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OMAAN KOTIIN EDULLISESTI

Ypäjän kunta tarjoaa vuokraasumisen vaihtoehtona myös
suosittua osaomistusmallia
jossa pienellä alkupääomalla
voit hankkia oman asunnon.
Alkupääomaksi riittää jopa 10
% asunnon hinnasta, loppuosa
asunnon hinnasta rahoitetaan
taloyhtiön lainalla.
Osaomistusasunnon etuna
on monipuolinen rahoitusmalli. Asukas voi valita pienen
aloituspääoman vuoksi heti jo
tulevaisuuden tarpeitansa vastaavan asunnon. Asunnon voit

ostaa myös velattomana. Joustava lainoituskäytäntö mahdollistaa tulotason ja elämäntilanteen vaihteluiden huomioimisen asumisen kustannuksissa.
Tulemalla mukaan hankkeeseen jo sen suunnitteluvaiheessa asukas pääsee vaikuttamaan
oman asuntonsa huonejakoon,

UUTTA YPÄJÄLLÄ!

Parturi-kampaamo Outi Perho

HUOLLOT JA
KORJAUS

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

www.parturikampaamooutiperho.fi

VARAOSA- JA
TARVIKEMYYNTI
✚ RASKAS KALUSTO
✚ MAATALOUSKALUSTO
✚ KATSASTUSHUOLLOT
✚ ILMASTOINTIHUOLLOT

TSR-TEKNIIKKA OY

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

Tapani Sirén

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

PUHELIN:

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

YPÄJÄN
TAKSI
Myytävänä
luhtitalon alakerran päätyhuoneisto 3 h, k ja s 79.5 m2
+ autotalli ja varasto. Siistikuntoinen, erinomainen
sijainti lähellä terveyskeskusta ja kauppoja. Näkymä
tielle ja puistoon.
Tiedustelut: p. 0400 015 589
tai 040 505 1550

kalustukseen, varustetasoon ja
pinnoitteisiin.
Hankkeen lopulliset kustannukset määräytyvätkin asuntojen varustetason perusteella.
Hankkeen suunnittelijaksi on valittu Arkkitehti Päivi
Pylkkönen-Palm Forssasta.
Ohessa asemapiirros, pohja-

piirros ja julkisivupiirros osaomistuskohteesta, joka sijoittuu, Pappilanmäki-Rauhalan
asemakaava-alueen Eveliinanpolulle.
Hankkeesta lisätietoja antaa tekninen johtaja Jouko Käkönen, (02) 7626 5241.
Ypäjän kunta

YPÄJÄN APTEEKKI
Suunhoidon päivä
ma 12.10.2015 klo 10–14
suuhygienisti Hannele Välimäki
opastaa hampaiden ja kuivan suun hoidossa!
20 ensimmäiselle Fludent Fresh
-suuveden (500 ml) tai bioXtra
-suunhoitotuotteen ostajalle
Fludent Fresh suuvesi 90 ml
kaupan päälle!

Kaikkien käyneiden kesken arvotaan
Colgate proClinical
C200 -sähköhammasharja (arvo n. 30 €)!
Lämpimästi tervetuloa!
Kurjenmäentie 2, Ypäjä
Palvelemme arkisin 9–17 ja la 9–14

Puh. (02) 727 1180

KUIVAA KOIVUKLAPIA

Autokoulu Ypäjällä!

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

Kurssi alkaa
ti 13.10.2015 klo 19.00
hevosopiston
potku-luokassa
www.forssanautokoulu.fi

Haketusta sopivasti

Haketuspalvelu Laaksonen

puh. 0400 823 977

Jani Himanen | 050 521 0489
www.perinnepelti.fi

puh.03-422 2222
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Y päjän seurakunnan
Ypäjäläinen
Ypäjän kunnan ja Ypäjän seurakunnan julkaisema tiedotuslehti Ypäjän kunnan asukkaille.
43. vuosikerta.
Lehden suurin vastuu ilmoituksen julkaisemisessa sattuneesta virheestä on ilmoituksen
hinta.
Päätoimittaja:
Tapani Rasila
Sivunvalmistus:
Pirkanmaan Lehtipaino Oy
Toimituksen osoite:
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5214
fax. (02) 767 7214
email: ypajalainen@ypaja.fi
ILMOITUSHINNAT
Etusivun alaosa
0,75 €/ pmm + alv
Takasivu
0,75 €/ pmm + alv
Muu osa lehteä
0,50 €/ pmm + alv
Etusivun yläosan
suuri ilmoitustila
(6 palstaa x 170 pmm)
500 € + alv
Määräpaikkakorotus
0,10 e / pmm + alv
Yhdistysten ilmoitukset
Maksutta
TILAUSHINNAT
Ypäjän kunnan alueen
osoitteisiin veloituksetta
Tilaukset kotimaahan ja
ulkomaille
30 e / vuosikerta + alv 10 %
TILAUSOSOITE
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 762 6500
fax. (02) 767 7214

toimintaa lokakuussa

To 1.10. 	klo 9 lähtö seurakuntalaisten retki Vantaalle ”Sanokaa Fazer kun haluatte hyvää!”
matkan hinta 40 €, sis. matkan ja lounaan.
klo 18.30 Aikuisten kuoro srk-kodilla, huom. aika!
Pe 2.10. klo 15 Lasten laulukerho srk-kodilla, huom. uusi aika!
La 3.10. klo 12–15 10-synttärit Piilikankaalla
Su 4.10. klo 10 Sukupolvien messu Parikka, Saukkola, Tuura
Ti 6.10.
klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla, huom päivä!
Ke 7.10. klo 11 Vanhustenviikon juhla srk-kodilla Hakala-Vappula, Parikka, Saukkola
klo 18 Siionin kannel -lauluilta srk-kodilla
klo 18 Nuortenilta Sumpussa
To 8.10. klo 18 Aikuisten kuoro srk-kodilla
Pe 9.10. klo 15 Lasten laulukerho srk-kodilla
Su 11.10.	klo 10 Piispan messu, kirkkoherran ja diakonissan virkaanasettaminen. Mukana
aikuisten kuoro. Juhla jatkuu srk-kodissa, jossa tarjolla keittoa lähetystyön hyväksi (8 €, lapset maksutta).
Ke 14.10. klo 11.30 Kuusjoenkulman laulukööri Tuottajantuvalla, os. Koskentie 678
klo 18 Kirkkovaltuuston kokous
To 15.10. klo 13 Palvelukeskuksen hartaudet Hakala-Vappula, Saukkola.
Su 18.10.	klo 10 Messu, sadonkorjuun kiitospyhä Parikka, Saukkola.
Messun jälkeen srk-kodilla keittolounas kahvin ja makean kera (5 €).
Ke 21.10. klo 18 Isoskoulutus Sumpussa
To 22.10. klo 11 Kultaisen iän kerho srk-kodilla
klo 18 Aikuisten kuoro srk-kodilla
Pe 23.10. klo 15 Lasten laulukerho srk-kodilla
La 24.10. 	klo 9 lähtö srk-kodilta naisten reissu Turkuun. Kohteina Meri-Karinassa lounas,
Pyhän Henrikin taidekappeli, ”Osaava nainen” -messut. Paluu takaisin klo 18
mennessä, matkan hinta 5 €. Ilm. Terhille 7.10. mennessä p. 040 553 6362.
Su 25.10.	klo 15 (HUOM. aika!) Sanajumalanpalvelus Parikka, Eeva Taneli. Rippikoulun 2016
aloitus.
Ti 27.10. klo 12 Diakoniapiiri Ypäjänkylän kirjastossa Hakala-Vappula, Saukkola
klo 18 Kaikille yhteinen lauluilta srk-kodilla
Ke 28.10. klo 18 Nuortenilta srk-kodilla
To 29.10. klo 13 Palvelukeskuksen hartaudet Parikka, Saukkola
klo 18 Aikuisten kuoro srk-kodilla
Pe 31.10. klo 15 Lasten laulukerho srk-kodilla
La 31.10. klo 16 (HUOM. aika!) Pyhäinpäivän messu Parikka, Saukkola, aikuisten kuoro
Su 1.11. klo 10 Messu Erkki Vappula, Eeva Taneli

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
Pirkanmaan Lehtipaino Oy
Marraskuun Ypäjäläinen ilmestyy
torstaina 5.11.2015. Lehteen
tarkoitettu aineisto on toimitettava kunnantalolle 27.10.2015
klo 15.00 mennessä.

Vesa Parikka

Kultaisen iän kerho
Kultaisen iän kerho seurakuntakodilla to 22.10.klo 11.00–
13.00. Vieraita Nousiaisista Hanna Rinteen johdolla.
Naisten retki Turkuun ”Osaava nainen” -messuille
la 24.10.2015
Lähtö Ypäjältä klo 9.00.
Lounas Meri-Karinassa klo 11.00.
Esittely Pyhän Henrikin taidekappelissa klo 12.15–13.15.
Naisten messut Turun Messukeskuksessa klo 14.00–16.00.
Paluu Ypäjälle klo 18.00 mennessä.
Matkan hinta: 50,00 euroa, sisältää matkat + lounaan + esittelyn ja pääsylipun messuille.
Ilm. 7.10.mennessä Terhille, puh. 040 553 6362.

YPÄJÄN SRK:N MUSIIKKITYÖ ilmoittaa:

LASTEN LAULUKERHO kokoontuu perjantaisin alk.
2.10.2015 klo 15.00–15.45 srk-kodilla. UUDET LAULAJAT ala-asteilta TERVETULOA myös mukaan. Alle
kouluikäisille järjestetään pieni MUSKARIHETKI n. klo
15.40–16.00 / tarvittaessa pidempi (syyslomaviikolla
42. on vapaata).
AIKUISTEN LAULUKUOROON KAIVATAAN KIPEÄSTI UUSIA LAULUTAITOISIA NAISIA JA MIEHIÄ.
OLETHAN YKSI HEISTÄ? Harjoitukset torstaisin klo
18.00–19.30 srk-kodilla (to 1.10. n. klo 18.30 alkaen ).
KUUSJOENKULMAN LAULUKERHO alkaa ke
14.10.2015 KLO 11.30–12.30, joka toinen keskiviikko
syyskaudella 9.12.asti, jos innostusta riittää. Kokoontuminen Tuottajain tuvalla, Koskentie 678.

Tulkaa tutustumaan ääneenne Ypäjän srk-kodille
tiistaina 27.10.2015 klo 18.00 alkaen.
Myös arat laulajat voivat saada tukea tästä illasta.
Monet pitävät itseään laulutaidottomana, mutta miksi?
Epämusikaalisia ihmisiä ei pitäisi olla olemassakaan.
Oletko ehkä lapsuudessasi kokenut loukkausta lauluun liittyen tms.? Siitä on jäänyt varmasti pelko laulaa
isossa porukassakin. Miksi myös kärsiä koko ikänsä
eli toivon sinun tulevan iltaan rohkein mielin mukaan.
YKSIN EI TARVITSE LAULAA TOISTEN EDESSÄ!!
Tutustutaan yhdessä äänimaailmaan leikitellen ja
pienten harjoitusten avulla. Laulutekniikka tulee myös
apuun. Yhdessä voimme selvittää, kuinka esim. saadaan sinusta kenties uusia piirteitä esiin.
TARTU TILAISUUTEEN! Tervetuloa!
Tiedustelut kanttorilta puh. 040 146 5274 (ke-su).

