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Parturi-kampaamo Outi Perho
Katinhännäntie 298, 32140 Ypäjä as.
Puh. 050 372 1172

www.parturikampaamooutiperho.ﬁ

Aitoja makuja,
Maistuvaa ruokaa!
Pitopalveluna tai Juhla-Areenalla,
Savusaunaa unohtamatta!
Myös Ikaalisten Kylpyläosakkeen vuokraus.
www.paija.fi
p. 050 569 6945
Tervetuloa!

YPÄJÄN APTEEKKI
SUUNHOITOVIIKKO 5.–10.9.
TULE KYSYMÄÄN SUUN JA
HAMPAIDEN
KOTIHOITOVINKKEJÄ!
Ma 5.9. klo 14–16 paikalla
suuhygienisti Hannele Välimäki.
GUM Soft picksit harjatikku 40 kpl &
Bioxtra kuivan suun suihke 50 ml
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Suunhoitoviikolla käyneiden kesken arvomme
kolme suunhoitopakettia!
UUTTA! 1.10.2016 alkaen palvelemme
arkisin 9 – 18 ja la 9 – 14

UUTTA YPÄJÄLLÄ!

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.

YPÄJÄN
TAKSI
-DQL+LPDQHQ_
ZZZSHULQQHSHOWLIL

Puh. (02) 727 1180

(8,35/8,95 €)

HUOLLOT JA
KORJAUS
KUIVAA KOIVUKLAPIA
kotiin toimitettuna.
Pasi Uusitalo
040 709 2482 tai
pasi.uusitalo@pp.inet.fi
Vuokralle tarjotaan:

SAUNALLINEN KAKSIO

Ypäjän keskustassa
Kallenpolulla, pohjakerroksessa
47,5 m² 2 h+k+s 395e / kk
0400 453211 Heikki Simola
netissä oikotiellä lisätietoa ja kuvia

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

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

Haketusta sopivasti

Kurjenmäentie 2, YPÄJÄ
P. 02 767 3150

PALVELEMME

arkisin
la

9–17
9–14

Tervetuloa!

VANHUSTENVIIKON JUHLA

keskiviikkona 5.10 klo 11.00 seurakuntakodilla

Vanhustenviikon teema on: ”TEKEE MIELI OPPIA!”
• Lasten tervehdys
Juhlapuheen pitää rovasti Anneli Rantalaiho
Suomen Turusta
• Juontajaa Keijo Leppänen
• lounas + kahvi ja jäätelötarjoilu!
• musiikkia

Haketuspalvelu Laaksonen

puh. 0400 823 977

Tervetuloa toivottavat
Terhi ja Anneli
Järjestää: Ypäjän kunta ja seurakunta
Ilmainen

HYVINVOINTIPÄIVÄ
Ypäjän Hevosopisto
9.9.2016

s 4ERVEYSAIHEISET LUENNOT
s TERVEYSRUOKAA
s HYVINVOINTITUOTTEITA
s TYERGONOMIA
s NAURUJOOGAA
s SPORTTIDEMOIHIN OSALLISTUMISTA
s VALOKUVAUSTA 0RESIDENTIN HEVOSEN KANSSA
s RATSASTUSKOKEILUA TURVALLISESTI
s HEVOSURHEILUN HISTORIAAN TUTUSTUMISTA
s 3UBARUN KOEAJOA JA
PALJON MUUTA HYVØØ VOINTIA
Päivän aikana juontajana toimii Sari Tamminen
sekä meitä viihdyttävät Minna Koskela ja Katja Ståhl
analysoimalla eläinten sielunelämää humoristisella otteella!
Vietä mukava päivä hienostuneessa maalaismiljöössä,
Ypäjän Hevosopistolla. TERVETULOA!
Katso tarkempi ohjelma www.hevosopisto.ﬁ tai Ypäjän
Hevosopiston somekanavilta. Ilmoittaudu viimeistään
ma 5.9.16 mennessä osoitteeseen: urly.ﬁ/DET
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DIAKONIAPÄIVYSTYS
SEURAKUNTAKODILLA ON

Y päjän seurakunnan
Ypäjäläinen
Ypäjän kunnan ja Ypäjän seurakunnan julkaisema tiedotuslehti Ypäjän kunnan asukkaille.
44. vuosikerta.
Lehden suurin vastuu ilmoituksen julkaisemisessa sattuneesta virheestä on ilmoituksen
hinta.
Päätoimittaja:
Sisko Nurminen
Sivunvalmistus:
Pirkanmaan Lehtipaino Oy
Toimituksen osoite:
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5214
fax. (02) 767 7214
LTHPS!`WHQHSHPULU'`WHQHÄ

toimintaa syyskuussa

Su 4.9.

klo 10 Messu

Ma 5.9.

klo 17 Lasten kuoro srk-kodilla

Ke 7.9.

klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
klo 18 Laulun ystävät srk-kodilla

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

Tosin olen vuosilomalla viikot 36 sekä 38,
eli: 5.9. – 11.9. sekä 19.9. – 25.9.
***************************************************

Su 11.9. klo 10 Messu
Ma 12.9. klo 18 Aikuisten kuoro srk-kodilla
Ti 13.9.

klo 12 Ypäjänkylän Diakoniapiiri Ypäjänkylän lainausasemalla
klo 17 Lauluryhmä Veisuu-veljet srk-kodilla

alkaa seurakuntakodilla
7.9. klo 11.30 ja
jatkuu aina keskiviikkoisin samaan aikaan.
Lounaan hinta 4,00 euroa.
Tervetuloa syömään!

To 15.9. klo 11 Kultaisen iän kerho srk-kodilla
klo 13.30 Palvelukeskuksen hartaus
Pe 16.9. klo 18 Rippikoululaisten leirimuistelot srk-kodilla
Su 18.9. klo 10 Messu

Määräpaikkakorotus
0,10 € / pmm + alv

Ti 27.9.

Ma 19.9. klo 17 Lasten kuoro srk-kodilla
Ti 20.9.

klo 18 Ilosanomapiiri alkaa srk-kodilla

Ypäjänkylän diakoniapiiri

Ke 21.9. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla

ti.13.9.klo 12.00
Ypäjänkylän lainausasemalla.
Kaija Saukkola.

Pe 23.9. klo 18 Isoskoulutus srk-kodilla
Su 25.9. klo 10 Sanakirkko
Ma 26.9. klo 18 Aikuisten kuoro srk-kodilla
klo 17 Lauluryhmä Veisuu-veljet srk-kodilla
klo 18 Ilosanomapiiri srk-kodilla

Ke 28.9. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla

TILAUSHINNAT
Ypäjän kunnan alueen
osoitteisiin veloituksetta

To 29.9. klo 11 Kultaisen iän kerho srk-kodilla, vieraita Tampereen ikinuorten kerhosta

Tilaukset kotimaahan ja
ulkomaille

Su 2.10. klo 10 Sukupolvien messu

KULTAISEN IÄN KERHO

Pe 30.9. klo 18 Nuortenilta srk-kodilla

Kultaisen iän kerho alkaa seurakuntakodilla to.15.9.klo 11.00 –

30 € / vuosikerta + alv 10 %
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
Papalintie 1 B 13
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 10–11.30, to klo 15–16.00
puh. 040 553 6362
PAINOPAIKKA
PAINOPAIKKA
Pirkanmaan
PirkanmaanLehtipaino
LehtipainoOyOy
Toukokuun
Ypäjäläinenilmestyy
ilmestyy
Lokakuun Ypäjäläinen
torstaina
2.10.2016.5.5.2016. Lehteen
tarkoitettu
aineisto on
toimitetLehteen tarkoitettu
aineisto
on
tava
kunnantalolle
26.4.2016
toimitettava
kunnanvirastoon
klo
12.00 mennessä.
viimeistään
keskiviikkona
21.9. klo 15.00.
Kesä-heinäkuun 2016 Ypäjäläinen
Marraskuun Ypäjäläinen ilmestyy
ilmestyy 2.6.2016.
3.11.2016.

Seurakunnan asiat
kirkkoherra
Vesa Parikka

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

KESKIVIIKKORUOKAILU

Ke 14.9. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
klo 18 Siionin Kannel lauluilta srk-kodilla

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

Yhdistysten ilmoitukset
Maksutta

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

44 tuntia 47 minuuttia
Tämän vuoden rippileiri pidettiin Kaitalammin leirikeskuksessa Tammelassa heinäkuun lopusta elokuun alkuun.
En päässyt osallistumaan tähän varsin onnistuneeseen leiriin kuin vähän, joten johonkin muuhun tuota aikaa sitten
jäi. Pari päivää ennen leirin
alkua olin aloittanut projektin,
joka kesti leirin yli ja päättyi
ennen konfirmaatiota. Leirin
alkaessa pyysin viestittämään
nuorille kysymyksen: ’Minkä
verran papilta menee aikaa
Raamatun lukemiseen?’ Nuoret saivat lapulle laittaa oletuksen siitä omalla nimellään
varustettuna.
Vastauksia tuli. Arviot menivät hieman todellisuutta
pidemmiksi. Kaikkiaan lukupäiviä oli 15, johon mahtui
yksi välipäivä. Yhden päivän
annos vaihteli runsaasta tunnista noin viiteen tuntiin. Kokonaistuntimäärä oli 44 tuntia
ja 47 minuuttia. Minuuteissa
saattaa olla joidenkin minuuttien virhemarginaali, kuten
hienoissakin kyselyissä joskus todetaan. Lähin arvaus oli
48 tuntia.
Ennen lukemisen aloittamista laitoin hattuun 66 lappua, siis jokaiselle Raamatun
kirjalle omansa. Lukujärjestys muodostui arpomalla.
Ensimmäisenä tuli Tuomarien kirja, jonka lukemiseen

meni tunti ja viisi minuuttia.
Pisimmän ajan, 2 tuntia 34
minuuttia, vei Psalmien kirja
(150 lukua) ja vähiten kolmas
Johanneksen kirje (1 luku), 1
minuutti 20 sekuntia.
Itse lukeminen tapahtui sisällä tarpeeksi hyvässä valaistuksessa tai joskus
ulkona. Edessä oli tietenkin
sopivan isotekstinen Raamattu. Netistäkin tuli luettua joitain kirjoja ja niin suurella
tekstillä kuin vain sai. Tosin
lukunopeus sähköisellä viestimellä ei ollut sen nopeampaa, koska rivit netissä ovat
pitkiä ja kelata piti koko ajan.
Hitainta oli lukea sukuluetteloita, joissa on paljon vieraita nimiä. Ennestään tutut
raamatunkohdat sitä vastoin
olivat sujuvampia, mutta joka
sana tuli luettua. Muutama
painovirhekin löytyi.
Noin yleiskuvana voisi sanoa, että läpi kirjan tai
oikeammin kirjojen kokoelman, onhan Raamattu kirjoitettu yli tuhannen vuoden
aikana, on punaisena lankana
kehotus, että eläisimme oikein. Vanhassa Testamentissa
tämä kohdistuu ensi sijassa
koko kansaan ja Uudessa Testamentissa yksittäiseen ihmiseen. Näin nämä osat täydentävät toisiaan. Monessa
kohdassa on kehotus ja vaatimus tehdä hyvää, jolla on

aina seurauksensa ja toisaalta
varoitus seurauksista, kun ihminen tekee väärin. Esimerkkejä molemmista on useita.
Vastaavuuksia löytyy tämän
päivän maailmaan, jossa paha
ja hyvä ovat pahasti sekaisin.
Läpi kirjan on lupaus paremmasta, kohdalleen asettamisesta, oikeuden toteutumisesta, tosin sillä toteamuksella, että vain Jumala saa
sen aikaan. Ensi vaihe tässä
oli se, että lupaus Messiaasta täyttyi, kun Kristus tuli
tänne ja toinen se, että hän
tulee vielä toisen kerran. Tämä Raamatun kehotus on ajaton: ’Älä anna pahan voittaa
itseäsi, vaan voita sinä paha hyvällä.’ (Room 12:21).
Voi olla, että papille tämän
noudattaminen on suurempi
urakka kuin Raamatun lukeminen.
Sitten vielä pieni etsintätehtävä. Mistä löytyvät Aamos 5:7 ja 1.Samuelin kirja
9:9?
Vesa Parikka

to. 29.9 klo 11.00 Kultaisen kerhon
vieraana Ikinuorten ryhmä Tampereelta Tuula Kivimäen johdolla.
Ohjelmassa:
alkuhartaus + lounas + ohjelma +
kahvi --- tarjoilut 5,00 euroa --Tervetuloa yhteiseen kerhoomme!

EU- ELINTARVIKKEITA ON TULOSSA
EU – elintarvikkeiden täydennyserä on luvattu
tulevaksi seurakuntaan syyskuun alkupuolella,
todennäköisesti ne ovat jaettavissa 14.9. alkaen
diakoniatoimiston vastaanotolta päivystysaikoina.

Huom! Olen lomalla viikon 38! Terhi Hakala-Vappula.

