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Parturi-kampaamo Outi Perho

UUSIA ASUNTOJA MYYTÄVÄNÄ

PAPPILANMÄENTIELLÄ

Katinhännäntie 298, 32140 Ypäjä as.
Puh. 050 372 1172

• huoneistoalat 47 ja 63 m
• edulliset neliöhinnat
alk. 1650€
• pienet asumiskulut
• ei yhtiövastikkeita

www.parturikampaamooutiperho.ﬁ

Lisätietoa ja kuvia:

www.vastamakioy.com
Petri Vastamäki
050 511 0589
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Puh. (02) 727 1180

www.ksj-tuote.ﬁ
Kimmo Jaanu, 040 578 3847
kimmo.jaanu@ksj-tuote.ﬁ
Haapasentie 307
32200 Loimaa

1.10. alkaen pidennämme aukioloaikoja,
palvelemme arkisin klo 18 saakka!
Ma 3.10. klo 10–14 Forssan Seudun Sydänyhdistyksen
puheenjohtaja ja tukihenkilö Jukka Okslahti
kertoo sydänsairauksien ennaltaehkäisystä,
sydänsairauksista toipumisesta ja hoidosta.
Kahden Orionin perusvoiteen ostajalle
Ceralan pesuöljy 200g lahjaksi!

HUOLLOT JA
KORJAUS

5!1!.2!˦ĊÏ!Ċ
TARVIKEMYYNTI
ϋ RASKAS KALUSTO
ϋ MAATALOUSKALUSTO
ϋ KATSASTUSHUOLLOT
ϋ ILMASTOINTIHUOLLOT

Kurjenmäentie 2, YPÄJÄ
P. 02 767 3150

PUHELIN:

045 134 0504
JL RASKASTEKNIIKKA OY
UOTILANTIE 14, 32100 YPÄJÄ
W W W.R ASKASTEKNIIKKA.FI

Haketusta sopivasti

Löydät meidät
facebookista!

LOKAKUUSSA TAPAHTUU

UUTTA YPÄJÄLLÄ!

Haketuspalvelu Laaksonen

Kodin remontti- ja talkkariapu

YPÄJÄN APTEEKKI
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puh. 0400 823 977

KUIVAA KOIVUKLAPIA
kotiin toimitettuna.
Pasi Uusitalo
040 709 2482 tai
pasi.uusitalo@pp.inet.fi

JALKAHOITOA YPÄJÄLLÄ

PALVELEMME

arkisin
la

9–18
9–14

Tervetuloa!

Esa kiittää ja pokkaa
Teitte päivästäni Juhlan!
Esa Uusitalo

Perhekahvila

Teen jalkahoitoja ajanvarauksella Tmi fysioterapia Satu Vaarulan tiloissa
sekä koti- ja laitoskäyntejä.
Ajanvaraus ma–to klo 17–20 puh. 040 830 981

Tmi Jaana Hakala

jalkojenhoidon ammattitutkinto
Maanantaisin klo 9.15-11.30 nuorisotila HAAVISSA!
Tervetuloa! Varaathan 2€ kahvi/hedelmäkassaan perheeltänne

Matti 50 vuotta
Sydämellisesti Tervetuloa
sukulaiset, ystävät, yhteistyökumppanit
ja -tahot vuosien varrelta viettämään
50-vuotissyntymäpäivääni
Paijan Juhla-areenalle
Köllintie 20 Ypäjä
29.10.2016 kello 16.00
Toivoisimme niin, että Oktoberfest
malliin hameiden helmat heilahtavat,
kun valssi, foksi soivat aina kuun
valoon asti.
Matti ja Anne Alanko
Mahdolliset muistamiset tilille FI26 5539 0220 0409 34
Ilmoittautumiset 16.10.2016 mennessä
Johanna 050 912 7643, Anne 0500 741 066

TOIMITILAA VUOKRATTAVANA

Ypäjän keskustassa, Lepolantie 2, n. 180 m2,
sopii toimistoksi tai liikkeeksi, esim. R-kioski, puutarhakauppa, maataloustuotteiden myyntipiste, kirpputori…
Vuokrapyyntö 800 + alv.
Soita 044 343 4838, sunmarianne@luukku.com,
niin mietitään yhdessä.
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DIAKONIAPÄIVYSTYS
SEURAKUNTAKODILLA ON

Y päjän seurakunnan
@WpQpSpPULU

Ypäjän kunnan ja Ypäjän seurakunnan julkaisema tiedotuslehti Ypäjän kunnan asukkaille.
44. vuosikerta.
Lehden suurin vastuu ilmoituksen julkaisemisessa sattuneesta virheestä on ilmoituksen
hinta.
Päätoimittaja:
:PZRV5\YTPULU
Sivunvalmistus:
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toimintaa lokakuussa

keskiviikkoisin klo 10.00 - 11.30 ja
torstaisin klo 15.00 - 16.00.
Diakoniatyöntekijää voi tavata
kyllä muulloin sovittuna aikana.

Ma 3.10. klo 18 Partio Partiomajalla
Ti 4.10. klo 18 Ilosanomapiiri srk-kodilla
Ke 5.10. klo 11 Vanhustenviikon juhla srk-kodilla. ”Tekee mieli oppia.”
Juhlapuhe rovasti Anneli Rantalaiho Turusta, lasten esityksiä
klo 18 Laulun ystävät lauluilta srk-kodilla
To 6.10. Kirkkoherranvirasto suljettu ja kerhot kiinni.
klo 11.30 Keskiviikkoruokailu siis torstaina srk-kodilla
Pe 7.10. klo 18 Isoskoulutus srk-kodilla
Su 9.10. klo 10 Sadonkorjuu Kiitosjumalanpalvelus
klo 12.30 Lasten kuoro srk-kodilla
Ma 10.10. klo 18 Aikuisten kuoro srk-kodilla
klo 18 Partio Partiomajalla
Ti 11.10. klo 12 Ypäjänkylän Diakoniapiiri Ypäjänkylän kirjastolla
klo 17 Veisuu Veljet lauluryhmä srk-kodilla
klo 18 Ilosanomapiiri srk-kodilla
Ke 12.10. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
klo 13 Palvelukeskuksen hartaudet
klo 18 Siionin Kannel lauluilta kirkossa
klo 18.30 Kirkkovaltuuston kokous srk-kodilla
To 13.10. klo 11 Kultaisen iän kerho srk-kodilla
Pe 14.10. klo 18 Nuortenilta srk-kodilla
Su 16.10. klo 10 Messu kirkossa
klo 13 Laulun Ystävät lauluhetki srk-kodilla
Ma 17.10. Kirkkoherranvirasto suljettu!
klo 18 Partio Partiomajalla
Ti 18.10. klo 18 Ilosanomapiiri srk-kodilla
Ke 19.10. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
Su 23.10. klo 18 Nuortenmessu, rippikoululaiset -17 mukana
Ma 24.10. klo 18 Aikuisten kuoro srk-kodilla
klo 18 Partio Partiomajalla
Ti 25.10. klo 17 Veisuu Veljet srk-kodilla
klo 17 Huom. aika! Ilosanomapiiri srk-kodilla
Ke 26.10. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
To 27.10. klo 11 Kultaisen iän kerho srk-kodilla
Pe 28.10. klo 18 Isoskoulutus srk-kodilla
Su 30.10. klo 10 Messu kirkossa. Lähetyksen Pyhä, Matias Roto vieraana.
Srk-kodilla kirkkokahvit
Ma 31.10. klo 18 Aikuisten kuoro srk-kodilla
klo 18 Partio Partiomajalla
Ke 2.11. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
klo 18 Laulun Ystävät lauluilta srk-kodilla
klo 18.30 Kuutamoilta Museolla

***************************************************

Diakonissa Terhi Hakala-Vappulan yhteystiedot ovat:
puh. 040 - 553 6362
s-posti: terhi.hakala-vappula@evl.fi

VANHUSTENVIIKON JUHLA
keskiviikkona 5.10 klo 11.00 seurakuntakodilla

Vanhustenviikon teema on: ”TEKEE MIELI OPPIA!”
• Esikoululaiset esiintyvät ja avaavat tietä oppimisen suuntaan
• yhteinen ateria
• musiikkia

Juhlapuheen pitää rovasti Anneli
Rantalaiho Suomen Turusta
• päätteeksi kahvi ja jäätelöannos
• juontaa Keijo Leppänen
Jos tekee mieli, niin lähde mukaan
yhteiselle oppitunnille!
Tervetuloa! toivottaa Terhi ja Anneli

Järjestää: Ypäjän kunta ja seurakunta

KULTAISEN IÄN KERHO
Ypäjän seurakuntakodilla
to. 13.10 klo 11.00 Vieteri venyy – Matti Syrjälä
kertoo työpajatoiminnasta
to. 27.10 klo 11.00 Päiväkerholaiset
esiintyvät, lounaan jälkeen kuntohoitaja
Mari Krapi opastaa ja jumppauttaa
***************************************************

YPÄJÄNKYLÄN DIAKONIAPIIRI
kokoontuu lainausasemalla klo 12.00
11.10., 15.11. sekä 20.12.

NUORTEN MESSU
SU 23.10 klo 18

Neuvottelupäivät Forssassa 17.9.2016

Ypäjän seurakunta
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Ypäjän kirkossa
TERVETULOA KAIKENIKÄISET!
Messun jälkeen teetarjoilu Kirkossa

Reformaation merkkivuosi 2017

Kirkkoherranvirasto avoinna
THRL[VRSV ¶
[PQHWLZ\SQL[[\
Diakoniatoimisto avoinna
RLRSV¶[VRSV¶
W\O
PAINOPAIKKA
7PYRHUTHHU3LO[PWHPUV6`
Toukokuun Ypäjäläinen
Marraskuun
Ypäjäläinenilmestyy
ilmestyy
torstaina 5.5.2016.
Lehteen
3.11.2016.
Lehteen
tarkoitettu
tarkoitettu
on toimitetaineisto
onaineisto
toimitettava
kunnantava kunnantalolle
26.4.2016
virastoon
viimeistään
tiistaina
klo 12.00
25.10.
klomennessä.
15.00.


Kesä-heinäkuun
2016 Ypäjäläinen
Joulukuun
Ypäjäläinen
ilmestyy
ilmestyy 2.6.2016.
1.12.2016.