Ypäjän seurakunta
Papalintie 1 B 13
32100 Ypäjä
puh. (02) 767 3108
fax. (02) 767 3081

kirkkoherra

Vanhustenviikon juhla seurakuntakodilla ke 7.10.klo 11.00.
Teemana: ”Tulevaisuutta rakentamaan”

HEI, TE ”LAULUTAIDOTTOMAT”!!

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

Seurakunnan asiat

Diakoniapäivystys seurakuntakodilla
keskiviikkoisin klo 10.00–11.30 ja
torstaisin klo 15.00–16.00.
Diakoniatyöntekijää voit tavata
muulloinkin sovittuna aikana.
Diakonissa Terhi Hakala-Vappulan yhteystiedot ovat:
puh. 040 553 6362, s-posti: terhi.hakala-vappula@evl.fi
Keskiviikkoruokailu
Keskiviikkoruokailu keskiviikkoisin klo 11.30, poikkeuksellisesti ti 6.10. klo 11.30.

TERVETULOA rohkeasti mukaan laulajaisiin vauvat, lapset, aikuiset. Tiedustelut kanttorilta puh. 040 146 5274.

ISSN 1237-2528

Joulukuun Ypäjäläinen
ilmestyy 3.12.2015.

Ypäjän seurakunnan
diakoniatyö

Sadonkorjuun kiitospyhä
Sunnuntaina 18.10.2015.
Kaste jossain Samburu-heimon alueella
Keniassa. Kuvasta voi huomioida
kastepaikan, juhlavan kastepuvun sekä
kastemaljan. Samburut on yksi Kenia
yli 40 heimosta. Pääosin he asuvat
maan pohjoisosassa. Etelää asuttavat
maasait. Lähetystyötä samburujen
keskuudessa on tehty 1980-luvulta
alkaen. Kun he kuulivat, millaista lähetystyö oli etelässä maasaiden keskuudessa,
niin he pyysivät, että heidänkin keskuudessaan
tehtäisiin samaa. Niin työ siellä alkoi.
Tällä hetkellä alueella on viisitoista luterilaista seurakuntaa ja kolme pappia. Ypäjän seurakunta tukee tätä työtä
Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kautta.

Messu klo 10, jonka jälkeen seurakuntakodissa
keittolounas kahvin ja makean kera (5 €).
Tervetuloa nauttimaan yhdessä syksyn sadosta
ja yhdessäolosta.
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Hartaita Hetkisiä Myyrä
Elipä kerran myyrä pienen
muurin raunioissa. Se eleli tavallista myyrän elämää ruokaa
etsien ja petoeläimiä piilotellen.
Mutta sillä oli eräs erikoinen intohimo: aina kun sillä oli luppoaikaa, eikä vaara sitä vaaninut,
se kiipesi muurin harjalle, ja
istuskeli muurin reunalla olevassa aukossa. Sieltä se katseli
muurin toisella puolella alkavaa
metsää. Metsä näytti kovasti houkuttelevan myyrää, aina
kun se sinne katseli. Se olisi halunnut kirmailla siellä ja mutustaa syksyisin kypsyviä marjoja.
Päivästä toiseen myyrä haaveili tuosta metsästä ja siellä
käyskentelystä. Joka yö se näki mitä kauneimpia unia tuosta
paikasta ja päivisin se haaveili
siellä asumisesta. Kuinka hienoa olisikaan tutkia kaikkia
juurtenkoloja ja sammalmättäitä tuossa taianomaisessa metsässä.
Myyrä kuitenkin tiesi olevansa kovin pieni ja avuton.

Muuri oli kovin, kovin korkea
ja myyrä tiesi hyvin, että hän ei
voisi koskaan laskeutua alas tähystelyaukostaan muurin toista
puolta ja saavuttaa metsäänsä.
Vaikka se kiipesikin ketterästi
muurin harjalle, näytti muurin
toinen puoli kovin jyrkältä ja
liukkaalta: kerrassaan aivan liian vaaralliselta pienelle myyrälle.
Lisäksi myyrä oli varma, että
noin hienossa ja taianomaisessa
metsässä piili takuulla vaara.
Siellä oli varmasti monia petoja, joista myyrä ei ollut kuuna
päivän kuullutkaan. Sillä täytyihän petojenkin tietää kuinka
puoleensavetävä ja kaunis tuo
metsä oli. Pedot olivat varmasti monin verroin pelottavampia
ja viekkaampia kuin raunioissa
pesivät kotkat. Ja niin häijyiltä
pedoilta myyrän olisi mahdotonta piiloutua tuossa vieraassa
maastossa.
Myyrä tuli vakuuttuneeksi että sen oli kerta kaikkiaan

Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo tulee Ypäjälle
sunnuntaina 11.10.2015, jolloin
kirkossa on kirkkoherra Vesa
Parikan ja diakonissa Terhi
Hakala-Vappulan virkaanasettamiset klo 10 alkavassa messussa. ”Samana päivänä Matti
Revon kanssa polvistuimme
Tampereen tuomiokirkon alttarilla saamaan vihkimyksen
pappisvirkaan. Vihkijänä oli
tuolloin piispa Paavo Kortekangas. Kesäkuun alussa siitä tuli
kuluneeksi 30 vuotta. Olemme
siis tunteneet toisemme jo hyvän
aikaa”, toteaa Vesa Parikka.

mahdotonta mennä tuonne metsään. Päivästä toiseen se istuskeli muurin kolossa ja haaveili
metsästä, ollen samalla täysin
vakuuttunut sinne pääsyn mahdottomuudesta.
Myyrä eli elämänsä saamatta
koskaan kirmailla tuossa metsässä. Koskaan hän ei saanut
tietää, että muurin raunio oli
vain kymmenisen metriä leveä
ja kuuluisa harvinaisesta maakotkapopulaatiosta, joka pesi
vuodesta toiseen tuossa muurirauniossa.
Meidät kristityt on lähetetty palvelemaan ja julistamaan
evankeliumia. Liian helppoa on
kuitenkin tuudittautua erilaisten
muurien taakse: Ei minusta ole
siihen. Enhän edes ole varma
itse näistä uskon asioista. Mitä minä niistä osaisin kertoa?
Mitä minä muka voisin tehdä?
Ei minulla ole aikaa, tai kyllä
minä sitten joskus. Minä olen
epävarma. Kyllä se sanoma pitää itsestään huolen ja näkyy

minusta ulospäin kun vain elän
hyvää elämää. Jumala on meidät lähettäessään vakuuttanut,
että hän pitää meistä huolta,
mitä ikinä tulee vastaan. Tuo
lupaus vaatii samalla kuitenkin
suureen ääneen sitä, että poistumme mukavuusvyöhykkeeltämme ja tarvitsemme hänen
huolenpitoaan. Uskallammeko
elää kristittyinä ja luottaa tuohon lupaukseen?
Isto Iipola

VIRKAANASETTAMINEN

Ypäjän kirkossa
sunnuntaina 11.10.2015
Klo 10 Piispan messu, jossa hiippakunnan piispa Matti Repo toimittaa
messun, avustajina vt. lääninrovasti
Teijo Peltola Tammelasta, vt. kirkkoherran Lilli-Irmeli Hintsa Somerolta ja
kirkkovaltuuston puheenjohtaja Keijo Leppänen. Tämä komea joukko asettaa virkaan kirkkoherra Vesa
Parikan ja diakonissa Terhi Hakala-Vappulan. Kanttori
Kaija Saukkolan johdolla avustaa Aikuisten kuoro.
Juhlamessun jälkeen on seurakuntakodissa keittoa
tarjolla lähetystyön hyväksi (aikuinen 8 e, lapset maksutta). Ruokalippuja voi varata etukäteen kirkkoherranvirastosta p. 02 767 3108.

SUKUPOLVIEN MESSU
MIKKELINPÄIVÄNÄ
4.10.2015 klo 10.00 Ypäjän kirkossa
Päiväkerholaisten esityksiä,
kuorolaisten laulua ja
enkeleitä.
Tervetuloa vauvat, lapset, nuoret, aikuiset
ja vanhempi väki yhteiseen messuun!

Ypäjän seurakunnan
yhteystiedot
Kirkkoherranvirasto:
Papalintie 1 B 13
32100 Ypäjä
Avoinna ma, ke ja to klo 9–12
Puh. 02 767 3108
Email: ypaja.srk@evl.fi
Kirkkoherra Vesa Parikka,
Toimistosihteeri Sisko Sivula
Talouspäällikkö Katja Mäkelä
Musiikkityö:
Kanttori Kaija Saukkola
Seurakuntakoti:
Perttulantie 8
Diakoniatoimisto,
diakonissa Terhi Hakala-Vappula
Nuorisotyö Isto Iipola
Päiväkerho, lastenohjaaja Mari Tuura
(email laila.moisander@evl.fi)
Kirkko ja hautausmaa:
Seurakuntamestari Maurits Hietamäki

040 804 9251
02 767 3108
040 148 4092
040 146 5274

040 553 6362
040 148 4108
040 804 9252
050 560 3368

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@evl.fi

Suomen Lähetysseura kerää
postimerkkejä, rahaa ja kortteja

Kuva: Marjatta Kosonen

Suomen Lähetysseura kerää
postimerkkejä, kortteja, vanhoja sekä uusia rahoja.

Eskarit ja päiväkotilaiset kiittävät Jyrki Lehtiötä ja Taina Kallusta vierailusta paloauton
kanssa päiväkodin pihalla.