SEURAKUNNAN PÄIVÄKERHOT
ALKAVAT VIIKOLLA 36
Päiväkerhon toiminta-ajat seuraavasti
Maanantai 4-vuotiaat
klo 9.00–11.00
5-vuotiaat klo12.00–15.00
Tiistai
3-vuotiaat klo 9.00–11.00
Keskiviikko 4-vuotiaat klo 9.00–11.00
Torstai
5-vuotiaat klo 9.00–12.00
Vielä pääsee mukaan kerhoihin.
Mitä päiväkerhossa tehdään?
• hartaushetki
• luovaa toimintaa (piirtämistä, askartelua,
liikuntaa, laulua yms.)
• eväshetki
• vapaata leikkiä
• satu- tai lorutuokio
• loppupiiri
Mitä mukaan kerhoon?
• kerhoreppu/-kassi
• Sisätossut (tossuihin on hyvä laittaa lapsen nimi)
• eväät: pieni välipala, juoman tulisi olla
muovipullossa tai pillimehu
• kerhovihko (vihkon saa kerhosta)
Lisätietoja voi kysellä päiväkerhosta puh: 040 804
9252 maanantaista 29.8. lähtien klo 9.00–15.00
aikana tai laila.moisander@evl.fi
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Pappilan hätävara
Pappilan hätävara tunnetaan
ruokalajina, johon sekoitellaan tyyliin ”kuha jottai”,
niitä aineksia joita kaapista
sattuu löytymään. Siihen
voi kuulua leivonnaisten,
esimerkiksi pullan tai keksien murusia, hilloa ja kermavaahtoa. Perinteisempi vanhan ajan pappilan hätävara
perustui vanhoista leivistä
valmistettuun leipäkeittoon,
jota sitten tarjottiin hätävararuokana. Pappilan hätävara ei siis ollut välttämättä ainoastaan jälkiruokaa,
jollaisena me nykyisin sen
lähinnä tunnemme.
Itsestäni tuli tavallaan
”pappilan hätävara” kun
sain minulle viime talvena tutuksi tulleelta Ypäjän
kirkkoherra Vesa Parikalta
kesäkuun alkupuolella mieluisaa sähköpostia, hänen
pyytäessään minua saarnaamaan Ypäjän kirkkoon.
Ajattelin tuon ”saarnakeikan” olevan ainutkertainen
kutsu, mutta sitten ”pappilan hätävaraa” tarvittiin
jälleen. Ypäjän seurakunta
kaipasi teologia rippileirille
opettajaksi. Upeat ypäjäläisnuoret, isoset ja ohjaajakollegat Katja ja Terhi,
tekivätkin tuosta leiristä
Tammelan Kaitalammin
leirikeskuksen mainioissa
olosuhteissa ikimuistoisen.
Täytyypä vielä oikein näin
lehden sivuilla kehua sitä,
kuinka hyvin käyttäytyviä
ja mukavia Ypäjäläiset nuoret ovat, liian harvoin taitavat nuoret maassamme noin
yleisestikin kiitosta saada.
Tuon rippileirin jälkeen sain
vielä mahdollisuuden sijais-

taa kirkkoherraa monissa
muissakin Ypäjän seurakunnan tilaisuuksissa. Aloitin
kesäni ”pappilan hätävarana” nuorten kanssa rippileirillä ja kesän viimeisenä
työtehtävänä sain viettää 70
vuotta täyttävien seurakuntalaisten yhteisiä syntymäpäiväjuhlia. Kesän mittaan
sainkin tutustua monenikäisiin mukaviin ypäjäläisiin.
Valmistautuessani erilaisiin tehtäviin seurakunnassa mietin usein, millaista
”pappilan hätävaraa” voisin noissa erilaisissa tilaisuuksissa tarjota? Vaikka
tarjottava välillä makeutetaan hillolla, kuorrutetaan
kermavaahdolla, tai jos tarjottava on tuhdimpaa leipäpohjaista keitosta vanhan
ajan malliin, niin yksi perusaines on aina sama.
Kaiken tuon tarjottavan
perusaines on aina Jumalan Sana. Niinhän se on,
että mikään ruoka tai pappilan hätävara ei yksin riitä
ravitsemaan ihmistä, olipa
se kuinka makoisaa hyvänsä. Evankelista Matteuskin
muistuttaa meitä (Matt.4:4)
”Ei ihminen elä ainoastaan
leivästä vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee”. Tuota Jumalan
Sanan ravintoa voi sitten
hiukan maustaa tai makeuttaa niillä aineksilla joita sillä kertaa kaapista löytyy.
Toivonkin, että olen onnistunut tarjoamaan Ypäjäläisille kesän aikana sellaista
”pappilan hätävaraa” joka
sopivasti maustettuna tai
makeutettuna on saanut ravita juuri sinua.

MIKÄ ON ILOSANOMAPIIRI?

Viime keväänä seurakuntakodissa kokoontui kertaalleen
Ilosanomapiiri. Se on semmoinen hetki yhdessä, jossa luetaan jokin kertomus ja jutellaan
kysymysten pohjalta. Aiheena
silloin oli ’Jeesus kohtaa verotoimiston johtajan’, josta juttua
meillä riitti.
Syksyllä aloitetaan samassa
paikassa kuutena tiistai-iltana
klo 18.00. Ensimmäinen kerta
on 20. syyskuuta ja viimeinen
25. lokakuuta. Niiden aiheina
ovat: ’Jeesus kohtaa parantu-

70-vuotiaiden juhla 18.8.2016 Seurakuntakodilla

Ypäjä on minulle hyvinkin tuttu jo vuosien ajalta.
Olemme viettäneet useita
kesiä Ypäjällä perheemme
kanssa ja edelleen käymme Ypäjällä melko usein
vaimoni sukulaisten luona.
Tämä kesä ”pappilan hätävarana” onkin ollut minulle
mielenkiintoinen ja erilainen. Se oli merkittävä myös
siksi, että se on vahvistanut

entisestään sisäistä kutsuani
työhön seurakunnan palvelukseen.
Runsaasti voimia ja Jumalan siunausta alkaneen
syksyn ponnisteluihin ja
tulevan talven koitoksiin
kaikille Ypäjäläisille toivottaa ”pappilan hätävara”
ja teologian maisteri Pentti
Lehto.

Sävelten siivin tähtitaivaan alla

Mukaansatempaavan sävelten konsertti oli kuultavissa Pertun päivien avauksena Ypäjän kirkossa.
Auringon säteiden kirkkaus loisti ulkona. Samaan
aikaan tähtitaivaan alla
kirkossa soi kauniisti tenorisaksofonista ja kontrabassosta sävelet Hannu
Hiltulan ja Timo Saarion
esittäminä.
Aluksi hieman muutamalla lauseella taustatietoa
konsertissa esiintyvistä taiteilijoista. Hannu Hiltula
valmistui musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemiasta
vuonna 1999. Vuodesta 2001 hän on toiminut
Nousiaisten seurakunnan
kanttorina. Monipuolisena
muusikkona Hiltula liikkuu luontevasti musiikin
tyylilajista toiseen. Hän on
tehnyt sävellyksiä ja sovituksia erilaisille kokoon-

panoille. Timo Saario on
monipuolinen eri tyylilajit
hallitseva muusikko. Yli 30
vuotisen uransa aikana hän
on soittanut Turun seudulla
monissa kokoonpanoissa.
Saarion uraan on sisältynyt esiintymisiä, niin kotimaisten kuin ulkomaisten iskelmälaulajien kuin
myös jazzmuusikoiden
kanssa mm. James Moody,
Ted Curson ja John Nugent. Esiintymispaikkoina
Saariolla ovat olleet useat
jazzfestivaalit Suomessa,
Ruotsissa, Venäjällä, Saksassa ja Virossa.
Perjantai-illan konsertissa kuulimme tuttujen
virsisävelmien lisäksi Albin sottiisin (säv. Kiikoisista) ja Hannun Hambon
(säv. Hannu Seppänen).
Puhtaan raikkaasti Hiltulan
tenorisaksofoni toi sävelet
kirkon holveihin, Saari-

mattomasti sairaan, ilotytön,
urallaan edenneen poliitikon’
sekä kertoo ’kadonneesta pojasta, toisesta kadonneesta pojasta ja lähimmäisestä’.
Lisätietoja löytyy netistä
www.ilosanomapiiri.fi
Missä kaksi tai kolme on
koolla minun nimessäni,
siellä minä olen heidän keskellään. (Mt. 18:20)
Oivaltavia hetkiä Raamatun
parissa!
Vesa Parikka

Ypäjän srk /Musiikkityö
Ypäjän srk-kodilla alkaa jälleen kesän jälkeen
kuorojen harjoittelukausi.
JOKA TOINEN maanantai-ilta lasten lauluryhmä
alk. 5.9.2016 klo 17.00 (6-vuotiaista alkaen)
VUOROVIIKOIN!! maanantai-iltana Aikuisten kuoro
alk. 12.9.2016 klo 18.00
Molempiin ryhmiin toivotaan myös
uusia laulavaisia mukaan.
Uutena ryhmänä aloittaa Veisuu-veljet,
joka kokoontuu mieslaulajien voimin
alk. ti 13.9.2016 klo 17. joka toinen tiistai-ilta.
(Joulukuussa harj. yhteisen sopimuksen mukaan).
LAULUN YSTÄVÄT- lauluilta ( jokaiselle)
kokoontuu joka kk 1. keskiviikkona klo 18.
alk. 7.9. / 5.10./ 2.11./ to 8.12.
huom.! tutustutaan mm. uuteen virsikirjan lisävihkoon.
SIIONIN KANTELEEN-lauluillat (jokaiselle) ovat n. kerran
kuussa alk. ke 14.9.2016... seuraa srk- tiedoista jatkossa
ja mahd. muutoksista päiviin.
TERVETULOA mukaan laulelemaan !!!!!
040 - 1465274 / Kaija Saukkola

Kampelan Kootut

Sumpun tapahtumakalenteri Syksylle 2016

Nuortenillat Sumpussa
joka toinen pe klo 18–21.
Tarkoitettu kaikille yli 13-vuotiaille
16.9. 30.9. 14.10. 4.11. 2.12.

on kontrabasson taustalla
mukavasti ryydittäessä jymeän muhkeasti soitantoa.
Pertun päivät ja samalla
Ypäjän kunnan 140-vuotisjuhlaviikonloppu oli avattu
tahdikkaasti.
Kirkkoon olisi mahtunut runsaasti lisää kuuli-

joita. Paikalle saapuneet
musiikinystävät
saivat
kuulla erittäin onnistuneen, musiikintäyteisen
konserttihetken. Konsertin
päätteeksi kaksikko soitti iki-ihanan Rudolf Lagin
säveltämän virren 490.
Keijo Leppänen

Isoskoulutukset Sumpussa
joka toinen pe klo 18–20.
23.9. 7.10. 28.10. 11.11. 25.11.

Muista myös:
18.–20.11. MN-festarit Turussa
Myös bänditoiminta
aloitetaan syksyllä.
Lisätietoja Katjalta (040 148 4108).
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Nurkkakuntalainen

Pertun päivää
Kesä on kääntynyt syksyyn.
Kesän kukat ovat kukkineet
ja puutarhaa hallitsevat syysleimut ja maksaruohot. Pionit
ja muut loistokkaat kukat keräävät jo voimia kaikessa rauhassa seuraavaa kasvukautta
varten.
Ankea talvi hukkasi muutamia kasveja, mutta suuria
menetyksiä ei tapahtunut ainakaan meidän nurkissamme.
Metsä antaa tänä vuonna runsaan sadon, sienikausikin tuntuu kestävän pitkään.
Nyt kyllä kannattaa käydä
metsässä, sillä pelkästään terveellinen ulkoilu tekee meille
kaikille hyvää. Vitamiinit ja
elinvoima tulee ilmasta ihan
ilmaiseksi. Sienille tärkeää
vettä on tullut runsaasti. Sademäärät pysyvät kuitenkin keskiarvoissa, joten kohtapuoliin
on odotettavissa sateettomia
kausia.
Kunnassakin ovat alkaneet
loppukesän kiireet. Pertun
päivät onnistuivat hienosti,
saimme mukavaa julkisuutta ja palautetta. Tietysti olisi
toivonut vielä enemmän näkyvyyttä itse tapahtumalle,
mutta lehdistö harkitsee itsenäisesti uutisointiaan. Saimmehan sentään komian kansikuvan Pentistä ja Tunturista!
Vastaavan kokoiseen mainoskuvaan kunnan rahat eivät olisi riittäneetkään. Saunaralli oli
kokonaisuudessaan kiva lisä
päivään ja viimeisen kohteen
Tradikaali-yhtyeen musiikkiesitys oli mukavaa kuultavaa. Sää suosi tälläkin kertaa

tapahtumiamme. Kun suljin
Caissaniemen porttia sunnuntaina kello 21, alkoi sataa.
Väkeä oli ollut mukavasti
liikkeellä koko viikonlopun ja
tanssi maittoi perjantai-illasta
alkaen.
Meillä oli tapahtumapäivinä vieraita myös unkarilaisesta ystävyyskaupungista
Babolnasta. Pertun päivä oli
mukava ajankohta vierailulle.
Vieraita kiinnosti tällä kertaa
musiikkiteatterimme ja sillä
sektorilla on odotettavissa yhteistyötä. Koulupuolella on jo
aikaisemminkin viritelty yhteishanketta.
Vierainamme olivat myös
KEVA:n johdosta Timo Kietäväinen ja Tapani Hellsten.
Kietäväinen on pitkään vaikuttanut Kuntaliitossa ja hän
erityisesti kiitteli kuntamme
toimintaa. Ilmapiiri Ypäjällä
kertoi aktiivisesta toimijasta,
jossa elämä virtasi. Kesäkaupungissamme ei ollut havaittavissa liitoskunnan leimaa.
Ensi vuonna voisimme tehdä Pertun päivää vielä enemmän pilke silmäkulmassa.
Saunaralli oli kyllä kiva yllätys, jolle toivoisi jatkoa. Tarvitseeko kaiken todellakaan
olla niin totista touhua?
Uskon, että loppusyksystä
tule vähäsateinen ja aurinkoinen. Otetaan siitä kaikki ilo irti. Elämän ei tarvitse olla aina
niin ihmeellistä. Se tavallinen
elämä on hieno asia.
Hyvää syksyä Ypäjäläisen
lukijoille!
Markku Leppälahti