Seurakunnan asiat
kirkkoherra
Vesa Parikka

Seurakuntien luottamushenkilöt (mukana jokunen työntekijäkin) olivat koolla Forssan
seurakuntatalolla syyskuisena
lauantainpäivänä. Toista sataa
meitä oli eri puolilta hiippakuntaa. Ypäjä oli mallikkaasti
mukana, kun pienestä maalaisseurakunnasta oli enemmän mukana kuin monesta
isosta.
Asiakin oli aika merkittävä.
Miten seurakunnat, varsinkin

pienet pärjäävät tulevaisuudessa? Ypäjän kohdalla eräs
tunnusluku oli hiippakunnan
suurin, nimittäin henkilöstömenot olivat viime vuonna
76,5%! Tänä vuonna on kyllä
tultu alaspäin, mutta kipurajoilla mennään.
Muustakin puhuttiin. Mm
ensi vuodesta, jolloin on Reformaation merkkivuosi ’Armoa 2017’, luottamushenkilön
eri roolit, monikulttuurisuus ja

vieraanvaraisuus. Edessä on
isoja asioita ja isoja päätöksiä
joka tapauksessa eli luottamushenkilöiden merkitys ja
painoarvo lisääntyy. Eräs asia
toistui eli se, kuka tai mikä
on työnantaja seurakunnassa.
Kirkkoherra ja talouspäällikkö ovat työnantajan edustajia
mutta varsinainen työnantaja
on kirkkoneuvosto.
Vesa Parikka

Martti Luther julkaisi 95 teesiään 31.10.1517. Vuonna 2017
siitä tulee kuluneeksi 500
vuotta.
Reformaation merkkivuo-tena muistetaan Lutherin käynnistämää reformaatiota ja kirkkojen
historiaa sekä reformaation merkitystä Suomessa ja maailmalla.
Samalla suuntaudutaan tähän
päivään ja tulevaan. Menneisyyteen jäämällä unohdettaisiin
reformaatio – ytimestä nouseva
uudistuminen, joka on ollut kirkossa jatkuvaa jo ennen Lutheria.
Merkkivuotta vietetään nimen Armoa 2017! alla. Nimi
viittaa armoon käsitteenä, mutta
myös pyyntönä ja kehotuksena.

Merkkivuosi ohjaa pohtimaan,
mitä omassa seurakunnassa nyt
olisi uudistettava – eikä vain
seurakunnassa. Merkkivuosi on
mainio mahdollisuus lähteä yhdessä muiden paikallisten toimijoiden kanssa kyselemään,
mitä on hyvä elämä tänään ja
tulevaisuudessa. Mistä löydämme armon?
Merkkivuosi on ekumeeninen. Se valmistellaan ja vietetään yhdessä muiden kristillisten
kirkkojen kanssa. Merkkivuosi
on globaali. Sitä vietetään maailmanlaajuisesti. Merkkivuosi on
merkityksellinen koko yhteiskunnalle. Suomessa merkkivuoteen liittyy maan itsenäisyyden
satavuotisjuhlinta.
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Tapani vaihtoi vapaalle

Tuttu mies piipahti talossa. Kävi entisessä työtilassaan, mutta
poikkesi myös yläkertaan juttusille. Kuudetta päivää ”oloneuvoksen” elämää viettäneen
Tapani Rasilan kanssa muisteltiin menneitä ja katsottiin myös
tulevaan.
Tapani aloitti vuoden 1981
syksyllä työnsä Ypäjän kunnan
palveluksessa. Tietopalvelusihteerin tehtäväkuvaan kuului
myös meille kaikille mielenkiin-

toisen kunnan ja seurakunnan
yhteisen kuntalehden eli Ypäjäläisen toimittaminen. Kyseinen
lehti on ilmestynyt jo aiemmin
vuodesta 1973, mutta vuodesta 1996 alkaen Tapani Rasila
ryhtyi toimittamaan pysyväisesti
yhteistä lehteämme, tilapäisesti
toki jo aiemmin. Lehden pysyväisilmoittajien lukumäärä on
ollut keskimäärin 8-10 kappaletta, joukossa paljon yrittäjiä. Seurat, yhdistykset, eri järjestöt ja

vastaavat ovat saaneet maksutta
ilmoitustilaa omista tapahtumistaan. Lehden painosmäärä on vähän vaihdellut, mutta lähtökohta
on aina ollut se, että kaikki taloudet ovat saaneet lehden postilaatikkoihinsa tai perille tuotuna
kuukauden alkupäivinä. Toki
viime aikoina on jonkin sortin
takkuamista esiintynyt eli kaikkia talouksia ei ole tavoitettu.
Ypäjäläistä on painettu alun
perin Somerpainossa, sitten huhtikuusta 1994 alkaen Loimaan
Kirjapainossa ja vuodesta 2011
siirryttiin Pirkanmaan Lehtipainon asiakkaaksi. Tavallisin lehden ilmestymiskerran sivumäärä
on ollut keskimäärin kahdeksan,
mutta on toki vaihdellut 4-12
sivuun. Tämän lisäksi Kesäypäjäläinen on 2000-luvulla ilmestynyt 6-8 kertaa. Alun perin lehti
ilmestyi 11 kuukauden aikana,
sitten 1990-luvulla joka kuukausi ilmestyvänä ja 2010-luvulla
taas pidettiin yksi välikuukausi. Lukijakunnan mielenkiintoa
varmaankin lisää ”täsmäkirjoittelu” erilaisista aiheista, tuumaa
Tapani. Kokonaiskustannuksista
vuositasolla kunnan osuus on
ollut 2/3 ja seurakunnan 1/3.
Tietotekniikan kehityksen
luja vauhti tuntuu myöskin leh-

tialalla. Tapani muisteli, kuinka 1980-luvulla lehteä tehtiin
vahamonistuksella; ne olivat
niitä aikoja ne. Itse artikkelien
lehtikirjoittelusta puhuttaessa
seurakuntamme puolesta edesmenneellä pitkäaikaisella kirkkoherralla Risto Ahdilla oli iso
rooli lukuisien artikkelien kirjoittajana, joita hän kirjoitti aina
kuolemaansa asti.
Syntyperäisenä perusypäjäläisenä Tapani muisteli Varsanojan kansakoulua ensimmäisenä
omana opinahjonaan. Omista
harrastuksistaan hänet tunnetaan
teatteri-ihmisenä.
Viimeisin Ypäjäläinen, joka
ilmestyi kuluvan vuoden syyskuun alussa, oli lehti, jonka toimittamisessa hän vielä ehti olla
mukana. Tapani jäi eläkkeelle
syyskuun alussa ja uskoakseni
jatkaa edelleenkin aktiivisesti harrastustoimintaa. Se pitää
mielen virkeänä.
Ypäjän kunnan puolesta esitämme Tapanille kiitokset pitkästä työrupeamasta Ypäjän kunnan palveluksessa ja toivomme
näkevämme hänet edelleenkin
aktiivisten harrastusten parissa.
VK
Kuva Jouko Käkönen

Varsanojan vaiheilta

Arvostan omia vanhempiani.
Arvostus vain kasvaa oman iän
karttumisen myötä. Nuorena
sitä ollaan kapinamielellä vanhempia vastaan. Se on kaiketi
luonnon laki. Sitten aikuisena
huomaakin heidän olleen monissa asioissa oikeassa. Isä nukkui
pois lähes 44 vuotta sitten. Äitini
kuolemasta tulee tänä vuonna
kuluneeksi kymmenen vuotta.
Vanhempani olivat hyvin erilaisia ihmisiä. Isä oli harkitseva
ja teki kaiken viimeisen päälle
hyvin. Hän oli hyvä seuramies
ja soitteli joskus banjoaan, kun
sattui sille päälle. Joskus hänellä oli soittokavereita: Heikkilän
Urpolla oli sekä mandoliini että
viulu ja joskus soittoporukassa
oli myös Sallisen Valtteri. Äiti
oli isää impulsiivisempi. Hän oli
ahkera ja aikaansaava. Hän saattoi yhtäkkiä tuoda keittiöön kangaspuut ja laittaa jonkin kankaan
tai maton kutomisen vireille. Sitten työ tehtiin nopeassa tahdissa
valmiiksi ja keittiö siivottiin normaaliin käyttöön.
Äidin tietolähteenä oli monis-

sa asioissa almanakka. Se oli hänen tietokoneensa. Sieltä katsottiin säätilan muutokset peltotöitä
varten ja ohjeita karjan hoitoon.
Sieltä katsottiin ohjeita myös siihen, milloin oli järkevää ottaa
permanentti hiuksiin tai mennä lääkäriin valittamaan kipeää
jalkaa. Olipa äidillä oma pitkän
tähtäimen sääennusteensakin. Se
kuului suurin piirtein näin: merkitse ylös marraskuun sää 1–14
päivien ajalta mielellään vuorokaudenaikojen tarkkuudella.
Kaksi ensimmäistä päivää merkitsevät marras – joulukuuta ja
3. päivästä alkaen jokainen päivä merkitsee seuraavan vuoden
kuukausia. Kannattaa kokeilla,
jos on kärsivällisyyttä. Voin sanoa, että itse en ole juuri tällä
tai millään muullakaan keinolla
onnistunut ennustamaan säätä.
Parasta on ollut katsoa tietokoneelta kymmenen päivän ennustetta tai sadetutkaa taikka sitten
vilkaista ulos ikkunasta.
Minun lapsuuteni aikaan sauna oli rakennuksista aika keskeisessä asemassa. Monet hiukan

Maisemateko kannattaa
Wikipedia eli Internetin tietosanakirja määrittelee sanan ’maisema’ aistein havaituksi suhteellisen laajaksi ympäristöksi. Maisemasta puhuttaessa tuleekin aivan
ensiksi mieleen upeat kansallisidentiteettiä rakentaneet suomalaiset kansallismaisemat, kuten
Koli, Imatrankoski ja Vanajaveden laakso, sekä järvimaisemat ja
silmän kantamattomiin jatkuvat
pellot ja metsät.
Maisema ei kuitenkaan ole
”vain tuolla jossain suurena ja
mahtavana”, vaan myös ympärillemme avautuu maisema,
vaikkemme meitä välittömästi
ympäröivää lenkkipolun luontoa tai kaupunkiympäristöä ehkä
maisemana sanan varsinaisessa
mielessä pidäkään. Maisema ei

aina ole eikä sen tarvitsekaan
olla vain ihailtava elementti, vaan
maisemassa eletään ja sitä myös
muokataan jatkuvasti, muistaen
toivottavasti kuitenkin sen arvostaminen. Näin on syntynyt myös
niin sanotut perinnemaisemat,
jotka ovat muotoutuneet perinteisen karjatalouden, maanviljelyn
ja rakentamisen tuotoksina. Maisema on jatkuvassa muutoksessa
– jos ei muuten, niin vuodenaikojen vaihteluiden vuoksi.
Jokainen meistä voi tehdä pieniä konkreettisia tekoja maisemamme hyväksi; vesakon raivaaminen, kylätalon maalaaminen
tai sen pihan ehostaminen, näkymien avaaminen, pienen kukkaniityn perustaminen tai vaikkapa
yhteisen postilaatikkorivistön

