinvoimaisena. Tällä hetkellä Keijo
Leppänen on Ypäjän kunnanvaltuutettu sekä vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja,
Ypäjän seurakunnan kirkkovaltuutettu ja diakoniavastuuryhmän puheenjohtaja. Vanhusneuvostossa hän edustaa
vapaa-aikalautakuntaa. Lisäksi
hän kuuluu eri johtokuntiin,
mm. Hyrsynseudun Kyläyhdistyksen johtokuntaan, hän
on Ypäjän Kotiseutuyhdistyksen sihteeri, Eläkeliiton Ypäjän yhdistyksen puheenjohtaja,
Keskustan Ypäjän Eteläisen
paikallisyhdistyksen puheenjohtaja ja Ypäjän kirkkokuoron
puheenjohtaja. Lisäksi hän on
kannattajajäsenenä Karjalaisseurassa, Ypäjän Yllätyksessä
ja Sotaveteraaneissa. Hänet on
valittu vuoden 2010 Ypäjän
Pertuksi ja viimeisimpänä mutta ei vähäisimpänä hänet on
kutsuttu Lions Club Forssan
leijona-veljeksi.
Vapaaehtoistyö on kuulunut keskeisesti Keijo Leppäsen elämään. Myös teatteri,
musiikki ja kotiseututyö merkitsevät hänelle paljon, mutta
kaiken muun ohittaa kirkkaasti
ja vauhdilla koti ja kodin omat
monitoimihengettäret, voiman
ja energian antajat: vaimo Päivi ja tytär Suvi sekä karvaiset
nelijalkaiset symppikset Ipa ja
Jysky.
Maurits Hietamäki

Paluu nuoruusaikoihin Ypäjällä
Sain yllätyskutsun 50 vuoden takaisiin muisteloihin. Marja-Liisa
Vaittinen nyk. Laine kutsui minut, entisen opettajansa, Ypäjälle.
Siellä rippikoululaiset viettivät
ripillepääsynsä 50-juhlia. Tätä
ikäpolvea oli ensimmäinen luokka, jota opetin Perttulan koulussa.
Oppilaani olivat silloin kansakoulun neljännellä luokalla.
Saatuani kutsun palautin elävästi mieleen silloisen luokkani,
ja sainkin paperille useita nimiä.
Odotin innolla entisten oppilaiden tapaamista, jotka nyt olivat n.
65-vuotiaita. Tapahtuma oli sunnuntaina 21.8. Kokoonnuimme
jumalanpalvelukseen Ypäjän kirkkoon, minulle ennestään tuttuun.
Kirkossa tähyilin tunnistaisinko
ketään, mutta näin vain outoja
ihmisiä. Jumalanpalveluksen jälkeen kaksi luokan oppilasta laski
sankarihaudoille kukkalaitteen.
Yllätyksekseni näin sukulaisia,
jotka tiesivät tulostani. Tapaaminen heidän kanssaan oli lämmin,
ja valokuvia otettiin.
Menimme upealle, suorastaan
pramealle seurakuntatalolle muisteloihin. Kahvia juodessa päästiin keskustelun ja tutustumisen
alkuun. Olin pettynyt, kun paikalla oli vain viisi tyttöä ja kaksi
poikaa. Kun kerran oltiin hevospitäjässä, kirkkoherra Risto Ahti
kertoi kaksi juttua hevosista. Lopun ajasta me muistelijat vietimme keskenämme. Jokainen kertoi
vuorollaan itsestään. Oli mielen-

kiintoista kuulla oppilaitteni elämästä, mitä he olivat opiskelleet
ja työkseen tehneet sekä heidän
perheistään. Teimme Marja-Liisan
kanssa myös hautausmaakierroksen. Kävimme sukulaistemme ja
kahden entisen oppilaan haudalla.
Marja-Liisan kanssa teimme
Ypäjällä kotiseutukierroksen.
Keskellä kylää komeili hevospatsas, ympäristö näytti hyvin
hoidetulta ja siistiltä. Kiertoajelu toi mieleen vanhoja muistoja,
mutta myös pitäjän uudet näkymät miellyttivät silmää. Entinen
puukoulu oli hyvällä maulla entisöity pitsi-ikkunoineen, se näytti
veistoksellisen kauniilta. Minulle
kerrottiin, että tiilirakennuskin oli
tyylikkäästi saneerattu. Pisteenä
iin päällä olivat vanhuksille rakennetut asuintilat. Yhteisössä oli
ajateltu viihtyvyyttä monipuolisesti, kaikki tarpeelliset palvelutkin olivat lähellä. Tällaisessa ympäristössä minäkin voisin viettää
vanhuuteni. Jatkoimme matkaa
Marja-Liisan kotitaloon, jota piti nuorempi veli Pauli, myöskin
entinen oppilaani. Hyvin hoidettu
talo pihoineen kiinnitti huomiotani. Lähtiessämme kotimatkalle
kohti Kangasalaa ihailimme vielä
hyvin hoidettuja syksyisiä peltoja
ja näkymiä.
Saamani kutsu ja kaikki mitä näin on suuren kiitoksen aihe.
Oli vahva kokemus palata Ypäjän
muistoihin.
Ritva Siren, ent. Lammi

Ypäjänkylän Maa- ja kotitalousnaiset pelaavat lentopalloa kesäisin
keskiviikkoiltaisin Katinhännän kentällä. Kahtena kesänä (2010 ja
2011) he ovat todistaneet outoa luonnonoikkua, sateenkaarta väärinpäin taivaalla. Ihmeen on onnistunut kuvaamaan kummallakin kertaa
Sirkka Rinne. Onkohan kukaan muu huomannut kyseistä ilmiötä?
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”Vapaaehtoisuus voimana
Vanhusten viikkoa vietettiin
2.-9.10.2011 ja teemaksi oli
Vanhustyön keskusliitto valinnut ”Vapaaehtoisuus voimana”. ”Suomalaisella vapaaehtoistyöllä on pitkä historia. Se
on ollut suuri voimavara aina.
Itsestään meteliä pitämätön ja
läsnäoleva. Kun maa on noussut köyhästä reunamaasta hyvinvointiyhteiskunnaksi, on
vapaaehtoistyöllä ja sitä tekevillä järjestöillä ollut merkittävä rooli. On kyetty havaitsemaan ihmisten tarpeita ja toimimaan niiden mukaan, Tässä
on haastetta tulevaankin: uudet
sukupolvet toimivat ainakin
osittain toisin tavoin. Miten
turvata vapaaehtoisuuden elävyyys!” toteaa Pirkko Karjalainen, Vanhustyön keskusliiton
toiminnanjohtaja.
Aurinkoisena syyspäivänä
seurakuntakodin sali täyttyi
juhlakansasta kun vanhustenviikon ohjelmallista iltapäivää
vietettiin 5.10.2011 Ypäjän
seurakuntakodilla. Tervehdyssanat lausui tilaisuuden juontaja Keijo Leppänen ja sen
jälkeen Ypäjän eskarilaiset lauloivat syksyistä pihlajan marjoista ja värikäistä lehdistä sekä muistuttivat meille, kuinka
tärkeä on ystävyys. Esitysten
jälkeen meille kaikille mais-

Jokiläänin opistolaisyhdistys ry:n

teatterimatka

lauantaina 17.12.2011
näytös alkaa klo 14.00 Hämeenlinnan Teatterin päänäyttämöllä
Hinta: 54 euroa ryhmät ja eläkeläiset, 52 euroa opiskelijat, varusmiehet ja lapset (hinta laskettu 50 lähtijän mukaan). Opistolaisyhdistyksen jäsen saa 5 euron alennuksen.

Ypäjän eskarilaiset jännittämässä esityksen alkua.

tui maittava Ypäjän kunnan ja
seurakunnan tarjoama lounas.
Juhlan musiikillisesta puolesta
vastasivat eskarilaisten lisäksi Keijo Leppänen ja Kauko
Hyytiäinen sekä kanttori Kaija
Saukkola.
Juhlapuhujana esiintyi vapaaehtoistyöntekijä Sirkka
Ursin. Hän kertoi omia kokemuksiaan ja ajatuksiaan vapaaehtoistyöstä. Sirkka käy säännöllisesti laulattamassa palve-

Juhlaväkeä.

lukeskuksen väkeä ja kertoi
olevansa aina iloinen yhteisen
lauluhetken jälkeen. Vapaaehtoistyössä toteutuu tuttu lause
”antaessaan saa”. Sirkka sanoi,
että on mukavaa kun saa tehdä
oman osansa ja ihan vain omana itsenään. Sirkan kautta välittyi positiivinen ja iloinen kuva vapaaehtoistyöstä mukavine
yhteisine hetkineen. Lopuksi
Sirkka Ursin lauloi tunnetun
Ystävän laulun ja halusi muis-

Syntymäkotini oli ja on Loimijoen törmällä Levän kylässä, siinä hevosjalostuslaitosta
vastapäätä. Aivan naapurissa
könötti Mari-mamman syntymäkoti Tuomola. Siinä asuivat
hänen veljensä Erland eli Ellu
ja vaimo Hilda eli Tilda. Elelivät hiljaista elämää ketään häiritsemättä. Hoitivat maitaan,
lehmiään, sikaansa ja ikäloppua valakkaa. Heidän poikansa
Olavi lähti jo nuorena Helsinkiin ja opiskeli poliisiksi. Toinen poika Eero otti kirveen käteensä ja ryhtyi timpuriksi. Kesälomillaan Olavi perheineen
hurautti koppanokka-Skodallaan Ypäjälle Tuomolaan. Minä sain heidän Heikki-pojastaan leikkikaverin. Heikistä oli
jo tullut sen verran stadilainen,
että ei suostunut juomaan maitoa ennenkuin Tilda oli sen pihakaivossa jäähdyttänyt.
Silloin sain myös ensimmäisen kerran heidän kyydillään matkustaa ihmeiden
kaupunkiin Helsinkiin. Olin

tuttaa, että ystävät ovat niitä,
jotka pysyvät ja auttavat.
Hanna Hakalan pitämän
loppuhartauden jälkeen nautimme vielä lopuksi makoiset
kakkukahvit. Kiitos vanhusneuvostolle, kunnalle ja seurakunnalle sekä esiintyjille ja
kaikille osallistujille mukavasta iltapäivästä!
Taina Haavisto ja
Hanna Hakala

klo 12.00
klo 12.20
klo 12.30

Teatterin jälkeen syömme Kerhoravintola Seiskassa. Ruokana
on keitto + leipälajitelma ja leikkeitä, jälkiruuaksi hedelmäsalaattia ja jäätelöä. Ilmoittautuessa pitää valita keittovaihtoehto.
Ilmoittautua voi suoraan internetin kautta osoitteessa:
https://www.opistopalvelut.fi/jokilaani/
Ilmoittautuminen, Pikahaku, Kirjoita kurssinumero 000100
(kalakeitto) ja 000101 (lihakeitto) täytä lomake ohjeiden mukaan. Ilmoittautumisen nettiin voit tehdä myös opiston toimiston kautta, viimeistään 16.11.: Jokiläänin kansalaisopisto,
p. 03-4182402.
Hämeenlinnan Teatterin juhlanäytös!
Niskavuori – Loviisan tarina
”Oliko Niskavuori kaiken tämän arvoinen”, joutuu Loviisa viimein kysymään. Hän, Niskavuoren emäntä, on kerran vannonut petolliselle miehelleen, että ”hän ainakin tulee elämään
niin että häneen ja Niskavuoreen katsotaan ylöspäin.” Arvostusta ja valtaa Loviisa saakin, mutta valta on vaikea pidettävä.
Aina se ei onnistu rehellisin keinoin, varsinkin kun Niskavuoren miehiä vievät toiset naiset ja viina. Loviisan rukoukseen
”anna minullekin rakkautta”, ei vastaa kukaan ja niin jäljelle
jää vain Niskavuori. Niskavuori, joka antaa paljon mutta vie
vielä enemmän.