Pertunpäivän juhlajuoksu
Tuloksia

Miehet 8.5 km J
1. Jaakko Kero TurunUrheil
29.01,3. 2. Markus Tähtinen
Säkylä 30.17,0. 3. Seppo Kauppinen OripäänVesa 30.56,6.
4. Markus Salo PunkKunt
32.29,4. 5. Osmo Hongisto
LoimJankk 32.36,3. 6. Markku
Virta LoimLeisk 32.46,1. 7. Timo Pyykkö HyrsSisu 34.04,0.
8. Pasi Kaunisto Forsspuist
35.34,8. 9. Pekka Leppänen
Mell 36.27,8. 10. Marko Alin
Säkylä 37.38,3. 11. VeliMatti Nokelainen ForssRuost
43.11,5. 12. Matti Tyynysniemi
Espoo 44.31,4. 13. Keijo Pelkonen KarrRY 57.48,0.
Naiset 8.5 km J
1. Saara Kauranen EeronTall
34.11,0. 2. Helena Pajula YpäjänYllät 44.06,9. 3. Elisa Pyykkö HyrsSisu 45.02,2. 4. Kirsi
Raiskio VaulKius 45.06,2. 5.
Mervi Salo PunkKunt 47.09,5.
6. Minna Eskola Hevos 9.32,6.
7. Marjo Saarenmaa Forsspuist
49.56,7. 8. Annika Määttänen
YpäjänYllät 51.56,9. 9. Riitta
Martti LoimJankk 1.00.02,1.

Hölkkäsarja 8.5 km J
1. Seppo Vastamäki YpäjänYllät 39.47,4. 2. Kari Laakso Evenjuoks 40.23,2. 3. Jari
Lintukangas Ypäjä 41.46,0. 4.
Juha Jaakkola Piet 42.23,6. 5.
Juha Ylösmäki YpäjänYllät

43.36,8. 6. Jorma Tiiri Loim
44.01,8. 7. Pekka Kujanpää
Martt 44.06,3. 8. Petri Kaunisto Aurampain 44.31,7. 9. Anssi
Sirviö Ypäjä 44.37,2. 10. Johanna Hirvonen Ypäjä 46.59,6.
11. Marika Yli-Kauppila Punk
47.31,6. 12. Niko Ylösmäki
YpäjänYllät 49.26,6. 13. Anu
Salo Loim 51.22,7. 14. Mirva
Ylösmäki YpäjänRats 53.57,1.
15. Merja Rautiainen Ypäjä
1.01.57,6. 16. Anne Sopanen
Puum 1.01.57,9.
Pojat 11 vuotta 2.3 km J
1. Otto Syrjälä KoskKaik
12.35,4. 2. Juho Touru Ypäjä
12.45,6. 3. Tapio Vuorentausta
YpäjänYllät 13.09,5. 4. Topi
Alin Säkylä 20.21,1.

Tytöt 11 vuotta 2.3 km J
1. Ada Aarnio YlöjärvRyht
10.35,6. 2. Fanny Kero IFRaseb 1.56,8. 3. Aino Aarnio
YlöjärvRyht 11.35,4. 4. Veera Vuorentausta YpäjänYllät 12.39,1. 5. Roosa Syrjälä
KoskKaik 15.33,3. 6. Laura
Touru Ypäjä 15.51,9. 7. Milja
Alin Säkylä 18.16,6.
Tytöt 13 vuotta 2.3 km J
1. Sara Syrjälä KoskKaik
13.02,4.

Tytöt 15 vuotta 2.3 km J
1. Riikka Vuorentausta YpäjänYllät 11.32,6.

Katusählyturnaus
Ypäjän yön katusählyturnaus
järjestettiin ensimmäistä kertaa
lauantaina 20.8.2016. Tapahtuma sai heti arvoisensa suosion,
ja pelaamassa olikin huimat
kahdeksan joukkuetta. Pelialue
oli kukkakaupan ja Karrinpuomin välissä keskustassa, ja
yleisöä oli paikalla mukavasti
seuraamassa otteluita.
Turnauksessa oli leppoisa
meininki auringon hyväillessä
väkeä, vaikka välillä pelit olivatkin tiukkaa vääntöä ja kaukalon laitaa kaatui. Iso kiitos
kaikille osallistujille!!
Ja kiitos myös Nuvalaisille,
jotka oheistoimintana järjesti-

vät perheen pienimmille sumopainia siinä pelikentän nurkalla.
Pelin jälkeen jotkut jaksoivat vielä tanssia torilla Janne
Tulkin tahtiin ja nauttia edelleen auringosta. Sää suosi koko
Ypäjän yö -tapahtumaa. Väkeä
oli tullut paikalle ja liikettä riitti
pitkälle yöhön.
Vapaa-aikatoimen ohjaajien
näkökulmasta kaikki sujui aivan mahtavasti. Erityisen ylpeitä olemme nuorista, teissä on
tulevaisuus!
Tapahtuman järjesti
Ypäjän kaupunki

ONNEA voittajajoukkueelle Kouri & kumppanit!!

Juhlamölkky
Kaunis, puolipilvinen elokuun puolivälin päivä. Tuleeko sade vai ei. Ei onneksemme sadekuuro kastellut
meitä. Ainoastaan kilpailujännitys sai sisimpämme
hieman lämpenemään.
Eläkeliiton ja palvelukeskuksen järjestämä perinteinen mölkkykisa oli koonnut
muutaman kilpailijan katsomaan, kuinka keilat kaatuu.
Onko osumatarkkuus hyvä
vai kaatuuko kerralla liian
monta keilaa.
Kilpasarjaan osallistui
miesten puolella kolme kilpailijaa ja naisten sarjassa
oli hieman enemmän osallistujia. Tietysti kisa olisi ollut vielä mielenkiintoisempi,
jos paikalle olisi saatu useampi kisaaja. Piha-alueella
oli muutama katsoja, jotka

saivat nähdä miten kisaajien suoritukset sujuivat. Mäkilän Hilkka naisten kilpasarjassa ja Paljakan Lasse
miesten kilpasarjassa osuivat kaikkein tarkimmin ja

kaatoivat nopeimmin 50
pisteen rajan. Paljakka kävi
kerran pistemäärässä 25 koska oli ylittänyt saavutettavan
pistemäärän. Kuitenkin hän
ohitti muut kilpaveikot ja

Ypäjän ikäihmisten mölkkymestaruuskilpailuiden tulokset
KILPASARJA:
Naiset 1) Hilkka Mäkilä, 2) Irma Jalonen, 3) Kaarina Heinänen, 4) Martta Salmi, 5) Anja
Kulmala
Miehet 1) Lasse Paljakka, 2)
Keijo Leppänen, 3) Keijo Mäki-Punto

Palvelukeskuksen asukkaat
kilpailivat kahdessa sarjassa.

Tamminen, 8) Elma Salo, 9)
Seija Taalikka

Pyörätuolista heittävät:
1) Aili Kylä, 2) Helmi Niinimaa, 3) Tauno Kössi, 4) Anja
Jaakkola, 5) Pirkko Rouhiainen, 6) Yrjö Ahde, 7) Helena

Seisten heittävät:
1) Raili Simola, 2) Onni Kujamäki, 3) Sirkka Virtanen, 4)
Mirjam Miettinen, 5) Aarre
Vahaniitty, 6) Tauno Sillanpää,

näin ollen mestaruus meni
hänelle. Naisten kilpasarjan
Mäkilälle voitto tuli jo melkeinpä perinteiseen tyyliin.
Palvelukeskuksen oman
väen osanotto mölkkykisaan
oli runsasta. Parikymmentä
heittäjää oli saapunut paikalle palvelukeskuksen aulaan.
Kisa heitettiin heidän osalta
sisätiloissa, koskapa hieman
viileä tuuli ja sateenuhka oli
sen verran kova, oli terveellisempää heidän osaltaan olla sisätiloissa.
Oheisessa valokuvassa
hymyilevät juhlamölkyn
mitalistit. Onnittelut Ypäjän
kesäkaupungin juhlamölkkymestareille ja ensi vuonna
jälleen puolustamaan mestaruusmitaleja.
Keijo Leppänen,
EL:n Ypäjän yhd.pj.

7) Sami Parviainen, 8) Eero
Sandell, 9) Matti Levomäki,
10) Meeri Kahila, 11) Tuula
Nieminen, 12) Eero Ahola, 13)
Raili Jaakkola, 14) Pauliina
Uusitalo, 15) Annikki Tuura,
16) Aira Salko
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Varsanojan vaiheilta

Olen aikaisemmin kertonut
pula-ajasta, jolloin oli puutetta kankaista, kengistä ja
melkein kaikesta. Minä kasvoin kovasti pituutta. Niinpä kaikkiin minulle tehtäviin vaatteisiin jätettiin aina
kasvamisen varaa. Vaate oli
ensin suuri ja sitten hyvin
vähän aikaa sopiva, kunnes
se taas oli pieni. Sama tilanne oli kaikilla nopeasti kasvavilla lapsilla eikä asiaan
liittynyt sen kummempaa
traumaa. Vaikka pappa oli
suutari, jouduttiin minulle
kerran ostamaan narukengät. Ne olivat sini-valkoisesta paperinarusta tehdyt ja
pohja oli puuta. kengät hankittiin sodassa vuonna 1945
kaatuneen kummi-enoni
hautajaisia varten. Kengät
kulkivat mukanani muistona monta kymmentä vuotta.
Pienellä maatilalla oli
paljon työtä ja tekijöitä oli
vähän, eli ainoastaan äiti ja
isä. Maatalouden koneellistuminen ei ollut vielä silloin alkanut. Pikku hiljaa
meistä lapsista oli jotakin
apua. Ei elämä kuitenkaan
ollut pelkkää työn tekoa.
Kun televisio ei hallinnut
ajan käyttöä, käytiin kyläilemässä naapurien ja ystävien kesken. Kylässä pidettiin
usein myös pitoja; oli syntymäpäiviä ja kinkereitä.
Hautajaisia oli myös. Häitä
oli harvemmin. Sellainen
yksityiskohta liittyy sen
ajan pitoihin, että pitotaloon
vietiin erilaisia tarvikkeita
siinä vaiheessa, kun pitokokit olivat jo aloittaneet
valmistelunsa. Kukin talo
vei kykynsä mukaan maitoa, kermaa, kananmunia,
sokeria ynnä muuta. Pitotalossa saatettiin tuojalle tarjota kahvia ja antaa kotiin
viemisiksi leipä tai pullaa,

jopa kokonainen pitko.
Vastaavia juhlia pidettiin myös äitini kotitalossa Mannisten Kankareella. Sinne oli meiltä kotoa
matkaa lähes kymmenen
kilometriä. Matka taittui
polkupyörillä ja minä taisin matkata jommankumman vanhemman pyörän
takatelineellä. Joskus pidot
kestivät kaksi päivää. Äiti
ja isä kävivät välillä kotona tekemässä askareet ja
tulivat seuraavana aamuna
takaisin. Minä nukuin yön
Kankareen pirtissä, jonka
lattialle oli levitetty suuri
siskonpeti. Siellä meitä serkuksia oli toista kymmentä.
Joskus Kankareella pidettiin juhlat hartausseurojen
muodossa. Äidin isä Kalle
oli ahkera kirkossa kävijä.
Heillä oli naapurin isännän
kanssa kirkossa vakituiset
istumapaikat parvella vas-

tapäätä saarnatuolia. Siellä
nämä kaksi Kallea, jotka
olivat paitsi naapuruksia,
myös avioliiton kautta sukulaisia, istuivat joka sunnuntai. Täytyi olla todella
huono keli taikka jotakin
sairautta, elleivät he olleet
kirkossa.
Se, että pidot kestivät
yleensä kaksi tai joskus
jopa kolmekin päivää, oli
käytännön sanelema juttu. Ruokia valmistettiin
niin paljon, että ne olisivat
muuten pilaantuneet, koska
kylmätiloja ei silloin ollut.
Toisen päivän pitoihin kutsuttiin sellaisia vieraita, jotka eivät jostain syystä olleet
päässeet tulemaan varsinaisena juhlapäivänä.
Ja sitten vallan toiseen
asiaan. Sain tässä eräänä
päivänä postin tuomana iloisen yllätyksen. Nimittäin
entisen kotitalomme nykyi-

Tunnistaako kukaan?