vanhemmista ikäpolvista ovat
jopa syntyneet saunassa. Meillä kotona ei ollut karjakeittiötä.
Niinpä talouden ainoa muuripata
oli saunassa. Sauna oli tietenkin perinteinen pesupaikka niin
ihmisille kuin pyykeillekin. Valkopyykki keitettiin saunan padassa. Siinä kypsennettiin myös
kaljamaltaat ja talkkunajauhojen
ainekset. Samaa pataa käytettiin lisäksi kotitekoisen saippuan
valmistuksessa. Saunassa kuivatettiin pellavat, jotka sitten loukutettiin ja lihdattiin eteisessä.
Olenpa minä käynyt osan rippikouluakin saunasta käsin. Asia
oli nimittäin niin, että meille
muurattiin keittiöön uusi hella
ja leivinuuni sekä kamareihin
pystyuunit juuri silloin, kun rippikoulu oli käynnissä. Muurareina olivat Kavénin Heikki ja
hänen isänsä. En muista, miten
kauan saunassa asumista kesti,
mutta varmasti siihen ainakin
enemmän kuin yksi viikko meni.
Nyt on hyvä aika napata muistokirjasta jokin syksyinen kuva.
Löytyi ”Pappilan likka”. Mistäkunnostaminen taas siistiksi tai
erityisen persoonalliseksi voivat kaikki omalla tavallaan olla
maisematekoja, joista ympäröivä
maisema siinä asuvineen ihmisineen hyötyy. Hoidettu maisema
paitsi voi hyvin, saa myös ihmiset
heräämään siihen aivan eri tavalla ja parhaimmassa tapauksessa
toimii hyvän mielen tuojana tai
jopa elämyksenä. Maiseman merkitystä ei siis kannata missään
nimessä aliarvioida.
Maa- ja kotitalousnaiset käynnistivät alkukesästä Vuoden Maisemateko -kilpailun, jonka tarkoituksena on saada ihmiset tutkailemaan ympäröivää maisemaa ja
tekemään siihen positiivisia mai-

hän sellainenkin on mieleen juolahtanut? Hienompaa olisi ollut
sanoa pappilan neiti, niin kuin
Suomi-filmeissä. Mutta missäpä
minä olisin elokuvia nähnyt, kun
ei silloin vielä ollut televisiota
ja kirkonkylän elokuvateatteriin sai mennä vasta pari vuotta
myöhemmin, kun rippikoulu oli
käyty.

Päjän kirkkoon
kameravalvonta
Vakuutusyhtiö edellyttää kirkkoihin kameravalvontaa, koska
kirkkoihin kohdistuu ilkivalta- ja
tuhopolttoriski. Kirkkoihin vaaditaan kameravalvonta, jonka
avulla pystytään havaitsemaan
kirkon läheisyyteen tulevat asiattomat kulkijat. Hälytyksen/
kuvan on siirryttävä jatkuvasti
miehitettyyn valvontakeskukseen, josta on mahdollista antaa
äänitiedote tai hälyttää vartija
paikan päälle. Tämän tavoitteena
on ennalta ehkäistä vahinkojen
syntyä, jotta mahdolliseen ilkivaltaan tai tuhopolttoon pystytään puuttumaan jo ennen kuin
se tapahtuu. Lisäksi järjestelmän
avulla voidaan pienentää mahdollista vahinkoa, jos tapahtumien kulkuun pystytään puuttumaan tai pystytään hälyttään
esim. palokunta/poliisi mahdollisimman aikaisin.
Mikäli vakuutuksenottaja on
laiminlyönyt suojeluohjevaatimusta (Kameravaatimus) eli
ei ole hankkinut vakuutussopimuksen mukaisia / vakuutussopimuksessa sovittuja kameravalvontajärjestelmiä, korvauksesta
suoritetaan vähennys, joka on
vähintään 30 % korvattavan vahingon määrästä.
Kirkkorakennusten kameravalvonta vaatimuksen ollessa
osa vakuutussopimusta, on vakuutusmaksu laskettu, niin että
sopimuksen mukaiset suojaukset
täyttyvät.
KL-Kuntahankinnat Oy:n ja
Nordic LAN&WAN Communication Oy:n välisen puitesopimuksen perusteella, seurakuntataloudet pystyvät tilaamaan
kameravalvonpalvelun ilman
omaa kilpailutusta ja suunnittelun tuomia haasteita. Kilpailutus
hoidettiin KL-Kuntahankinnat
Oy:n ja Kirkkohallituksen yhteistyössä. Palvelu toimitetaan
asiakkaalle ”avaimet käteen” –
periaatteella. LAN&WANilla on
27 toimipistettä ympäri maata.
Palvelu sisältää järjestelmän toimituksen lisäksi myös järjestel-

män ylläpidon. Edellä mainitut
asiat ja järjestelmän toiminnallisuuden valvonta kuuluu kuukausiveloituksen (341,16 €/kk/
7 kameraa) piiriin.
Palveluun kuuluu lähiverkossa toimiva kameravalvontajärjestelmä, joka sisältää kamerat
ja keskitetyn kameroiden tallennusjärjestelmän. Kamerat sijaitsevat asiakkaan kiinteistössä ja
tallennin sijaitsee joko asiakkaan
tai LAN&WANin laitetilassa.
LAN&WAN omistaa laitteet ja
ohjelmistot sekä vastaa niiden
hankinnasta ja ylläpidosta. Asiakas maksaa palvelusta kiinteän
kuukausihinnan sopimuskauden
ajan. LAN&WAN vastaa kameravalvontapalvelun toiminnasta
ja huollosta. SLA3 huoltopalveluun kuuluu LANmanage-valvontapalvelu.
Kirkkoneuvosto hyväksyi
16.6.2016 kokouksessaan Nordic LAN&WAN Communication Oy:n tarjouksen Ypäjän
kirkon kameravalvontapalvelusta. Sopimuskausi 2016 - 2020
+1+1 optiovuotta. Kaapelointityön kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 24.8.2016 tilata
paikalliselta toimijalta. Tarjouskilpailutuksen jälkeen kaapelointityön teki Jorpek Oy, Jokioisilta, urakkahintaan 8 263,36
euroa, sis. alv:n. Kaapelointityö
valmistui 15.9.2016. Kameroiden asennuksen hoitaa Nordic
LAN&WAN Communication
Oy:n alihankintayritys.
Katja Mäkelä

Maailman suurin
PIIRUSTUSKILPAILU

Hyvää syksyä Teille kaikille!

Hellevi Marjatta Komonen

sematekoja. Kilpailuun voi osallistua niin yksittäiset ihmiset kuin
seurat ja yhdistykset. Kilpailuun
voit osallistua syyskuun loppuun
asti dokumentoimalla maisematekosi ennen ja jälkeen kuvilla ja
lähettämällä ne pienen saatteen
kera oman maakuntasi maisemaasiantuntijalle. Kanta-Hämeen ja
Päijät-Hämeen maakuntien voittajat saavat palkinnokseen FinnRaiva Oy:n lahjoittaman kätevän Raivaveitsen, jonka avulla
vesakon raivaaminen helpottuu
huomattavasti. Alueelliset voittajat kisaavat valtakunnallisesta
Vuoden Maisemateko 2016 -tittelistä loppuvuodesta.

Lisätietoa löydät seuraavasta linkistä:
https://etela-suomi.maajakotitalousnaiset.fi/sisalto/vuoden-maisemateko-4714
Teksti: maisemasuunnittelija Jemina Penttilä-Laukkanen
ProAgria Etelä-Suomi ry Maa- ja kotitalousnaiset MKN Maisemapalvelut

Ypäjän Osuuspankissa jaettiin palkinnot kunkin sarjan kolmelle parhaalle.

Osuuspankkien lasten ja nuorten
kuvataidekilpailu järjestettiin tänä vuonna Suomessa 40. kerran.
Ypäjälläkin ollaan oltu mukana
lähes yhtä monta kertaa. Teemana oli mielikuvitussankarit ja
todelliset esikuvat. Tuomaristo
sai arvosteltavakseen 123 työtä
3 koulusta.
Kuvataidekilpailussa kilpailtiin
kolmessa sarjassa, 6-8 -vuotiaiden, 9-10 -vuotiaiden ja 11–13
-vuotiaiden sarjoissa.

6-8 -vuotiaat: 1. Milana Viljanen, ”Kissa pelastaa päivän”, 2.
Ilmari Ilola, ”Kettu Supersankari, susi ja karhu”, 3. Leo Uusitalo, ”Supermies”
9-10 -vuotiaat: 1. Joanna Salmi,
”Enkeli hevonen”, 2. Venla Huttunen, ”Uni sankari”, 3. Justus
Laine, ”Tasohiomakone”
11–13 -vuotiaat: 1. Sikuriina
Karisukki, ”Ässät”, 2. Ronja Palovaara, ” Eksyneiden pelastaja”,
3. Pawel Krawczyk, ”Deadpool”
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Nurkkakuntalainen

Hippo-kisat Ypäjän urheilukentällä 26.08.2016

Maailma muuttuu,
ollaanko mukana?

Hippo-yleisurheilukilpailut kisailtiin 110 osallistujan
voimin Ypäjän urheilukentällä. Leikkimielisiin kisoihin
sai osallistua kaikki alle 13 –vuotiaat ja lajeina oli juoksu, pituushyppy ja pallonheitto. Ypäjän Yllätys ry hoiti
toimitsijatehtävät. Kiitos kaikille osallistujille ja paikalla
olleille.

Kuntasektorilla on tapahtumassa historiansa suurin uudistus.
Ympäristöstä ollaan tekemässä
maakuntavetoista omalla hallinnollaan. Olen ollut kohta
12 vuotta maakuntavaltuuston
varapuheenjohtaja ja päässyt
päättämään meille tärkeistä asioista. Nyt ollaan toteuttamassa
maakuntavaaleja, joissa kuntien rajat menettävät merkitystään. Pärjääkö pienen kunnan
ehdokas jatkossa kilpailussa
suurten kaupunkien ehdokkaiden rinnalla? Pelkona on, että
valta maakunnassa keskittyy
väkirikkaille alueille ja seudullinen painoarvo vähenee. Järjestelmästä voisi tehdä jatkossa oikeudenmukaisen ja näin
meillä Ypäjälläkin palvelut säilyisivät. Elämä on kuitenkin tähän ikään mennessä opettanut,
ettei niin vain tahdo mennä.
Uudistuksen jälkeen kunnalle
jää rooli lähipalvelujen tuottajana, mutta merkittävät rahahanat pyöritellään Hämeenlinnavetoisesti.
Seudullamme on toteutettu
haluttu soteuudistus, mutta nyt
meitä pakotetaan maakunnan
malliin. Ei ole ollut itsestään
selvää, että meillä Ypäjällä on
kaksi lääkäriä ja hammashoito.
Riihimäen seudulla asiakkaat
ohjataan jo nyt lääkäriin Lopelta ja Hausjärveltä Riihimäelle.
Kuinka kirkkaan sinisilmäinen
pitäisi olla, että uskoisi Ypäjän lääkäreiden pysyvän palvelemassa meitä täällä 2400:n
asukkaan kunnassa. Samanlainen suuntaus uhkaa koko
seutukuntaa, kun jo nyt ollaan
rajaamassa asetuksella yöpäivystystä ja sitä kautta leikkauksia omassa sairaalassa.