Ja lopuksi hyvät kahvit!

Wäärin käsityksiä
Olavin koppanokka-Skoda

Aikataulu:
Humppila, Lamminkulma
Ypäjä, liikenneympyrä
Jokioinen, S-marketin parkkipaikka

hypätä Skodan ikkunasta ulos
kun raitiovaunut ohittivat toisiaan. Luulin niiden törmäävän.
Tullinpuomin liikennepoliisi
otti heinätukon puskurista kun
maalaiset tulivat kaupunkiin.
Sellainen oli vilske ja säpinä,
että vannoin etten koskaan milloinkaan tänne enää tule. Mutta kuinkas kävikään?

Gunnarin kanssa kalassa

Synnyinkotini suuren peltoaukean takana sijaitsi myös
siirtolaisten taloja. Toista puolta kylää nimitettiin Isopelloksi:
Isopellolla oli 5 taloa. Suurin
ja mahtavin oli Lassila, jota
kyläläisten sanoin hallitsi rusthollari Veikko Rämö. Gunnar
asui joenrantatalossa Lassilan
alapuolella olevalla luhdalla.
Gunnari oli viimeisen päälle
kalastaja ja metsästäjä. Kerran
sorsametsällä veneestä noustessa oli haulikko lauennut ja
vienyt Gunnarilta käden olkapäähän asti. Sujuihan se
metsästys ja kalastus yhdellä kädelläkin. Sonnanajossa
Guntsi sitoi pitokäden puolel-

le remmin ja kuormasi lantaa
toisella niin, että muut eivät
perässä pysyneet. Olimme kerran Loimijoella kalassa kun
Gunnar sattui paikalle. Olimme jo lähdössä, koska madot
loppuivat. Gunnar sanoi, että
ei pojat vielä. Otti ongen ja
ilman matoa pelkällä koukulla alkoi napsia suuria ahvenia
rannalle. Ihmeemme oli suuri.
Gunnar opasti, että kun parven
kohdalle sattuu, niin nälkäinen
kala tarttuu mihin vaan. Lopun
aikaa kalastimme koukuilla ja
kalojen silmillä ja yhä tuli kalaa.
Pärekattokilpailussa Gunnar
ei voittajaansa löytänyt yhdellä kädelläkään. Hän otti rivin
nauloja suuhunsa. Pisti naulan
vasaran hamarapuolelle ja iski
naulan päreeseen lähes läpi asti. Sitten vaan yksi isku perään,
ja se oli siinä, olipa vasara millainen matonuija tahansa.
Keijo Wääri

Levän koulun 3-6 -luokan oppilaat
iloitsevat uudesta korkeushyppypatjasta.

Suurkiitokset kaikille oppilaille, vanhemmille ja koulun henkilökunnalle
työstä, jonka olette tehneet tavoitteen saavuttamiseksi. Yhteistyössä onvoimaa!
Levän koulun vanhempainyhdistys
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Your Move – liikutaan!
ku eli hooveri, sokkolabyrintti,
jumppapallo-viesti, käsi-jalka
-viesti ja pallon heitto. Tapahtuma huipentui ryhmien omiin
tansseihin jotka he suunnittelivat pisteiden välillä.
Jokaisesta lajista annettiin
pisteitä ja eniten pisteitä saanut
ryhmä voitti joko leikkimielisen kisan. Voittajaksi selviytyi
opettajien joukkue!

Koko liikuntapäivä sujui
hyvin, eikä suurempia kommelluksia tapahtunut. Mooverit olivat tyytyväisiä tapahtumaan ja saivat kiitosta koko
koululta. Tämä liikunnallinen
päivä oli mukavaa vaihtelua
tavallisiin koulupäiviin.
Teksti Veera Sulantola ja
Ella Honkanen
Kuvat Heta Ahonen

Ysiluokan mooverit :)

Tiistaina 11.10. Petunkaaressa,
Kartanon koulun oppilaat viettivät mahtipäivän Your Move
-tapahtuman merkeissä.
Tänä syksynä osa Kartanon
koulun yhdeksäsluokkalaisista
suunnitteli upean liikuntatapahtuman, Erikoiset Olympialaiset, yhdessä Nuoren Suomen mooverin Birgit Jalosen

kanssa. Ideana oli saada koko
koulu liikkumaan, opettajat
mukaan lukien. Tapahtumassa
oli kuusi liikunnallista pistettä
joita yhdeksäsluokkalaiset ohjasivat.
Muut oppilaat ja opettajat
oli jaettu ryhmiin jotka kiersivät pisteeltä pisteelle. Lajeja
oli tukkimiehen humala, lank-

Opettajien voittajajoukkue tukkimiehen humala -rastilla.

Nikon joukkue
käsi-jalka -viestissä.

Siljan keltainen joukkue posettaa.

Palkintojen jako.

Kanta-Hämeen ensimmäinen
energiatoimisto aloittaa HAMKissa
Miten sähkönkulutusta voidaan kotona vähentää? Entä
mistä löytyisi työmatkoille
kimppakyytiläisiä, jotta yksityisautoilu vähentyisi? Näihin
ja moniin muihin kysymyksiin
tullaan tarjoamaan vastauksia Hämeen energiatoimisto
BioPointissa, joka aloittaa toimintansa Hämeen ammattikorkeakoulun Forssan yksikössä
syksyn 2011 aikana. Energiatoimisto on lajissaan KantaHämeen alueen ensimmäinen.
Energiatoimiston toiminta
alkaa Hämeen ammattikorkeakoulun Forssan yksikössä
(Wahreninkatu 11) järjestettävällä sähkönkilpailutuksen
teemaillalla 18.10. klo 18. Tiedotusvälineenne edustajat ovat

tervetulleita osallistumaan tilaisuuteen.

Energianeuvontaa
kuluttajille
opiskelijavoimin

Muita tapahtumia ja toimintaa syksyn aikana ovat muun
muassa taloudellisen ajon ilta,
omakotitaloasujille suunnattu
uusiutuvan energian ilta ja kotitalouksien sähkönkulutuksen
seurantaprojekti.
Hämeen energiatoimisto
BioPoint tulee tarjoamaan jatkossa kuluttajien energianeuvontaa. Energiatoimistossa
toiminnasta vastaavat opetushenkilökunta ja neuvontatyön
jalkauttajina toimivat kestävän
kehityksen koulutusohjelman

opiskelijat. Toiminta painottuu
aluksi tiedotukseen ja tiedon
välittämiseen. Muiden energiatoimistojen tapaan kuluttajien
energianeuvonta on maksutonta. Tulevaisuudessa toiminta
voi laajentua myös yrityksien
ja maatilojen energianeuvontaan.
BioPointissa alkava toiminta tulee poikkeamaan tähänastisista energiatoimistoista,
siten että toteutus nivoutuu
osaksi ammattikorkeakouluopintoja.
– BioPoint poikkeaa perinteisestä energiatoimistosta
siinä, että meillä ei ole niin
sanottua kovaa osaamista. Emme siis kilpaile alan yritysten
kanssa, vaan toimintamme on

tiedotusluonteista: neuvomme
kuluttajia ja järjestämme tiedotustilaisuuksia, kestävän kehityksen koulutusohjelmajohtaja
Ilpo Pölönen kertoo.
Kestävän kehityksen opettajat ja opiskelijat soveltuvat
mainiosti energiatoimiston
henkilökunnaksi.
– Opetuksessa on teoriakursseja, ja energiatoimisto
puolestaan tarjoaa käytännön
oppimisympäristön opiskelijoille, energiatoimistohankkeen vetäjä Lauri Kaivosoja
toteaa.

Forssan seutu otollinen
aloituspaikka

BioPointin toiminta alkaa
Forssassa, koska HAMKin

kestävän kehityksen nuorisoopetus järjestetään siellä. Forssan seudulla on olemassa selkeästi myös tahtotila kestävän
kehityksen teemojen eteenpäin
viemiseen, mitä osoittaa Pölösen ja Kaivosojan mukaan
muun muassa Forssan seudulla
toteutettava Järkivihreä strategia.
– Tarkoituksenamme on
kuitenkin verkostoitua jatkossa
myös HAMKin koko toimintaalueen toimijoiden kanssa, Ilpo
Pölönen sanoo.

Osa valtakunnallista
kokonaisuutta

Hämeen energiatoimisto
BioPoint on osa valtakunnanlaajuista kuluttajien energia-

neuvontaa, jota Motiva koordinoi sekä työ- ja elinkeinoministeriö ja Sitra osarahoittavat.
BioPointilla on käytössään
Motivan laaja energianeuvontaa käsittävä tutkimus- ja neuvonta-aineisto.
Energianeuvontahankkeita on käynnissä yhteensä 14,
joista osa on valtakunnallisia
ja osa alueellisia. Neuvonnan
pääpaino on rakentamisen ja
asumisen energiatehokkuudessa mutta myös liikkumisen
aiheet ovat esillä. Lisätietoja
vuonna 2010–2011 toteutettavista hankkeista löytyy Motivan verkkosivuilta: www.motiva.fi/kuluttajaneuvonta.
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Presidenttiehdokas Paavo Väyrynen
Viikolla 47 vietetään valtakunnallista
mielenterveysviikkoa teemalla
Lisää vuosia elämään – Lisää elämää vuosiin

Mielikki ry:n Hevikit-ryhmässä
torstaina 24.11. klo 13 – 15
psykoterapeutti Päivikki Malm-Halla-aho
johdattaa aiheeseen

ITSETUNTEMUKSESTA
ELÄMÄÄN VOIMAA
Kahvitarjoilu. Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin!
Hevikit-ryhmä kokoontuu joka torstai klo 13–15
Veteraanituvalla. Olet lämpimästi tervetullut
nauttimaan mukavasta seurasta, maksuttomasta
tarjoilusta ja yhdessätekemisen ilosta!
Lisätiedot: projektipäällikkö
Kirsi Hipp, Mielikki ry.
p. 050 551 5772,
kirsi.hipp@luukku.com

Naisten aamukahvit

la 26.11. klo 9.30 seurakuntakodilla
Tervetuloa yhteiselle aamupalalle
mukavassa seurassa!
Aamukahvien jälkeen pientä yhteistä ohjelmaa.
Järjestää Diakoniatyö / Ypäjän seurakunta

on tavattavissa Ypäjällä Kunnantalolla
torstaina 17.11.2011 klo 10.00–11.00.
Tervetuloa tapaamaan presidenttiehdokasta!

Kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila
on tavattavissa Ypäjällä Kunnantalolla
maanantaina 14.11.2011 klo 17.00–19.00.
Tervetuloa kuulemaan ja
keskustelemaan ajankohtaisista asioista!

Kuusjoenkulman kyläyhdistys
järjestää perinteisen

Pikkujoulun

lauantaina 26.11.2011 klo 13 alkaen
Tuottajain tuvalla Piilikankaalla.

Tällä kertaa ohjelmassa ulkoilua talutusratsastuksen
merkeissä. Kaikki lapset (max. paino 55 kg) ovat tervetulleita ratsastamaan ponilla 2 tunnin ajan. Mukana
ohjastaja Koskentien Ponituvalta. Ratsastuksesta perimme pienen kannatusmaksun kyläyhdistykselle.
Grillaamme makkaraa ulkotulilla, nautimme kahvit ja
joulutortut sisällä ja tietysti lauletaan myös joululauluja. Joulupukki vierailee juhlassamme, joten ota pikkupaketti mukaan.