Viime vuonna lahjoituksena saadut vanhat rahat ja kortit tuottivat
yhteensä 23 755 euroa. Huutokauppoja pidettiin neljä. Lämmin
kiitos teille kaikille, jotka olette tukeneet lähetystyötä lahjoittamalla Suomen Lähetysseuralle postimerkkejä, kortteja ja vanhoja rahoja. Sama suunnitelma on nytkin voimassa.
”Otamme edelleen vastaan niin postimerkkejä, vanhoja rahoja
kuin postikortteja. Jos leikkaatte kirjekuorista merkkejä, jättäkää
merkin ympärille taustaa noin sentin verran. Merkkejä ei kannata
leikata pois ensipäiväkuorista eikä vanhoista, ennen vuotta 1950
lähetetyistä kuorista. Ne lähetetään kokonaisina, kuten kortitkin”, opastaa Raija Kotaviita, Lähetyskirkon varainhankinnan
koordinaattori.
Raija Kotaviita lähettää lahjoittajille postikuoria, joissa merkit voi
lähettää ilmaiseksi. Kysy niitä häneltä numerosta 050 323 9636
tai lähetä sähköpostia raija.kotaviita@suomenlahetysseura.fi
Valmiiksi leikatut merkit ja lajitellut kortit lähetetään leikattuina
Suomen Lähetysseuraan (ks. Lähetyssanomat 1/2015).
Tämän tiedon välitti Pirkko Lipponen ja kirjurina oli Terhi HakalaVappula.
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Nurkkakuntalainen

Syksyn tunnelmissa
Syksy on taas todellisuutta.
Kasvit ovat kukkineet vuorollaan ja nyt ne varautuvat taas
uuteen kevääseen. Vaihteleva
sää on tuonut haasteita ja pitänyt ainakin maanviljelijät
jatkuvassa jännityksessä. Olen
ihaillut nuorten ja vanhojenkin
viljelijöiden tarmoa tehdä pitkää päivää oikukkaiden säiden
ohjaamina. Olen vähän huolissani omien maiden vuokralaistenkin jaksamisesta. Vaikka
koneet ovat tehokkaita, ne tarvitsevat kuitenkin aina ihmistä
ja sitä käsityötä riittää. Oli pysäyttävä näky kotitilani suopellolla, kun vuokralainen työsti
eläinaitaa lastenvaunut vierellään. Ruoka ei tule ihan helpolla kauppojen hyllylle. Kaikesta
huolimatta meidänkin vuokramiehellä on hymy herkässä.
Suomi on turvallinen maa ja
täällä pidetään heikommista
huolta. Ruokakin on itsestäänselvyys eivätkä pommitukset
jylise lastenleikkien lomassa,
kuten uutiskuvissa on nähty. Suomi täyttää vasta sata
vuotta ja silti sekin on saanut
kokea monia mullistuksia. Sodat tekivät syvät arvet, mutta
toisaalta teollistuminen auttoi
uuteen alkuun ja hyvinvointiin.
Vanhempi sukupolvi sai kokea
pahoja asioita. Kerrotaan, että oma isänikin pelastui sylivauvana äitinsä kanssa maakellariin piiloutuneena. Myöhemmin isä haavoittui kaksi kertaa
sodassa. Sota-aikaa muistellaan
pahana aikana kaikin puolin.
Asiat vain unohtuvat ja kertojat
poistuvat joukostamme. Kaikki
eivät kylläkään unohda. Simo
Saarikoski täytti 90 vuotta ja
hänellä olisi varmaan paljon
kerrottavaa terävämuistisena
veteraanina. Minulle Simo kertoi konkreettisen tapahtuman
Ypäjältä kun hän oli täyttämässä velvollisuuttaan asemiehenä. Pieni tarina toi esiin todellisuutta, miten pahasti asiat ovat

olleet meidänkin kotikonnuilla.
Suomi on saanut paljon turvapaikanhakijoita. Väkimäärä
on yllättänyt koko Euroopan.
Mitkään sopimukset eivät enää
päde, vaan ihmisiä virtaa maasta toiseen. Aikanaan oli tarkkaa
selvittää kaikki maahan tulevat. Muistan kuinka olin Turun
satamassa passintarkastajien
kanssa varmistamassa, että
passit olivat kunnossa ja vastasivat haltijaansa. Nyt Lapin
kautta on tullut vapaasti tuhansia ihmisiä, joilla ei ole passia
lainkaan. Lisäksi ei tietenkään
ole tietoa, missä päin Suomea
he kaikki tällä hetkellä ovat.
On selvää, että hädänalaisia
pitää auttaa. Mutta hyvääkään
ei saa tehdä silmät kiinni. Suomi muiden maiden tavoin tietääkseni selvittää, mitkä lähtömaat ovat turvallisia. Syyrialaisia lapsiperheitä halutaan erityisesti majoittaa, mutta heidän
osuutensa on kuitenkin vain
pieni murto-osa tulijoista. Selvästikin viranomaiset ovat joutuneet yllättävään ja varautumattomaan tilanteeseen. Jotain
muutoksia on varmaan tehty ja
tehdään. Ainakin Helsingin satamassa meitä ihmetytti, miksi
laivalle lähtijöitä turvatarkastettiin ja läpivalaistiin.
On hienoa nousta aamuisin
turvallisessa maassa. Tuhdin
vähähiilihydraattisen aamiaisen jälkeen on mukava aloittaa
päivän toimet. Vaikka jostain
joutuisi luopumaankin yhteisen
hyvän eteen, en usko, että sillä
olisi kuitenkaan suurta merkitystä. Ei meidän tarvitse jatkuvasti olla kiitollisia kaikesta,
mutta kohtuullinen määrä itsekritiikkiä saisi olla niilläkin,
jotka piikittelevät maanviljelijän ammattia ja ikäihmisiä
luottamustehtävissä.
Hyvää syksyä Ypäjäläisen
lukijoille!
Markku Leppälahti

Tapani Sirén – vuoden
ypäjäläinen yrittäjä
Hämeen Yrittäjät ja Ypäjän
Yrittäjät palkitsivat vuoden
ypäjäläisenä yrittäjänä Jokiosilla pidetyssä yrittäjäillassa TSRTekniika Oy:stä Tapani Sirénin.
Lähes 20 vuotta sitten Sirén
ryhtyi yrittäjäksi. Palkkatyö
kodinkoneiden myynti-, asennus- ja korjaustöissä vaihtui
alan yrittäjyyteen. Sirénin, jota
tekniikka on aina kiinnostanut,
yrittäjäura alkoi toiminimellä
Kodinkonehuolto Tapani Sirén.
TSR-Tekniikka Oy myy,
asentaa ja huoltaa kylmätekniikkaa ja lämpöpumppuja sekä
antennitekniikkaa. Niin ikään
kodinkoneiden ja suurkeittiökoneiden huolto- ja korjaustyöt
kuuluvat palveluvalikoimaan.
Työkohteet ovat 50 kilometrin
säteellä Ypäjältä. Asiakaskunnasta yli puolet on kotitalouksia, ja yli kolmannes töistä tulee yrityksiltä ja kunnilta.
TSR-Tekniikka Oy, joka
vuonna 1996 oli toiminimellä
Kodinkonehuolto Tapani Siren,
muuttui osakeyhtiöksi vuonna

2009. Kyse on yksinyrittäjyydestä ja liikevaihto on 190 000
euroa (tieto vuodelta 2014).
Ypäjän kunnan puolesta esitämme Onnen ja Menestyksen
toivotukset yrittäjä Tapani Sirénille.
Ypäjän kunta
Vesa Ketola
kunnanjohtaja

Koulutiellä vuoristossa -valokuva
jonka taidon paikalliset olivat
opettaneet Seijalle.
Perttulan koulun kolmos- ja
nelosluokkalaiset tytöt taisivat olla ensimmäiset uteliaat
ja paljon kysymyksiä esittävät
vieraat. Itse olin paikalla lähinnä tarkkailijan roolissa, otin
valokuvia ja tein muistiinpanoja päivän tapahtumista sekä
kerrotuista tarinoista. Kutsuttuja vieraita tuli paikalle runsaasti, aina Hämeenlinnasta ja
Maskusta asti. Kello on varttia
yli kolme ja ovella on jono,
mikä tietenkin aina lämmittää
mieltä. On aina mukavaa saada
kävijöitä järjestettyihin tapahtumiin! Kutsutuista muuten
osa näki toisensa ensi kertaa
sitten kouluvuosien ja riittihän
siinä juttua muustakin, kuin
Afrikasta. Loimaan Lehden
toimittajan kanssa juttutovi
vierähti tunnin mittaiseksi.
Toimittaja oli itsekin ollut Af-

rikan reissussa ja yhteistä juteltavaa riitti pitkäksi aikaa.
Lapset vastasivat yhdestä suusta ”EI” kysymykseen,
olisiko kivaa, jos Ypäjälläkin
aloitettaisiin koulu kuokkimalla maata tai kuivattamalla
maissia isojen peltien päällä
auringossa. Aikuisia ihmetyttivät ehkä eniten paikalliset
työvälineet ja työtavat. Se, että muovikassi on yleisin koulureppu, ja että kaikilla ei todellakaan ole kenkiä jalassa,
laittaa asioita kokolailla uuteen
perspektiiviin. Afrikassa tyttöjen velvollisuuksiin kuuluvat
edelleenkin kotityöt, mikä häiritsee hieman koulutöitä sekä
muita suomalaislapsille itsestään selvänä pidettäviä asioita,
kuten vapaa-aikana leikittäviä
leikkejä. Suuria laumoja savanneilla aamusta iltaan paimentavat lapset eivät juuri
koskaan pääse kouluun. Poik-

Seijan kertomuksia kuuntelivat tarkasti niin lapset kuin aikuisetkin.

Tiistaina 1.9. aamutuimaan kirjoitusvirheen tai väärän
mentiin pystyttämään näyt- päivämäärän ilmoituksessa,
telyä Seijan kanssa kirjaston niin sitten uusien mainosten
näyttelytilaan. Kuvien ripusta- tekoa, uusien mainosten kaupminen taisi olla helpoin osio. poihin ym. vientiä ja virheelKuvien suoristaminen nimit- listen pois ottoa siinä sivussa),
täin tuntui hetkittäin ikuisuus- lähettää sähköpostia lehdille,
projektilta, sillä aina kun yh- kutsua ihmisiä sekä suunnitella
dessä rivissä sai yhden kuvan ja valmistaa tarjottavia. Tämän
suoraan, niin tuntui, että toinen näyttelyn kohdalla tarjoamiskuva meni vinoon. Ei sillä, että ten valmistaminen tarkoitti
ripustaminen muuten olisi ai- perinteisten afrikkalaisten banoa näyttelyn pitämiseen tar- naanimunkkien paistamista,
vittava toimenpide. Näyttelyä
kun aletaan suunnitella, niin
Obaman valinta presidentiksi
tarvitsee sovittaa kalenteriin
on kasvattanut afrikkalaisten
aikoja ja paikkoja, varata näyt- ihmisten itsetuntoa. Moni nuori
telytila, tehdä ja levittää mai- poika kertoo isona haluavansa
noksia (ja jos huomaat esim.
Ameriikan Presidentiksi!