Tulossa olevat uudistukset
ovat haaste meille päättäjille.
Sotepuolikin on hoitunut hyvin nykyisellään, mutta epävarmaan tulevaisuuteen pitää
varautua. Uhkat tunnistaen seutukunta lähti selvittämään mahdollisuuksia säilyttää keskeiset
terveydenhuollon- ja sosiaalipalvelut seudulla ja kunnissa.
On paikallaan selvittää paikallisten palvelujen säilyttäminen
yksityisen palveluja tuottavan
yhtiön kanssa, sillä maakuntauudistuksessakin esitetään tuottajaksi maakunnallista yhtiötä.
Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiiri alasajoi leikkaukset Ähtärin sairaalassa
alkukesästä. Lokakuussa leikkaustoiminta palautetaan kuuden kunnan ja Pihlajalinnayhtiön yhteisyrityksen voimin.
Yhteisyritys vuokrasi lakkautetut tilat sairaanhoitopiiriltä.
On selvää, että tulevaisuuteen pitää varautua ja eri mahdollisuuksia ja uhkia vertailla.
Pidän tärkeänä, että seutumme
selvittää sen toisenkin mahdollisuuden eikä jää odottamaan
ystävällisiä eleitä maakunnan
tasolta.Yhteistyö jatkuu joka
tapauksessa Hämeenlinnan
suuntaan ja siksi meidänkin
mahdollista mallia ollaan sovittamassa kaikessa sovussa maakuntamallin sisään.
Nyt taas kerran on edunvalvonnan hetki. Myöhemmin
ei voi ainakaan moittia, etteikö ole yritetty. Kyseessä on
seudulliset työpaikat ja meille
tärkeät palvelut. Aikaisemmin
olemme tässä onnistuneet.
Hyvää syksyä Ypäjäläisen
lukijoille!
Markku Leppälahti

Ypäjä 140 v –
Karjalaiset Ypäjällä 77 v
Ypäjän viettäessä 140-vuotisjuhlavuottaan ovat osana sen
historiaa olleet Karjalan heimon asukkaat täällä 77 vuoden
ajan. Toki aikaisemminkin on
tapahtunut muuttoja puolin ja
toisin mutta talvisodan syttyminen 30.11.1939 aiheutti Karjalan asukkaiden pakenemisen
sodan jaloista. Ypäjälle tuli lähes 3000 Valkjärven asukasta
joulukuun 1939 aikana. Myös
Valkjärven kunnantoimisto toimi ensin Ypäjän kunnantalolla,
sitten Perttulan alakansakoulun
luokkahuoneessa ja sen jälkeen
Honkalan pirtissä. Evakot saapuivat lähinnä junilla ja heitä
siirrettiin aluksi majoittumaan
kouluille, Pertun Pirttiin ja
Työväentalolle. Lotat hoitivat
siirtoväen muonituksesta, sitten
heitä sijoitettiin paikkakunnan
taloihin. Lopullisessa siirtoväen suunnitelmassa valkjärveläiset oli määrätty sijoitettavaksi
Töysän-Kuortaneen-Virtain
-Vilppulan alueelle ja kunnantoimisto muutti Haapamäelle.
Suuri osa valkjärveläisistä oli
muuttanut Vaasan läänin alueelle vuoden 1941 aikana. Ypäjällä
oli vuoden 1941 lopussa 264
valkjärveläistä ja muolaalaisia

438 henkeä. Vuoden 1941 syksyllä ja pääosin vuoden 1942
aikana suuri osa karjalaisista
palasi omille asuinsijoilleen
kun jatkosodan alussa Karjalan
alueet saatiin vallattua takaisin.
Jatkosodan aikaisen evakuointisuunnitelman mukaan Ypäjä
kuului Muolaan sijoituskuntiin.
Kesäkuussa 1944 ensimmäiset
evakot tulivat Ypäjälle, kaikkiaan muolaalaisia tuli yli 800
henkilöä tänne. Ypäjällä on
tullut uusia asukkaita ainakin
Heinjoelta, Kurkijoelta, Muolaasta, Pyhäjärveltä, Räisälästä,
Valkjärveltä ja varmaan monelta muultakin paikkakunnalta.
Karjalainen heimo on sulautunut tänne Hämeeseen yli 70
vuoden aikana niin että enää ei
pysty tietämään kuinka monella
ypäjäläisellä on juuria menetettyyn Karjalaan. Ypäjän Karjalaisseura on perustettu 71 vuotta
sitten ja se toimii edelleen ylläpitämässä muistoa juuristaan.
Ypäjän juhlavuoteen liittyen
Ypäjän Karjalaisseura järjestää
Kartanon koululla 18.10.2016
kaikille avoimen esitelmätilaisuuden Karjalan alueesta. Seura
toivoo runsasta osanottoa tilaisuuteen.

Hippo yleisurheilukilpailut 26.08.2016
Ypäjän urheilukentällä

T4 ja nuoremmat 40 m: 1)
Minea Viljanen 12,6, 2) Aino
Honkala 12,7, 3) Emma Hirsimäki 13,2, 4) Jasna Viitanen
13,3, 5) Karoliina Rämö 13,4,
6) Elina Pöykiö 14,1, 7) Viivi
Tamminen 15,3, 8) Emma Lehtinen 19,5, 9) Inka Varjorinne
23,7, 10) Vilma Närvänen 26,9,
11) Emma Rautiainen 42,2, 12)
Sofi Auvinen 54,8

P4 ja nuoremmat 40 m:1)
Wiljami Järvinen 11,7, 2) Samu Auvinen 12,2, 3) Fedja
Jaakkola 12,4, 4) Max Koivula
12,5, 5) Jonne Kaunela 12,9, 6)
Joonas Niittymäki 13,5, 7) Anton Sivula 14,3, 8) Kaapo Nylander 14,5, 9) Niko Varjorinne
15,6, 10) Miko Harjula 21,8,
11) Sampo Reunanen 24,0, 11)
Kasper Nylander 24,0, 13) Joonas Hyvönen 24,1, 14) Elias
Toivonen 24,3, 15) Viljami Äijälä 27,5, 16) Jarkko Mäkeläinen 28,0, 17) Tuukka Oksanen
32,5, 18) Osvald Touru 35,0,
19) Patrick Valkama kesk.
T5-6 40 m: 1) Minja Kaunisharju 8,3, 2) Helmi Koivunen
8,9, 3) Emma Honkala 9,2,
4) Ellen Sivula 9,7, 5) Iida
Tamminen 10,0, 6) Sofi Har-

jula 10,1, 7) Melina Mäenpää
10,3, 8) Ella Tamminen 10,6,
9) Senna Kaunela 10,9, 9) Lilli
Sandbacka 10,9, 11) Sanni Jussila 11,0, 12) Katariina Rämö
11,1, 13) Netta Jussila 11,5,
14) Viivi Närvänen 11,9, 15)
Emmi Reittonen 13,7

T5-6 pallonheitto: 1) Minja
Kaunisharju 14,76, 2) Helmi
Koivunen 9,38, 3) Emma Honkala 7,59, 4) Lilli Sandbacka
7,42, 5) Iida Tamminen 5,30,
6) Melina Mäenpää 5,83, 7)
Sofi Harjula 5,65, 8) Katariina
Rämö 5,27, 9) Viivi Närvänen 5,20, 10) Emmi Reittonen
4,34, 11) Netta Jussila 3,61,
11) Sanni Jussila 3,61, 13) Ella
Tamminen 3,5, 14) Vilma Närvänen 1,13
P5-6 40 m: 1) Niklas Ruusiala 8,3, 2) Tapio Vuorentausta 8,4, 3) Santeri Paloposki
9,0, 4) Teemu Aaltonen 9,5,
5) Daniel Rautio 10,2, 5) Arvi
Touru 10,2, 7) Eero Vihervirta 11,0, 8) Joonas Reittonen
11,9, 9) Kuutti Jaakkola 12,2,
9) Lauri Hakamäki 12,2, 11)
Aki Varjorinne 12,7, 12) Juho
Mäkeläinen 13,8, 13) Oliver
Toivonen 13,9
P5-6 pallonheitto: 1) Tapio
Vuorentausta 21,27, 2) Niklas Ruusiala 15,44, 3) Sante-

ri Paloposki 13,67, 4) Daniel
Rautio 11,74, 5) Teemu Aaltonen 10,71, 6) Wiljami Järvinen 7,43, 7) Arvi Touru 5,83,
8) Lauri Hakamäki 5,72, 9)
Oliver Toivonen 5,60, 10) Aki
Varjorinne 4,49, 11) Juho Mäkeläinen 3,94, 12) Joona Reittonen 3,72, 13) Kuutti Jaakkola
2,15
T7-8 60 m: 1) Emmi Mäkitalo
11,0, 2) Jessi Niemi 11,5, 3)
Venla Reittonen 11,6, 4) Sohvi
Kavén 11,7, 5) Camilla Ruusiala 12,0, 6) Siiri Paloposki
12,2, 7) Milana Viljanen 12,3,
8) Meeri Perho 12,4, 8) Emilia
Lähdesmäki 12,4, 10) Saaga
Sivula 12,5, 11) Kaisa Poutala
12,7, 12) Josefiina Ruusiala
12,8, 13) Sandra Harjula 13,8,
14) Venla Hakamäki 14,0

T7-8 pituushyppy: 1) Emmi
Mäkitalo 285, 2) Jessi Niemi
274, 3) Sohvi Kavén 271, 4)
Saaga Sivula 259, 5) Siiri Paloposki 240, 6) Venla Reittonen
235, 6) Meeri Perho 235, 8)
Camilla Ruusiala 232, 9) Emilia Lähdemäki 224, 10) Milana
Viljanen 216, 11) Kaisa Poutala 210, 12) Josefiina Ruusiala
185, 13) Venla Hakamäki 162,
14) Sandra Harjula 149
P7-8 60 m: 1) Lauri Mynttinen
10,5, 2) Nuutti Viljanen 10,6,
3) Erkka Reunanen 10,8, 4)
Miro Hollo 10,9, 5) Antti Ristanen 11,3, 6) Miska Reunanen
11,5, 7) Sauli Kavén 12,0, 8)
Oskari Oksa 12,5, 9) Jere Sirén
12,5, 10) Verne Jaakkola 12,6,
11) Mikko Kankare 13,0, 12)
Nikolai Frolov 13,5, 13) Santeri Rämö 13,6, 14) Eeli Reittonen 16,7