Lämpimästi tervetuloa kylältä ja kauempaakin. Tästä
alkaa joulunodotus…
Kuusjoenkulman kyläyhdistys

Päivä paloasemalla
-tapahtuma
Ypäjän paloasemalla
26.11.2011 klo 10–14
Tapahtumassa on koko perheelle järjestettyjä rasteja.
Lapsille jaossa joulukalenteri. Mehu- ja glögitarjoilu.

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO
Vapaita opiskelupaikkoja voi tiedustella internetin kautta osoitteessa https://www.opistopalvelut.fi/jokilaani/index.asp tai soittamalla opiston toimistoon p. (03) 418 2402. Ypäjällä on tilaa
mm. seuraavilla kursseilla:
110490 TAONTAKURSSI
Hevosopisto, Varsanojantie 63, la 26.11. klo 9–15, su 27.11. klo
9–15, la 10.12. klo 9–15 ja su 11.12. klo 9–15. Hannu Paljakka. Kurssimaksu 40,00 e (yhteensä 24 oppituntia). Kurssilla
taotaan pieniä koriste-esineitä: kynttilänjalkoja, naulakoita yms.
Maksimi 8 opiskelijaa. Ilmoittautumiset viim. 11.11.2011.

Lähde kanssamme Suomen suurimpaan kyläkauppaan

TUURIIN

Lauantaina 3.12.2011 lähdemme Ypäjältä kello 7.00.
Perillä Tuurissa ostos- ym. aikaa 4 tuntia ja takaisin.
Ypäjällä olemme ehtoolla noin kello 19.
Lähtöpaikkoja ovat
– 7.00 Kuusjoen Puu (Koskentie)
– 7.10 Ojalan kauppa (10-tie)
– 7.20 Saarikon aukee (10-tie, bussipysäkki)
– 7.30 ent. matkahuolto (keskusta)
– 7.45 op Ypäjänkylä
Matkan varrelta voi tulla kyytiin, ilmoita paikka kun soitat. Koko paketin hinta 40 euroa ja siihen sisältyy matkat ja kaffeet
sekä mukava ostospäivä.
Osallistumisohjeet ja muut tarvittavat tiedot saat, kun ilmoitat
lähtöaikeesi pikaisesti, kuitenkin viimeistään 15.11.2011 Keijolle 050 363 6624 tai Merjalle 0400 306 554.
Järjestäjänä Saarikon aukeelaiset

110447 HURAHDA TAAS HUOVUTUKSEEN
Kartanonkoulu, Varsanojantie 97, ma 14.11. klo 18–19.30, pe
25.11. klo 18–21, la 26.11. klo 10–15.30, pe 9.12. klo 18–21
ja la 10.12. klo 10–15.30. Sari Wenning. Kurssimaksu 35,00 e
(yhteensä 24 oppituntia). Tällä kurssilla toteutetaan huovuttamattomat huopaideat tai suunnitellaan uusia. Mukaan mahtuu
myös aloittelijoita. Kurssipäivät ma 14.11. klo 18.00–19.30, jolloin suunnitellaan toteutettavat työt ja tehdään materiaalitilaus.
Viikonloppuina pe 25.11. klo 18–21 ja la 26.11. klo 10–15.30
sekä pe 9.12. klo 18–21 ja la 10.12. klo 10–15.30 muokataan
villa haluttuun muotoon. Maksimi 10 opiskelijaa. Ilmoittautumiset viim. 11.11.2011.
110469 JOULUPAJA 4/ Joulukoristeita metallilangasta
Vanha Pappila, Rauhalantie, la 3.12. klo 10–14. Tiina Salmi.
Kurssimaksu 10,00 e (5 oppituntia). Valmistetaan erilaisista metallilangoista joulukoristeita sitomalla, virkkaamalla ja rosee-laitteella kieputtamalla. Maksimi 14 opiskelijaa. Ilmoittautumiset
viim. 25.11.2011.
119804 HOPEAKETJU
Lamminkulma, Koivistontie 59, Humppila, pe 4.11.–2.12. klo
18–21. Arja Perälä. Kurssimaksu 30,00 e (yhteensä 19 oppituntia). Aloittelijat tekevät: muinais-, kuningas- ja Oiliketjut hopeasta
tai messingistä + juotos (esim. hopeinen ranneketju tulee maksamaan n. 30 euroa mallista riippuen). Jatkajat: oman valinnan
mukaan. Käyttämänsä materiaalin kurssilaiset maksavat itse.
Voit myös ostaa käyttämäsi materiaalin esim. netistä. Rummutus
1 e/koru. Ilmoittautumiset viim. 3.11.2011.

”ILO OPPIA YHDESSÄ”

Tervetuloa opiskelemaan!

Pikkujoulu
Ypäjänkylän Seuraintalolla
lauantaina 26.11.2011
klo. 20.00–01.00.
Ohjelmaa.

Soittamassa Tytti Pelkonen.
Liput 7€.

Tervetuloa!

Järj. Ypäjänkylän kyläyhdistys ry.

Ypäjän Maa- ja kotitalousnaiset

SYYSKOKOUS

keskiviikkona 16.11.2011 klo 18.30 Myllytuvalla.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa.
Johtokunta

Ypäjän Maamiesseura ry:n

SYYSKOKOUS

keskiviikkona 16.11.2011 klo 19.00 Myllytuvalla.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa.
Johtokunta

Ypäjänkylän Maa- ja kotitalousnaiset

MARRASKUUN TOIMINTAA

KEPPIJUMPPA jatkuu maanantaisin klo
19.00 Ypäjänkylän koululla.
TUPAILTA tiistaina 15.11 klo 18.30 Seuraintalolla. Jatkamme kahvipussien taittelua Sirkan opastuksella.
Emäntinä Leena ja Arja. Tervetuloa!
SYYSKOKOUS 16.11.2011 klo 18.30 Myllytuvalla.
PIKKUJOULU 12.12. klo 18.30 Katinhännän Kievarissa.
Lisää tietoa tulee postissa.

KÄDENTAITOMESSUT
Lähde Kädentaitomessuille lauantaina 19.11.2011
Tampereen messukeskukseen.
Lähtöaika klo 8.00 Ypäjän ent. matkahuolto.
Sitovat ilmoittautumiset Hanna Korpelalle
14.11. mennessä p. 040 078 3925.
Lipun hinta 10,00 (+ matkan hinta).
Kaikki halukkaat nyt messuille.
Matkan järjestää
Ypäjän Eteläiset Maa- ja kotitalousnaiset

MTK Lounais-Häme tiedottaa
Tiedote marraskuu 2011

MTK syyskokoukset: MTK Lounais-Häme ja MTK Tammela yhteissyyskokous tiistaina 8.11.2011 kello 18.00 alkaen osoitteessa Konekoski Oy Forssa, Lepistönkatu 9, 30100 Forssa. Tervetuloa paikalle katsastamaan Konekosken uudet tilat. Illan aikana
erilaista ohjelmaa, kuten Konekosken esittely, liiton edustajan
puheenvuoro ym.! Tilaisuudessa Konekosken järjestämä tarjoilu.
Vesijumppa viljelijöille: erittäin suosittu jäsenetu jatkuu Forssan Vesihelmessä vakiovuorona perjantaisin kello 11.30 alkaen. Jäljellä olevat päivät ovat seuraavat: 4.11., 11.11., 18.11.,
25.11., 2.12. ja 9.12. Kertalippu MTK:n jäsenille 6 euroa, kertalippu ei MTK:n jäsenille 7,50 euroa. Tervetuloa! Lue lisää www.
farmariapu.net.
Yhteiset pikkujoulut. MTK Tammelan, MTK Lounais-Hämeen ja
Tammelan Eteläisen Maamiesseuran yhteinen pikkujoulu. Tällä
kertaa yhteispikkujoulu pidetään perjantaina 2.12.2011 Eerikkilän Urheiluopistolla Tammelassa osoitteessa Urheiluopistontie
138. Aloitamme juhlat jo kello 18.30. Ruokailusta vastaa lähiruuan suosimisesta tunnettu MokkerMeija Oy / Tiina ja Veli-Matti
Koski. Illan yhtyeenä toimii esim. Vilperin Perikunnasta tunnettu
Vaakku ja Vilen. Luvassa vähän erilaista musiikkia, mutta myös
tanssimusiikkia. Tällä kertaa iltaa ei ahdeta kovin täyteen, vaan
pyritään jättämään enemmän tilaa vapaalle seurustelulle. Tilaisuudessa myös arpajaiset. Aikaisemmista vuosista toiveena on
ollut, että jokainen osallistuja laittaisi nimilapun rintaansa, jotta
porukka oppisi tuntemaan toisensa paremmin. Esim. Matti Meikäläinen, Tammela. Pääsylippu maksaa edelleen vain 25 euroa
ja sen voi suorittaa paikan päälle tullessaan.
Ilmoittautumiset pikkujouluun pe 25.11. mennessä! Ilmoittautumiset MTK: Mika Hannu 050 347 8380 tai mikahannu@luukku.
com. Ilmoittautumiset Tammelan eteläinen maamiesseura: Jukka Simelius: 044 343 3789. Kimppakyytejä järjestetään, mikäli
halukkaita yhteiskuljetuksiin löytyy. Ilmoittakaa näille paikkakuntien henkilöille tulostanne: Ypäjä Eliisa Perävainio puh. 044 561
6965; Humppila-Jokioinen Juha Penttilä 0400 837 817; Forssa
Irmeli Vinnikainen 040 544 4110 (ilmoittautumiset Irmelille ma
21.11. mennessä). Kuljetuksen reitistä voi sopia ilmoittautuessa
suoraan näille henkilöille. Ajo-ohje saavuttuasi Eerikkilään: aja
jalkapallohallin ohitse, tie kaartuu vasemmalle, aja n. 50 m, mäki
alas oikealle, mäen alta vasempaan, jolloin jalkapallokenttä jää
oikealle, aja kentän viertä niin saavut opistorakennuksen parkkipaikalle. Juhlapaikkamme sijaitsee opistorakennuksessa.
MTK Lounais-Häme
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Verenpaineenmittaus

Ypäjän Nuorisoseura ry:n

SYYSKOKOUS

Ypäjänkylän Seuraintalolla
torstaina 10.11.2011 klo 18.00.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa
Johtokunta

Suomen Keskusta r.p:n
Ypäjänkylän paikallisyhdistys ry.

SYYSKOKOUS

Ypäjänkylän Seuraintalolla
perjantaina 25.11.201 klo 19.00
Esillä sääntöjen määräämät asiat

Johtokunta

Tervetuloa.

Isänpäivämyyjäiset
Ypäjänkylän Seuraintalolla
lauantaina 12.11.2011 klo 14.00–16.00
Myynnisssä lahjatavaraa, leivonnaisia, ym. ym.
Varaathan pöydän viimeistään 10.11.
puh. 050 468 2588. 2 €/pöytä.

Tervetuloa!