Wäärin käsityksiä
Hevosopiston yt-neuvottelut ja
pakolaisongelma Forssassa

Ypäjän hevosopiston yt-neuvottelut saatiin päätökseen, uutisoi Forssan Lehti 14.9.2015.
Päätös oli, että säästötarve
vuoden 2016 loppuun, 500 000
euroa, edellyttää 10–15 henkilövuoden vähennystä.
Ypäjälle jokunen vuosi sitten palkattu hevosopiston johtaja saa vuodessa palkkaa 167
000 euroa eli n. 14 000 euroa/
kk. Pääministerin palkka on
140 000 vuodessa. Toki Petri
Mellerillä on liikkeenjohdollista taitoa työskenneltyään
Rautaruukin avainasiakasjohtajana, mutta silti. Olisiko
ollut mahdollista myös hevosopiston johtajan osallistua talkoisiin, vaikka puolittamalla
palkkansa. Käteen olisi silloin
jäänyt vielä lähes 4 000 euroa/
kk. Kyllä sillä pitäisi pärjätä.
Lienee turha kuitenkaan moittia hänen tieto-taitoaan hevos-

alalla. Onhan hän juniorina
jopa voittanut yhden Suomen
mestaruudenkin. Ihmetellä
sopii, miksi hän ei muuttanut
Ypäjälle vaan asuu edelleen
Hyvinkäällä. Kulki siis samoja
polkuja kuin Ypäjän nykyinen
kunnanjohtaja, joka edelleen
asuu Turussa. Vai etätyönäkö
miehet hommiaan hoitavat?
Hevosopisto sijaitsee lähes
samoissa tiloissa kuin vuonna
1937 perustettu valtion hevossiittola. Nuoruuteni aikoina hevossiittolaa johti Osmo
Aalto. Tallimestarina istui jakkarallaan piippu suupielessä
käryten Kavenin Kosti. Hyvin
toimi johtajuus silloinkin vaikka hevosia oli lähes sama määrä kuin nykyisin eli n. 140 kpl.
Asuinkaupunkiini Forssaan
saapui n. 250 pakolaista Irakista, Somaliasta ja Afganistanista. Pakolaiskysymyksestä

väännettiin kovaa kättä niin
somessa kuin päättäjien keskuudessa. Hallituksen ensimmäisen äänestyksen tulos oli
6-5 vastustajien hyväksi. Kaupungintalon eteen järjestäytyneet mielenosoittajat aloittivat
sen kuultuaan oikean intiaanitanssin. Valtuuston puheenjohtajan Kaisa Lepolan tehtyä
uuden valtuustoaloitteen hallitus äänesti taas ja tulos oli
päinvastainen. Onni ei kuitenkaan ollut pitkäaikainen, sillä
SPR kertoi, että juna meni jo,
ja taas vastustajat riemuitsivat.
Kaupunginjohtajan ollessa
sitten sunnuntaina hoitamassa
ruumiinkulttuuria Kutomon
salilla hän sai puhelun, että
nyt niitä tulee bussikaupalla.
SPR oli pysäyttänyt junan ja
pakolaiset pantiin busseihin
suuntana Forssa. Mahtaa vastustajia nyt harmittaa. Vastus-

tajien pointteina on mm. että
nuoret miehet raiskaavat naisemme, vievät kaikki loputkin
työpaikkamme ja aiheuttavat
häiriötä muutenkin erilaisen
kulttuurinsa takia. Onpa ollut
puhetta, että nuoret tytöt pakotetaan peittämään avoimet
dekolteensa ja napansa. Ainakaan vielä häiriötä ei ole ollut,
jos ei jalkapallokenttiä valloittaneita nuoria miehiä lasketa
häiriöksi. Nythän on niin, että
FJK saisi hyviä vahvistuksia
taitavista pelureista. FJK pelaa viidennessä divisioonassa
Tampereen lohko kakkosessa.
Nousu olisi sitä kautta varmaa.
Onhan Iranin jalkapallomaajoukkue voittanut Aasian mestaruuden vuonna 2007.
Mitä ratsatukseen tulee, niin
hevosopisto voisi ottaa ohjelmaansa Afganistanissa kovassa huudossa olevan kamppailulajin eli Buzkashin. Afganistanilaiset vetreät nuorukaiset
voisivat opettaa lajin saloihin.
Keijo Wääri
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näyttely Ypäjän kirjastossa

Kulttuuria kävellen

Tarinat eivät loppuneet ihan helposti. Itse asiassa juttuja olisi riittänyt varmaankin usealle päivälle!

keuksena ne harvat onnekkaat,
jotka saavat mahdollisuuden
opiskeluun Lähetysseuran tekemän työn ansiosta, mutta kuten sanottu, se on aika harvassa
vielä tänä päivänä.
Paikallaolijat kuuntelivat
mielenkiinnolla Seijan tarinointia, ja kysymyksiä esitettiin paljon. Kysymyksiä esitettiin mm. heimoista, koulun
käynnistä, asukasluvuista,
uskonnoista, kielestä. Keskustelua herätti muun muassa
Afrikka versus suomalainen
lapsen kasvatus ja nk. ”pumpulissa pitäminen”. Seija osasi
hienosti kertoa, miten afrikkalaisella lapsella saattaa olla
veitsenterävä panga vyötäisillä

vuoristopoluilla pomppiessa,
tai miten tulikuumien patojen
keskellä pienetkin lapset pyörivät ilman, että vahinkoja suuremmin sattuu.
Tarjottavat, kuten itseleivotut banaanimunkit maistuivat
kävijöille. Munkkitaikinassa
on vehnä- tai maissijauhoja,
vettä ja banaania. Epämääräinen ulkomuoto saadaan, kun
pala taikinaa pudotetaan lusikalla öljyyn. Banaanimunkkien lisäksi allekirjoittaneen suosikki oli herkullisen makuinen
pehmeä jugurttikookos. Niitä
aion syödä toistekin!
Käväisin kesken päivän pikaisesti toimittamassa asioita
ja palatessani kirjastolle väkeä

riitti yhä vaan. Ihmiset istuivat, kuuntelivat ja kyselivät
paljon erilaisia kysymyksiä.
Seija kertoi tarinoita ainakin
vuoren rinteelle hajonneesta
katerpillarista, koulureppujen
jakotilaisuudesta, tiiliauman
rakentamisesta ja tiilen polttamisesta, kukon pataan joutumisesta, luokkahuoneessa
kaaoksen aiheuttaneesta helminauhojen jakamisesta, poikien leikeistä, piirileikistä, joka
yhtäkkiä muutti muotoa, tiukoista neuvotteluista pulpettien
rakentamista koskien, tyttöjen
kotiaskareista sekä kymmeniä
muita omakohtaisesti koettuja
ja toinen toistaan mielenkiintoisempia tarinoita. Tarinoita

olisi tainnut riittää toiseksi ja
kolmanneksikin päiväksi.
Forssan Lehden toimittaja
saapuu iltapäivällä. Haastattelua kuunnellessa huomaan
itsekin kuulevani uusia, ennenkuulemattomia asioita ja
tarinoita. Ja pakko kyllä sanoa,
että onhan ne jutut aina yhtä
mielenkiintoisia kaikessa erikoisuudessaan sekä erilaisuudessaan! Kuulin paikalla ainakin seuraavanlaisen palautteen:
Olipa kiva ja erittäin valaiseva
tilaisuus!!
Kyllä taas allekirjoittanutta
hymyilyttää ja niin varmaan
Seijaakin.

Kulttuuri Puomi ry on aloittanut Kulttuurikävelyn maanantaisin. Kävelyreissuilla on
tarkoituksena lähteä ulos yhdessä liikkumisen merkeissä.
Kunnon kohoaminen on näillä
reissuilla hyvä plussa, mutta hikoiluakin tärkeämpää on
kuulumisten vaihtaminen ja sosiaalinen kanssakäyminen muiden reippailijoiden kanssa.
Kulttuurikävelyitä on järjestetty nyt kaahtena maanantaina.
Ensimmäisellä kerralla mukaan
uskaltautui yksi rouva Kulttuuri Puomin Virven ja Katan lisäksi. Toisella kerralla osanottajamäärä kasvoi yhdellä. Noususuhdanteessa mennään, siis!
Nyt kaikki kynnelle kykenevät,
tossut jalkaan ja ensi maanantaina mukaan lenkille.
Lähtö tapahtuu aina kello
19, mutta kävelyretkien ympäristö saattaa vaihdella. Pääasiassa lähtöpaikka on kuitenkin
tori ja kävelyreissujen kesto
noin tunnin verran.
Kulttuurikävely on hyvä syy
ja tilaisuus kutsua väkeä tutustumaan tiluksiisi, oli kyseessä
sitten yritys- tai yksityistontti.
Ensimmäiset Kulttuurikävelyt
käveltiin keskustaajamassa,
toisella kerralla olimme Loimijoki Golfilla. Kiitos Golfille
kahvitarjoilusta, josta saimme
nauttia ennen kävelylle lähtöä!
Näin ei-golfarina oli hauska
päästä tutustumaan Loimijoki
Golfin maastoihin, ilman vel-

voitetta tarttua mailan varteen.
Ja hienoltahan siellä kentän
ympäristössä näytti, täytyy sanoa. Minä, joka olen aina sanonut, että golf ei ole mitään
urheilua, voin melkein joutua
nielemään sanani, sillä maastovaihtelut ja korkeuserot takaavat kentällä sykkeen nousun.
Jos pääsemme muuallekin
tutustumaan myöhemmässä
vaiheessa, tiedotamme kävelypaikasta Facebookissa, mutta
varmistamme kaikkien kävelijöiden mukaanpääsemisen tulemalla aina autolla koppaamaan
torille saapuneet kyytiin. Kaikkihan eivät nettiä tai Facebookia käytä.
Seuraava isompi Kulttuuri
Puomin pläjäys on Joulumarkkinat 12. joulukuuta Pertunkaaren urheiluhallilla. Myyjä tai
esittelijä, varaa paikkasi lokakuun loppuun mennessä alennushinnalla, 12 eurolla.
Marraskuun aikana varatut
paikat maksavat 18 euroa. Paikan voit varata sähköpostitse
kulttuuripuomi@gmail.com tai
050 559 5927 / Pauliina.
Kulttuuri Puomi on mukana myös seurakunnan kanssa
järjestettävillä Täyskymppisynttäreillä, joihin on kutsuttu
kaikki tänä vuonna 10 vuotta
täyttävät ypäjäläiset kummiensa kera. Synttärit järjestetään
Piilikankaalla.
Katriina Reijonen

Virve Saarikoski

HIPPO-yleisurheilukilpailujen tulokset 28.8.2015
Tänä vuonna saimme Hippokisoissa nauttia aurinkoisesta
säästä ja kilpailijoita ilmoittautui mukaan satakunta. Jännitystä oli selvästi ilmassa ja
mitaleista käytiinkin tiukkaa
kamppailua. Mukana kannustamassa olivat myös Henri ja
Hanna Hippo. Kaikki kilpailijat saivat palkkioksi uurastuksestaan Hippo-penaalin ja kisakansaa virvoitettiin mehulla.