P7-8 pituushyppy: 1) Lauri
Mynttinen 270, 2) Miska Reunanen 265, 3) Sauli Kavén 260,
4) Nuutti Viljanen 258, 5) Miro
Hollo 256, 6) Erkka Reunanen
254, 7) Antti Ristanen 234,

8) Santeri Rämö 218, 9) Jere
Sirén 216, 10) Verne Jaakkola
180, 10) Nikolai Frolov 180,
12) Mikko Kankare 154, 12)
Oskari Oksa 154, 14) Eeli Reittonen 130

T9-10 60m: 1) Kerttu Poutala
10,4, 2) Elli-Noora Lähdemäki
10,6, 3) Nella Niemi 10,7, 4)
Helmi Heikkilä 11,0, 5) Ronja Kaunisharju 11,3, 6) Nella
Reittonen 11,6, 7) Sanni Mäenpää 11,7, 8) Lilli Reittonen
12,3, 9) Ruut Järvelä 13,0, 10)
Viivi Hyvönen 14,0
T9-10 pituushyppy: 1) Kerttu
Poutala 294, 2) Ronja Kaunisharju 282, 3) Elli-Noora Lähdemäki 274, 4) Helmi Heikkilä
273, 5) Nella Reittonen 265, 6)
Nella Niemi 264, 7) Lilli Reittonen 242, 8) Sanni Mäenpää
234, 9) Ruut Järvelä 221
P9-10 60 m: 1) Mikael Paija
9,7, 2) Kasperi Sivula 10,2,
3) Tuomas Tamminen 10,7, 4)
Eelis Männikkö 10,8, 5) Joni
Lindholm 11,0, 6) Adrian Kankare 11,4

P9-10 pituushyppy: 1) Kasperi Sivula 325, 2) Eelis Männikkö 310, 3) Mikael Paija 304, 4)
Adrian Kankare 296, 5) Joni
Lindholm 288, 6) Justus Laine
281, 7) Tuomas Tamminen 265
T11-12 100 m:1) Veera Vuorentausta 16,4, 2) Simone Lehtinen 18,1, 3) Iida Vastamäki
18,4
T11-12 pituushyppy: 1) Veera
Vuorentausta 321, 2) Simone
Lehtinen 296, 3) Iida Vastamäki 258

P11-12 100 m: 1) Manu Mäenpää 15,0, 2) Roope Mynttinen
16,0, 3) Konsta Sivula 18,0
P11-12 pituushyppy: 1) Manu
Mäenpää 375, 2) Roope Mynttinen 295, 3) Konsta Sivula
251

Kotirintamanaisten työ kunniaan
Oletko koskaan tullut ajatelleeksi, mitä kaikkea sotavuosien
1939 - 1945 kotirintamilla olleet
naiset joutuivat tekemään miesten ollessa sodassa. He hoitivat
kotityöt, lapset, vanhempansa
sekä kaiken sen mitä talouden
ylläpito vaati.
Heidän työnsä on suurilta
osiltaan jäänyt huomiotta. On
siis korkea aika palkita ja muistaa heidän suuriarvoinen työnsä
yhteiskuntamme hyväksi. Mutta
miten voisimme suoda kunnianosoituksen kaikille kotirintamanaisille? Kävin pienen neuvottelun Ypäjän kunnan ja seurakunnan edustajien kanssa. Päätimme
koota toimikunnan, johon kuuluu edustajat molemmista ja näin
viedä asiaa eteenpäin. Toimikunta kokoontuu tämän vuoden
lokakuun aikana. Ensi vuonna
kun Suomi täyttää 100 vuotta,
muistomerkki kotirintamanaisille olisi valmiina.
Tähän operaatioon tarvitsemme tietysti vapaaehtoisten apua.
Eli pyydämme lahjoituksena
seuraavaa: Sopiva muistokivi,
joka on tarpeeksi iso ja luonnollinen (ei hiottu) kivessä pitää olla
sen verran tasaista, että saamme
kiinnitettyä siihen laatan. Lisäksi
tarvitsemme laatan johon saa
kaiverrettua tekstin: ”Kotirintamanaisten työlle 1939 – 1945”.

Muistokivi tarvitsee hyvän ja
kestävän perustuksen eli soran
ja tietysti kaikki työ niin käsin
kuin koneellisestikin tehtynä.
Kaiken edellä mainitun pyydämme lahjoituksena, joko yksityisiltä, yrityksiltä tai yhdistyksiltä.

Annan mielelläni lisätietoa
asiasta ja kuuntelen mahdollisia
lahjoittajia. Tavoitat minut numerosta 050 3636 624 tai sähköpostin kautta leppake@gmail.
com Ypäjän seurakunnan kirkkoneuvosto on katsonut paikan
muistokivelle. Kivi tullaan asen-

Ypäjällä 2016 konfirmoidut nuoret.

Kuva Kuvaamo Sirpa Ryyppö

tamaan puretun pappilan puistoon Perttulantien varrella. Paljastus ajankohta tullaan ilmoittamaan myöhemmin. Jään odottelemaan yhteydenottojanne.
Muistokivi-hanke
toimikunnan psta
Keijo Leppänen
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Ypäjällä on Talenttia nuorisoa!
Vaikka pienellä paikkakunnalla
ollaankin, voi ajatuksenkulku
mennä toisistaan tietämättä samaa rataa muidenkin toimijoiden kanssa. Tämän totesimme
Kulttuuri Puomissa jo aiemmin
keväällä letityskurssin tiimoilta, kun MLL:lla oli samanlainen kurssi samoihin aikoihin
suunnitteilla. Onnellisempi
sattuma kävi, kun kerrankin
hyvissä ajoin saimme vihiä, että Ypäjän nuorisovaltuusto on
suunnittelemassa Talent Ypäjä
-tapahtumaa, jonka tyyppistä
myös Kulttuuri Puomi oli kaavaillut ja hakenut Lions Club
Ypäjältä tapahtumaa varten
apurahaa.
Talent Ypäjästä lähdettiin nuorisovaltuuston kanssa
vaihtamaan ajatuksia ja pian
päätimmekin lyödä hynttyyt
yhteen. Nuorten kanssa totesimme heti alkuun, että jokin
ns. vetonaula tapahtumaan
on saatava, jotta osallistujilla
voisi olla oman taidon esittelyn lisäksi toinenkin motiivi
osallistua. Soitto The Voice
of Finlandiin osallistuneelle
Marko Simille ja saimme tapahtumaan vetonaulan, nuoren
osaajan, jolla olisi varmasti annettavaa kilpailijoille omakohtaisten kokemustensa kautta.
Tuomareiksi lupautuivat myös
Katja Karisukki ja Tarja Virtanen, mutta Tarja päätti jäävätä
itsensä tyttärensä ilmoittauduttua tapahtumaan. Tarjan tilalle
saatiin Mona Timonen. Äänitekniikasta huolehti ja käytännön asioissa kullanarvoisesti
auttoi Jouni Paloposki.
Tapahtumapäiväksi valittiin lauantai 3. lokakuuta ja
-paikaksi Kartanon koulu.
Ajankohdan ajateltiin olevan
passeli, koska koulut ovat jo
alkaneet ja koulujen kautta
tieto kulkisi ennakkomainosten osalta. Vaikka aluksi näytti
pahaenteiseltä, Talent Ypäjään
osallistui lopulta kuusi kilpailijaa. Heistä ensimmäisenä ilmoittautui 11-vuotias Wilma
Mansikkamäki Forssasta. Wilman koulun rehtori oli kannustanut rohkeaa neitiä osallistumaan, eikä suotta, Wilmalla

”Tuomaristo kommentoi jokaista esitystä asiantuntevaan sävyyn. Simon Cowellin tapaista tylytystä ei kuultu, vaan kulttuurin saralla monessa mukana olleet Mona Timonen, Katja Karisukki ja
Marko Simi näkivät kaikissa esiintyjissä hurjasti potentiaalia.”

oli järkähtämätöntä varmuutta
esiintymisessään. Hän lauloi
nauhalta soitetun taustan kera
Johanna Kurkelan Prinsessalle
-kappaleen.
Kauimmat osallistujat saapuivat Ruskolta saakka. Tanssiryhmä Apinalauma vetäjänsä
Karoliina Hievasen kanssa toivat Talentiin iloista energiaa
Asteen Apinalauma-kappaleen
siivittämänä. Apinalaumassa
tanssiva koskelainen Juuso oli
nähnyt koulullaan ilmoituksen kilpailusta. Pitkän matkan
päässä treenaava Juuso houkutteli tanssiryhmän kotiseudulleen, naapurikuntaan. Tanssijat olivat todella tyytyväisiä
tapahtumaan, eikä näiltä nuorilta hymy hyytynyt missään
vaiheessa.
Sisarukset Teresia ja Jonas
Strandén ottivat kumpainenkin
lavan haltuun, mutta eri esityksillä. Teresia soitti pianoa
ja Jonas teki taikatemppuja.
Teresian piti alunperin esittää
Liikkuva linna -kappale klassisella pianolla, mutta paikasta
toiseen siirtelyn johdosta piano
oli menettänyt vireensä. Tästä
johtuen Teresian oli tyytyminen hänelle vieraampaan sähköpianoon. Tästä odottamattomasta käänteestä lannistumatta

Teresia suoritti esiintymisensä
tunnelmallisesti ja tarkasti.
Jonas erottui edukseen tehdessään huikaisevan itsevarmuusloikan kenraaliharjoituksista varsinaiseen esitykseen.
Kenraaleissa nuori taikuri taisi aristaa ensi kertaa päässä
ollutta langatonta mikrofonia
ja lavalla esiintyminen kaipasi muutenkin suurieleisempiä
otteita. Niitä meille tarjoiltiin
itse kilpailussa, jossa Jonas jätti yleisön ymmälleen tempuillaan ja otti tilanteen haltuun
spiikaten selkeästi, mutta myös
hauskasti ohjelmanumeronsa.
Millainenkohan kombo siitä
muuten syntyisi, jos Teresia
nostattaisi musiikilla jännitystä Jonaksen tehdessä taikoja?
Esiintyvät sisarukset voisivat
hyvinkin olla erinomainen ohjelmanumero esimerkiksi pikkujouluihin.
Rosa Pirkkiön esiintymisvarmuus olisi niin ikään menestyksekäs myyntivaltti juuri
juhlissa ja muissa yleisötilaisuuksissa. Rosa veti upeasti Adelen Someone like you
-kappaleen ilman minkäänlaista taustamusiikkia tai edes
mikrofonia. Rosan kaunis,
mutta voimakas ääni täytti
liikuntasalin ja sulatti yleisön