Järj. Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry

Pikku Myy kerho
tiistaisin klo 18.00–19.00 Ypäjänkylän
lainausasemaalla (huom. paikka).
Järj. Ypäjän Nuorisoseura ry

Liikuntatapahtumia

Ehdotus Ypäjänkylän osayleiskaavaksi nähtävänä
Ypäjän kunnan Ypäjänkylän alueelle on laadittu osayleiskaavaehdotus, joka on MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 30 pv ajan
1.11.2011 – 30.11.2011 välisenä aikana Ypäjän kunnanvirastossa, os. Perttulantie 20, 32100 Ypäjä, sekä Ypäjän kunnan
www-sivuilla http://www.ypaja.fi/fi/kunta/paatoksenteko/
esityslistat_ja_poytakirjat, kunnanhallitus 25.10.2011 pöytäkirjaosiossa.
Osayleiskaavaehdotus käsittää koko Ypäjänkylän maarekisterikylän alueen eli kunnan pohjoisosan rajautuen kunnan rajoihin ja
Ypäjänkylän rajaan etelässä.
Ehdotusta esitellään Ypäjän kunnanviraston valtuustosalissa
maanantaina 14.11.2011 klo 18.00.
Nähtävillä oloaikana osalliset voivat esittää kaavaehdotuksesta
muistutuksensa. Kirjalliset muistutukset tulee toimittaa Ypäjän
kunnanhallitukselle 30.11.2011 klo 14.30 mennessä osoitteella
Perttulantie 20, 32100 YPÄJÄ tai kunta@ypaja.fi.
Ypäjä 25.10.2011
Kunnanhallitus

Ypäjän kunta järjestää

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
perjantaina 18.11.2011

Lähtö Ypäjän torilta 18.11.2011 klo 10.00 ja paluu
Forssasta noin klo 12.30.
Matkan hinta on 11 euroa/henkilö. Forssassa taksi
ajaa kauppakeskuksiin (Prisma, Citymarket) ja
tarpeen mukaan Forssan keskustaan.
Ilmoittautuminen asiointimatkalle
Taksi Tuomas Sirénille puh. 040 757 5833.

Maaseutuelinkeinojen kehittämismäärärahan käyttö 2011

Ypäjän maaseutulautakunta julistaa maaseutuyrittäjien
haettavaksi kehittämismäärärahan seuraavin perustein:
1. Tukea voidaan maksaa ypäjäläiselle maaseutuyrittäjälle,
jonka yrityksen kotipaikka on 1.1.2011 Ypäjällä.
2. Tukea tulee hakea maaseutulautakunnalta viimeistään perjantaihin 2.12.2011 mennessä. Hakemuksen liitteenä tulee
olla tosite tai tositteen kopio tuettavaksi haetusta menosta.
3. Tukea maksetaan 1.12.2010 – 30.11.2011 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
yritykselle, joka työllistää korkeintaan 9 henkilöä.

Tuen kohteena olevat toimenpiteet:

PACOCKTAI
P
M
L
JU
Lauantaina 26.11. Kartanon koululla
15.45–16.45 Muokkaus
17.00–18.00 Zumba® in the Circuit
18.15–19.15 Body BalanceTM
Tule kokeilemaan uusia ja tuttuja ryhmäliikuntamuotoja ikään tai kuntoon katsomatta!
Hinta 5 €/tunti.
Ilmoittautumiset 18.11. mennessä
satun.liikuntapalvelut@gmail.com
tai 040 534 5582 / Satu.
Järj. Ypäjän Naisvoimistelijat

1. Maatalouden taloudelliseen suunnitteluun ja seurantaan
liittyvät neuvontapalvelut, laajentavien ja toimintaansa tehostavien maatilojen suunnitelma- ja asiantuntijapalvelut
enintään 400 €/tila. Tukea ei makseta, mikäli neuvontapalvelu oikeuttaa ELY-keskuksen maksamaan investointitukeen.
2. Maatilojen ja pienyritysten sukupolvenvaihdoksien suunnittelu- ja neuvontapalvelut enintään 400 €/yritys(tila).
Tukea ei makseta, mikäli neuvontapalvelu oikeuttaa ELYkeskuksen maksamaan investointitukeen.
3. Nautojen jalostussuunnitelmat ja ensikoiden tilatestaukset,
enintään 200 €/ha.
4. Maaseudulla harjoitettavan pienyritystoiminnan tukeminen
4.1 Maatilalla toimivan yrityksen tuotteiden tai palvelusten
markkinointi, enintään 200 €yritys. Tukea ei makseta
kunnan julkaiseman palveluoppaan mainoskuluihin.
4.2 Maatalous- ja pienyrittäjien ammatillinen koulutus,
enintään 150 €/yrittäjä. Tukea ei makseta maatilan/
yrityksen palkattujen työntekijöiden, ympäristötuen
eikä maaseutulautakunnan järjestämiin koulutuksiin
eikä mikäli koulutus oikeuttaa ELY-keskuksen maksamaan opintorahaan.
5. Maatilan ja pienyritysten laatujärjestelmän auditointi, enintään 200 €/yritys(tila)
6. Maatalousyrittäjien työterveyshuolto, enintään 60 €/yrittäjä.
Maaseutulautakunta

Verenpaineenmittaus
ilman ajanvarausta

Ypäjän Osuuspankin alakerrassa

keskiviikkona 30.11.2011 klo 10.30–11.30
Tervetuloa!

Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

ilman ajanvarausta

Ypäjän Osuuspankin alakerrassa
ke 16.11.2011 klo 10.30–11.30
ke 7.12.2011 klo 10.30–11.30
Tervetuloa!

Ypäjän kunnan kotisairaanhoito
Minna & Sari

Palvelupiste
Ypäjän kunnan palvelupiste 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
palvelupisteessä maanantaina 7.11.2011
(joka kuukauden 1. maanantai) klo 13–15.
Palvelupisteestä saat seuraavat palvelut: Opastus
eteenpäin, kunnan esitteiden ja lomakkeiden jakelu
sekä vastaanotto, Veteraanituvan avaimet, ilmoittautumisten vastaanotto, kuntokorttien jakelu- ja palautuspiste, palkintojen lunastuspiste sekä muu asiakaspalvelu.

Avoin päiväkoti

Toimintakeskuksessa (Perttulantie 24) perjantaisin
klo 9.30–11.30 (leikkiä, laulua, ulkoilua ym.). Asiakasmaksu 2 € / kerta / perhe. Lisätietoja: Tiina Turkkila,
puh. perjantaisin 7626 5230 (toimintakeskus), ma–to
7626 5255 (esikoulu).
Marraskuun ohjelma:
pe 4.11. Satu- ja runohetki
pe 11.11. Isänpäiväkortin teko
pe 18.11. Tevellan esittelijä (lapsille omaa puuhaa)
pe 25.11. Lauluhetki päiväkodilla klo 9.30Näkemisiin Tiina,
Ypäjän perusturvalautakunta

KIRJASTO
YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO

Perttulantie 59, 32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5269
puh. (02) 7626 5268, 050 562 6301 (kirjastonjohtaja,
kulttuuriasiat)
sähköposti: ypajan.kirjasto@ypaja.fi
www.ypaja.fi/
www.lounakirjastot.fi
Ypäjän kirjasto löytyy myös Facebookista haulla ”ypäjän kirjasto”.

AUKIOLOAJAT

ma klo 13–19
ti
klo 13–19
ke klo 13–19
to
klo 10–16
pe klo 10–16
Joka kuukauden toinen ja neljäs lauantai klo 11–15
(marraskuun lauantait 12.11. ja 26.11.).
•••••

YPÄJÄNKYLÄN LAINAUSASEMA
Ypäjänkyläntie 951, 32140 Ypäjä as
puh. 050 363 0508

AUKIOLOAJAT

ti
klo 17–19
ke klo 10–12
Kerran kuukaudessa lauantaina kello 10–13 (marraskuun lauantai 12.11.)
•••••

MARRASKUUN NÄYTTELY
Erkki Kaskisen maalauksia.
•••••

LUKUPIIRI

Lukupiiri kokoontuu sunnuntaina 13.11. klo 17–19
pääkirjaston näyttelytilassa.
Kirja: Eeva Joenpellon ”Tuomari Müller, hieno mies”.
•••••

SATUTUNTI

Satutunnit parittomien viikkojen keskiviikkona kello
18.00–18.45. MLL:n satuilijat lukevat ja askartelevat.
Marraskuun satutunnit 9.11. ja 23.11.

6

Marraskuu / 2011

7-Haavilaiset
ovat edelläkävijöitä!!!

Rehtorimme, Marja Tikkamäki

Ypäjän Kartanon koulun rehtori, Marja Tikkamäki jää
eläkkeelle. Mediaryhmästä
Eve, Nenna ja Saana haastattelivat rehtoria.
Marja syntyi Joutsassa n. 60
vuotta sitten. Hän aikoo viettää
siellä kesät, mutta luultavasti

jää muuten Ypäjälle. Hän aikoo eläkkeellä lukea, kuntoilla
ja hoitaa itseään. Marja siirtyy
myös mummon tehtäviin. Marja
kertoi meille, että hänellä tulee
ikävä yläastetta, sillä on ollut
siellä niin kauan. Tikkamäki ei
ole missään vaiheessa halunnut
vaihtaa paikkakuntaa.
Kartanonkoulussa on Marjan
mielestä parasta mukavat oppilaat ja opettajat, sekä kunnan
tuki ja maittava kouluruoka.
Häntä huolestuttaa laskeva oppilasmäärä, sekä se, että opettajia
on niin vähän. Kysyimme Marjalta, minkälainen on hänen mielestään hyvä koulu. Marja sanoi,
että pitää olla sitoutunut henkilökunta ja kunnon toimintatavat.
”Oppilaiden ja opettajien pitää
olla tietoisia, miten koulussa toimitaan.” Marja sanoi.
Hyvän opettajan pitäisi Marjan mielestä olla johdonmukainen, osata hyvin aine mitä opettaa, sekä olla huumorintajuinen.
Kysyimme myös viimevuoden
lakosta, Marja sanoi, ettei lakko
pyöri mielessä, eikä asiaa voi
selvittää vaitiolovelvollisuuden
takia.
Tikkamäki kertoi, että pienenä hänen haaveammatti oli

Päätimme järjestää kisan seiskojen kesken...
’’Kenellä on terveellisimmät eväät vuoden loppuun asti?’’

Rehtori Marja Tikkamäki sai kuvata jutun tekijät.

lentoemäntä. Opettajan työ tuli
mieleen opiskelu-aikoina. Marja kokee ammatin omakseen, ja
sanoo olevansa kouluihminen.
Hän sanoo, että joka päivä on
tullut innolla kouluun. Kysyimme vielä Marjalta, että aikooko
hän olla nuorten kanssa tekemisissä vielä eläkkeellä. Hän
kertoi, että aikoo viettää aikaa
lastenlastensa kanssa ja aikoo
osallistua Vauhtia elämään -tapahtumaan. Hyviä eläkepäiviä
Marjalle!

Uusi rehtori
Heikki Vainio

Haastattelimme myös uutta
rehtoria ja hänen odotuksistaan

koulustamme. Hän sanoi, että
odottaa innokkaita oppilaita.
”Haluan, että oppilaat haluaisivat tulla aamulla kouluun”, hän
sanoi. Rehtori tulee opettamaan
matematiikkaa 8-luokalle ja
odottaa ahkeria laskijoita. Hän
haluaa, että nuoria kuunnellaan,
mutta haluaa myös sen, että sovituista asioista pidetään tiukasti kiinni. Heikki tulee Kartanon
koululle myönteisellä ja innokkaalla asenteella ja aloittaa heti
syysloman jälkeen.
Tervetuloa Heikki!
Kirjoittanut / kuvannut:
Eve Virtanen, Saana Ojala
ja Nenna Salminen

Idea lähti n. kolme viikkoa
sitten seiskahaavissa. Nuoret
päättivät itse mitä saa ja mitä
ei saa syödä. Kielletylle listalle
joutuivat: sipsit, popparit, suklaat, limsat, karkit, jäätelöt, hotdogit, keksit kuten välipalakeksit, pizzat, hampparit, munkit,
pullat ja wiinerit.
Kisa on voimassa seiskahaavissa tiistaisin klo 15 – 17.30.
Voittaja päätetään seiskahaavin
kesken, demokratian voimin...
13.12.2011! Ja eniten parhaimmilla eväillä varustautunut seiska voittaa... LEFFALIPUT itselleen ja 3 kaverille!