Tytöt 2011 synt.
ja nuoremmat 40 m
1. Netta Jussila 13,4. 2. Sanni
Jussila 13,8. 3. Aino Honkala
14,3. 4. Karoliina Rämö 14,7.
5. Emmi Reittonen 15,2. 6.
Viivi Närvänen 15,9. 7. Minea
Viljanen 16,3. 8. Viivi Tamminen 18,0. 9. Vanessa Pasanen 23,5. 10. Vilma Närvänen
26,4. 11. Emma Lehtinen 31,1.
12. Enni Mattila 43,6. 13. Josefiina Luoto 1.04,4. Minea
Lindstedt kesk.
Pojat 2011 synt.
ja nuoremmat 40 m
1. Arvi Touru 10,7. 2. Viljami
Pasanen 10,9. 3. Santeri Paloposki11,8. 4. Jussi Lintula
12,9. 5. Joona Reittonen 13,4.
6. Lauri Hakamäki 13,5. 7. Ju-

ho Mäkeläinen 14,2. 8. Kuutti
Jaakkola 14,5. 9. Jonne Kaunela 15,0. 10. Wiljami Järvinen
15,1. 11. Eetu Kouva 15,2. 12.
Peetu Koski 15,7. 13. Akseli
Laine 15,8. 14. Samu Auvinen
17,0. 15. Osvald Touru 27,2.
16. Elias Toivonen 28,5. 17.
Jarkko Mäkeläinen 29,2. 18.
Petro Koski 43,7. 19. Tuukka
Oksanen 45,9. 20. Sampo Reunanen 1.02,4. Max Koivula
kesk., Eevertti Luoto kesk.
Tytöt 2010 – 2009 synt. 40 m
1. Minja Kaunisharju 8,7. 2.
Siiri Paloposki 9,1. 3. Emma
Honkala 9,2. 4. Mimosa Lindstedt 9,9. 5. Venla Hakamäki
10,0. 6. Iida Tamminen 10,3.
7. Meeri Perho 11,0. 8. Pipsa
Palm 11,2. 9. Lilli Sandbacka
11,3. 10. Helmi Koivunen
11,4. 11. Katariina Rämö 11,5.
12. Senna Kaunela 11,6. 13.
Heta Nykänen 11,8. 14. Eeva
Paloposki 11,9. 15. Ella Tamminen 12,5.

Tytöt 2010 – 2009 synt.
pallonheitto
1. Minja Kaunisharju 8,07. 2.
Mimosa Lindstedt 7,24. 3. Iida
Tamminen 7,06. 3. Venla Hakamäki 7,06. 5. Siiri Paloposki

6,77. 6. Emma Honkala 6,39.
7. Meeri Perho 5,98. 8. Helmi
Koivunen 4,59. 9. Eeva Paloposki 4,27. 10. Katariina Rämö
3,86. 11. Lilli Sandbacka 3,83.
12. Senna Kaunela 3,56. 13.
Ella Tamminen 2,91.
Pojat 2010 – 2009 synt. 40 m
1. Sauli Kaven 8,4. 2. Samuel
Salmela 8,6. 3. Niklas Ruusiala 8,7. 4. Ossi Seppälä 9,0.
4. Tapio Vuorentausta 9,0. 6.
Jere Siren 9,1. 6. Verne Jaakkola 9,1. 8. Mikko Kankare
9,7. 9. Eeli Nykänen 10,5. 9.
Eeli Reittonen 10,5. 11. Daniel
Rautio 11,9.

Pojat 2010 – 2009 synt.
pallonheitto
1. Samuel Salmela 18,54. 2.
Sauli Kaven 15,57. 3. Tapio
Vuorentausta 12,43. 4. Mikko
Kankare 10,83. 5. Eeli Reittonen 10,28. 6. Niklas Ruusiala
10,16. 7. Ossi Seppälä 9,42. 8.
Daniel Rautio 7,55. 9. Verne
Jaakkola 6,11.
Tytöt 2008 – 2007 synt. 60 m
1. Liina Perho 11,0. 2. Helmi
Heikkilä 11,5. 3. Jessi Niemi
11,9. 4. Emmi Mäkitalo 12,2.
4. Lilli Reittonen 12,2. 6. Sanni Mäenpää 12,3. 7. Emilia

Lähdemäki 12,7. 8. Sohvi Kaven 12,8. 9. Camilla Ruusiala
13,0. 10. Josefina Ruusiala
13,2. 11. Milana Viljanen 13,3.
Tytöt 2008 – 2007 synt.
pituushyppy
1. Liina Perho 252. 2. Helmi
Heikkilä 236. 3. Sanni Mäenpää 235. 4. Sohvi Kaven 230.
5. Lilli Reittonen 221. 6. Jessi
Niemi 218. 7. Camilla Ruusiala 198. 8. Milana Viljanen 183.
9. Emilia Lähdemäki 179. 10.
Josefiina Ruusiala 174.
Pojat 2008 – 2007 synt. 60 m
1. Nuutti Viljanen 10,6. 2.
Eemil Salmela 10,7. 3. Miska Reunanen 11,7. 4. Tuomas Tamminen 1,9. 5. Aaro
Löfstedt 12,7. 6. Justus Laine
13,2. 7. Väinö Paloposki 14,5.
8. Erkka Reunanen 15,1. 9.
Santeri Rämö 15,8.

Pojat 2008 – 2007 synt.
pituushyppy
1. Miska Reunanen 283. 2. Eemil Salmela 272. 3. Nuutti Viljanen 257. 4. Erkka Reunanen
250. 5. Justus Laine 232. 6.
Tuomas Tamminen 228. 7. Aaro
Löfstedt 225. 8. Santeri Rämö
190. 9. Väinö Paloposki 145.

Tytöt 2006 – 2005 synt. 60 m
1. Laura Touru 9,9. 2. Veera
Vuorentausta 10,8. 3. Ellinoora Lähdemäki 11,0. 4. Ronja Kaunisharju 11,2. 5. Nella
Nurmi 11,8. 6. Nella Reittonen
12,5. 7. Mea Honkala 13,1. 8.
Aura Löfstedt 13,5.
Tytöt 2006–2005 synt.
pituushyppy
1. Laura Touru 306. 2. Veera
Vuorentausta 299. 3. Ronja
Kaunisharju 277. 4. Nella Niemi 266. 5. Ellinoora Lähdemäki 258. 6. Nella Reittonen 240.
7. Aura Löfstedt 230. 8. Mea
Honkala 202.
Pojat 2006 – 2005 synt. 60 m
1. Manu Mäenpää 9,5. 2. Mikael Salmela 10,1. 3. Miro
Lindstedt 10,5. 4. Juho Touru
10,6. 5. Konsta Sivula 11,8. 5.
Joni Lindholm 11,8. 7. Antti
Paloposki 13,8.

Pojat 2006 – 2005 synt.
pituushyppy
1. Manu Mäenpää 352. 2. Mikael Salmela 340. 3. Konsta
Sivula 338. 4. Juho Touru 303.
5. Miro Lindstedt 292. 6. Joni
Lindholm 260.
Tytöt 2004–2003 synt. 100 m
1. Heta Mäenpää 16,3. 2. Simone Lehtinen 17,6. 3. Iida
Vastamäki 18,8.
Tytöt 2004 – 2003 synt. pituushyppy
1. Heta Mäenpää 333. 2. Simone Lehtinen 319. 3. Iida Vastamäki 237.
Pojat 2004 – 2003 synt. 60 m
1. PaweL Krawczyk 16,5. 2.
Jesse Rautio 21,1.

Pojat 2004 – 2003 synt.
pituushyppy
1. Pawel Krawczyk 310. 2.
Jesse Rautio 196.
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Varsanojan vaiheilta
Osa 2/4

Kehrääjä-Hilma ja meidän perhe n. 1950.

Nämä tarinat ovat itse koettuja
tapahtumia monen vuosikymmenen, useat yli seitsemän
kymmenen vuoden takaa. Joku
juttu saattaa olla sellainen, jonka pienet korvat ovat aikanaan
kuulleet ja ”tietokone” rekisteröinyt. Toivon, että kukaan,
jonka sukulaisia mahdollisesti
esiintyy näissä tarinoissa, ei
loukkaannu. Elinpiiri oli silloin melko suppea. Se käsitti
lähinnä kodin ympäristöineen.
Virikkeitä sai jokapäiväisestä
elämästä, ympäristöstä ja luonnosta.
Lapsuudenkotini lähellä
Uuteentaloon vievän tien varrella on pieni kumpare, jolla
vielä 1940-luvulla oli rakennuksia. Oli asuintupa ja ulkorakennus. Kun lähitienoilla ei
ollut juurikaan muita lapsia, oli
tapanani joskus poiketa vanhojen ihmisten luona. Tuossa
tuvassa asui lapsuudessani Augusta Nurminen. Hänellä oli
useita lapsia, jotka aikuisina
olivat jo maailmalla. Kerran
taas poikkesin Augusta-mummon luona ja sain siellä minulle ennestään tuntematonta
herkkua. Hänen luonaan oli
käymässä kaksi tyttäristä ja he
kaikki söivät erikoisen näköistä voileipää. Katselin syöntiä
ilmeisesti vesi kielellä ja silloin sain itsekin samanlaisen
voileivän. Tosin siinä ei ollut
voita, vaan leivän (taisi olla
näkkileipää) päälle oli sivelty
makeahkoa sinappia. Hyvää se
oli.
Kaikkein lähimpänä naapurina oli Peltomäki- niminen
tila, jonka omisti Matti Nurminen 1950-luvun puoliväliin
saakka. Hänellä oli kolme silloin jo aikuista lasta. Vanhin
tytär oli Hilda. Sitten oli poika Ensio, joka avioiduttuaan
muutti Jokioisille. Nuorin tytär
Martta avioitui Uuno Metsäsalon kanssa. He taisivat muuttaa
Valkeakoskelle. Muistikuvani
Matti Nurmisesta ovat sen sijaan hataria.
Ihmisten puheissa Varsanojan kylässä oli useita kulmakuntia. Puhuttiin Maantiekulmasta, joka alkoi Jokioisten rajalta ja käsitti maantien
molemmilla puolilla olevat
talot. Sitten oli Metsäkulma.
En tarkkaan tiedä mitä taloja
siihen kuului, mutta voisin kuvitella, että talot Hokalta pohjoiseen päin. Sitten oli vielä
Uitonkulma, Hanttulankulma
ja ehkä muitakin.
Loimijoki on kylän keskei-

nen ja ainoa isompi vesi. Se ei
ollut lapsuudessani mikään kovin puhdas uoma, vaan vesi oli
likaisen näköistä. Jokea kuitenkin käytettiin monella tapaa
hyödyksi. Se toimi uittoväylänä puutavaralle, siinä uitiin
ja taisivat jotkut kalastaakin.
Talvisin oli siihen aikaan paljon lunta ja hyvät hiihtokelit.
Loimijoen töyräillä oli mukava laskea mäkeä. Mäen profiili
oli sopivan loiva aremmallekin
laskijalle. Sen jälkeen, kun
olin aloittanut koulun käynnin,
oli kaveripiiri laajentunut niin,
että mäenlaskua ei tarvinnut
yksin harrastaa.
Muistan vielä ainakin yhden
hyötykäytön Loimijoelle, nimittäin jään ottamisen jäähdytystarkoituksiin. Talvella jäästä
sahattiin suuria lohkareita, jotka hevosen reellä kuljetettiin
kotiin. Pihapiirin laidalla oli
kuusten varjossa paikka, johon
jäät laskettiin suojaan auringonpaisteelta. Sitten kasattiin
paljon sahanpurua päälle. Jää
pysyi jäätyneenä kesän yli ja
sitä haettiin aina lypsyn jälkeen maidon jäähdytysastiaan.
Näin maidon laatuluokka pysyi
hyvänä.
Lapsuudessani Varsanojalla
kävi mielenkiintoisia ihmisiä
tekemässä taloihin töitä. Sellainen oli muun muassa Kehrääjä-Hilma. Hän tuli silloin, kun
pellavia lihdattiin tai lampaita
kerittiin. Pellavasta ja villoista hän sitten kehräsi lankoja.
Hänen kertomisistaan mieleen
on jäänyt sellainen asia, että
hänellä oli asuinkumppaninaan
eräs peltiseppä siellä jossakin,
missä heidän kotinsa oli. Hilma saattoi viipyä kerrallaan
viikon-pari saaden tänä aikana
talosta asunnon ja ruoan. Sitten hän taas lähti peltiseppänsä
luo. Minulla on hatara muistikuva siitä, että hän olisi jossain
elämänsä vaiheessa ollut töissä
merillä. Kehrääjä-Hilma oli rehevä ihminen sekä ulkonaisesti
että puheissaan.
Toinen tällainen satunnainen kävijä oli Harja-pappa.
Hän teki hevosen häntäjouhista
ja mistä tekikään harjoja. Istui hiljaisena keittiössä, jossa
myös söi ja nukkui. Huhuttiin,
että hän oli oppinut mies. Ainakin hän puhui sivistyneen
oloisesti ja hyvää kirjakieltä.
Isän kanssa he välillä juttelivat ja paransivat maailmaa.
Lapsen silmin hän oli salaperäinen muukalainen. Koskaan
en kuullut hänen aiheuttaneen