Wäärin käsityksiä
Muistoja kesästä
Kesä meni, että humpsahti. Oli
kesäteatteria, toria, sadetta, veneilyä ja monenmoista tapahtumaa.
Itse sain Lukanderin Sepon houkuttelemana osallistua Rauhaniemen kesäteatterin 50-vuotisjuhlanäytelmään.
Näytelmä oli Heikki Turusen
Simpauttaja. Etupäässä sen
parissa vierähtikin lähes koko
kesä. Turun teatterin näyttelijä
Mika Kujala sen ohjasi pieteetillä. Pyysin hyvin pientä roolia. Sen sainkin. Sain näytellä
rapajuoppo Hemmo Sysmänahoa. Vuorosanat eivät millään
meinanneet mennä kaaliin.
Meniväthän ne lopulta kaikki
noin 20 repliikkiä jollakin tavalla. Tosin rapajuopon rooli ei
oikein sovellu nykyisin jo lähes absolutistina elävälle. Olisi

kai pitänyt siemaista muutama
neuvoa antava ennen jokaista
esitystä.
Eniten meikäläistä jännitti
kun Virtasen Pekka avovaimoineen kuninkaallisessa perperissään asettui viimeiseen näytökseen ja ihan etupenkkiin. Ja voi
sitä myötähäpeän määrää.
Esityksen loputtua tapasin
Pekan ja Teijan parkkipaikalla
ja Teija sanoi, että on se parempi kun sinä Keijo vaan kirjoittelet, etkä kiipeä lauteille. Että
sellainen arvostelu.
Nappiin meni se arvostelu.
Sii ja soo onneksi muu näyttelijäporukka oli ystävällinen
ja myötämielinen. Ja vaikka
minua ei Tauno Paloksi saata kutsua, niin suunnattomasti
nautin ilmapiiristä ja miljööstä. Parikymmentä kertaa sitä

rypistettiin ja kaipaus jäi. Parhaiten mieleen jäi lavan takana
ollut tunnelma ja se ensi-ilta
jännitys.
Juuri edellä mainitusta syystä en millään ehtinyt katsastamaan Ypäjän musiikkiteatterin
My Fair Lady esitystä. Esityksemme kun sattuivat juuri samoille päiville. Olisin varmaan
voinut matkia Pekkaa juopon
roolissa. Olen saanut kuulla,
että Pekka pehmitti jälleen sydämet juopon roskakuskin roolissaan.
Alkusyksystä oli sitten aikaa käydä vielä kurkkimassa
Tuntemattoman teatterin Mooseksen perintö. Tämä v. 2014
perustettu teatteri on saanut
oivan jalansijan seutukunnallamme. Koko katettu vanha
höyläämörakennus täyttyi kuu-

sydämet. Jo hänen itsevarma
olemuksensa oli näkemisen ja
kokemisen arvoinen kilpailusuoritus, puhumattakaan siitä,
kun lavakarisma yhdistetään
hänen lauluääneensä.

Rosaliina Virtanen yhdisti
sekä laulun että soittamisen
omassa ohjelmanumerossaan.
Rosaliina esitti Rihannan kappaleen pianolla itseään säestäen. Hän suoriutui hienosti
omasta esityksestään, vaikka
mikrofoni ei ollutkaan heti päällä hänen aloittaessaan
lauluosuuden. Rosaliinan oli
aloitettava kappale uudestaan
alusta, mutta siitä neitokainen
ei hätkähtänyt. Rosaliinan kunnianhimoista otetta musisoimiseen kuvastaa se, että hän ei
ole vielä kovin pitkään soittanut ja laulanut yhtäaikaisesti.
Uusiin haasteisiin tarttuminen
tuo mukavaa buustia tuttuun
harrastukseen. Rosaliina tulkitsi niin ikään tunnelmaan syventyen kappaleensa ja löysi
rauhan omaan esitykseensä,
vaikka esiintymistä edeltäneessä haastattelutilanteessa taisi
vielä hiukan jännittää.
Talentin pääpalkintona oli
mahdollisuus päästä esiintymään Lasten maatalousnäyttely Mansikkiin ja saada siitä
rahallinen korvaus. Tuomaristo

halusi kannustaa Jonasta isommille estradeille ja päätti palkita Jonaksen tuomariston suosikkina. Yleisöäänet menivät
tasan Wilman ja Apinalauman
kesken. Harmillisesti Wilmalla sattui olemaan päällekkäisiä menoja, eikä hän päässyt
osallistumaan Mansikkiin.
Apinalauma sen sijaan matkasi
jälleen pitkän matkan päähän
oman harrastuksensa perässä,
mutta sitähän se on – kun suosion sivuun pääsee kiinni, vaatii se myös uhrauksia.
Kiitos kaikille Talentiin
osallistuneille kilpailijoille,
heidän tukijoukoilleen sekä
yleisölle. Aikamoisia talentteja
olivat myös nuorisovaltuustolaiset, jotka osallistuivat aktiivisesti tapahtuman järjestelyihin. Suuri kiitos tuomaristolle,
heiltä saimme kuulla asiantuntevaa ja kannustavaa palautetta
jokaisesta esityksestä. Lions
Clubille myös kiitokset apurahasta, jonka saimme tapahtuman järjestämiseen!
Katriina Reijonen
Kuvat Ronja Salo

”Palkintojenjaossa jännitys tiivistyi. Pitkänmatkalaisia muistettiin Ypäjän 140-vuotisjuhlalaukulla
heti tilaisuudessa. Muille laukut toimitettiin jälkikäteen. Mansikin estradille pääsivät tuomariston
ja yleisön suosikit, Tanssiryhmä Apinalauma, taikuri Jonas Stranden ja laulaja Wilma Mansikkamäki.”

leman mukaan joka näytöksessä äärestä laitaan.
Näytelmä oli taas loppuun
asti hiottu. Tosin näytelmää oli
hierottu esityskuntoon kuukausitolkulla. Ainoa mikä hieman
tökki, oli Heikki Luoman loppuun kaluttu teksti.
Edelliskaudellahan tuntematon teatteri esitti Luoman
Vain muutaman huijarin tähden
ja Mooseksen perinnössä oli
yllättävän paljon samoja elementtejä.
Pakko on kuitenkin sanoa,
että Tuntematon teatteri ei enää
ole tuntematon.
Aikataulullisista syistä jäi
myös katsomatta Torron kesäteatterin Timanttien jäljillä.
Kirjoittanut Turkka Mali ja
ohjaus Tanja Thompson, Härkätien teatteri Letkulla. Flirtaten ja höyläten. Ohjaus ja
käsikirjoitus Tanja Thomson.
Sekä Pirttikosken kesäteatterin
Solidaarisuutta Surgestanissa.
Väliin jäivät myös Kyläsepän
teatterin esitykset. Ehkä ensi
kesänä.

Pakko todeta lopuksi, että
kesäteatteriperinne LounaisHämeessä elää ja voi erittäin
hyvin. Lieneekö alkupotku
saatu Ypäjän Musiikkiteatterista. Sanottava on myös, että
ei voi muuta kuin ihailla niitä

satoja seutukunnan harrastajanäyttelijöitä, jotka pistävät
itsensä likoon myötähäpeästäkään piittaamatta.
Teatterin lavalla oleminen
on orgastinen tila.
Keijo Wääri

SPR:n Ypäjän osaston

HAAVIN AAMUT
Haavin aamut, kaikille ypäjäläisille tarkoitetut avoimen toiminnan aamupäivät keskiviikkoisin ja torstaisin, ovat SPR:n
Ypäjän osaston hoidossa. Kierrätyspisteessä vaate- ja taloustavaraa, leluja ja kirjoja.
SPR toivottaa kaikki vanhat ja uudet kävijät sydämellisesti
tervetulleiksi Haavin aamuun (osoitteessa Varsanojantie 8)
keskiviikkoisin ja torstaisin kello 9–11.30. Tarjolla on kahvia ja
voileipiä sekä mukavaa seuraa. Halukkaat voivat tehdä käsitöitä ja askarrella, toisinaan leivotaan yhdessä.
Lisätietoja: Satu Leppälahti p. 050 363 0508 tai
Eeva Mikkola p. 050 370 6867
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Valtakunnallista iäkkäiden ulkoilupäivää

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

vietetään torstaina 6.10.2016

Mannerheimin Lastensuojeluliiton
Ypäjän paikallisyhdistyksen
sääntömääräinen SYYSKOKOUS
pidetään torstaina 3.11.2016 klo 19.00 Kirjastolla.
Hallitus kokoontuu klo 18.30.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
MLL hallitus

Vanhustenviikon torstaina 6.10.
vietetään Valtakunnallista
iäkkäiden ulkoilupäivää.
Palvelukeskuksen pihapiirissä
ulkoillaan klo 13–14.
Mukana Katajatalli ja HMJ
Lehtinen. Ponit ja koirat vierailevat.
Kärryajelua ja rapsuteltavia
Kahvitarjoilusta vastaa
Ypäjänkylän Maa- ja kotitalousnaiset
Säävaraus!

Lokakuun toimintaa
Lokakuun päiväpiiri tarinatuvalla tiistaina 11.10. kello
13.00 Vieraana Jyrki Riipinen Loimaan Silmäasemalta
kertomassa ajankohtaisista näköasioista
Naistenpiiri tarinatuvalla tiistaina 18.10. kello 13.00
Kirjoittajapiiri kokoontuu Sylvi Leinon luona 21.10.
kello 13.00
Muistakaa vanhusten viikon juhla 5.10. srk-kodilla
Pikkujoulu 5.12. Vanha Kanala Loimaa, tarkemmin
marraskuun lehdessä

NÄKÖ ON TÄRKEÄ

Ypäjänkylän
Maa- ja kotitalousnaiset

Tule, kuule ja kysy
näköösi liittyvistä asioista
Optikko Jyrki Riipinen Loimaan Silmäasemalta
on vieraana veteraanituvalla tiistaina 11.10 kello 13

LOKAKUUN TOIMINTAA
Seuraintalolla keskiviikkona 12.10. klo 18.00 tehdään
piimä- ja maitojuustoja Pirkon opastuksella.
Kirkonkylän naiset myös mukaan. Tervetuloa!

TERVETULOA

NÄKEMISIIN
Eläkeliitto Ypäjän yhdistys

Ypäjän Kirkonkylän
Työväenyhdistys Ry.
Sääntömääräinen syyskokous
Ypäjän Vehnämyllyn kahvilassa
os. Ypäjänkyläntie 956
Perjantaina 14.10 klo 18.00
Esillä sääntöjen määräämät asiat
sekä mm. toimihenkilöiden valinnat
ja ensikevään kunnallisvaalit
Tervetuloa!