Haastattelin muutamaa
seiskalaista:

Aapo Saastamoinen: Ihan
kiva juttu. Minusta on hyvä, et-

tä pysytään erossa karkeista ja
muista herkuista.
Oona Turkki: Mielestäni tämä on hyvä juttu, koska se edistää terveitä elämäntapoja.
Karita Pakarinen: On todella mahtava juttu!! Nuoret syövät
sitä myöten paremmin.
Johannes Perho: No tuleepahan syötyä terveellisemmin...
Mutta epäterveellinen ruoka on
kyllä minusta paljon parempaa.
Omasta mielestäni on aivan
upeeta, että jaksetaan tehdä tämmönen TEMPAUS! NYT SEISKALAISET ZEMPATKAA!!!
Minä ainakin aion zempata,
koska haluan niin voittaa liput
LEFFAAN itelleni ja kolmelle
kaverille!!
Kirjoittanut: Helinä Hossi

Megazone & Ideapark -reissu 19.10.2011
Megazone & Ideapark -reissu
järjestettiin nuorille syyslomalla
19.10. Lähtö sinne oli sinä aamuna klo 11.00 bussilla seurakuntatalon pihalta. Saavuimme perille
Tampereelle klo 12 aikoihin.
Kävelimme Megazonen eteen
ja meidät jaettiin kahteen ryhmään. Jako tehtiin iän perusteella, jotta jako olisi tasapuolinen.
Ensimmäinen ryhmä (nuoremmat) menivät ensin Megazoneen
ja toinen ryhmä (vanhemmat)
menivät samassa rakennuksessa sijaitsevia kauppoja kiertelemään. Vaihto oli 50 min päästä.

Sotiessa tuli hiki!

Megazone on lasersotaa, jossa on kaksi jaksoa ja kolme eri
joukkuetta. Meille näytettiin
ensimmäiseksi ohjevideo, jossa
neuvottiin, mitä piti tehdä ja miten toimia, myös mikä oli kiellettyä. Sitten meidät vietiin pukuhuoneeseen, missä laitoimme
liivit päälle. Ase oli kiinnitetty
mustaan liiviin. Liivissä oli kohtia joihin piti osua aseella jotta
sai pisteitä. Myös aseeseen osumisesta sai pisteitä.
Alueella, jossa pelasimme oli
myös eri joukkueiden tukikohtia
eli ”pesiä”, jotka loistivat sen

joukkueen väreissä, jonka ne olivat. Pelialue oli pimeä labyrintti jossa oli paljon väliseiniä ja
värikkäitä nuolia. Peli oli hyvin
jännittävä ja hauska!
Kun kummatkin ryhmät olivat saaneet pelattua, lähdimme
kohti Ideaparkkia. Matka sinne
oli lyhyt, onneksi, koska nälkä
oli jo kasvanut huomattavasti.
Päästyämme sinne sovimme tapaamispaikan ja ajan jossa pitää tavata ennen lähtöä. Sitten
jakauduimme omiin porukkoihimme ja lähdimme syömään ja
shoppaamaan!

Varo! Nurkan takana…

Reissu oli erittäin mukava ja
hauska. Kiitos reissun järjestäjille!
Kirjoittanut: Elisa Huusko

Kimppaomistamisen innoittajana hevonen ja jaetut elämykset
– kimpanvetäjien kyselyyn vastauksia myös ratsupuolelta
Kesällä käynnistynyt Hevosenomistamisen kehittämishanke toteutti kyselyn kimpanvetäjille. Hevoskimppojen
isoimmaksi innoittajaksi nousi
itse hevosen ohella elämykset.
Ilahduttavaa oli, että vastauksia saatiin ravihevoskimppojen
vetäjien lisäksi myös ratsu- ja
siitoshevoskimppojen vetäjiltä.
Kyselyn tuloksia hyödynnetään omistajahankkeen materiaaleissa ja toteutuksessa.
Kyselyyn vastasi kaikkiaan vajaa 180 henkilöä, joista
85 % veti ravi-, 18 % ratsu- ja
loput 13 % siitoshevoskimppaa. Suurin osa on toiminut
vetäjänä yhdessä tai kahdessa
kimpassa, joissa on osakkaita
muutamasta henkilöstä pariin
kymmeneen. Kimppaomista-

misessa ja vetäjäksi ryhtymisessä tärkeimmiksi motiiveiksi
koettiin jaetut elämykset, taloudellisen riskin jakaminen ja
kiinnostava hevonen. Siitoshevoskimpoissa kimpan vetäjäksi
ryhtymiseen on eniten kannustanut oman kasvatin ympärille
rakennettu kimppatalli.
Kimppaomistamisen ongelmakohdiksi nousivat hevosen
loukkaantuminen, sairastuminen ja hevosen riittämättömyys
odotuksiin nähden sekä kimppalaisten eripuraisuus ja taloudelliset ongelmat.
Kyselyllä haettiin myös
hyviä toimintamalleja ja niitä
saatiinkin runsaasti. Onnistumisen taustalla on usein selvät
pelisäännöt, realistiset tavoitteet, avoin ja nopea tiedotus

sekä jämptisti ja avoimesti hoidettu talous. Vastaukset olivat
yllättävänkin samankaltaisia
niin ravi- kuin ratsukimpoissa.
Kyselyllä haettiin myös kentän näkemystä kimpan vetäjien
koulutustarpeeseen ja sähköisten palveluiden kehittämiseen.
Vetäjät toivoivat koulutusta
kokonaisvaltaisesti lainsäädännöstä ja sopimuksista, talousasioissa verotuksesta kirjanpitoon sekä tiedotuksesta, myös
sosiaalisen median käytöstä ja
mahdollisuuksista. Sähköisissä palveluissa eniten kysyntää
olisi sopimusmalleille, tiedotukselle, hevosen valmennuspäiväkirjalle kuvagallerioineen
sekä taloushallinnolle.
Kilpailujen järjestäjille esitetyt toiveet kuinka omistajat

tulisi huomioida, olivat vähintäänkin kohtuullisia. Raviradoilta toivottiin käsiohjelmaa
ja sisäänpääsyä, kahveja, voittajakuvia, alennuksia (esim.
ruokailusta), lähdön seuraamista hyvältä paikalta ja omistajien esiintuomista ohjastajien/valmentajien rinnalla. Kiitosta raviradoista saivat odotetusti Lahti voittajien pöydästä,
Teivo omistajille lähetettävästä
käsiohjelmasta ja omistajien
pöydästä sekä Oulu. Ratsastuskilpailujen järjestäjille lähti toiveet sisäänpääsylipuista, kahvituksesta omistajille,
omistajatietojen näkymisestä
lähtölistoissa sekä omistajien
ottamisesta mukaan palkintoseremonioihin. Ratsastuspuolella kiitosta sai omistajien

huomioiminen Finnderbyssä.
Kyselyyn vastanneiden
kesken arvotut Helsinki International Horse Show -liput
voitti Soile Färlin ja Suomen
Hippoksen kausikortit voittivat Anne Ala-Korpi ja Sami
Mäklin. Onnittelut voittajille!
Lisätietoja hankkeesta löydät osoitteesta www.hippolis.
fi/hevosenomistajahanke.
Hevosenomistamisen kehittämishankkeen tavoitteena
on lisätä kiinnostusta hevosen
omistamiseen, madaltaa kynnystä ryhtyä hevosen omistajaksi, lisätä hevosen omistamisen arvostamista ja luoda
yhteiset pelisäännöt kimppaomistamiseen. Kimpanvetäjien
kysely oli hankkeen ensimmäisiä konkreettisia toimenpiteitä.

Jatkossa tullaan mm. toimittamaan kattava opas hevosen
ostamisesta ja omistamisesta,
järjestämään hevosenomistajainfotilaisuuksia, toteutetaan
koulutus kimpanvetäjille sekä
kootaan hyvät toimintamallit
hevosenomistajien huomioimiseksi sekä ravi- että ratsastuskilpailuissa. Hevosenomistajuuden kehittämishanketta
hallinnoi ja toteuttaa Hippolis.
Yhteistyössä ovat mukana
myös mm. Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto, Suomen Hippos ja Suomen Ratsastajainliitto. Hanketta on rahoittanut maa- ja metsätalousministeriö Maaseutupolitiikan
yhteistyöryhmän suosituksesta.
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PALVELUKESKUS KIITTÄÄ! Hämäläinen yhdistyskysely – taloissa
ja taajuuksilla
Kyselyyn voi vastata lokakuun ajan
osoitteessa http://www.hameenkylat.net/kysely
Kysely on tarkoitettu kaikille
Kanta-Hämeen alueella toimiville yhdistyksille. Kyselyn tarkoitus on innostaa yhdistyksiä
käymään keskustelua siitä, mikä on tärkeää ja mihin tarvitaan
yhteistyötä. Kyselyn tulosten
pohjalta jatketaan työskentelyä
niiden asioiden eteen, joita vastauksissa pidetään kaikista tärkeimpinä.
Kysely liittyy TALOISSA
JA TAAJUUKSILLA – KantaHämeen paikallistoimintaohjelmaan
2010-2015, joka valmistui
elokuussa. Ohjelma on luettavissa osoitteessa www.hameenkylat.net. Sitä on ollut kokoamassa
reilut kaksikymmentä piiri- ja
seututason yhdistystä sekä mui-

ta toimijoita. Käytännön työrukkasena on toiminut Hämeen
Kylät ry:n Kylä välittää -hanke.
Yhdistykset haastavat yhdistyskyselyllä ja ohjelmalla toisensa:
Yhdessä vahvistamme yhteisöllisyyttä ja paikallisuutta!
Yhdistyskyselyyn pyydetään
vastauksia lokakuun loppuun
2011 mennessä. Tarkoitus on, että kyselyyn vastataan yhdistyksenä, ei yksittäisinä henkilöinä.
Kyselyn voi pyytää veloituksetta
myös paperisena palautuskuorineen puh. 0400 944 868 tai hameen.kylat@hameenkylat.net
Yhdistyskyselyn tulokset julkaistaan Hämäläisillä yhdistystreffeillä 12.11. klo 9–14 Jokioisten Tietotalossa.

Kai Fagerströmin ja Heikki Willamon

Viimeiset vieraat
-näyttely esille Sarkaan

Autiotalojen liedet ovat hiipuneet, mutta tyhjiin huoneisiin
on asettunut uusia asukkaita,
metsän eläinväkeä.
Taloissa vallitsee ristiriitainen tunnelma. Viimeisten
asukkaiden henki leijuu vielä
haikeana rakenteissa ja tavaroissa, vaikka uudet äänet
täyttävät jo tuvat. Nurkassa
rasahtaa, lattialankkujen alta kuuluu vaimeaa tassutusta.
Vikinää, varjoja ja nopeita häivähdyksiä. Hiiret, oravat, ketut
ja mäyrät sekä monet linnut
majailevat talojen sopukoissa.
Luonto ottaa takaisin lainassa
olleen paikan.
Kai Fagerströmin ja Heikki
Willamon odotettu Viimeiset
vieraat -kuvakokonaisuus saadaan esille Suomen maatalousmuseo Sarkaan loppuvuodeksi.