300 vierasta Muolaan juhlissa
Heinäkuun viimeisenä viikonvaihteena saapui noin 300 juhlijaa viettämään Muolaan kihupyhäänsä Ypäjälle. Kihupyhän
vietto alkoi juhlamessulla, jossa saarnasi Ypäjän uusi kirkkoherra Vesa Parikka. Loimaalta
lainassa olleet kanttori Tapio
Laurila ja Antti Riuttaskorpi
esittivät karjalaisia lauluja osana Jumalanpalvelusmusiikkia.
Jumalanpalveluksen jälkeen lähetettiin partiot laskemaan seppeleet Sankarihautamuistomerkille sekä Karjalaan jääneiden
vainajien muistomerkille.
Kartanon koululla aloitettiin
Muolaalaisten Seuran vuosikokouksella, jossa käsiteltiin
sääntöjen määräämät asiat. Kokouksen puheenjohtajana toimi
Harri Juva Ypäjältä ja sihteerinä Riitta Himanen Somerolta.
Toimintakertomus, tilinpäätös
ja toimintasuunnitelma käsiteltiin. Hallitukseen kaudelle

2015–2018 valittiin Markku
Rämö Hämeenlinnasta, Antonina Sosunov-Perälä Hämeenlinnasta uudelleen ja Riitta Himasen, Valentin Tinniksen ja Hannele Varpilan tilalle valittiin
uusina Armo Kuisma Somerolta, Petri Känkänen Somerolta
ja Mark Malanin Helsingistä.
Toiminnantarkastajina toimivat
Mikko Kantee Ypäjältä ja Ahti
Tuusa Salon Perniöstä, varalla Markku Romu Somerolta ja
Auvo Taponen Janakkalasta.
Karjalan Liiton liittokokousedustajaksi kokous valitsi Pekka Moisanderin Ypäjältä.
Päiväjuhlassa nuori ypäjäläinen Samuli Ratas esitti kaksi
italialaista klassista pianokappaletta, sitten ypäjäläislähtöi-

Salintäyteinen juhlayleisö laulamassa Karjalaisten laulua.
Kuva: Lauri Rämö

Samuli Ratas esittämässä pianokappaleitaan. Kuva: Lauri Rämö

taloissa minkään laista harmia.
Taisin olla lapsena melko
uteliasta sorttia. Kun meillä oli
vieraita, minusta oli mukava
istua ihan hiljaa jossain sivummalla ja kuunnella aikuisten
juttuja. En itse muista tällaista,
mutta minulle jälkeenpäin kerrotun mukaan sattui seuraava
tapaus. Meille tuli kylään joku
vieras. Olin noin kaksivuotias
ja istuin potalla keittiön lattialla. Sieltä mattoperspektiivistä
aloin tentata tulijaa: Kuka sinä olet, mikä sinun nimesi on,
missä sinä asut, onko sinulla
lapsia ja niin edelleen. Vieras
vastasi asiallisesti kysymyksiin ja totesi sitten, että sinusta
taitaakin tulla semmoinen sanomalehtimies. Ei tullut sanomalehtimiestä. Mutta uskon,
että asioihin ja ilmiöihin kohdistuva utelias mielenlaatu ei
ole haitaksi, oli ammatti mikä
tahansa.
On ihanaa muistella niin
kauan kuin vielä muistaa jotakin.
Hellevi Marjatta Komonen

Heporannan isot ja pienet kiittävät Ypäjän teknistä johtajaa sekä MS-kaivuun
”poikia” tosi nopeasta toiminnasta ja kivasta yllätyksestä. Hauskaa on ja
tarpeeseen tuli!
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a
nen Elisa Pyykkö lauloi Tapio
Laurilan säestyksellä, tervehdyssanat Ypäjän karjalaisseuran puolesta lausui puheenjohtaja Pekka Moisander ja
Muolaalaisten Seuran puolesta
puheenjohtaja Eija Järvinen
Urjalasta. Kunnanjohtaja Vesa
Ketolan tervehdyksen jälkeen
somerolainen Mirja Honkanen
lausui koskettavan tarinan äidistä ja tyttären syntymästä.
Juhlapuheen piti henkilöstön kehittämispäällikkö,
psykologi Leena Korppoo
Helsingistä, joka kertoi varsin eloisasti muistojen jakamisesta ja muistelemisesta.
Leena Korppoo kertoi miten
hänen mummonsa Iida Kantee
ja isänsä Lauri Kantee ovat
siirtäneet häneen, 50-luvulla
Helsingissä syntyneeseen kaupunkilaistyttöön, karjalaisuutta niin kielen, ruokakulttuurin
ja tapojen kautta. Isä Laurille

karjalaisuus oli hyvin tärkeää
ja hän säilytti Muolaan murteensa vaikka siitä välillä piti luopuakin kun hänestä tuli
Maanmittaushallituksen pääjohtaja vuonna 1972 kahdenkymmenen vuoden ajaksi. Virallisissa tilaisuuksissa täytyi
luopua karjalaisesta murteestaan mutta kotioloissa, tuttujen ja ystävien keskuudessa oli
murre vahvasti esillä. Äiti Eila
viipurilaissyntyisenä kotiutui
helpommin Helsingin oloihin.
Lauri Kantee halusi siirtää
karjalaisuutta laajemmaltikin
ja niin kirjoitti kotikylästään
Soittolasta kolmeosaisen sarjan, ”Konsa vaino Suomeamme”, ” Ja kun onnen päivän
koitto” ja ”Suomen surut soittelee”. Sarja kertoo ensimmäisestä evakkomatkasta, takaisin
paluusta Muolaaseen ja toisesta evakkomatkasta. Kirjat on
kirjoitettu Muolaan murteel-

Leena Korppoo pitämässä juhlapuhetta. Kuva: Lauri Rämö

Museomatka Mänttään 12.9.
Aamusella linja-auton startatessa Puomin edestä, sumu ei ollut
vielä hälvennyt yön jäljiltä. Vajaan tunnin matkustamisen jälkeen ilma oli selkeytynyt niin,
että pilvetön taivas ja aurinko
kertoivat museoretken säästä tulevan oikein miellyttävän.
Menomatkalla keli näytti niin
hyvältä, että suunniteltiin poikkeavamme uimassa ja vaikka
kellekään ei sattunut pyyhettä
matkaan, niin aurinko kyllä kuivaisi uimarit. Tämä uintisuunnitelma jäi kyllä toteuttamatta,
sillä odotettiinhan meitä jo pian
Mänttään saapuviksi.
Menomatkalla ehdittiin miettiä jo seuraavaa retkeä ja parannuksia matkanjohdon tekemisiin
matkaviihtyvyyden parantamiseksi. Allekirjoittanut lupasi hoitaa kahvipannun (onko konjakit
ehkä jo liioittelua), ja Pauliina
leipoo sitten aamusella munkkeja. Ei kuulemma kauhean montaa tuntia aiemmin tarvitse herä-

tä, ja lämmin pulla lienee parasta
maailmassa, ainakin sellaisista
asioista, joita täydessä pikkubussissa voi nauttia. Sitten joku
keksi ehdottaa, että oikein sokerinen pulla, ja tiedättehän sen
kisan ”kuka pystyy pisimpään
olemaan nuolematta huuliaan”
munkin syömisen yhteydessä,
ja hupsista, siinä sitten oltiinkin
keksitty myös ohjelma seuraavan matkan ajaksi. Itselleni tuli mieleen, että edellä mainitut
suunnitelmat vaatinevat kaveriksi ehdottomasti pikkuimurin
vai onko se oikealta nimeltään
rikkaimuri ja ei vessastakaan
kauheana haittaa ole, mikäli sattuu keittämään oikein maistuvat
sumpit. En tiedä, enkä kai haluakkaan tietää, mitä se tehtaalle
rekrytoiva teräväsanainen rouvashenkilö olisi tuumannut työnhakijan märistä housuista.
Ensi reissuun mukaan otettavaksi päätettiin siis matkailijan selviytymispakkaus, joka

sisältää ainakin kahvia, sakset,
laastaria, neulaa ja lankaa sekä
tyynyn. Lisäksi allekirjoittanut
tulostaa JO EDELLISENÄ PÄIVÄNÄ päivän ohjelman, sillä
lähtöpäivän aamuna tulostin harvemmin toimii kiireessä. Ja voin
kertoa, että tarvittaessa sähköinen versio ohjelmasta toimii yhtä huonosti. Kokemattomuuteni
matkanjärjestäjänä huomasin
monesta matkan aikana mieleen
juolahtaneista asioista, mm. palautelapun puuttumisesta. Ensi
kerralla viisaampi, paljon viisaampi. Lapun puuttumisesta
huolimatta matkalla mukana
olijat antoivat kovasti positiivista palautetta, suullisesti. Uskon
onnistuneeni siis ihan kivasti.
Bussin kaartaessa ensimmäiseen kohteeseen, Serlauchiuksen Gösta-museoon, kello näytti
puolta päivää, eli aikataulussa
oltiin. Oppaan kanssa otettiin
siinä yläfemmat vai oliko se sittenkin käsipäivää. Meillä taisi

käydä tuuri, sillä nyt jälkeenpäin
olen lukenut, että oppaamme
Lauri Vihavainen on yksi suosituimmista oppaista Serlachiuksella. Ja ainakin allekirjoittaneen
mielestä kyseisen herran kierros
oli aivan huippu. Ensi minuuteista lähtien ajattelin, että onpa tuo
harmaahiuksinen vanhempi herra melkoinen velikulta. Itse en
ainakaan moisesta opastuksesta
ole ennen päässyt nauttimaan ja
nyt toivonkin, että Laurin opastukseen pääsisin vielä joskus
(tosin parin kesän takainen vierailu Naantalin Kultarannassa ja
siellä pitkään toimineen naisoppaan, jonka nimeä en nyt valitettavasti muista, kierros kyllä veti
melkein vertoja Laurin opastukseen, mutta siis vain melkein).
Takaisin asiaan, kierros museon
vanhassa osassa, entisessä Serlachiuksien asuinrakennuksessa, Laurin ajatuksia herättelevä
opastus, lounas Paviljongissa
sekä omatoimiset kierrokset