Palikkalan koulu 1949 syksyllä, opettaja Lauri Lyly.

nen omistaja, Aila Suominen, lähetti minulle talon
vintiltä löytämänsä muistokirjan ja joitakin vanhoja
kortteja. Muistokirjan olin
saanut lahjaksi jouluna
1952, jolloin olin kansakoulun seitsemännellä luokalla. Siitä on yli 60 vuotta. Siinä oli hyvin vähän
muistokirjoituksia. Siihen
aikaan oli ilmeisesti pulaa
piirustuspaperista, koska
muistokirja oli piirustettu
täyteen muotipiirroksia, yli
50 kappaletta, ja lisäksi vähän muutakin. Sanotaan, että nauru pidentää ikää. Sain
muistokirjaa tutkiessani ainakin viidentoista minuutin
hervottoman naurukohtauksen. Kai se ikälisää sitten
toi. Tähän laitan malliksi
esimerkin sen ajan noitamuodista sekä yhdestä kesäpuvusta!!!
Hellevi Marjatta Komonen

Wäärin käsityksiä
Surun keskellä ystävät
käänsivät selkänsä
Huhtikuun 13. päivä vuonna
2012 oli suuri surun päivä ypäjäläisille ja koko Suomen kansalle. Bulevardilla ja Porvoon
tiellä kuoli 4 henkilöä: Risto
ja Liisa Ahdin tytär, heidän
kaksi lastenlastaan sekä vävy,
joka teki itsemurhan ajaessaan
päin rekkaa Porvoon tiellä surmattuaan ensin perheensä Bulevardin kerrostalo-asunnossa.
Miten tuo kaikki oli mahdollista? Perheellä kaikki piti olla
enemmän kuin hyvin, mutta?
Risto Ahti oli aiemmin päässyt papin virasta eläkkeelle
ja muuttanut vaimonsa Liisan
kanssa Forssaan vain kolme
viikkoa ennen tapahtunutta.
Aikaa on kulunut yli 4 ja
puoli vuotta, ja yhä vielä Liisa
Ahti miettii kulkiessaan hitaasti Forssan hiljaisia katuja,
että miksi?
Luin Liisan mietiskelyjä
blogista hänen avautuessaan ja
yrittäen poistaa pahaa oloaan
kirjoittamalla. Hän ihmettelee,
kuinka vaikean ajan keskellä
moni hänen ystävistään käänsi
selkänsä ja jätti hänet yksin
surunsa keskelle.
Jotkut ihmiset poistuivat
takavasemmalle kun saivat
tietää hänen hädästään. Monesta tuttavasta ei ole kuulunut mitään sen jälkeen kun
hän romahti. Mielenkiintoinen
kokemus oli myös se, että
useat kohdatessaan välttelivät
asiaa, eivät kyselleet kuulumisia, vaan mieluummin katsoivat oudosti etäisyyteen. Mitä
he ajattelivat? Säälittävää, vai
halusivatko, mutta eivät uskaltaneet.
Muutamat ystävät toivat
peittääkseen oloaan valkoisia
ruusuja. Liisa olisi toivonut
värillisiä. Hän on sitä mieltä,
että värilliset kukat ovat toivon kukkia.
Miksi on helpompi kääntää
selkä kuin tulla tueksi? Mitä

pelkäämme hädässä olevassa?
Liisa siis alkoi kirjoittaa
blogia, ja nuo selän kääntäjät
alkoivat suorastaan ahmia niitä. Mitä karumpi tarina ja mitä
huonommin menee, sitä enemmän hänen juttujaan luettiin.
Lukijoita oli tuhansia. Onhan
sieltä blogin takaa turvallista
tirkistelläs.
Tästä kummastuneena Liisa alkoi mietiskellä asiaa, että
mikä tekee hädässä olevan joillekin niin luotaantyöntäväksi?
Onhan juttu niin, että etäisyyden takaa on mielenkiintoista
seurata. Onko tukeminen siis
vaikeampaa silmästä silmään
kuin tirkistely netistä? Ei varmasti. Facebook-päivityksiä
tirkistellessä on tullut suorastaan kansanhuvi.
Kun itse olen ollut joskus
romahduksen partaalla, olisin
kaivannut vaikka kuinka pientä tukea. En olisi kaivannut
muuta kuin ystävän istumaan
viereen ja kuuntelemaan. En
edes neuvoja tai puheita. Mitään ei ole tarvetta sanoa. Riittää että ottaa kädestä. Koskettaa olkapäähän. On vieressä.
On läsnä, kiteyttää Liisa hienosti.
Onkohan meillä kenelläkään varaa olla istumatta hädässä olevan ystävän viereen.
Onko varaa jättää ystävä hätänsä keskelle yksin? Entä jos
hätä kohtaa joskus sinut?
Ruustinna Liisa sanoo kuitenkin yhä uskovansa Jumalaan, mutta ei enää luota. Hän
kiukuttelee Jumalalle, mutta
kai Jumala sen kestää. Jos hän
olisi ateisti, ei olisi ketään,
kenelle kiukutella.
Onhan olemassa jälleennäkemisen toivo. Ristolla on
aikaa odottaa.
(Jutussa on otteita Liisan
blogijulkaisuista)
Keijo Wääri

Alkuperäiset Jorma Markkulan kuvat ovat kirjastossa.

Palikkalan koulukuva, opettaja on Lauri Lyly. Myöhäistä 1940-lukua?
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Reijo Heinonen ampui
kaksi SM-hopeaa

Reijo Heinosen menestys SM-kisoissa jatkui.

Ypäjäläinen veteraaniampuja Reijo Heinonen osallistui
Kuopiossa ammuttuihin Suomen Ampumaurheiluliiton
mestaruuskilpailuihin erinomaisella menestyksellä. Heinonen kilpaili sarjassa M-80

ja sijoittui SM-hopealle sekä
villikarjun normaalijuoksuissa (272 p) että sekajuoksuissa
(273 p). Lisäksi hän sijoittui SM-neloseksi sekä hirven
kertalaukauksissa että hirven
parilaukauksissa.

Forssalainen Suomen Erityisjäte Oy

Saunaralli
Pertun Päivien ja Ypäjän Yön
tapahtumat huipentuivat sunnuntaina Saunaralli-tapahtumaan, joka onnistui yli odotusten. Sää suosi liikkeelle
lähteneitä, osa suunnistajista
kiersikin rastit polkupyörillä.
Jopa Jokioisilla saakka oli fillarit kaivettu esille ja lähdetty Ypäjälle saunomaan. Vielä
kauempaa oltiin sentään tultu
autolla, nimittäin Valkeakoskelta Ypäjälle hurautti Team
Vastasaunoneet, kolmen saunomisen liki intohimokseen
lukevan naisen poppoo. He
ovat löylytelleet vastaavanlaisessa tapahtumassa myös
Helsingissä. Ypäjälle he tulivat olennaisimmat tykötarpeet
(vihta, saunajuomat) auton
vetokoukussa roikkuen ja autonsa häähenkeen koristelleina. Ihastusta silminnäkijöissä
herätti myös Heikkilän Pentti, joka mopoili saunatakissa
Pappa-Tunturillaan rastilta
toiselle.
Saunarallissa olivat muka-

na Ypäjänkylän Seuraintalon
takkatupa, Levomäen maatilamökit, Loimijoki Golf, Villa
Emilia, kotiseutumuseo, Paijan maatilamatkailu, Tuottajain tupa sekä Caissaniemi.
Levomäellä oli mahdollisuus pulahtaa kylpytynnyriin
löylyjen ohessa. Monet olivatkin valikoineet juuri Levomäen siksi paikaksi, jossa
käydään ajan kanssa saunassa. Myös Piilikankaan uimala
ja Tuottajain tupa kiinnostivat, sillä vilpoisasta lammesta pääsi kätevästi loikkimaan
saunan lämpöön. Tuottajain
tuvalla järjestettiin oheisohjelmana takakonttikirppis.
Villa Emiliassa oli suhtauduttu varauksella Saunarallin
konseptiin, mutta henkilökunta joutuikin hämmästelemään
kävijöiden ja saunojien runsasta määrää. Golfilla taisivat siistipukeiset pelaajat niin
ikään hämmästellä erikoisesti
pukeutuneita saunojia, klubilla varmaan harvemmin viete-

Kiertotalouden
kasvu yritysten kärkeä
Suomen Erityisjäte on saanut
kunniamaininnan suomalaisille kiertotalousalan kasvuyrityksille suunnatussa kehitysohjelmassa. Se on valittu
edustamaan toisena toimialansa edustajana 44 yrityksen
joukosta valtakunnalliseen
KasvuOpenin finaaliin, jossa
valitaan Suomen parhaat kasvuyritykset.
Yritys on johtava käsittelytoimija pilaantuneiden
maiden, jätevoimalaitosten
kuonien ja tuhkien ja teollisuuden erityismateriaalien
käsittelyssä. Yrityksen liiketoimintajohtaja Riina Rantsin
mukaan menestys kisassa perustui kahteen vahvaan osaalueeseen.
– Käsittelyprosessimme
tähtäävät mahdollisimman
pieneen hiilijalanjälkeen. Toisaalta kasvu- ja kansainvälistymispotentiaalimme nähtiin
erityisen vahvoiksi.
Toiminta tukee kiertotalouden periaatteita. Haasteellisesti hyödynnettävät materiaalit, kuten jätevoimalaitosten
kuonat, voidaan hyödyntää
jatkossa betoni- ja sementti-

teollisuuden tuotteissa sekä
monipuolisesti infrarakentamisessa.
Suomen Erityisjäte on osa
Loimi-Hämeen Jätehuolto
konsernia LHJ Groupia. Toimitusjohtaja Immo Sundholmin mukaan yritys on kasvanut viime vuosina vahvasti ja
pystynyt laajentamaan toimintaansa.
– Liikevaihto oli kaksi
vuotta sitten neljä miljoonaa.
Viime vuonna pääsimme jo
kuuteen ja tänä vuonna ennuste on yli kymmenen miljoonaa
euroa.
Voimakkaasti viime vuosina kehitettyä jätevoimalaitosten pohjakuonien käsittelyä
tehdään tänä vuonna Ruotsissa Bodenissa sekä Suomessa Ilmajoella ja Tampereella.
Teknologiakumppani kuonan
käsittelyssä on hollantilainen
maailman suurin kuonankäsittelijä Inashco.
Suomen Erityisjäte Oy
työllistää 20 alan ammattilaista. Sillä on toimintaa mm.
Forssassa, Espoossa, Lahdessa, Ilmajoella Tampereella ja
Ruotsin Bodenissa.

Kuusjoenkulman kyläyhdistys
kiittää kaikkia kuluneesta kesästä!

Erityiskiitos kaikille Ypäjän yössä vohvelikojullamme
poikenneille ja Saunaralliin osallistuneille.
20-v.-valokuvanäyttely siirtyy Ypäjän kirjastoon
toistaiseksi. Poiketkaahan katsomaan!
Avantokausi alkaa marraskuun ensimmäisenä
sunnuntaina. Tarkemmin lokakuun Ypäjäläisessä.
EI RUSKARETKEÄ tänä syksynä.
Suunnittelemme laajempaa pikkujoulutapahtumaa Piilikankaalle.
Kuusjoenkulman kyläyhdistys

tään aikaa pelkissä saunavermeissä.
Ypäjänkylän Seuraintalon
uudenkarhea takkatupa oli
monille uusi tuttavuus. Eräskin loimaalaiskaksikko lupasi
harkita tulevansa toistekin,
sillä Seuraintalolla pääsee
kahdella eurolla saunaan joka
keskiviikko.
Paijalla pääsi vilkaisemaan
kuuluisaan Menninkäissaunaan, mutta itse saunominen
tapahtui Kärrisaunassa, kompaktissa
mobiilisaunassa,
jonka arvellaan olevan ensimmäisiä peräkärrysaunoja
suuren suosion leimahdettua
vasta myöhemmin.
Kotiseutumuseolla ei alkuperäisistä suunnitelmista poiketen päässytkään saunomaan
reitin ainoaan savusaunaan,
sillä sauna on ollut lämmittämättä vuosikaudet. Museon
väki arveli, että pala kotiseutuhistoriaa olisi saattanut äkkiä muuttua kasaksi tuhkaa
ja kekäleitä. Entisajan löylyihin pääsi kuitenkin Palvelukeskuksen asukkaiden saunamuistoja lukemalla. Lämmin
kiitos asukkaille ja henkilökunnalle haastattelutuokioista!