Kuvat ovat vuoden ajan kiertäneet Suomen museoissa osana
Luonto antaa – luonto ottaa
-näyttelyä, mutta saapuvat
Saran aulaan ja seminaaritila
Riiheen omana kokonaisuutenaan. Kuvista on myös koottu
Maahengen kustantama kirja Viimeiset vieraat – Elämää
autiotaloissa, joissa kuvien
tunnelmaa syventävät Risto
Rasan runot.
Näyttelyn teema itsessään
on ajaton, mutta itse näyttely
jälleen kovinkin ajankohtainen, sillä Vuoden 2011 Luontokuvaksi valittiin vastikään
Kai Fagerströmin eläinkuva
”Kettu”.
Kai Fagerström ja Heikki
Willamo – Viimeiset vieraat
Suomen maatalousmuseo
Sarka 29.10.–30.12.2011

YPÄJÄN KIRJASTO

Pentti ja Anna-Liisa Häihälä lahjoittivat kesähelteiden viilentämiseksi kuusi ilmalämpöpumppua Palvelukeskukseen.
Palvelukeskuksen asukkaat ja henkilökunta kiittävät lahjoituksesta! Kuvassa hoivakodin päiväsalissa Kauko Kallio,
vastaava hoitaja Sari Stenholm ja Maija Siren.

Ypäjän peruskoulun ja päiväkodin
ruokalistat viikoilla 44 – 48

Viikko 44
Maanantai: nakkikeitto, sämpylä
Tiistai: uunibroileri, perunat, tuoresalaatti
Keskiviikko: kasvisruoka, peruna / perunasose, tuoresalaatti
Torstai: makaronilaatikko, salaatti
Perjantai: jauhelihakastike, perunat, tuoresalaatti
Viikko 45
Maanantai: pyttipannu, tuoresalaatti
Tiistai: naudanlihakastike, perunat, tuoresalaatti
Keskiviikko: broilerikeitto, pehmeä leipä
Torstai: tonnikalariisipaistos, tuoresalaatti
Perjantai: kalaruoka, perunat, salaatti
Viikko 46
Maanantai: napolinkeitto, pehmeä leipä
Tiistai: makkaravuoka, perunat, tuoresalaatti
Keskiviikko: kirjolohikiusaus, tuoresalaatti
Torstai: pinaattiohukaiset, salaatti
Perjantai: jauhelihapihvit, perunat, tuoresalaatti
Viikko 47
Maanantai: nakkimunavuoka, perunat, tuoresalaatti
Tiistai: lasagne, tuoresalaatti / tuore kasvis
Keskiviikko: lindströminpihvit, perunasose, tuoresalaatti
Torstai: kalakeitto, pehmeä leipä
Perjantai: sianlihakastike, perunat, tuoresalaatti
Viikko 48
Maanantai: kinkkukiusaus, salaatti
Tiistai: puuro, marjasose / mehukeitto
Keskiviikko: jauhelihakeitto, pehmeä leipä
Torstai: broileririsotto, salaatti
Perjantai: kalapihvit, perunat, tuoresalaatti
Ruokaan sisältyy päivittäin leipä, leipärasva, ruokajuoma sekä tuoretai muu lisäke. Ruokalistassa ovat muutokset mahdollisia.
Viikoittainen ruokalistamme on myös katsottavissa
Ypäjän kunnan nettisivuilta osoitteessa:
www.ypaja.fi/kuntalainen/kouluruoka

UUTUUSLUETTELO 7/2011
1 Filosofia. Psykologia. Rajatieto
Lasten ajatuksia isästä
Kaski, Satu: Pessimisti ei pety, eli, miksi elämässä ei aina kannata odottaa liikoja
Kristeri, Irene: Tule lähelle, mene pois : rakkaus ja riippuvuus parisuhteessa
Tanskanen, Elina: Jetlagissa: yhdellä kädellä
kirjoitettu opas vauvavuoteen

3 Yhteiskunta
Kiljunen, Pentti: Kansalaismielipide ja kunnat:
ilmapuntari 2010–2011
Hirvonen, Tatu: Varo varo varo! :irti ylisuojelevasta kasvatuksesta
4 Maantiede. Matkat. Kansatiede
Jokinen, Pauli: Kulttuurikävelyllä Helsingissä

5 Luonnontieteet. Matematiikka. Lääketiede
Somppi, Taija: Parantavat rasvat
Wahlgren, Anna: Nyt nukutaan: näin autat
pientä lastasi nukkumaan makeasti koko yön
Viljamaa, Janne: Pakko saada: addiktoitunut
yhteiskunta

6 Tekniikka. Talous. Käsityö. Maa- ja
metsätalous. Kotitalous. Liiketalous
Boyd, Heidi: Kieputtamalla kaunista: kiehtovat
korut kotikonstein
Hedengren, Sania: Betonin ja mosaiikin taikaa
Morgan-Oakes, Melissa: Varpaista varteen
Uusitalo, Susanna: Risu, paju, betoni & rautalanka: kerää, kierrätä ja luo uutta
Weston, Madeline: Upeat kirjoneulesukat: 25
värikästä neulekuviota sunnuntaikävelyille ja
kotioloihin
Williams, Laura: Helmikoristeiset solmukorut:
75 solmua ja solmutekniikkaa itse tehtyihin
koruihin
Laitinen, Jussi: Pieni suuri energiakirja: opas
energiatehokkaaseen asumiseen
Erämaailma 2011–2012
Perho, Anna: Hevosenostajan opas
Adesköld, Karin: Teen sen itse: korjaan, huollan, vaihdan ja fiksaan
Jaakonen, Kati: Hellapoliisin herkkuleivonnaiset
Jaakonen, Kati: Hellapoliisin kalaruoat
Jaakonen, Kati: Hellapoliisin kanaruoat
Jaakonen, Kati: Hellapoliisin liharuoat
Jaakonen, Kati: Hellapoliisin pikkusuolaiset
7 Taiteet. Liikunta
Valkeapää, Minna: Pomppivat pavut: ryhmätoimintaa pienille ja isoille
Wolfe, Brian: Hauskat & hurjat kasvomaalaukset: 50 upeaa mallia
86–89 Kirjallisuustiede. Kielitiede. Kielet
Bonnet, Jacques: Kirjaston henget
Rajala, Panu: Naisten mies ja aatteiden: Juhani
Ahon elämäntaide

Piirros: Ville Rämö

9 Historia, elämäkerrat
Kauppala, Pekka: Paluu vankileirien teille:
Suomesta Neuvostoliittoon luovutettujen kohtalo 1940–1955

Raevuori, Antero: Hyvästi, Viipuri: Karjalan
pääkaupungin kohtalonvuodet 1939, 1941 ja
1944
Pietiläinen, Kyösti: Legioonalainen Peters
Ruandassa
Valtonen, Mato: Rakkaani alkoholi
Webster, Diana: Niin monta Mount Everestiä :
tytär, äiti ja haave
Aikuisten kaunokirjallisuus (D=dekkari,
SF=fantasia/scifi, R=rakkaus, S=sota)

80–83 Kaunokirjalliset sekasisältöiset
teokset. Runot. Näytelmät
Oksanen, Sofi: Liian lyhyt hame: kertomuksia
keittiöstä
Svärd, Sinikka: Kun suru on suurin: lohdutuksen sanoja

84 Kertomakirjallisuus
Alasalmi, Päivi: Taivaan tulet : punainen kukko
Auster, Paul: Sunset Park
Beckett, Simon: Multiin kätketyt (D)
Binchy, Maeve: Koko kadun kasvatti (R)
Brown, Sandra: Nopeita leikkauksia (D)
Carpelan, Bo: Lehtiä syksyn arkistosta: Tomas
Skarfeltin muistiinpanoja
Child, Lincoln: Kuoleman algoritmi
Coelho, Paulo: Alef
Cornwell, Patricia: Kuolleiden satama (D)
Enger, Thomas: Aavekipu (D)
Grisham, John: Tunnustus (D)
Grossman, David: Sinne missä maa päättyy
Hassel, Sven; Aseveljet. Rangaistuspataljoona (S)
Hassinen, Pirjo: Rouva
Hattula, Markku: Eturintaman iskujoukko:
romaani talvisodan ratkaisun hetkistä (S)
Hiaasen, Carl: Takaisin luontoon (D)
Hiltunen, Pekka: Vilpittömästi sinun (D)
Hirvisaari, Laila: Minä, Katariina
Hämeen-Anttila, Virpi: Railo
Härkönen, Anna-Leena: Onnen tunti
Isokallio, Kalle: Maailmanparantaja
Isomäki, Risto: Con rit (D)
Jacobs, Kate: Lohturuokaa (R)
James, P.D.: Murhaajan mieli (D)
Kaarnakari, Ville: Operaatio Chevalier (S)
Kauppinen, Matti: Puro: historiallinen romaani
isonvihan ajalta
Kyrö, Tuomas: Kerjäläinen ja jänis
Lehtinen, Tuija: Miss Seinäruusu (R)
Lehtolainen, Leena: Oikeuden jalopeura (D)
Lehväslaiho, Reino: S/S Bombata (S)
Lennox, Judith: Yöntummat vuodet (R)
Liksom, Rosa: Hytti nro 6
Lönn, Pasi: Viimeinen tili (D)
Nisonius, Teuvo: Axel Tulikiven traagillinen
kohtalo
Noble, Elizabeth: Naapurin tyttö
Oranen, Raija: Nimeltään Kekkonen
Porvali, Seppo: Syöksykierre (S)
Powers, Richard: Suopeus
Preston, Douglas: Tulikivi (D)
Roberts, Nora: Pedon yö (D)

Romppainen, Katariina: Mustikkasoppa
Sacks, Oliver: Kirjalija joka kadotti kirjaimet
ja muita mielen arvoituksia
Salmela, Alexandra: 27 eli, Kuolema tekee
taiteilijan
Smith, Wilbur: Vaaran vesillä (D)
Tabermann, Tommy: Itkeä, nauraa ja rakastaa :
kootut kolumnit
Tervo, Jari: Layla
Tiilikka, Elina: Myrsky
Tiitinen, Esko-Pekka: Anjan lähes erinomainen
elämä
Tuuri, Antti: Ikitie
Westö, Kjell: Halkeamia: valikoituja tekstejä
1986–2011 (NOV)
Viima, Hannaleena: Naisen vaisto (D)
Virtanen, Marja Leena: Kirjeitä kiven alle
Lasten ja nuorten tietokirjallisuus
Guinness world records 2012
Dowsett, Elizabeth: Star Wars: Jedien salaisuudet
Niemelä, Riitta: Tikkumäen talli (H)
Lasten ja nuorten kaunokirjallisuus
Kuka on nähnyt tuulen? runoja ja satuja maailmalta
Hellén, Immi: Hyvää huomenta, punahilkka!
Nuotio, Eppu: Kuusivuosi: sarjakuvarunoja

84 Lasten ja nuorten kertomakirjallisuus
(SF=scifi/fantasia, H=hevos,
NA=aikuistuville nuorille, K=kauhu)
Clare, Cassandra: Varjojen kaupungit III: Lasikaupunki (SF)
Grant, Michael: Haaste (SF)
Holopainen, Anu: Syysmaa 5: Varjoja (SF)
Hämäläinen, Karo: K.H.Moilanen: seikkailuni
Jalo, Merja: Tuomion kellot (H)
Kallioniemi, Tuula: Konsta, talenttitähti
Kanto, Anneli: Tähystäjäneito (SF)
Latvus, Sisko: Kaukana omalta maalta
Marttinen, Tittamari: Meidän luokka pipot
vauhdissa
Marttinen, Tittamari: Viivi Pusu ja omenankukkien yö
Mäkipää, Jari: Etsiväkerho Hurrikaani ja mysteeri Lontoossa
Nuotio, Eppu: Kingi ja kaverit
Palviainen, Jukka-Pekka: Joku vieraileva tähti
Pehkonen, Kirsi: Aloituskiekko
Peltoniemi, Sari: Kuulen kutsun metsänpeittoon
Riordan, Rick: Eksynyt sankari (SF)
Stephens, John: Smaragdiatlas (SF)
Stine, R.L.: Ihmissusien yö (K)
Tiainen, Marja-Leena: Kahden maailman tyttö
(NA)
Walldén, Netta: Ruben ja rouva Mallamudin
tapaus
Lisäksi paljon uusia DVD-levyjä ja
lasten kuvakirjoja!
www.lounakirjastot.fi
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Hevosopiston uusi Tähtifinaali on
jouluinen tapahtuma koko kylälle
Hevosopiston Tähtifinaali 2.-4.
joulukuuta on kokonaan uusi
tapahtuma, joka on suunnattu paitsi ratsastuksen ystäville
erityisesti myös ypäjäläisille
ja muulle lähiseudun väelle.
Kaikki kyläläiset ovat lämpimästi tervetulleita, tilaisuuteen
on vapaa pääsy!
Tavoitteena on tehdä Tähtifinaalista vuosittain toistuva,
ypäjäläisten ja ratsastusväen
yhteinen joulutapahtuma, jossa
huippu-urheilun ohella riittää
lämpöä ja tunnelmaa alkutalven kaamoksessa. Olennainen
osa tapahtumaa on tunnelmallinen Tähtitori, johon ypäjäläisten toivotaan tuovan omaa
osaamistaan myös tuotteiden
tarjoajina.  
Tapahtuman kohokohta on
Tähtimestareiden päivä lauantaina 3. joulukuuta. Tuolloin Hevosopiston halleissa
nähdään annos suomalaisen
koulu- ja esteratsastuksen kärkiosaamista sekä kilpailussa
että väliaikaohjelmissa. Jaossa

on muhkeita palkintoja – sekä
koulu- että esteratsastuksen
GP-hallisarjan finaaleissa voittaja palkitaan henkilöautolla.