Seppelpartiot, edessä vas. Veijo Kytösaho, Lasse Paljakka ja
Kaarina Heinänen, takana Pekka Moisander, Urho Puukka ja
Marja-Terttu Tuominen. Kuva: Lauri Rämö

la. Lisäksi hän on kirjoittanut
muistelmateoksen ”Paimenpojasta pääjohtajaksi” sekä
historiaan perustuvan romaanin ”Isämme kantoivat orjuuden taakkaa”. Lauri Kanteen
kuoleman jälkeen julkaistiin
murresanakirja ”Parrai päi”,
sanontakirja ”A vot sano ryssä ja pussas taas”. Viimeiseksi
julkistettiin Leena Korppoon
toimittama ”Suu makiaks”,
johon koottiin Laurin Karjalalehdelle kirjoittamia murrepakinoita. Leena Korppoo totesi että muistojen jakaminen,
muisteleminen on korvaamattoman arvokasta, muuten kulttuurit ja kielen murteet voivat
lopullisesti unohtua ja kadota
Puheessaan Leena Korppoo
käytti paljon isänsä käyttämiä
sanontoja, jotka viihdyttivät
yleisöä.
Väliajan jälkeen Elisa
Pyykkö Tapio Laurilan säestämänä viihdytti noin 300 kuulijaa kauniilla laulusikermällä,
Mirja Honkasen humoristisen
lausuntaesityksen jälkeen Jokioisten Karjalaisseuran edustaja Risto Klemelä toivotti
juhlakansan tervetulleeksi ensi

vuonna 31.7.2016 Jokioisille
viettämään kihupyhää.
Kirkkoherra Vesa Parikan
loppuhartaus pohjautui Karjalan murteella kirjoitettuun
Katekismukseen, juhla päättyi
Maamme lauluun, yhteislaulut
säesti Tapio Laurila..
Juhlassa oli esillä Forssan
museosta lainattuna Muolaan
kansallispuku ja Pyhänristin
puku, ja toki juhlayleisön joukossakin näkyi samoja pukuja. Lisäksi esillä olivat rovasti
Toivo Rapelin muotokuva ja
Muolaan kirkon maalaus vuodelta 1939. Nämä taulut Ulla
Rapeli on lahjoittanut Muolaalaisten Seuralle.
Ypäjälle oli kokoontunut
iloinen joukko karjalaisia ja
heidän ystäviään, ennen juhlaa
ja väliajalla kuului karjalainen
haastelu, sääkin suosi juhlia eikä ennustettuja myrskyjä koettu.
Monet vieraat kiittivät kotoisesta ja lupsakkaasta juhlasta. Myönteinen palaute saa
runsaan talkooväen tyytyväiseksi jos vieraat viihtyvät ja
saadaan tupa täyteen.

muissa näyttelyissä ja puistossa
kestivät jokusia tunteja.
Museota vaihdettiin iltapäivällä, siirryimme Mänttä-Vilppulan keskustassa sijaitsevaan
Serlachiuksen toiseen museoon,
Gustafiin. Ns. Valkoinen talo on
toiminut ennen yhtiön pääkonttorina ja taidesäätiö osti rakennuksen vuonna 2000. Mielestäni
jo itse rakennus kuiskaili tarinoita historiasta. Museossa näimme
Paperiperkele-näyttelyn, joimme
iltapäiväkahvit sekä osallistuimme aivan hulvattomaan draamaopastukseen ”YHTIÖLLE
TÖIHIN”. Opastuksessa yhtiön
tomera sihteeri rekrytoi ihmisiä
tehtaaseen omaan teräväsanaiseen tyyliinsä. Lavastetussa tilanteessa matkustimme suoraan
vuoteen 1951, ja ryhmämme oli
joukko paperiyhtiölle töihin pyrkiviä uusia työntekijöitä. Erittäin tiukan rekrytoijan mielestä
osalla meistä oli ainakin liian
vähän kangasta hameessa ja liian
vähän kielitaitoa osaan työtehtävistä. Oli meistä joillakin joitain
hyviäkin taitoja, mm. lypsytaitoiselle aukenivat ovet piian

paikkaan. Oluenlaskijan taidolla
pääsi tehtaalle happomieheksi.
Ja autokuljettajan ruotsinkielen
taito avasi ovet aina yhtiön johtajan kuljettajaksi asti. Opastuksen lopuksi kaikki saivat kokeilla paperin valmistamista omin
pikku kätösin.
Kotiin päin lähdettiin aikataulussa, mikä sekin kuulemma
osallistujien mukaan on tällaisilla matkoilla harvinaista. Kotimatkallakin pidettiin Tampereen
kupeessa pieni jaloittelutuokio.
Osa matkalaisista torkkui, osa
keskusteli. Itse taisin kuulua siihen torkkuryhmään. Aika takin
tyhjentävä tuollainen koko päivän kestävä reissu on. Ypäjälle
saavuimme siinä puoli yhdeksän
korvilla, eli ihan koko päivä saatiin museomatkalla kulutettua.
Ja jottei mukava päivä loppuisi
ennen aikojaan, niin allekirjoittanut kipaisi kotiin vaihtamaan
työvaatteet ylle ja siitä sitten
sujuvasti hymyilemään Puomin
kassan taakse. Sillä onhan työ
ainoa ilomme tässä maailmassa,
museoretkeilyn lisäksi.
Virve Saarikoski
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YPÄJÄN KIRJASTON
UUTUUSLUETTELO
0 Yleisteokset
Rakastan kirjastoa: tarinoita
lukijoilta
Saavutettavaa kirjallisuutta
125 vuotta
1 Filosofia. Psykologia.
Rajatieto
Juusola, Mervi: Hyvä minä!
:tutkimusretki itsetuntoon
Vilkka, Hanna: Tutki ja kehitä
5 Luonnontieteet.
Matematiikka. Lääketiede
Telkänranta, Helena: Millaista on olla eläin?
Gustafsberg, Jutta: Jutan voimakirja
Hoitoa ja huolenpitoa ammattitaidolla
Lee, Hannah: Vau, mitkä
kynnet!
6 Tekniikka. Talous.
Käsityö. Maa- ja
metsätalous. Kotitalous.
Liiketalous.
Erämaailma 2015-2016
Juuti, Pauli: Johtaminen ja
työyhteisön hyvinvointi
9 Historia
Helsinki ensimmäisessä
maailmansodassa: sotasurmat 1917-1918
Vahtola, Jouko: Tankit tulee!
: taistelu hyökkäysvaunuja
vastaan talvisodassa 19391940
Kallonen, Kari: Legenda:
Lauri Törni – Larry Thorne
84 Kertomakirjallisuus (J=jännitys, E=
eräkirjat, SF=fantasia/
scifi, R=rakkaus, S=sota,
NOV=novellit)
Chandler, Raymond: Syvä
uni (J)
Follett, Ken: Ikuisuuden ääri
Grisham, John: Vuori (J)
Haahti, Taina: Mariaanien
hauta: romaani paremmasta
elämästä
Haatanen, Kaisa: Meikkipussin pohjalta
Hawkins, Paula: Nainen junassa (J)
Hiltunen, Simo: Lampaan
vaatteissa (J)
Hotakainen, Kari: Henkireikä
Isokallio, Kalle: Harmaa
eminenssi
Kettu, Katja: Yöperhonen
Lehtolainen, Leena: Surunpotku (J)
Lundberg, Ulla-Lena: Suureen maailmaan
Mankell, Henning: Ruotsalaiset saappaat
Oranen, Raija: Hirmuinen
mies

Pettersson, Lars: Verijäljet
lumessa (J)
Polva, Anni: Kumman teistä
otan? (R)
Roberts, Nora: Keräilijä (R)
Snellman, Anja: Antautuminen
Soininvaara, Taavi: Haukka
ja kyyhky (J)
Sveen, Gard: Raskaat varjot
(J)
Tuomainen, Antti: Kaivos (J)
Tuominen, Pirjo: Varjo vuorella käy (J)
Weaver, Eva: Jacobin takki
Lasten ja nuorten tietokirjallisuus
Revenson, Jody: Harry Potter: maaginen maailma: Tylypahka, Viistokuja ja muut
ihmeelliset paikat
Lasten ja nuorten kaunokirjallisuus (H=hevoskirja,
SF=scifi ja fantasia,
K=kauhu, NA=nuorille aikuisille)
Itkonen, Jukka: Laulavat
lenkkitossut: urheilullisia liikuntarunoja
Marttinen, Tittamari: Riemukas metsäretki
Sitten leikitellään kuusen alla: Suomen lasten joulurunot
Benn, Amelie: Hevostarinoita
(H)
Hulkko, Johanna: Geoetsivät
ja salaperäinen Sasu
Kallioniemi, Tuula: Ensiluokkaiset kioskikauppiaat
Mäkelä, Hannu: Kalle-Juhani ja kaverit
Romppainen, Katariina: Sori
vaan, se on totuus
Bond, Michael: Olga da Polga
Bond, Michael: Ystävämme
karhuherra Paddington
Parkkinen, Jukka: Karhukirjeitä kuntolomalta
Butler, M. Christina: Siilin
pelastuspartio
Davies, Benji: Toivo ja valas
Hiltunen, Elina: Matka ohjelmoinnin maailmaan
Keränen, Anssi: Lossi-Lassi
ja merten salaisuudet
Kirves, Jenni: Tervetuloa
Rauhalaan
Liukas, Linda: Hello Ruby
Melling, David: Huuko menee päiväkotiin
Sperring, Mark: Olet rakas
isänalle
AV-aineisto
CD-levyt, musiikki:
Neljänsuora: Juhlat
DVD-levyt:
Mulan
Pocahontas
Leijonakuningas
My little pony: a canterlot
wedding