Caissaniemen päätöspisteellä yleisöä viihdytti Tradikaali-yhtye. Kuulijakuntaa
oli mukavasti, vaikka Caissaniemen sijainnista usein
käydäänkin argumentointia.
Palkintojenjako päätti mukavan päivän, josta ainakin järjestäjät voivat olla niin iloisia
ja kiitollisia, että vastaavanlaisen tapahtuman järjestäminen
toistamiseen ei tunnu lainkaan
mahdottomalta ajatukselta.

Saunarallin palkitut:
Hauskin menopeli: Pentti
Heikkilä (saunailtalahjakortti
& pyyhe)
Eniten vierailtuja kohteita
(lisäksi hauska menopeli):
Team kolmikko kaukaa, vastasaunoneet (golf-mailasetit ja
Ypäjä-laudeliina)
Pisimpään reitillä olleet: Piilikankaan pingviinit (illallislahjakortti)
Arvotut: Pentti Marjamäki
(sukkapakkaus), Team Lehtinen (sukkapakkaus), Tiina ja
Arto Salmi (paidat), Veijo Kytösaho (pyyhe kassissa), Pauliina Maunula (suihkugeeli)
Alma Lehti (lippikset).

YPÄJÄN KIRJASTON UUTUUSLUETTELO
3 Yhteiskunta
Elämää harmoniassa: inspiroivia tarinoita
ekokylistä: kokemuksia ekoteknologiasta ja
-käytännöstä
Korhonen, Maarit: Kun koulu ei tajua
Rinne, Risto: Johdatus kasvatustieteisiin
6 Tekniikka. Talous. Käsityö. Maa- ja
metsätalous. Kotitalous. Liiketalous.
Lahti, Mauri: Metsästä sieniä!
Mäki-Kihniä, Nina: Hevonen:
ratsastus ja hoito
Tallberg, Sami: Villiyrttikeittokirja
7 Taiteet. Liikunta
Jokela, Markus: Jotain on tapahtunut
Jukarainen, Ilkka: Keräilykirja
Ravivalmennus
86 – 89 Kirjallisuustiede. Kielitiede. Kielet
Ruuska, Helena: Eeva Joenpelto:
elämän kirjailija
9 Historia
Koskimaa, Matti: Suomen kohtalon ratkaisut:
talvisota ja jatkosota
Kyläseppä, Antero: Muistoja elon matkan
varrelta
Ulamo, Erkki: Kirottu Syväri:
hämäläiskomppanian jatkosota
Aikuisten kaunokirjallisuus
84 Kertomakirjallisuus (J = jännitys,
E = eräkirjat, SF = fantasia/scifi,
R = rakkaus, S = sota, NOV = novellit)
Blædel, Sara: Unohdetut tytöt (J)
Doerr, Anthony: Davidin uni
Ellilä, Kirsti: Arpapeliä
Eriksson, Caroline: Kadonneet (J)
Fallon, Jane: Strictly between us
Havaste, Paula: Veden vihat
Hiltunen, Pekka: Onni
Hämeen-Anttila, Virpi: Kuka kuolleista palaa (J)
Ishiguro, Kazuo: Haudattu jättiläinen

Isokallio, Kalle: Lontoon lampaat
Jansson, Anna: Vääriin käsiin (J)
Johnsrud, Ingar: Wieniläisveljeskunta
King, Stephen: Mersumies (J)
Kinsella, Sophie: Himoshoppaaja korjaa
potin (R)
Lehtinen, Tuija: Ensimmäinen,
toinen ja kolmas kerta (R)
Lipasti, Roope: Viimeiset polttarit
Lähteenmäki, Laura: Korkea aika
Lönnroth, Helena: Ne tapetaan jostei tykätä (J)
McCall Smith, Alexander: Kahvia komeille
miehille (J)
Mustonen, Enni: Ruokarouva (R)
Nesser, Håkan: Carmine Streetin sokeat (J)
Raud, Rein: Täydellisen lauseen kuolema
Remes, Matti: Regatta (J)
Salonen, Jari: Kuokkavieraat (J)
Sapkowski, Andrzej: Järven neito (SF)
Sipilä, Jarkko: Valheen kasvot (J)
Slaughter, Karin: Kaunokaiset (J)
Tegenfalk, Stefan: Pianonvirittäjä (J)
Tremayne, S.K: Jääkaksoset (J)
Tuomola, Johanna: Valheiden vangit (J)
Vargas, Fred: Hyisiä aikoja (J)
Wort, Jennifer: Call the midwife: a true story
of the East End in the 1950s
85 Sadut. Kuvakirjat. sarjakuvat
Kovacs, Kati: Kamileen labyrintti
Lise: Nemi [ruusuilla tanssien]
Lasten ja nuorten tietokirjallisuus
Christian, Jim: Minecraft-ohjelmointikirja
Mäki-Kihniä, Nina: Hevoskirja : tallielämä,
hoito, ratsastus, varusteet, elekieli
Lasten ja nuorten kaunokirjallisuus
(H=hevoskirja, SF=scifi ja fantasia, K=kauhu,
NA=nuorille aikuisille)
Bagge, Tapani: Ryhmä z ja lohikäärmeen kita
Black, Holly: Kuparikoura (SF)
Hagmar, Pia: Klara ja varsa (H)

Hegarty, Shane: Kalmankita: Legenda alkaa
(SF)
Heikkilä, Mervi: Kummajaisten kylän kuuma
kesä (SF)
Heinonen, Henna Helmi: Bella saa pentuja
Hintikainen, Petra: Puutarhaponi Rimmruu
(H)
Huovi, Hannele: Taikavuosi : Runo joka kuukaudelle
Hulkko, Johanna: Geoetsivät ja yksikätinen
madonna
Hunter, Erin: Pitkät varjot (SF)
Kallioniemi, Tuula: Ensiluokkaiset eläintenhoitajat
Kallioniemi, Tuula: Karoliina ja koulukaverit
Kanto, Anneli: Kulkurikaksikko
Kinney, Jeff: Neropatinpäiväkirja: 10 : Paluu
kivikaudelle
Luhtanen, Sari: Totaalisen sekoilun teoria
Mäkipää, Jari:Etsiväkerho Hurrikaani ja tyly
tubettaja
Nopola, Sinikka: Risto Räppääjä ja pullistelija
Nordgvist, Margareta: Justus-ponin seikkailu
(H)
Noronen, Paula: Yökoulu ja kadonnut opettaja
Pantermüller, Alice: Lotta Levoton ja Lättälampaat
Pantermüller, Alice: Lotta Levoton ja suuri
kanikaaos
Parvela, Timo: Kepler 62 : Kirja kolme :
Matka
Parvela, Timo: Paten kalastuskirja
Pilkey, Dav: Kapteeni Kalsari ja Pöhöpönttö
Riddell, Chris: Ada Gootti ja Humiseva harju
(K)
Salmi, Veera: Mauri ja mini-isoveli
Stanton, Andy: Herra Gummi ja tanssiva karhu
Tammimaa, Essi: Noaidin tytär – Tulva
Paljon uusia elokuvia!
www.lounakirjastot.fi

on suotavaa. HUOM. Kurssi ei sisälly
työkausimaksuun. Voit tulla suoraa paikanpäälle!

Syyskuu / 2016

SPR:n Ypäjän osaston

HAAVIN AAMUT
Haavin aamut, kaikille ypäjäläisille tarkoitetut avoimen toiminnan aamupäivät keskiviikkoisin ja torstaisin, ovat SPR:n
Ypäjän osaston hoidossa. Haavin aamun vetäjinä toimivat
kuntouttavassa työtoiminnassa olevat toimeliaat naiset. Kierrätyspiste on edelleen käytettävissä.
SPR toivottaa kaikki vanhat ja uudet kävijät sydämellisesti
tervetulleiksi Haavin aamuun 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.

Voimavarana
Y Jokiläänin opisto
KO tarjontaa.doc
Otanta lukuvuoden 2016 – 2017 tarjonnasta:

830205 RASVANPOLTTOA RENNOSTI
(omakustannekurssi) Uutuus!

Humppilan työväentalo, ma 16.45Perusjumppaa helpoin askelkuvioin lihaskuntoa
unohtamatta. Rasvanpolttoa rennosti on kuntoa kohottavaa jumppaa, mikä sopii niin aloitteleville
liikkujille,
laihduttajille
kuin
senioreillekin.
Tervetuloa mukaan! Laitetaan kroppa liikkeelle, hiki
virtaamaan ja rasva sulamaan! HUOM. Kurssi ei
sisälly työkausimaksuun. Voit tulla suoraan
paikanpäälle!

7
Kartanon koulu, ti 18.30-20.00 Varsanojantie 97
Tule kirjoittamaan tarinatiistaihin! Kirjoittelemme tarinoita, runoja, muistoja tai mitä vain haluatkin. Kolmen viikon välein käydään tekstejä lävitse. Ei taitovaatimuksia, vain kirjoittamisen iloa. Sana on
vapaa! Kurssipäivät: 6.9., 27.9., 25.10., 8.11. ja
29.11. Voit tulla suoraan paikanpäälle!

830100 KEVYTJUMPPA

Ypäjänkylän Seuraintalo, ti 18.15-19.00 Y

Kevyttä jumppaa aloittelijoille. Tavoitteena peruskunnon ja vetreyden ylläpitäminen. Helpot liikesarjat. Tunti sisältää lämmittelyn, lihaskunto-osuuden
ja venyttelyn. Ota mukaan omat puolen kilon
painot (myös kaksi 0,5l vesipulloa käy painoista).
Voit tulla suoraan paikanpäälle!
830103 PERUSJUMPPA

Kartanon koulu, liikuntasali, ti 19.30-20.15
Perusjumppaa ilman vaikeita sarjoja ja hyppyjä.
Tavoitteena peruskunnon ja vetreyden
ylläpitäminen. Sopii aloittelijoille tai kevyemmän
jumpan ystäville. Voit tulla suoraan
paikanpäälle!

830201 KUNTORIVITANSSI
(omakustannekurssi) Uutuus!

830206 MENNÄÄN EIKÄ MEINATA
(omakustannekurssi) Uutuus!

Humppilan työväentalo, ma 18.15-19.00
Vauhdikas perusjumppa sisältää lihaskuntoharjoitteita
piilotetusti.
Maustetaan
jumppaa
latinorytmeillä ja helpoilla tanssiaskelilla. Tunnilla ei
pingoteta vaan edetään ryhmän taitojen mukaan.
Nostetaan hymy huulille ja syke korkealle! HUOM.
Kurssi ei sisälly työkausimaksuun. Voit tulla
suoraan paikanpäälle!

830109 JOOGA

Perttulan koulu, Hossintie 4 ma 17.00-18.30 Te
Jooga parantaa kehon liikkuvuutta, joustavuutta,
tasapainoa ja keskittymiskykyä sekä vahvistaa
lihaksia. Jooga sopii jokaiselle, sillä harjoitus
tehdään aina oman kehon ehdoilla. Joustavat
vaatteet ja oma alusta mukaan. Huom! EI
syyslomaa, hiihtoloma viikolla 8. Voit tulla
suoraan paikanpäälle!

130200 TARINATIISTAIT Uutuus!

Kartanon koulu, ti 18.30-20.00 Varsanojantie 97
Tule kirjoittamaan tarinatiistaihin! Kirjoittelemme tarinoita, runoja, muistoja tai mitä vain haluatkin. Kol-

Miinan koulu, liikunta
Kuntorivitanssi on ryhmäliikuntatunti, jossa on
yhdistetty rivitanssi ja kuntotanssin elementtejä.
Kuntorivitanssin pohjana ovat
rivitanssikoreograat, joiden pohjalta on rakennettu
pieniä ja helppoja askelsarjoja. Askelsarjoista
rivitanssikoreograat,
pohjalta
on rakennettu
muodostuu
lopulta yksijoiden
tai useampi
tanssi.
pieniä ja helppoja
askelsarjoja.
Askelsarjojen
aikana
kiinnitetäänAskelsarjoista
huomiota
muodostuu lopulta
yksi tai useampi
tanssi.
lihaskunnon
harjoittamiseen
ja ylläpitämiseen.
Askelsarjojen
aikana
kiinnitetään
huomiota
Laita päälle rennot liikuntavaatteet ja tanssilihaskunnon harjoittamiseen
ja ylläpitämiseen.
/voimistelutossut
/voimis-telutossut
(ei sisäpelikengät),
ota mukaan
Laita päälle
rennot liikuntavaatteet
ja ei
tanssihikipyyhe
ja vesipullo.
HUOM. Kurssi
sisälly
/voimis-telutossut
(ei
sisäpelikengät),
ota
mukaan
työkausimaksuun. Voit tulla suoraan
hikipyyhe
ja
vesipullo.
HUOM.
Kurssi
ei
sisälly
paikanpäälle!
työkausimaksuun. Voit tulla suoraan
paikanpäälle!
830202 TERAPEUTTINEN TANSSI JA LIIKE
(omakustannekurssi)
830202 TERAPEUTTINEN TANSSI JA LIIKE
Uutuus!
(omakustannekurssi)

Uutuus!