Urheilun tähtihetkiä ja
viihtymistä

Päivä käynnistyy Opistohallissa esteratsastuksella klo
9. Kello 10 ratsastushallien
välissä avautuu tunnelmallinen Tähtitori, ja kouluratsastus
käynnistyy Ypäjä-hallissa klo
12. Areenalla nähdään aluksi
kouluhallisarjan ”pikkufinaali”, Kür-luokka, johon osallistuu kolme vuoden mittaan
osakilpailuista eniten pisteitä
kerännyttä Intermediate-tason
ratsukkoa. Musiikin tahdissa
omassa Kür-luokassaan jatkavat klo 14 suomenhevosratsujen parhaat. Kouluratsastus
päättyy varsinaiseen GP-finaaliin, jossa voittaja saa palkinnokseen henkilöauton.
Ilta jatkuu Ypäjä-hallissa
klo 18 alkavalla väliaikaohjelmalla, jossa nähdään mm. vuo-

den 2011 SM-kultamitalisteja,
joulupukin tähtiarvonta ja kotoisasti oman ratsastuskoulun
tonttuja. Tähtimestareiden päivän päättää esteratsastuksen
GP-hallisarjan finaali, joka alkaa klo 20. Finaalissa Suomen
esteratsastuksen parhaimmisto
kilpailee päävoitosta eli henkilöautosta 150 cm:n radalla.
Koko tapahtuma käynnistyy
perjantaina teemalla Oppimestareiden päivä: ohjelma rakentuu helpoista koululuokista ja
esteluokista, joista vaativin on
korkeudeltaan 140 cm. Sunnuntai on Vauhtimestareiden
päivä, ohjelma koostuu kahdesta esteluokasta, joiden korkeudet ovat 120 ja 130 cm.

Tähtitorilta jouluista
tunnelmaa

Tapahtuman yksi kohokohta on tunnelmallinen Tähtitori,
joka on avoinna lauantaina klo
10 – 20. Tavoitteena on tori,
josta asiakas löytää monipuolisesti joulun tunnelmaan so-

pivia tuotteita herkuista joululahjoihin.
Tähtitorille ovat tervetulleita myös torimyyjät: kylän ja
lähiseudun taitajat, yritykset
ja yhdistykset luovat omalta osaltaan tunnelmaa omilla
tuotteillaan. Toivomuslistalla
ovat mm. käsityöt neuleista
takotuotteisiin, leivonnaiset ja
muut herkut, jouluiset koristeet… Torikojun hinta on 50
euroa, mikä sisältää katetun
myyntitilan ja sähköt.
Toripaikat tulee varata mielellään 14. marraskuuta mennessä.
Varaukset ja lisätietoa toripaikoista saa Päivi Levoselta,
puh. 040 512 7370, sähköposti
paivi.levonen@hevosopisto.fi
ja Sirkku Korkiamäeltä, puh.
040 827 0617, sähköposti sirkku.korkiamaki@hevosopisto.fi.
Lisätietoa koko tapahtumasta
päivitetään kilpailun lähestyessä Hevosopiston nettisivuille,
os. www.hevosopisto.fi.

Valot ja renkaat kuntoon
pimeälle ja liukkaalle
Valojen ja tuulilasin kunto vaikuttavat erityisesti syyspimeällä niin omaan näkemiseen
kuin näkymiseen muille. Huomiovaloilla varustettujen autojen kuljettajien on erityisesti
muistettava ajovalojen käyttö.
Syystalven liukkaat ovat jo
osassa Suomea alkaneet, joten
autoilijoiden tulisikin nyt tarkastaa autonsa vanhojen talvirenkaiden kunto ja miettiä
tarvetta talvirenkaiden vaihtamiseen.

Pelkillä huomiovaloilla
vain hyvällä säällä

Autossa on aina ajon aikana käytettävä ajovaloja tai
huomiovaloja. Huomiovalo
on nykyaikaisen päiväajovalon virallinen nimitys. Pelkillä
huomiovaloilla saa ajaa vain
valoisaan aikaan näkyvyyden
ollessa hyvä. Takavalojen ei
tarvitse palaa huomiovalojen
kanssa. Ajovaloja eli lähi- tai
kaukovaloja on käytettävä ajoneuvossa, kun sitä kuljetetaan
tiellä pimeän tai hämärän aikana taikka näkyvyyden ollessa
sään vuoksi tai muusta syystä
huonontunut.
Lähivalojen virheellinen
suuntaus heikentää näkyvyyttä
ja voi aiheuttaa häikäisyä vastaantulijoille. Auton valojen
toimivuus on helppo tarkastaa
ja se kannattaa tehdä säännöllisesti. Lähivalojen perussuuntauksen voi tarkistuttaa huollon
yhteydessä.
Useimmissa autoissa on lähivalojen suuntauksensäätölaite. Sen avulla valojen suuntausta voi muuttaa myös ajon aikana. Lähivalon suuntaus tulisi
tarkastaa silloin, kun kuormaus

muuttuu - esimerkiksi, jos auton takapenkillä on matkustajia. Tarkemmat ajoneuvokohtaiset ohjeet suuntauslaitteen
käytöstä löytyvät auton ohjekirjasta.
Kuljettajan on myös aina pidettävä huoli siitä, että kaikki
ajoneuvon valot ovat kunnossa.

Talvirenkaat alle
tarvittaessa, mutta
viimeistään joulukuun
alussa

Nastarenkaita saa käyttää
tällä talvikaudella 1. marraskuuta alkaen aina huhtikuun
16. päivään asti. Kaikissa autoissa saa käyttää nastarenkaita
muinakin aikoina sään tai kelin
niin edellyttäessä. Talvirenkaat
on kuitenkin vaihdettava viimeistään joulukuun 1. päivänä
ja niitä on käytettävä joulu-,
tammi- ja helmikuun ajan.
Talvirenkaita on käytettävä
henkilö- ja erikoisautoissa (kokonaismassalta enintään 3500
kg) sekä pakettiautoissa. Kokonaismassaltaan yli 750 kg ja
enintään 3 500 kg perävaunuissa on käytettävä nastarenkaita,
jos vetoautossa on sellaiset.
Myös ulkomailla rekisteröityjen henkilö- ja pakettiautojen
on käytettävä Suomessa talvirenkaita.
Nastarenkaita saa käyttää
muinakin aikoina hälytysajoneuvoissa, puolustusvoimien
maastoajoneuvoissa, tienpitoon käytettävissä ajoneuvoissa ja hinausautossa sekä auton
tai hinattavan ajoneuvon kauppaan, korjaukseen tai katsastukseen liittyvissä tilapäisissä

siirroissa.

Renkaiden kunto on
tärkeä liikenneturvallisuustekijä

Kun autoon vaihdetaan talvirenkaat, on niiden kunto ja
soveltuvuus kyseiseen autoon
tarkistettava. Auton rekisteröintitodistuksen tekniseen
osaan on merkitty ajoneuvolle
parhaiten soveltuvia rengaskokoja. Parhaiten talvirenkaat
tunnistavat rengasmerkinnöistä
M+S tai MS tai M & S. Renkaan pyörimissuunta tulee
huomioida ennen asennusta.
Pyörimissuunta on yleensä
merkitty nuolella.
Määräyksissä edellytetään
talvirenkaille vähintään 3,0
mm urasyvyyttä rengaskuvion
pääurien leveydeltä. Loskaisella kelillä tai muuten vaikeissa
olosuhteissa renkaiden kulutuspinnan syvyys olisi hyvä
olla vähintään 4-5 mm.
Rengaspaine ei saa poiketa auton tai renkaan valmistajan suosituksesta alaspäin
enempää kuin 20 %. Auton
ajo-ominaisuudet ja polttoaineenkulutus riippuvat suuresti rengaspaineista. Paineet on
tarkastettava säännöllisesti ja
myös aina, kun auton kuormitus muuttuu.

Nastarenkaat vai
kitkarenkaat –
käyttö ratkaisee

Talvirenkaat voivat olla nastattomia tai nastallisia.
Nastattomia talvirenkaita kutsutaan kitkarenkaiksi. Niiden
pito-ominaisuudet ovat parhaimmillaan lumisella tiellä.

Jäisellä tiellä nastarenkaiden
pitävyys on parempi, mutta
niiden teitä kuluttava vaikutus
on kitkarenkaita suurempi.
Jos autossa käytetään nastarenkaita, nastat on oltava kaikissa pyörissä. Nastarenkaat
kannattaa ”ajaa sisään” maltillisesti eli välttää ensimmäisten satojen kilometrien aikana
voimakkaita kiihdytyksiä ja
jarrutuksia sekä suuria nopeuksia. Näin luodaan renkaille
paremmat edellytykset toimia.
Tällöin vältytään mm. nastojen
ennenaikaiselta irtoamiselta.

Hyvä tuulilasi auttaa
näkemään

Puhdas ja ehjä tuulilasi on
hyvän näkyvyyden edellytys.
Tuulilasin ulkopinnan lisäksi myös sisäpinnan tulee olla
puhdas, sillä likainen tuulilasi
aiheuttaa näkemistä haittaavia
heijastuksia. Kostealla kelillä
lasien huurtumista voi torjua
käyttämällä ilmastointia. Ilmastointilaite kuivaa sisään
tulevan ilman ja näin vähentää
auton sisäilman kosteutta.
Myös naarmuinen ja hankautunut tuulilasi haittaa näkyvyyttä. Tuulilasissa ei saa olla
halkeamia tai säröjä kuljettajan
näkökentässä.
Kuluneet ja likaiset pyyhkijänsulat voivat nopeastikin
hangata tuulilasin vaihtokuntoon. Naarmuuntumista ja kulumista voi vähentää käyttämällä runsaasti tuulilasinpesunestettä ja pitämällä pyyhkijän
sulat puhtaana.

Reijo Heinonen
ampui neljä PM-kultaa

Reijo Heinonen (vas.) ja Risto Suonpää ovat menestyneet
luotilajeissa tänäkin vuonna erinomaisesti.