Hallitus

Kalentereita kautta vuosisatojen
Mikä määrää päivien kulun?
Luentotilaisuus Jokioisten kunnantalon
valtuustosalissa 5.10. kello 18 – 19, vapaa pääsy

Helsingin yliopiston almanakkatoimiston entinen johtaja, professori
Heikki Oja, kertoo kalenterinteon
teoriasta ja käytännöstä vanhoista
ajoista nykyhetkeen asti.
Hän tuo mukanaan pari riimusauvaa ja uudempia kalentereita,
esimerkiksi Valtiokalentereita
Suomen itsenäistymisen ajalta
sadan vuoden takaa.
Tilaisuuden järjestävät Lounais-Hämeen Uranus ry
sekä Jokiläänin kansalaisopisto
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Tiistai 11.10.2016 klo 18.00-20.15
Jokioisten kunnanvirasto, Keskuskatu 29A
Opettaja: Maarit Mäki
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SPR Ypäjän osasto

SYYSKOKOUS

Ypäjän Karjalaisseura ry
TIEDOTTAA

sunnuntaina 30.10.2016 kello 16 Veteraanituvalla
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Kokouksen jälkeen SYYSPÄIVÄLLISET kaikille SPR:n
jäsenille ja ystäville (Ilmoittautumiset puh. 050 3630 508 /
sähköposti satu_leppalahti@hotmail.com viimeistään
27.10.)
Tervetuloa mukaan myös monenlaiseen ypäjäläiseen
toimintaan, vaikkapa Haavin aamuihin ja Terhokerhoihin.
Hallitus

Ypäjä 140 v – Karjalaiset Ypäjällä 77 v
Kaikille avoin tilaisuus Kartanon koululla tiistaina
18.10.2016 kello 18.30 alkaen. Kahvitarjoilu alkaen
17.45.
Tervetuloa katsomaan ja kuuntelemaan esitystä Karjalan alueesta ennen ja nyt.
Lauri Rämö, Muolaalaisten Seuran varapuheenjohtaja, pitää kuvallisen esitelmän Karjalasta.
Näin Muolaa jäi elämään
-kirjaa, 272 sivua 250
valokuvaa, saatavana
Ypäjän Karjalaisseuralta/
Pekka Moisander
puh 0400 260949.

Liikuntatapahtumia
YPÄJÄN YLLÄT YKSEN TARJOAMAT PT-PALVELUT
Hinnat sisältävät ALV 24 %
1. Ruokavalio
70 €
(sis. Ruokapäiväkirjan pito, opastus, lisäravinteet)
2. Kuntosaliohjaus 60 min
60 €
(sis. Henkilökohtaisen kuntosalitreeniohjelman)
3. Ruokavalio & Kuntosaliohjaus 60 min
110 €
4. 3 kk/6 kk/12 kk valmennuspaketit; 370 € / 650 € / 1100 €
(sis. Alku- ja loppumittaukset sekä kuntotestit, salitreeniohjelman, ruokavalion, sähköpostituki palvelu koko valmennus
paketin ajan, yhteistreenejä/ tapaamisia)
– 3 kk – 6 tapaamista/treeniä
– 6 kk – 12 tapaamista/treeniä
– 12 kk – 16 tapaamista/ treeniä
5. Lisätapaaminen/treeni/ohjaus
50 €
valmennuspaketin yhteydessä
6. Pienryhmävalmennus /
TYKY-ryhmä 3kk (5-6 hlö)
150 €/ hlö / 3 kk
(sis. Alku-ja loppumittaukset sekä kuntotestit, ruokavalio, henkilökohtainen kotitreeniohjelma, 1krt/vko tapaaminen/treeni)
7. Kuntosaliohjaus ryhmälle 60 min (max.8 hlö) 10 € / hlö
Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Tiedustelut ja varaukset; Annika Määttänen
personal.trainer@ypajanyllatys.fi

Tammelan Karjalaseuran
70-vuotisjuhla 9.10.2016
Tammelan kirkko/seurakuntakoti.

JHL 729 - Ypäjän osaston
Sääntömääräinen syyskokous
Ypäjän Karrinpuomissa 19.10. klo 18
Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä toiminnan
suunnittelua. Kahvitarjoilu
Tervetuloa!
Johtokunta

Ypäjän Sotaveteraanikerho
kokoontuu
Veteraanituvalla keskiviikkona
19.10.2016 klo 14.00
Veteraanit, puolisot, veteraanien lesket ja kannattajajäsenet
Tervetuloa!

Ypäjän Yrittäjien

sääntömääräinen syyskokous
KUNTOKORTIT: KUNTOLAATIKOT:
Vesa Ahde
Edith Seppänen
Kari Järvinen
Heikki Sillanpää
Salme Hepomaa Kari Järvinen
Kirsti Kangas
Mari Kannisto
Eeva Suvanto
Riitta Hakamäki
Palkinnot noudettavissa kunnantalon infopisteestä

19.10.2016 klo 19.00.
Paikka Veteraanitupa

Onnea voittajille!!
Uusia kuntokortteja saatavissa kunnantalon infopisteestä, kirjastolta ja vapaa-aikatoimistolta
Korttien palautus 16.1.2017 mennessä
Liikuntatoimi

Muistin virkistykseksi...
Ypäjän kunnan kuntolaatikot:

TERVETULOA
TERHOKERHOON!


Pertunkaari, Kaarisilta, Poukkasilta, kunnantalo, Ypäjänkylä (koulu), Kauhanoja,
Kuusjoki (Koskentie-Manninen risteys),
Käännesilta (Hyrsynkulma), Kolin kota,
Talastupa
Jokaisesta laatikosta löytyy vihko ja kynä
Kirjaa sinne nimesi, kun liikut
Kerro myös miten liikuit kävellen, juosten,
polkupyörällä, rullaluistellen, hiihtäen...

MLL:n ja SPR:n yhteinen TERHOKERHO on sukupolvien
kohtaamispaikka, jossa leikitään ja vietetään kiireetöntä
aikaa yhdessä. Kerho on kaikille avoin ja maksuton, sinne voi
tulla koko perheen voimin, yksin, yhdessä tai vaikkapa
naapurin kanssa! Kahvitarjoilu!
TERHOKERHO kokoontuu jatkossa
Ypäjän Veteraanituvalla (Perttulantie 7)
kerran kuussa klo 15.00–16.00 seuraavasti:

Su 9.10. Musiikki, mukana Katja Karisukki
Su 6.11. Levyraati
Su 11.12. Joulu

Huom! Uutta! Junioreille alle 18 v. oma vihko



TERVETULOA!
/LVlWLHWRMD.DLUL.RUEHODLQHQ
NDLULNDOMXPDD#KRWPDLOFRPS


Maaliskuun lopussa kuntoilijoiden kesken arvotaan
liikkumisen riemua lisääviä yllätyspalkintoja! Lähde
siis liikkeelle ja pidä huoli, että olet mukana arvonnassa suorituksillasi!
Liikuntatoimi

YPÄJÄN YLLÄTYKSEN JUMPPATARJONTA
PERTUNKAARESSA 22.8–19.12 2016
Maanantaisin:
AAMUJUMPPA klo 10.00–11.00: Tunti sopii kaikille niin ensikertalaisille kuin konkareillekkin, tunnilla
jokainen tekee oman kuntotasonsa mukaan. Tunnin
teema vaihtuu 3–4 vko välein. Tunneilla käytetään
keppejä, käsipainoja, kuminauhoja ja steplautaa jne.
osana lihaskuntoharjoitelua mahdollisimman monipuolisesti. Tunti pidetään peilisalissa.
TENAVAJUMPPA klo 16.30–17.20: 2007–2010 syntyneet, tunneilla harjoitellaan kehonhallintaa ja kehontuntemusta sekä perusliikuntataitoja, opitaan yhdessä
oloa sekä koetaan uusia elämyksiä leikkien kautta.
Tunti pidetään alakerran salissa/peilisalissa.
KAHVAKUULA 1 klo 18.00–19.00: Tunti sopii kaikille niin ensikertalaisille kuin konkareillekkin, tunnilla
jokainen tekee oman kuntotasonsa mukaan. Tunnin
teema vaihtuu 3–4 vko välein. Tunnilla käytetään
kahvakuulaa osana lihaskuntoharjoittelua mahdollisimman monipuolisesti.Tunti pidetään peilisalissa. *
KAHVAKUULA 2 klo 19.00–20.00: Tunti sopii kaikille niin ensikertalaisille kuin konkareillekkin, tunnilla
jokainen tekee oman kuntotasonsa mukaan. Tunnin
teema vaihtuu 3–4 vko välein. Tunnilla käytetään
kahvakuulaa osana lihaskuntoharjoittelua mahdollisimman monipuolisesti. Tunti pidetään peilisalissa. *
* Kahvakuulatunneille ennakkovaraukset peilisalin
oven ulkopuolella olevaan lappuun/ sähköpostiin;
personal.trainer@ypajanyllatys.fi tai FB–sivun; Annikan Personal Trainer– ja ryhmäliikuntapalvelut
viestikentän kautta edellisen viikon sunnuntaihin
mennessä.
Aamujumppa / AINOT & REINOT;
Jäsenet 4€ krt/ 12–krt 45€ Muut; 6€ krt/ 12-krt 65€
Jäsenet: 5€ krt/ 10-kortti 40 € Muut: 7€ krt/ 10-kortti 60€

Keskiviikkoisin: (Ex Urhot & Sylvit )
AINOT & REINOT klo 18.00–20.00 ( Ainot klo 18.00–
19.00 ja Reinot klo 19.00–20.00) Tunti sopii kaikille
niin ensikertalaisille kuin konkareillekkin, tunnilla jokainen tekee oman kuntotasonsa mukaan. Tunnin
teema vaihtuu 3–4 vko välein. Tunneilla käytetään
keppejä, käsipainoja, kuminauhoja ja steplautaa jne.
osana lihaskuntoharjoitelua mahdollisimman monipuolisesti. Tunnit pidetään peilisalissa.
Torstaisin:
HUOM! Muuttuneet kellon ajat!
OHJATTU KUNTOSALI ELÄKELÄISILLE
* klo: 16.30–17.30
OHJATTU KUNTOSALI MUUT (kiertoharj.)
* klo: 17.30–18.30
*Vähintään 5 osallistujaa niin tunti toteutuu, max 8 hlö
Jäsenet joilla henk.koht. kuntosalikortti: 5€ krt.
Muut/ ilman kuntosalikorttia: 10€ krt
Jäsen jolla ei henk.koht. kuntosalikorttia: 8€ krt
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Nuorisotoimi tiedottaa:

Monitoimikerho

3.–6. luokkalaisille tytöille ja pojille
Ke klo 14:00–17:00 Haavissa

Ypäjän kunta järjestää monitoimikerhon 3. – 6.luokkalaisille tytöille ja pojille. Monitoimikerhossa pelataan,
kokataan, askarrellaan, retkeillään ja vietetään aikaa
yhdessä samanikäisten kanssa.
Kerhossa lapsi pääsee kiinnostavan harrastuksen pariin ja oppii kehittämään vahvuuksiaan ja sietämään
heikkouksiaan.
Kerhon ohjaajana toimii nuoriso-ohjaaja ja toisinaan
koulutetut tuntityöntekijät.
Kerhoon voi ottaa omat eväät mukaan.
Kerho on maksuton.
Tervetuloa mukaan iloiseen kerhoon, jossa touhutaan
monipuolisesti.
Lisätietoja Nuoriso-ohjaaja
Maijalta 0505747732,
maija.kemppainen@ypaja.fi

Nuorisotila Haavissa aloitetaan
uusi aukioloaikakokeilu. Haavi on auki
kahtena lauantai-iltana kuukaudessa,
tätä kokeillaan nyt ainakin lokakuun
ajan,
jos kävijöitä riittää, kokeilusta tulee käytäntö.
Eli ei muuta kuin kaikki 13–17 -vuotiaat la 8.10. klo
17–22 sekä la 22.10. klo 1 –22 Haaviin.