Miinan koulu, liikuntasali, ti

Terapeuttisen
tanssin
jaliikuntasali,
liikkeen kurssilla
on mah
Miinan
koulu,
ti
dollisuus tutkia itseä, omaa olemista tai itselle
Terapeuttisen
liikkeenTyöskentelyssä
kurssilla on mah
tärkeää
teemaatanssin
liikkeenjakautta.
dollisuus tutkia
itseä, omaa omia
olemista
tai itselleja
keskitytään
havainnoimaan
aistimuksia
tärkeää teemaa
liikkeen
kautta.
Työskentelyssä
tuntemuksia.
Tunnille
tarvitset
joustavat
vaatteet ja
keskitytään
havainnoimaan
omia
aistimuksia
ja
ohutpohjaiset tossut tai sukat. Kerrospukeutuminen
tuntemuksia.
Tunnille
tarvitset
joustavat
vaatteet
ja
on suotavaa. HUOM. Kurssi ei sisälly
ohutpohjaiset tossut
taitulla
sukat.
Kerrospukeutuminen
työkausimaksuun.
Voit
suoraa
paikanpäälle!
on suotavaa. HUOM. Kurssi ei sisälly
työkausimaksuun. Voit tulla suoraa paikanpäälle!
110160 MUSIIKIN TEORIA JA SÄVELTAPAILU

110160 MUSIIKIN TEORIA JA SÄVELTAPAILU

Kartanon koulu, musiikkiluokka, to 18.00-19.30
Musiikin teoriaa käytännöllisesti niin soittajille kuin
laulajille. Kurssilla opiskellaan nuottien yleisimmät
koukerot korkeuksista ja aika-arvoista
rakenteeseen ja esitysmerkintöihin. Pääpaino on
kuitenkin korvia haastavilla säveltapailutehtävillä.
Tunnit pidetään mainittujen päivämäärien välisenä
aikana.

120700 ESPANJAN KIELI -ALKEET
Ypäjänkylän Seuraintalo,
maanantaisin
Ypäjänkyläntie 842
Lucia Blasco
Kurssimaksu 50,00 €

HUOM!
ma 18.00-19.30
12.9.-7.11.2016, 16 t
16.1.-27.3.2017, 20 t

Hola! Tervetuloa opiskelemaan espanjaa. Opit kielen alkeita, kulttuuria, kielioppia ja fraaseja
espanjaa äidinkielenään puhuvan opettajan
johdolla. Opetuskielenä enimmäkseen englanti
(opettaja puhuu vähän suomea). Oppimateriaalista
sovitaan kurssin alkaessa. Voit tulla suoraan
paikanpäälle!
340102 ATK-JATKO

Kartanon koulu, atk-luokka, ti 17.30-19.45 Va
ATK-kurssi henkilöille, joilla on aiempaa kokemusta tietokoneen käytöstä. Kerrataan aiemmin
opittuja asioita ja opitaan uusia. Aiheina mm.
esitysgraikka, valokuvien kevyt muokkaus ja
jakaminen internetin kautta ja muita aiheita
toiveiden mukaan.

329800 ERITYISPEDAGOGIIKAN
PERUSOPINNOT (25 op) Uutuus!

Miinan koulu, Koulutie 8 to 17.00-19.15, Riikka 18

Yliopistomaksu 250 euroa. AVOINTA
YLIOPISTO-OPETUSTA. Osaamistavoitteet:
Opiskelija on perehtynyt erityispedagogiikkaan
tieteenalana ja ymmärtää keskeiset käsitteet ja
lähtökohdat. Sisältö: Perusopintoihin sisältyvät
seuraavat opintojaksot: Johdatus
kasvatustieteisiin 4 op Erityispedagogiikan
perusteet 5 op Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä
3 op Oppimisen edellytykset 3 op Perusopintojen
kirjallisuus 7 op Näkökulmia erityispedagogiikkaan
3 op Arviointi: Numerolla 0-5.
Opintokokonaisuuden arvosana (asteikko 1-5)
lasketaan opintojaksojen arvosanojen (asteikko 15) keskiarvosta. Lisätiedot: Opinnot aloitetaan ja
niitä jatketaan aina voimassa olevan
opetussuunnitelman mukaan. Opinnot
suositellaan aloitettavaksi Johdatus kasvatustieteisiin -opintojaksolla. Perusopintojen
opintokokonaisuus 25 op (arvosana) ei vanhene.
Opiskelijan suorittamat perusopintojen
opintojaksot vanhenevat mikäli opiskelija on
suorittanut perusopinnoista enimmän osan
(vähintään 13 op) ennen vuotta 2008.
Vanhentuneet opinnot päivitetään suorittamalla
yksi perusopintojen vanhentunut opintojakso
uudelleen. Kyseinen opintosuoritus tallennetaan
opiskelijan opintorekisteriin, mutta siitä ei saa
opintopisteitä. Ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen pitää tehdä opistomme lisäksi

8yksi perusopintojen vanhentunut opintojakso

uudelleen. Kyseinen opintosuoritus tallennetaan
opiskelijan opintorekisteriin, mutta siitä ei saa
opintopisteitä. Ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen pitää tehdä opistomme lisäksi
Turun avoimeen yliopistoon. Sen voi tehdä myös
vasta sitten, kun on varmistunut, että opistoomme
on ilmoittautunut vähimmäismäärä eli 7
opiskelijaa.

Syyskuu / 2016
Humppilan yläaste, ti 18.00-21.00 Eedenintie
Tehdään pieniä, helppoja puutöitä lähinnä käsityökaluja käyttäen. Mahdollisuus hyödyntää kotona
lojuvaa ”puujätettä”.

120600 VENÄJÄN KIELEN KURSSI
120600 VENÄJÄN KIELEN KURSSI

110319 ILTAKERAMIIKKA

Kivipaja, Keskuskatu 27 ma 18.00-20.15
Valmistetaan koriste-ja käyttöesineitä erilaisin käsinrakennustekniikoin. Tutustumme lasitteisiin ja
erilaisiin pinnankoristelutekniikoihin. Kurssi sopii
sekä aloittelijoille että aiemmin keramiikkaa
harrastaneille. Savet ym. materiaalit maksetaan
erikseen.

110487 PUUTYÖASKARTELU/syksy
(omakustannekurssi) Uutuus!

Iltapäivän tunteina nälkä pääsee usein
yllättämään ja silloin pieni välipala voi palauttaa
keskittymiskyvyn. Tule kokeilemaan ja
maistelemaan! Tarvikemaksu maksetaan paikan
päällä (tarkemmat tiedot opettajalta).
RISU- JA PAJUKURSSI
PAJUKURSSI
119811 RISU-JA

119807 PIHAKORISTEITA BETONISTA

Vanha pappila, Rauhalantie pe 18.00-21.00
Kurssilla valmistetaan erilaisia betonikoristeita ulkokäyttöön: ruukkuja, laattoja, veistoksia jne. Betonimassa sekoitetaan betonimyllyllä tai porakoneen vispilällä. Tarvitsemansa materiaalit kurssilaiset maksavat itse.

Kartanon koulu, kotitalousluok-pe

Tervetuloa opiskelemaan Venäjää! Kurssi on
tarkoitettu venäjän
kieltä noin
kaksi Kurssi
vuotta on
Tervetuloa
opiskelemaan
Venäjää!
opiskelleille.
Jatketaan
venäjän
tarkoitettu
venäjän
kieltätutustumista
noin kaksi vuotta
kieleen,
sekä
Venäjän
kulttuuriin
ja
opiskelleille. Jatketaan tutustumista venäjän
matkakohteisiin
venäjää
äidinkielenä
kieleen,
sekä Venäjän
kulttuuriin
ja puhuvan
opettajan
kanssa.
Oppikirjana
Pora!
tulla
matkakohteisiin venäjää äidinkielenäVoit
puhuvan
suoraan paikanpäälle!
opettajan
kanssa. Oppikirjana Pora! Voit tulla
suoraan paikanpäälle!

120100 FINNISH FOR BEGINNERS VIA SKYPE

Uutuus!
120100 FINNISH FOR BEGINNERS VIA SKYPE
Uutuus!
Marina Aalto
ti 18.00-19.30
16
t
sl,
27.9.-22.11.2016
Marina Aalto
ti 18.00-19.30
Kurssimaksu
37,00 €
16 t sl,
27.9.-22.11.2016
Ilmoittautuminen
Kurssimaksu 37,00 €
viim.
19.9.2016
Ilmoittautuminen
We
can
do a lot of things without leaving our
viim. 19.9.2016
homes.
study
languages
using
We can Why
do a can’t
lot of we
things
without
leaving
our
Internet?
You
can
meet
your
teacher
face-to-face
homes. Why can’t we study languages using
despite
fact
that
you your
and your
teacher
are
Internet?the
You
can
meet
teacher
face-to-face
miles
away
from
each
other.
The
course
is
despite the fact that you and your teacher are
designed
forfrom
absolute
The teacher
will
miles away
each beginners.
other. The course
is
explain
you
the
peculiarities
of
the
Finnish
designed for absolute beginners. The teacher will
language,
through the
jungle
of Finnish
explain youlead
the you
peculiarities
of the
Finnish
grammar
and
answer
all
your
questions.
language, lead you through the jungle of Finnish

grammar and answer all your questions.
810202 VÄLIPALAPATUKAT, MYSLIT JA
NÄKKILEIPÄ
Uutuus!
810202 VÄLIPALAPATUKAT,
MYSLIT JA
NÄKKILEIPÄ Uutuus!

Vanha pappila, Rauhalantie pe 18.00-21.00 Arja
Tule tekemään pajusta tai koivunrisuista kestäviä
pihakoristeita tai käyttöesineitä. Viljeltyä pajua
saatavilla ja jos löydät omia materiaaleja, ota
mukaan. Risutyöt eivät vaadi kuin tukirautaa ja
rautalankaa. Pajutyö aloitetaan esim. tyroksin
avulla. Työkaluina oksasakset ja pienet pihdit.
Kurssipäivät: 7.-8.10. ja 14.-15.10.

810205 MAUSTEKURSSI Uutuus!

Kartanon koulu, kotitalousluok-la 10.00-13.00 ka,
Mauste antaa makua ja herättää ruokahalua.
Maustamalla saat vaihtelua tuttuihin ruokalajeihin.
Mausteet antavat ruoalle ilmettä ja luonnetta.
Maustekurssilla perehdytään mausteiden
ominaisuuksiin, historiaan ja opetellaan
maustamista ja mausteryhmiä. Hauskinta koko
maustamisessa on luovuuden leikki.
Rakentaessasi makuja samalla toteutat itseäsi.
Maustamaan oppii vain maistellen, haistellen ja
taas maistellen. Tule tekemään koemaistot Opiston
keittiössä. Tarvikemaksu n. 10 euroa maksetaan
suoraan opettajalle.

JOKILÄÄNIN
JOKILÄÄNINKANSALAISOPISTO
KAN
p.
03-4182 7402
www.jokioinen.fi
SALAISOPISTO
jokilaanin.kansalaisopisto@jokioinen.fi

Humppilan yläaste, ti 18.00-21.00 Eedenintie
Tehdään pieniä, helppoja puutöitä lähinnä käsityökaluja käyttäen. Mahdollisuus hyödyntää kotona
lojuvaa ”puujätettä”.