Ruotsin Karlskogassa ammuttiin ikämiesten Pohjoismaisista mestaruuksista villikarjussa
ja hirvessä. Ypäjäläinen Reijo
Heinonen osallistui kilpailuun
erinomaisella menestyksellä,
sillä hän voitti sarjassa Y-75
Pohjoismaiden mestaruuden
neljässä eri lajissa eli villikar-

jun normaali- ja sekajuoksuissa sekä hirven kerta- ja parilaukauksissa.
Heinosen harjoittelukaveri
jokioislainen Risto Suonpää
onnistui ko. kisoissa erinomaisesti, sillä hän ampui omassa
sarjassaan Y-70 myös neljä
PM-kultaa samoissa lajeissa.

Miten makealta
maaseutu maistuu?
Onko maaseudun maku kuin
mummon korvapuusti? Vai sittenkin kirpeän syksyinen
puolukkapiirakka? Mehevä porkkanakakku, makoisa
rahkapulla tai makea omenaherkku? Vai jotain ihan muuta?
Millä sinä haluaisit herkutella
poiketessasi Maatalousmuseo
Sarkaan kahville?
Suomen maatalousmuseo
Sarka etsii nimikkoleivonnaista valtakunnallisella leivontakilpailulla. Kilpailussa etsitään
makeaa leivonnaista, jonka
raaka-aineet ovat yksinkertaisia, kotimaisia ja jäljitettävissä
olevia. Leivonnaisen tulisi olla
maultaan ja ulkonäöltään houkutteleva sekä maistua
maaseudulle. Tuotteen tulee
olla sellainen, että sitä voidaan
helposti valmistaa isojakin
määriä ja että se kestää myös
pakastamista joko puolivalmiina tai valmiina. Leipojien toivotaan myös miettivän olisiko
leivonnainen muunneltavissa
vuodenaikojen mukaan ja voi-

taisiinko tuotteessa ottaa huomioon ruoka-aineallergiat.
Kilpailuun voi osallistua
lähettämällä leivonnaisensa
reseptin valmistusohjeineen
sekä kuvan valmiista tuotteesta osoitteeseen info@sarka.fi
tai Suomen maatalousmuseo
Sarka, Ravintola, Vanhankirkontie 383, 32200 Loimaa.
Mukaan tulee liittää oma nimi
sekä osoite ja muut yhteystiedot. Osallistumisaikaa on
6.11.2011 asti.
Kilpailussa valitaan yksi
voittaja, Suomen maatalousmuseo Saran nimikkoleivonnainen, joka tulee osaksi museon ravintolan valikoimaa.
Ravintolalle on myönnetty lähiruokamerkki. Lisäksi voittaja saa palkinnoksi leivontaan ja
lähiruokaan liittyvän runsaan
tuotepaketin. Myös yleisö
pääsee äänestämään suosikkiaan museon joulumyyjäisissä
4.12.2011. Voittaja julkistetaan
viikolla 49.

Hevosvoimainen
Forssan seutu – hevosalan
palveluopas julkaistu
Forssan seudun hevosalan
palveluopas on julkaistu. Oppaaseen on koottu tiedot alueen hevosyrittäjistä ja alaan
liittyvistä palveluista, alueen
hevostalouden tunnusluvut,
yritysesittelyjä ja tiedot alueen hevosalan toimijoista, aina pienistä yhdistyksistä ravirataan ja Hevosopistoon asti.
Opasta jaetaan alueen yrittäjille vapaaseen käyttöön.
Oppaan tavoitteena on toimia
alan yrittäjille markkinointimateriaalina, helpottaa polkua

löytää alueelliset palvelut ja
herättää kiinnostusta hevosharrastukseen ja alueen yrittäjiä kohtaan. Yrittäjille palveluhakemistossa ilmoittaminen
on ollut maksuton.
Oppaan julkaisi Hippoliksen Hevosklusterihanke ja se
löytyy sähköisenä osoitteesta
www.hippolis.fi/palveluopas.
Opasta on saatavana painettuna maksutta Hippoliksen
toimistolta, Opistontie 10 A 2,
Ypäjä.
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Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

Naistenpiiri kokoontuu Veteraanituvalla
tiistaina 8.11. klo 14.

Kirjoittajapiiri kokoontuu Aili Seppäsellä perjantaina
18.11. klo 14.

Tarinatupa Veteraanituvalla 22.11. klo 13. Alustus
Ypäjänvarhaishistoriasta.
Mölkkyharjoitukset jatkuvat sään salliessa.

Pikkujoulu lähestyy. Laita kalenteriisi ylös: 5.12.2011
kello 18 Katinhännän Kievari kutsuu kaikkia Eläkeliiton Ypäjän yhdistyksen jäseniä. Puoliso/kaveri mukaan. Pikkujoulumenu. Osallistumismaksu 25 euroa
sisältää joulupöydän antimet, ohjelman sekä kuljetuksen. Ilmoita saapumisestasi 15.11. mennessä Keijolle
050 363 6624. Saat samalla tarkemmat tiedot.
Eläkeliitto Ypäjän yhdisty

Mannisten kyläkerho

kokoontuu keskiviikkona 2.11.2011 klo 18.00 Soili
Juhalassa ja Markku Kautilla, Pekankuja 4 C 1, Ypäjä.
TERVETULOA.

Huomio avantouimarit!
Avantosaunat jatkuvat edelleen
sunnuntaisin klo 15–18 ja keskiviikkoisin klo 18–21
Tuottajain tuvalla Piilikankaalla.

JHL ry:n 729

PIKKUJOULURUOKAILU
Ypäjä Country Clubilla 9.12.2011 klo 19.00

Ilmoittautumiset 15.11. mennessä Aulikki 040 840 3411.
Tervetuloa!
JHL ry:n hallitus

Ypäjän Keskustanaisten

SYYSKOKOUS

torstaina 10.11.2011 klo 19.00 Osuuspankin kokoustiloissa.
Johtokunta kokoontuu klo 18.00.
Tervetuloa!

Varsanojan Uiton yksityistiekunnan

SYYSKOKOUS

sunnuntaina 27.11.2011 klo 13.00
Eeva-Liisa ja Kauko Lindholmilla.
Käsiteltävät asiat: valitaan hoitokunta vuosille 2012–
2014 sekä käsitellään muut sääntöjen määräämät asiat.
Hoitokunta

Ypäjän Sotaveteraanit,
Naisjaosto sekä kannattajajäsenet

Hinnat: 4 €/aikuinen, 2 €/lapsi, 6 €/perhe.
Vuoden 2011 viimeinen avantosauna on sunnuntaina 18.12.

ILTAPÄIVÄTILAISUUS

Saunat jatkuvat loppiaisen jälkeen su 8.1.2012 alkaen.
Tervetuloa uudet ja vanhat avantouimarit
ainutlaatuiseen saunatunnelmaan.
Kuusjoenkulman kyläyhdistys

Piilikankaan Pingviinit

Missä ja miten SPR auttaa ulkomailla?
Ketkä tekevät avustustyötä ja
millaisten haasteiden keskellä?
SPR:n Ypäjän osasto toivottaa kaikki
kiinnostuneet sydämellisesti tervetulleiksi
Ypäjän seurakuntakodille tiistaina 8.11. kello 18.00.

Kahvitarjoilu!

SPR:n kansainvälisen
avun johtaja
Kalle Löövi
kertoo sanoin ja
kuvin ajankohtaisista
kriiseistä maailmalla.
–––

Seurakuntakodilla keskiviikkona 16. päivänä marraskuuta 2011 klo 14.00.
Keskustelua ja laulua. Tilatut joulukortit ovat myös jaossa.
Joulukuun iltapäivätilaisuus vietetään pikkujoulun merkeissä tiistaina 13.12.2011. Lähemmin joulukuun lehdessä.

Hyrsynseudun kyläyhdistys ry
Sääntömääräinen

SYYSKOKOUS

pidetään sunnuntaina 20.11.2011 klo 12.00 Kankareen torpalla, Hyrsynkulmantie 632. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu. TERVETULOA
_ _ _ _ _

Ypäjän Kokoomus ry:n

SYYSKOKOUS

SYYSKOKOUS

Ypäjän seurakuntakodilla 8.11.2011 kello 19.00.

maanantaina 28.11.2011 klo 18.00
Ypäjän Osuuspankin kerhohuoneella.

Esillä sääntöjen määräämät asiat.

Hallitus

Ypäjän Sotainvalidit, puolisojäsenet,
tukijäsenet ja Naisjaosto

TUPAILTAPÄIVÄ

Veteraanituvalla perjantaina 25.11.20 11 klo 14.
TERVETULOA !

Ypäjän Metallityöväen a.o. 158
syksyn kokoukset Veteraanituvalla

Kokouksissa esillä sääntöjen määräämät sekä muut
kokoukselle esitetyt asiat.

EHDOKKAIDENASETTELUKOKOUS

maanantaina 14.11 klo 18.00. Toimikunta klo 17.30.

SYYSKOKOUS

Hallitus

T-paitoja yhdistyksen logolla on myynnissä Laakson Irjalla, Isoniituntie 802, 12,- / kpl, soita ja kysy lisää 0500 673 691.
Hyrsynseudun Kyläyhdistys ry

SPR:n Ypäjän osaston

Tervetuloa!

Johtokunta

maanantaina 28.11 klo 18.00. Toimikunta klo 17.30.
TERVETULOA.
Puheenjohtaja

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Mukana myös kansanedustaja Sanni Grahn-Laasonen ja Hämeen Kokoomuksen toiminnanjohtaja Mika
Airinen.
Tervetuloa!

Hallitus

Ypäjän Eteläiset Maa- ja
kotitalousnaiset

Menemme maanantaina 7. marraskuuta
Forssaan tutustumaan suolahuonehoitoon Suolahuone Ireneen, os. Rajakatu 2.
Mahdollisuus myös käsien hoitoon (perushoito sisältää myös lakkauksen) ja kulmien kestovärjäykseen.
Aloitus nonstoppina klo 16.00, 17.00 ja 18.00. Suolahuoneen hoitoaika on 40 minuuttia. Varaa n. 20–25 €.
Oriflame-tuotteita myynnissä.
Ilmoittautumiset 3.11. mennessä Saara Rantaselle
iltaisin klo 18.00 jälkeen p. 044 355 2312. Mennään
kimppakyydeillä.
Tervetuloa!

Ypäjän Karjalaisseuran

VUOSIKOKOUS JA
TUPAILTA

Ypäjän Karjalaisseura ry:n varsinainen syyskokous maanantaina 15.11.2011 klo 18.00 Liisa ja Erkki Rautiaisella, Ypäjänkyläntie 282, Ypäjä.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Tervetuloa.
Hallitus
–––
Talvisodan syttymisen 72-vuotismuistotilaisuus Hausjärven
kirkossa keskiviikkona 30.11.2011 klo 18.30.
Ohjelma: Alkuhartaus Jussi Kauranne, virsi 577, runonlausuntaa Leena Tauru, lauluesityksiä, Raimo Mero ja kanttori Mait
Reelo, puhe Veli-Pekka Toiviainen, loppurukous Jussi Kauranne, loppuvirsi 584, kynttiläkulkue.
Kirkon jälkeen kahvit ja piirakat Koskelassa, tervehdys E-H
piirin pj Harri Hatakka, Hausjärven kunnan tervehdys Päivi Terävä, lauluesitys Miia Lepola ja Hanna Sokka.
Kaikille avoin, yhteiskuljetus Ypäjä, Jokioinen, Forssa, Tammela. Ilmoittautumiset Pekka Moisander 0400-260949
28.11.2011 mennessä.

Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry:n

SYYSKOKOUS

torstaina 10.11.2011 klo 19.00
Ypäjänkylän Seuraintalolla.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa!
Johtokunta