KORISKERHO
2008–2010 syntyneille tytöille ja pojille
Perjantaisin klo 16–17 Perttulan koululla
Ilmoittautumiset puh. 041 504 6923
Ohjaajana Heikki Perho
TERVETULOA!
järj. Ypäjän kunta ja LoKoKo

Lisätietoja saa M
 aijalta 0505747732,
maija.kemppainen@ypaja.fi
Lisätietoja tapahtumasta ja messujen
sisällöstä löydät OSOITTEESTA:
http:// http://iloveme.messukeskushelsinki.fi/
Matkan hinta: 20€ (sis. bussikuljetuksen
Helsinkiin ja messulipun)

LÄHDE MUKAAN SYYSLOMALLA HELSINGIN
MESSUKESKUKSESSA JÄRJESTETTÄVÄÄN

I LOVE ME –MESSUTAPAHTUMAAN!
I Love Me –messut ovat Pohjois-Euroopan suurin kauneuden-,
terveyden-, muodin- ja hyvinvointialan tapahtumakokonaisuus.

Ypäjän nuorisovaltuuston jäsenet edistävät nuorten
vaikuttamismahdollisuuksia, tuovat nuorten ääntä
kuuluviin, ottavat kantaa ajankohtaisiin aiheisiin ja
osallistuvat tapahtumien järjestämiseen.
Ypäjän nuorisovaltuuston kausi on päättymässä
ja pian on aika valita uusi Nuva.
Kiinnostuitko?

Messuilla voit osallistua mm. näihin tapahtumiin:
Kauneusmessuilla poimit uutuudet meikkiin, ripsiin, kynsiin, hiuksiin ja ihonhoitoon.

YPÄJÄN KUNTA JÄRJESTÄÄ

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
TORSTAINA 20.10.2016
Lähtö Ypäjän torilta 20.10.2016 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.

Voit kysyä neuvoja suoraan kampaajalta, kosmetologilta, maskeeraajilta sekä poiketa
vaikka kauneushoitolassa. Koe myös upeat maskeeraus-, bodypainting-, sekä ripsien-,
ja kynsimuotoilun SM-kilpailut. Hemmottele itseäsi hoidoilla ja shoppailulla!
Terveysmessuilla saat henkilökohtaisia vinkkejä hyvinvointiisi ja pääset keskustelemaan ajankohtaisista aiheista alan asiantuntijoiden kanssa. Mittauksien ja testien
avulla voit kartoittaa nyky-terveydentilasi. Löydä vaikka uusi harrastus talven iloksi ja
osallistu sporttipuolen monipuolisiin lajikokeiluihin!

LINTSIN VALOKARNEVAALEIHIN

KE 19.10.2016
Lähtö:
Humppila 13.45
Ypäjä Kartanon koulu 14.15
Jokioinen 14.30
Tammela koulukeskus 15.00
Paluumatkalle lähdemme Helsingistä klo 22.15

Retken hinta 10 € (sisältää bussikuljetuksen, rannekkeen/
sisäänpääsyn jokainen hankkii itse). Omat eväät mukaan!
Alle 13 -vuotiaat vain huoltajan seurassa.
Ilmoittautumiset viimeistään 12.10.2016:
Ypäjä Maija: maija.kemppainen@ypaja.fi 050 574 7732

EHDOTA NIMI SILLALLE

Vuonna 2009 rakennettiin kevyenliikenteen silta joka yhdistää kevyenliikenteen väylät Kurjenmäen Jokitieltä Loimijoen
yli Rantatien kevyenliikenteen väylälle. Siltaa ei ole koskaan
”virallisesti” nimetty ja kuntalaiset ovatkin toivoneet sillan
nimeämistä.
Tekninen lautakunta on 7.9.2016 päättänyt käynnistää nimikilpailun Kurjenmäen kevyenliikenteen sillan nimeämiseksi.
Nimiehdotuksia voi tehdä 31.10. 2016 asti osoitteeseen
kunta@ypaja.fi taikka Ypäjän kunta Tekninen lautakunta,
Perttulantie 20, 32100 Ypäjä.
Tekninen lautakunta
Kuva Leila Hätönen

Ole siis kuulolla!

Osallistu – Vaikuta – Sinä päätät!

Luonnollisesti -tapahtuma kokoaa yhteen tämän hetken uusimmat suuntaukset luonnonkosmetiikasta, luontaisterveydestä, ekologisesta muodista ja luonnonmukaisesta
ravinnosta. Messuilla pääset nauttimaan esimerkiksi luontaishoitolan ihanuuksista ja
ihastelemaan ekokampaajien värjäysmenetelmiä sekä maistelemaan raakaravintoa
Reissuun lähdetään perjantaina 21.10.2016
Alle 13-vuotiaat vain aikuisen seurassa!
Lähtöajat ja -paikat:
Humppila, Seurojentalo klo 9.00
Ypäjä, Pysäkin paikka klo 9:20
Jokioinen, S-Market klo 9:40

Paluumatkalle Helsingistä lähdetään n. klo 17:00

Ilmoittautumiset tiistaihin 11.10. mennessä!

Retki

Nuorisovaltuutetuksi on mahdollista päästä
täyttämällä hakulomake, joita löytyy nuorisotila
Haavista sekä Kartanon koululta viikolla 37.

Humppila / Sofia p. 050 3629 166
Jokioinen / Sanni p. 050 3819 545

Ypäjä / Maija p. 050 5747 732

Nuorisotoimen syksy:
LOKAKUU:

Ke 5.10. klo 14–17 Monitoimikerho
To 6.10 klo 14:30–20 K-13
Pe 7.10. klo 14–17 Tyttöjen nuokkari
Pe 7.10. klo 17–22 K-13
La 8.10. klo 17–22 K-13
Ke 12.10. klo 14–17 Monitoimikerho
To 13.10. klo 14:30–20 K-13

SYYSLOMA:

La - su (15.10–16.10) BB-leiri
Ke 19.10. Valokarnevaalit
Pe 21.10. I love me -messut
Pe 21.10. Haavi auki heti messuilta saapumisen
jälkeen (noin klo 17:30–22)
La 22.10. Haavi auki klo 17–22
Ke 26.10. klo 14–17 Monitoimikerho
To 27.10. klo 14:30–20 K-13
Pe 28.10. klo 14–17 SeiskaHaavi
Pe 28.10. klo 17–22 K-13

MARRASKUU:

Ke 2.11. klo 14–17 Monitoimikerho
To 3.11. klo 14:30–20 K-13
Pe 4.11. klo 14:00–17:00 Tyttöjen nuokkari
Pe 4.11. klo 17–22 K-13
Ke 9.11. klo 14–17 Monitoimikerho
To 10.11. klo 14:30–20 K-13
Pe 11.11. klo 14–17 SeiskaHaavi
Pe 11.11. klo 17–22 K-13
Ke 16.11. klo 14–17 Monitoimikerho
To 17.11. klo 14:30–20 K-13
Pe 18.11. klo 14–17 SeiskaHaavi
Pe 18.11. klo 17–22 K-13
Ke 23.11. klo 14–17 Monitoimikerho
To 24.11. klo 14:30–20 K-13
Pe 25.11. klo 14–17 SeiskaHaavi
Pe 25.11. klo 17 -22 K-13
Ke 30.11. klo 14–17 Monitoimikerho
To 1.12. klo 14:30–20 K-13
Pe 2.12 klo 14–17 SeiskaHaavi
Pe klo 17–22 K-13
Lisätietoja: Maijalta 0505747732,
maija.kemppainen@ypaja.fi

KIRJASTO
YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO

Hossintie 2, 32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5269
puh. (02) 7626 5268, 050 5626 301 (kirjastonjohtaja,
kulttuuriasiat)
sähköposti: ypajan.kirjasto@ypaja.fi
www.ypaja.fi
www.lounakirjastot.fi
Facebookissa haulla ”Ypäjän kirjasto”.

AUKIOLOAJAT

ma klo 13–19
ti
klo 13–19
ke klo 13–16
to
klo 13–19
pe klo 10–16
Kuukauden toisena lauantaina kello 11–14, lokakuussa 8.10.
Huom! S
 yyskuun alusta kirjasto avautuu
perjantaisin jo kymmeneltä.

YPÄJÄNKYLÄN LAINAUSASEMA

Ypäjänkyläntie 951, 32140 Ypäjä as, puh. 050 562
6301

AUKIOLOAJAT

ti
klo 17–19
ke klo 10–12
Yhtenä lauantaina kuukaudessa kello 10–13, lokakuussa 15.10.

LOKAKUUN NÄYTTELY

”Muistot jakoon”: valokuvia Ypäjän kotiseutuyhdistyksen arkistosta.

ELÄINTEN VIIKKO

Suomen eläinsuojeluyhdistysten Eläinten viikko 4.–
10.10. ”Ole hellä hevoselle”.

LUKUPIIRI

Lokakuun lukupiiri kokoontuu sunnuntaina 9.10. kello 17–19 pääkirjaston näyttelytilassa, luetaan Tove
Janssonin ”Kesäkirja”.

AVOIN PERHEKERHO

Perhekerho kokoontuu jälleen kirjastossa perjantaisin kello 9.30–11.30. Kerhoon ovat tervetulleita äidit,
isät, isovanhemmat ja perhepäivähoitajat lasten kanssa. Osallistumismaksu 2 €/perhe sisältää välipalan.

KIRJASTON HILJAINEN HUONE

Kaipaatko hiljaista työ- tai lukutilaa? Kirjastossa on
tarjolla hiljainen huone, jonka voit varata käyttöösi.
Kysy lisää henkilökunnalta!

SUOMI100-PALAVERI

Suunnitellaan ja päivitetään Suomi100 -juhlavuoden
tapahtumia Maija Kemppaisen johdolla kirjastossa
keskiviikkona 5.10. kello 17.30.
Tervetuloa kirjastoon!