Kartanon koulu, kotitalousluok-pe
kotitalousluok-pe
IltapäivänKartanon
tunteina koulu,
nälkä pääsee
usein
yllättämään
ja
silloin
pieni
välipala
voi palauttaa
Iltapäivän tunteina nälkä pääsee usein
keskittymiskyvyn.
Tule
kokeilemaan
yllättämään ja silloin pieni välipala voijapalauttaa
maistelemaan!
Tarvikemaksu
maksetaan
paikan
keskittymiskyvyn.
Tule kokeilemaan
ja
päällä
(tarkemmat
tiedot
opettajalta).
maistelemaan! Tarvikemaksu maksetaan paikan

päällä (tarkemmat tiedot opettajalta).

p. 03-4182 7402
www.jokioinen.fi
jokilaanin.kansalaisopisto@jokioinen.fi
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MTK Lounais-Häme
tiedote syyskuu 2016
Viljelijöiden vesijumppa alkaa pe 2.9.2016
Erittäin suosittu jäsenetu Vesijumppa Viljelijöille alkaa
pe 2.9 klo 11.45 Forssan Viihdeuimala Vesihelmessä.
Vakiovuoro perjantaisin klo 11.45. Päivät ovat seuraavat: 2.9., 9.9., 16.9., 23.9., 30.9., 7.10., 14.10.,
VIIKOLLA 42 EI VESIJUMPPAA, 28.10., 4.11., 11.11.,
18.11., 25.11. Viikolla 42 ei jumppaa syysloman vuoksi. Jumppaa on yhteensä 12 kertaa. Voit ostaa joko
10 kerran pakettilippuvihon tai maksaa yksitellen aina
kun käyt. Hinnat ovat seuraavat: 10 kerran lippuvihko
MTK jäsenille 50 euroa (lisäksi saat 2 kertaa kaupan
päälle) ja 10 kerran lippuvihko ei MTK jäsenille 60 euroa (lisäksi saat 2 kertaa kaupan päälle). 1 kertalippu
MTK jäsenille 6 euroa, 1 kertalippu ei MTK jäsenille
7,5 euroa.
Tervetuloa paikalle! Lue lisää farmariapu.net

***
Tiedote Ypäjän Tuottajain Tuvasta
MTK Lounais-Hämeen johtokunta piti Tuvasta kokouksen vähän aikaa sitten. Jouduimme hieman nostamaan Tuvan vuokramaksuja, jotta pääsisimme Tuvan
tuloksessa lähemmäksi +/- 0 -tulosta. Jos Tuvan
talous on kunnossa, niin silloin on aina helpompaa
miettiä paikan investointeja ja korjauksia.
Uudet hinnat 1.8.2016 alkaen tehdyistä varauksista
(vuokra-aika kello 12–12):
MTK LH jäsenet 70 euroa
Ei MTK jäsenet 130 euroa
Juhannus MTK jäseniltä 100 euroa
Juhannus ei MTK jäseniltä 200 euroa
Lisätietoa löydät www.farmariapu.net

***
Avantosaunavuorot 2016–2017
– Keskiviikkoisin klo 18–21 järjestäjänä Piilikankaan
Pingviinit (alkaa syyskuun alussa)
– Sunnuntaisin klo 18 - 21 järjestäjänä Kuusjoenkulman kyläyhdistys (marraskuun alku – huhtikuun
loppu)

Perhekahvila

Ypäjän Yllätys järjestää lauantaina 10.9 klo 14.3016.00 1,5 h ulkotreenin Pertunkaaren läheisessä
maastossa. Kaikki ovat tervetulleita treenaamaan
raittiiseen ulkoilmaan!
Varustus ulkoiluvaatteet, hanskat,
juomapullo sekä iloinen mieli :)
Jäsenet: 5€ ja Muut 7€

YPÄJÄN MAATALOUSVÄKI
LÄHTEE TEATTERIIN 12.11.2016
Maatalousnaiset, maamiesseurat ja
MTK Lounais-Häme järjestävät jäsenilleen
musikaalimatkan Tampereen teatteriin.

SUGAR – PIUKAT PAIKAT
Muusikkokaverukset Joe ja Jerry joutuvat sattumalta
Chicagon alamaailman välienselvittelyn silminnäkijöiksi. Pelastaakseen henkensä kekseliäs kaksikko
pestautuu... Supersuosittu musikaali perustuu Marilyn
Monroen tähdittämään Some Like It Hot -elokuvaan.
Esityksen jälkeen siirrymme illalliselle (omakustanne)
ravintola Plevnaan. Tarjolla on Plevnan Buffet hintaan
25 euroa / hlö. Ilmoittautumisen yhteydessä muista
vahvistaa osallistuminen ruokailuun.
Matkan jäsenhinta 50 euroa, sis. kuljetuksen sekä
teatteriesityksen.
Esitys alkaa klo 14.30 ja kuljetuksen aikataulu on:
Palikkalan Baari 12.00, Kuusjoki 12.10, Perttula, Pysäkin paikka 12.20, Ypäjänkylän seuraintalo 12.30.
Sitovat ilmoittautumiset torstaihin 29.9.2016 mennessä, Matti Alanko 050 347 9045 ja
Tuija Vaittinen (iltaisin) 0400 538 515.
Maamiesseurat, Maatalousnaiset ja
MTK-Lounais-Häme

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

Syyskuun toimintaa

UUSI PAIKKA! 5.9 alk. Maanantaisin nuorisotila HAAVISSA!
Klo 9.15-11.30, Tervetuloa! Varaathan 2€ kahvi/hedelmäkassaan

Syyskuun päiväpiiri kokoontuu tiistaina 13.9.
kello 13 Veteraanituvalla. Tähän syksyn ensimmäiseen kokoontumiseen kutsutaan kaikki, jotka
haluavat tietoa tapahtumista sekä Eläkeliiton tarjoamista eduista ja tapahtumista. Mukana piirin
edustaja.
Kirjoittajapiiri kokoontuu 16.9. kello 13 Lea
Reunasella.
Tarinatupa kokoontuu perjantaina 23.9. kello13
Veteraanituvalla.

Ypäjän Eteläinen Maamiesseura ry
NÄYTTELYMATKA, KONEAGRIA
JYVÄSKYLÄ LAUANTAINA 8.10.2016
Ypäjän Eteläisen maamiesseura järjestää jäsenille
linja-automatkan Jyväskylään KoneAgria-näyttelyyn.
Matkan hinta 35 euroa, sisältää matkat ja pääsylipun.
Linja-auto pysähtyy seuraavasti:
Palikkalan Baari 7.30, Käännesillan VPK 7.35, Kuusjoki 7.40, Perttula, Pysäkin paikka 7.50, Ypäjänkylän
Seuraintalo 7.55.
Takaisin kotiinpäin lähdemme Jyväskylästä noin klo
16.00.
Ilmoittautumiset 1.10.2016 mennessä Matti Alangolle
050 347 9045.
Ypäjän Eteläinen Maamiesseura
__________________________________________

Ypäjän Eteläisen Maamiesseuran

VUOSIKOKOUS
Ypäjän Eteläisen Maamiesseuran sääntömääräinen
vuosikokous pidetään lauantaina
8. lokakuuta 2016 järjestettävän konenäyttelyretken
yhteydessä.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 6 §:n mukaiset
asiat.
Hallitus

Ypäjänkylän
Maa- ja kotitalousnaiset

SYYSKUUN TOIMINTAA
Tehdään ovikranssia torstaina 22.9 klo 18.30 Seuraintalolla. Levomäen Marja tuo tuijan oksia ja jokainen voi halutessaan tuoda koristeeksi esim. pihlajanmarjoja tai koristenauhaa tms. Kirkonkylän naiset
myös mukaan. Tervetuloa.

Kauniit kiitokset Ypäjän Yössä
Veteraanituvalla vierailleille!
Arvonnassa työkausimaksun lukuvuodelle 2016-2017
voitti Eeva Elo.
Opistolaisyhdistyksen arpomat 2 retkipaikkaa 2016-2017
voitti Sari Leino.
Opistolaisyhdistyksen arpomat Ypäjän Musiikkiteatterin liput
vuodelle 2017 voitti Päivi Alanko.
Onnea voittajille - ja kiitos kaikille arvontaan osallistuneille!

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO
Keskuskatu 29 A, 31600 JOKIOINEN
p. 03-4182 7402
jokilaanin.kansalaisopisto@jokioinen.fi

Ypäjän Karjalaisseura ry
TIEDOTTAA
Tupailta tiistaina 20.9.2016 kello 18.00
Veteraanituvalla osoitteessa Perttulantie 7 Ypäjä
Tervetuloa haastelemaan joukolla mukaan.
Näin Muolaa jäi elämään -kirjaa,
272 sivua 250 valokuvaa, saatavana Ypäjän Karjalaisseuralta/ Pekka Moisander puh 0400
260949.
Juuret Muolaassa seminaarisarja syksyllä 2016
Kampin palvelukeskuksen alakerran ruokasalissa
Tiistai 6.9.2016 ”Näin Muolaa jäi
elämään” –kirjan esittely
seuran pj Eija Järvinen
Tiistai 4.10.2016 Uusikirkko ja uusikirkkolaiset – historiasta, nykyisyydestä ja tulevaisuuden suunnittelusta.
Maijaliisa Kalliomäki, Pääkaupunkiseudun Uusikirkkolaiset ry:n pj ja Outi Grusander Uusikirkko-seuran pj
Tiistai 1.11.2016 Kannaksen Osuusliikkeen perustamisesta, toiminnasta ja vaikutuksista nykypäivään. Jaakko
Mäkelä kannaksen Osuusliike Säätiön valtuuskunnan pj

SYYSTORI
YPÄJÄNKYLÄN SEURAINTALOLLA
SUNNUNTAINA 25.9.2016 klo 13 – 15
Sadekaan ei haittaa, koska tori on sisätiloissa
Myyntiin tulossa:
Käsitöitä
Leivonnaisia
Syksyn satoa
Kirppistavaraa
ym…
Varaathan pöytäsi viimeistään 23.9. mennessä,
pöytävuokra 3 €, pöytävaraukset Pirkolta puh
050 468 2588.
Puffetista kahvit makoisien kastettavien kera.
Tervetuloa tekemään onnistuneita ostoksia
ja nauttimaan hyvästä seurasta sekä kokeilemaan
arpaonneasi.
Tapahtuman järjestää Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry.
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Ypäjän Eteläinen Maamiesseura tarjoaa
jäsenilleen seuraavia palveluja
vuonna 2016

TERVETULOA
TERHOKERHOON!


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!

TERHOKERHO kokoontuu Ypäjän palvelukeskuksella
Valkovuokossa (Rauhalantie 1) kerran kuussa lauantaisin
klo 14.30–15.30 seuraavasti:

La 9.4. Kevätkaraoke
La 14.5. Pihapelejä

Kesantomurskain
20 €/ha
Simo Vali
0400 459 081
Kultivaattori
16 €/ha
Simo Vali
0400 459 081
Lautasmuokkain, Multiva 20 €/ ha
Samu Heikkilä 045 633 9847
Lietekärry (uusi)
7 €/kuorma Matti Alanko 050 347 9045
Lannan tarkkuuslevitin, 10 €/kuorma Samu Heikkilä 045 633 9847
Fliegl, täyttää EN 13080 vaatimukset
Mikäli kone palautuksen jälkeen vaatii erityistä siivousta (esim. paalinaruja kelassa), pidätämme oikeuden laskuttaa 100 euroa (+alv 24 %)
jälkisiivouksesta.
----------------------------------------------------------------------------Lajittelu
18 €/tonni Raimo Suonpää, 041 432 3954
Lajittelu, erikoiskasvit
21 €/tonni Raimo Suonpää, 041 432 3954
Peittaus
60 €/tonni Raimo Suonpää, 041 432 3954
Maanäytekaira
maksuton
Ruuhkien välttämiseksi toivomme jäsenten varaavan lajittelunsa hyvissä ajoin.
----------------------------------------------------------------------------Kaikkiin yllä mainittuihin hintoihin lisätään ALV 24 %.
Klapikone,
PALAX KS 35 S TR
45 €/päivä
Klapikone, SuperPilke
40€/päivä
Klapikonehinnat sisältävät ALV 24 %

Matti Alanko 050 347 9045
Matti Alanko 050 347 9045

TERVETULOA!
Lisätietoja: Kairi Korbelainen
kairikaljumaa@hotmail.com/p. 045 109 1638


Ypäjä 140 -visa

20.8.2016

1. Kuinka monta lipputankoa vastaanottaa Kurjensillalla Ypäjälle
tulijan?
a) 3
b) 4
c) 5
Tällä hetkellä 4 kpl.
2. Minä vuonna Ypäjän kunta on perustettu?
a) 1856 b) 1876
c) 1896
3. Mitä eläimiä voi ihailla Loimaantien varrella aitauksessa?
c) alpakoita
a) laamoja
b) naaleja
4. Mikä retkeilymaja sijaitsee Vahteriston metsässä?
a) Tolmintupa
b) Kolintupa
c) Talastupa
5. Minkä niminen Mannerheimin hevonen on haudattu Ypäjälle?
a) Mary
b) Käthy
c) Vera
6. Kuinka monta peruskoulua toimii Ypäjällä?
b) 4
c) 5
a) 3
7. Mikä L-H Uranus ry:n aurinkokuntamallin planeetoista sijaitsee Ypäjällä?
a) Jupiter
b) Saturnus c) Uranus
Kartanonkyläntien oikealla puolella laidunaidan vieressä.
8. Mikä näytelmäkappale esitettiin tänä kesänä Ypäjän musiikkiteatterissa?
a) The Boy Friend
b) Täällä Pohjantähden alla
c) My Fair Lady

9. Mikä lapsille ja nuorille suunnattu kilpailu järjestetään
3.9. Kartanon koululla?
a) Ypäjä Idols
b) Talent Ypäjä
c) Voice of Ypäjä
10. Mitkä ovat Ypäjän vaakunan värit?
a) sininen, punainen ja valkoinen
b) sininen, punainen ja hopea
c) sininen, keltainen ja hopea
11. Minä vuonna Ypäjän kirjasto aloitti toimintansa nykyisessä
rakennuksessa Perttulassa?
a) 1982
b) 1995
c) 2009
12. Minkä niminen on presidentti Sauli Niinistön nimikkohevonen
Ypäjällä?
a) Ypäjä Juulia
b) Ypäjä Uulia
c) Ypäjä Poola
13. Kuinka monta Loimijoen ylittävää siltaa on Ypäjällä?
a) 3
b) 4
c) 5
Riippusilta, Poukkasilta, 2 siltaa Kurjensillalla ja Rinnesilta
14. Mikä kansalaisopisto toimii Ypäjällä?
a) Loimaan työväenopisto
b) Jokiläänin kansalaisopisto
c) Wahren -opisto

Liikuntatapahtumia

Syyskuu / 2016

11

HUOM!
UUSI RYHMÄ

DANCEMIX
KESKIVIIKKOISIN 28.9.2016 alkaen
klo 14.00-15.00 13-16-vuotiaat
Kartanon koululla
Ohjaajana Satu Mononen
Järjestää MLL:n Ypäjän yhdistys
Osallistumismaksu: jäsenet 25€/5 kertaa
muut 35€/5 kertaa
Ilmoittautumiset:
henna.linnala@hotmail.com
tai 050 5226282
DANCEMIX-tunneilla tehdään helppoja
tanssisarjoja, eri tanssilajeihin
tutustuen. Jokainen pääsee bailaamaan
omalla tyylillään!

TEMPPUJUMPPA
3-4 –VUOTIAILLE
KESKIVIIKKOISIN 24.8.2016 alkaen
klo 17.45-18.30
Perttulan koululla
Ohjaajana Satu Mononen
Järjestää MLL:n Ypäjän yhdistys
KESKIVIIKKOISIN 24.8.2016 alkaen
klo 15.30-16.15 9-13-vuotiaat
klo 16.15-17.00 7-8-vuotiaat
klo 17.00-17.45 5-6-vuotiaat
Perttulan koululla
Ohjaajana Satu Mononen
Järjestää MLL:n Ypäjän yhdistys
Osallistumismaksu: jäsenet 45€/10 kertaa
muut 65€/10 kertaa
Ilmoittautumiset: henna.linnala@hotmail.com
tai 050 5226282
VIELÄ MAHTUU MUKAAN!
ZUMBA KIDS on lasten ja nuorten oma tanssitunti, jossa
yhdistyvät helpot tanssisarjat sekä hauskat liikuntaleikit.

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

Osallistumismaksu: jäsenet 45€/10 kertaa
muut 65€/10 kertaa
Ilmoittautumiset: henna.linnala@hotmail.com
tai 050 5226282
VIELÄ MAHTUU MUKAAN!
Temppujumpassa harjoitellaan kehonhallintaa ja
perusliikuntataitoja, opitaan yhdessäoloa sekä
koetaan onnistumisen elämyksiä leikin kautta.
Lasten tulisi pärjätä tunneilla ilman huoltajaa.

Aikuissosiaalityö tiedottaa!
Tarvitsetko ohjausta tai neuvontaa etuuksista ja palveluista tai toimeentulotukihakemuksen täyttämisessä?
Olen tavattavissa Ypäjän kunnantalolla parittomilla
viikoilla maanantaisin ja tiistaisin, parillisilla viikoilla
torstaisin ja perjantaisin.
Asiakkaita otan vastaan ajanvarauksella. Aika varataan puhelinaikana, ma–ti ja to–pe klo 9–10, puh. 050
574 7730.
Ystävällisin terveisin
sosiaaliohjaaja

Ikäihmisille ohjausta, neuvontaa, apua
esim. palveluiden hakemisessa, hoitotuissa, asumistuissa yms. kaavakkeet.
Palveluohjauksen päällikkö Marjatta Palojärvi tavattavissa Ypäjän kunnantalolla klo 12–15 ilman ajanvarausta seuraavina päivinä:
Ma 3.10.2016
Ma 24.10.2016
Ma 28.11.2016
Ti 13.12.2016
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AJAT
LUKUVUONNA 2016–2017
SYYSLUKUKAUSI
ti 16.8. – ke 21.12.2016
syysloma vko 42
ma 17.10. – su 23.10.2016
KEVÄTLUKUKAUSI
ti 3.1. – la 3.6.2017
talviloma vko 8
ma 20.2. – su 26.2.2017
pääsiäisloma pe 14.4. – ma 17.4.2017
+ yksi lauantaityöpäivä lukuvuoden aikana
ESIKOULUN TYÖ- JA LOMA-AJAT OVAT SAMAT KUIN
KOULUJEN LUKUUNOTTAMATTA LAUANTAITYÖPÄIVIÄ

Myytävänä
YPÄJÄN YLLÄTYKSEN JUMPPATARJONTA
PERTUNKAARESSA 22.8–19.12 2016

Maanantaisin:
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. *

rakenteilla olevasta rivitalosta As Oy Ypäjän Helorinne
noin 60 h-m2 kaksio. Asuntoon kuuluu myös autokatospaikka. Kaksion velaton myyntihinta on 139 200 €,
omarahoitusosuus on vähintään 13 920 €.
Rivitalo on rakenteilla, mutta vielä voit vaikuttaa asuntosi sisustukseen ja varustukseen. Voit valita toiveittesi mukaiset pinnoitteet ja kalusteet jos varaat asunnon
Ypäjän keskustaan, osoitteeseen Eveliinanpolku 2
rakennetavasta osaomistusrivitalosta.
Suunnitelmiin voit käydä tutustumassa www.ypaja.fi
Hankkeesta lisätietoja antaa ja
asuntojen esittelystä voit sopia:
tekninen johtaja Jouko Käkönen, (02) 7626 5241.
Ypäjän kunta

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.
Jäsenet: 5€ krt/ 10-kortti 40 €
Muut: 7€ krt/ 10-kortti 60€
Torstaisin:
OHJATTU KUNTOSALI
ELÄKELÄISILLE * klo: 15.30-16.30
OHJATTU KUNTOSALI MUUT
(kiertoharj.) * klo: 16.30-17.30
*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.

Kiitos mahtavasta leirikesästä leiriläisille,
ohjaajille ja yhteistyökumppaneille!
Kesällä 2016 ohjelmassa olivat:
Uimakoulu
Taidepainotteinen päiväleiri
Kesis-leiri
Caissawatch-telttaleiri
Luonto- ja eläinpainotteinen päiväleiri
Nähdään taas kesällä 2017
Ypäjän vapaa-aikatoimi
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Keilaryhmä 2016 – 2017

Loimaan keilahallilla keskiviikkoisin klo 13–14
alkaen 7.9.2016, kulkeminen omin kyydein.
Kunta maksaa puolet ratamaksusta ja loppuosa
jaetaan kävijöiden kesken + kenkävuokra 1€
Maksu määräytyy käymiesi kertojen perusteella.
Ilmoittautumiset ( nimi, osoite, puh ja sotu)
riina.levander @ypaja.fi tai 050-4339002
KUNTOSALI kuntalaisten vapaassa käytössä tiistaisin klo 18-20
hevosopiston vitostallin vintillä, paikalla valvoja. Tervetuloa!

AVOIN PERHEKERHO KIRJASTOLLA
Perhekerho kokoontuu jälleen syyskuussa kirjastolla perjantaisin klo 9.30–11.30. Syyskuussa kerätään satoa ja maistellaan sadonkorjuuajan herkkuja.
Askarteluja aloitellaan syksyiseen teemaan liittyen.
Sään salliessa perjantaina 30.9 mennään leikkikentälle. Kerhoon ovat tervetulleita äidit,
perhepäivähoitajat, isovanhemmat ja
isät lasten kanssa. Osallistumismaksu
2 € / perhe sisältää välipalan.
Lisätietoja:
Aulikki puh: 040 840 3411

PONIKERHO
TIISTAISIN KLO 16.30–17.30
KATAJATALLILLA
ALKAA 20.9.
10 €/KERTA
KERHOKERTOJA ON 10
KERHOSSA ON KÄYTÖSSÄ SRL:N
HEVOSKERHOLAINEN – IKIOMA TYÖKIRJA
KERHOSSA JATKETAAN MYÖS
PONIHALIT-BLOGIN PITÄMISTÄ
(ponihalit.blogspot.fi)
ILMOTTAUTUMISET 15.9. MENNESSÄ
silja.haavisto(at)ypaja.fi/ 0407660486

Pertun päiviä ja Ypäjän yötä
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?

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

Osallistu. Vaikuta. Sinä päätät.

Nuorten 13–16 v sählykerho
Pertunkaaressa
keskiviikkoisin klo 17–18.30
Ohjaajana Ilona Seppänen
Ilmoittautumiset
ehdottomasti 5.9. mennessä
riina.levander@ ypaja.fi
tai 050-4339002

Ypäjän kunta järjestää

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
torstaina 22.9.2016
Lähtö Ypäjän torilta 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.

YPÄJÄN KUNTA JA KATAJATALLI

LASTEN YPÄJÄN YÖ
JA TALLIDISCO
Lasten Ypäjän yötä vietettiin
tänä vuonna ensimmäistä
kertaa Katajatallilla. Ohjelmassa oli ensiksi ratsastuskoululaisten esitys hienoine
asuineen. Tämän jälkeen
Silja Ahosen vikellysryhmä
esitti taidokkaan vikellysnäytöksen. Tallissa sisällä
esiintyi Kuutoskoni, joka
veti huiman Kaviot kattoon
-shown.

Kiitos kaikille tapahtumia järjestäneille ja
niihin osallistuneille!
Pertun päivien palautepalaveri
järjestetään kirjastossa
maanantaina 12.9. kello 18.00. Tervetuloa!

Nuorisotoimen syksy

Haavi auki:
Ke klo 14 – 17 Monitoimikerho 3. – 6. luokkalaisille
(alk. 14.9.2016)
To klo 14 – 20 K-13
Pe klo 14 – 17 SeiskaHaavi
klo 17 – 22 K-13
Tapahtumia:
– Syyslomalla:
Leiri Caissaniemessä
Retki Valokarnevaaleihin

•
•

– Tyttöjen nuokkari:
Joka kuukauden ensimmäinen perjantai (klo 14–17)
• 7.10.2016, kynsien lakkailua ja rupattelua
• 4.11.2016 hiustenlaittoa, kiharoita ja lettejä
• 2.12.2016 herkuttelua

•

Lisätietoja: N
 uoriso-ohjaaja Maija,
maija.kemppainen@ypaja.fi

KIRJASTO
YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO

Hossintie 2, 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
Facebookista haulla ”Ypäjän kirjasto”.

Aukioloajat

big br

ther -leiri

Caissaniemessä
hinta 10 €
15. – 16.10.2016
13 – 17-vuotiaille
leirille on linja-autokuljetus
Ilmoittautumiset pe 7.10.2016 mennessä
Ilmoittautumiset:
Ypäjä: Maija 050 574 7732

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, syyskuussa 10.9.
Huom! Syyskuun 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, syyskuussa 17.9.

SYYSKUUN NÄYTTELY

Valokuvia ja lehtileikkeitä Kuusjoenkulman kyläyhdistyksen 20 vuoden toiminnan ajalta.

LUKUPIIRI
Retki

LINTSIN VALOKARNEVAALEIHIN

Paikan päällä oli vikellyspukki, jossa kaikki halukkaat
saivat kokeilla vikellystä. Ohjelmassa oli myös talutusratsastusta poneilla. Ilma helli tapahtumaa, ja väkeä saapuikin
sankoin joukoin.
Tapahtuma huipentui tallidiscoon, jossa laitettiin myös
kavioita kattoon DJ Cinden johdolla. MLL:n kahviosta sai
maukkaita eväitä ja juomia.
Kaikki tuotto tapahtumasta meni MLL:n kautta Ypäjäläisten lasten ja nuorten hyväksi.
Tapahtuman järjestivät Katajatalli,
Ypäjän MLL ja Ypäjän kunta

Syyskuun lukupiiri kokoontuu sunnuntaina 11.9. kello 17–19 pääkirjaston näyttelytilassa, luetaan Emmi
Itärannan ”Kudottujen kujien kaupunki”.

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

AVOIN PERHEKERHO

Retken hinta 10 € (sisältää bussikuljetuksen, rannekkeen/
sisäänpääsyn jokainen hankkii itse). Omat eväät mukaan!
Alle 13 -vuotiaat vain huoltajan seurassa.

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

Ilmoittautumiset viimeistään 12.10.2016:
Ypäjä Maija: maija.kemppainen@ypaja.fi 050 574 7732

Perhekerho kokoontuu jälleen 2.9. alkaen 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

PERTUN PÄIVIEN PALAUTEPALAVERI

Tervetuloa antamaan palautetta Pertun päivistä ja
suunnittelemaan uutta toimintaa maanantaina 12.9.
kello 18 kirjastoon.
Tervetuloa kirjastoon!