Ypäjän Yllätys tiedottaa
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Kuuden tähden POP UP -filmifestivaali Lounais-Hämeessä
Forssan Mykkäelokuvayhdistys Teemana kuvauspaikka (Saaren
järjestää 10.–25.10. 2015 POP kansanpuisto).
11.10. klo 18.00 Kartanon
UP -filmifestivaalin teemalla
”Lounais-Häme ja suomalainen koulu, Ypäjä: elokuvat Suoelokuva”.ARABIALAINEN
Festivaali kertoo ylei- RUOKAKURSSI
malainen ratsuväki ja Ajomies.
810220
sölleen, kuinka Lounais-Häme, Teemana hevoset.
17.10. klo Uutuus!
18.00 Tietotalo,
sen maisemat tai näyttelijät ovat
loistaneet Suomi-filmeissä ja Jokioinen: elokuva Mommilan
Paanan
koulu,
ke
17.30
- 20.30
veriteot.
Teemana
Alfred Korvalkokankaalla.
kotitalousluokka
4t
Festivaalikuntien teemaan, 7.10.2015,
delin.
historiaan, käytössä
olleisiin ku- Enint.
18.10.10
kloopiskelijaa
18.00 TyöväenAsemakuja
1, Jnen
vauspaikkoihin, näyttelijöihin talo, Humppila: elokuva Kirje
Tuija
Pietilä-Estrada
tai merkkihenkilöihin
liittyvät isältä. Teemana kuvauspaikka.
Ilm.
viim. 2.10.2015
24.10. klo 18.00 Säätiötalo,
elokuvat esitetään
kuhunkin
Kurssimaksu
18,00
€
elokuvaan mahdollisimman hy- Urjala: elokuva Keinumorsian.
vin linkittyvässä paikassa. Fes- Teemana kuvauspaikka.
Arabialainen
on yleisnimi25.10.
arabimaiden
klo 18.00 Kutomon
tivaali kattaa keittiö
Lounais-Hämeen
Forssa: elokuvat
viisi kuntaa sekä
Urjalan, joten ruokala,
perinteiselle
ruokakulttuurille.
Arabialainen
keittiö Wahtuo
Festivaalin aikana tuoksun
Suomi-elo-keittiöön.
ren filmiSanotaan,
ja Iita tehtaantyttö.
appelsiininkukan
että
kuvan kartalla loistaa ja tuikkii Teemana kuvauspaikka.
tuhannen
ja yhden yönelokuloisteessa
syntyy
Liput
10 €.hehkuvaa
Lippuvaraus
kuusi tähteä.Esitettävät
ruokaa,
joka sopii mm. loistavasti
illanistujaisiin
sähköpostilla
osoitteesta: info@
vat ovat::
forssasilentmovie.com.
Lippu10.10.seurassa.
klo 17.00 ja Kurssilla
klo 19.30 tutustumme
hyvässä
myös LähiLounais-Hämeen
Pirtti,
Tamja
voi
ostaa
myös
Forssan
Eläidän keittiön sanastoon ja valmistamme monipuolisen
mela: elokuvat Hakkapeliitat vienkuvien Teatterilta tai Maikattauksen
arabialaisen
keittiön
makuja.
Tervetuloa
ja Kaksi vanhaa
tukkijätkää.
nostoimisto
Synegiasta.

oppimaan arabilaisen keittiön ja ruuanlaiton saloja.
Tarvikkeet maksetaan suoraan opettajalle (n. 10 €).
HUOM. Kurssi ei sisälly työkausimaksuun

110469 NALLEKURSSI
to 18.00 - 21.00
Lamminkulma
KANSALAISOPISTON
KURSSEJA:
8.10. -12.11.2015, 20 t
Koivistontie 59, Hla
Enint.
15 opiskelijaa
Maija
Muhonen
810220
ARABIALAINEN
RUOKAKURSSI
Kurssimaksu 36,00 € Ilm. viim. 5.10.2015
Uutuus!

Paanan koulu,
ke 17.30 - 20.30
Antiikkinallen
valmistaminen on7.10.2015,
kiehtova harrastus.
kotitalousluokka
4t
Nallet
ommellaan
kokonaan käsin.
Turkkinsa
nallet
Asemakuja
1, Jnen
Enint.
10 opiskelijaa
saavat
korkealuokkaisista
mohairkankaista,
silminä
Tuija Pietilä-Estrada
on aidot lasisilmät ja täytteenä Ilm.
jokoviim.
villaa2.10.2015
tai
Kurssimaksu 18,00 €
puulastua. Nämä nallet eivät olekaan leikkikaluja,
vaan ihastuttavia persoonia, jokainen taatusti
Arabialainen
keittiö on yleisnimi
arabimaidentilataan
erilainen.
Ensimmäisellä
kokoontumiskerralla
perinteiselle
ruokakulttuurille.
Arabialainen
keittiö tuo
materiaalit
ja valitaan
kaavat. Mukaan
tarvitset
appelsiininkukan
tuoksun
keittiöön.
Sanotaan,
lyijykynän, silmäneuloja, vahvaa ompelulankaa, että
tuhannen ja ja
yhden
yön loisteessa
syntyy hehkuvaa
nuppineuloja
teräväkärkiset
sakset.
ruokaa, joka sopii mm. loistavasti illanistujaisiin
hyvässä seurassa. Kurssilla tutustumme myös Lähiidän keittiön sanastoon ja valmistamme monipuolisen
110306
KUKKA-ASETELMIA
kattauksen
arabialaisen keittiön makuja. Tervetuloa
oppimaan arabilaisen
keittiön
ja ruuanlaiton
saloja.
Kartanon
koulu
ti 18.00
- 21.00
Tarvikkeet
maksetaan
suoraan
opettajalle
(n.
10 €).
Varsanojantie 97,
20.10.2015, 4 t
HUOM. Kurssi ei sisälly työkausimaksuun
Ypäjä
24.11.2015, 4 t
Marikan Kukkakori
15.3.2016, 4 t
110469
NALLEKURSSI
Kurssimaksu 36.00 € 12.4.2016, 4 t
Enint. 12 opiskelijaa
to 18.00 - 21.00
Lamminkulma
Ilm. viim. 18.10.2015
8.10. -12.11.2015, 20 t
Koivistontie 59, Hla
Kukka-asetelma
-kurssilla
rakennetaan
kukka-asetelEnint. 15 opiskelijaa
Maija Muhonen
miaKurssimaksu
teemoittain. Tule
opettelemaan
kukka-asetelmien
36,00 € Ilm. viim. 5.10.2015
tekoa ja loihdi kukkien kauneutta asetelmissa.
Tarvikkeet maksetaan suoraan opettajalle.
Antiikkinallen valmistaminen on kiehtova harrastus.
Nallet ommellaan kokonaan käsin. Turkkinsa nallet 7
saavat korkealuokkaisista mohairkankaista, silminä
on aidot lasisilmät ja täytteenä joko villaa tai
puulastua. Nämä nallet eivät olekaan leikkikaluja,
vaan ihastuttavia persoonia, jokainen taatusti
erilainen. Ensimmäisellä kokoontumiskerralla tilataan
materiaalit ja valitaan kaavat. Mukaan tarvitset
lyijykynän, silmäneuloja, vahvaa ompelulankaa,
nuppineuloja ja teräväkärkiset sakset.

110306 KUKKA-ASETELMIA
Kartanon koulu
Varsanojantie 97,
Ypäjä
Marikan Kukkakori
Kurssimaksu 36.00 €

Rauhalantie, Ypäjä
la 10.00 - 16.30
Kurssimaksu
41.00 € suIlm.
viim.
19.10.2015
Kirsi
Hämäläinen
10.00
- 16.30
Kurssimaksu
36,00
€ 6.11. -29.11.2015, 17 t
Tarkoitettu
kaikille
sukututkijoille.
Sisältö: sukututkimusohjelman
tulostus,/ 2015
Enint.käyttö,
12 Lokakuu
opiskelijaa
ongelmien ratkaisu ja korjaus.
Vaatimuksena
oma
Ilm. viim.
30.10.2015
kone, johon ladataan ostettava ohjelma. Lisätietoja
opettajalta: erkki.tiensuu@nic.fi
050 3523176.
Valmistetaan
tyttö- ja poikatonttu.tai
Samalla
opitaan
nukenteon perusteet. Infossa tietoa tarvikkeista ja
esivalmisteluista kurssia varten. Infokerta pe 6.11.
Kurssikerrat la ja su 28.–29.11.

Ypäjä
24.11.2015, 4 t
Marikan Kukkakori
15.3.2016, 4 t
Kurssimaksu 36.00 € 12.4.2016, 4 t
Enint. 12 opiskelijaa
Ilm. viim. 18.10.2015

ti 18.00 - 21.00
20.10.2015, 4 t
24.11.2015, 4 t
15.3.2016, 4 t
12.4.2016, 4 t
Enint. 12 opiskelijaa
Ilm. viim. 18.10.2015

Kukka-asetelma -kurssilla rakennetaan kukka-asetelmia teemoittain. Tule opettelemaan kukka-asetelmien
tekoa ja loihdi kukkien kauneutta asetelmissa.
Tarvikkeet maksetaan suoraan opettajalle.
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810210 KASVISRUOKAKURSSI
Humppilan yläaste
Eedenintie 1
Tuija Pietilä-Estrada
Kurssimaksu 18,00 €

Uutuus!

ke 17.30 - 20.30
21.10.2015, 4 t
Enint. 10 opiskelijaa
Ilm. viim. 16.10.2015

Kurssilla tutustumme erilaisiin kasvisruokavalioihin ja
täysipainoisen kasvisruoka-aterian kokoamiseen.
Valmistamme kasvisruokia ja saat mukaasi uusia
makuelämyksiä, kasvisruokaideoita ja reseptejä.
Vaikka et ryhtyisi kasvissyöjäksi, voit kasviksilla
rikastuttaa jokapäiväistä ruokavaliotasi. Kasvisten
käyttöä lisäämällä, lisätään myös terveyttä edistäviä
vaikutuksia. Kasvisruokaa arkeen ja juhlaan,
tavataan kokkailun merkeissä. Aineet maksetaan
suoraan opettajalle (n. 10 €). HUOM. Kurssi ei sisälly
työkausimaksuun.

110455 KIRJANSIDONTA
Lamminkulma
Koivistontie 59, Hla
Tiina Raumolin
Kurssimaksu 36,00 €

pe 23.10. klo 18 - 21
la 24.10. klo 9.30-15
su 25.10.klo 9.30-15
yhteensä 18 t
Enint. 12 opiskelijaa
810210 KASVISRUOKAKURSSI
Uutuus!
Ilm. viim. 19.10.2015
Humppilan yläaste
ke 17.30 - 20.30
Tutustutaan
kirjansidonnan
perustekniikoihin
Eedenintie
1
21.10.2015, 4 tja
materiaaleihin
oman
kiinnostuksen
mukaan.
Sidotaan
Tuija Pietilä-Estrada
Enint.
10 opiskelijaa
uusia
kirjoja,
albumi/
perinteinen
kirja/
koptisidos/
Kurssimaksu 18,00 €
Ilm. viim. 16.10.2015
kortti- tai adressikirja/ japanilaisia sidoksia.
Kansimateriaaliksi
voit tuoda
vanhan
tekstiilin,
Kurssilla tutustumme
erilaisiin
kasvisruokavalioihin
ja
koristepaperia
tai
vaikkapa
vanhasta
nahkatakista
täysipainoisen kasvisruoka-aterian kokoamiseen.
voimme
ideoidakasvisruokia
juuri sinulle kivan
kirjan.
Kurssi
sopii
Valmistamme
ja saat
mukaasi
uusia
vasta-alkajille
ja
kokeneemmille
tekijöille.
Kaikki
makuelämyksiä, kasvisruokaideoita ja reseptejä.
rohkeasti
Opettajallavoit
materiaalia
mitä
Vaikka etkokeilemaan.
ryhtyisi kasvissyöjäksi,
kasviksilla
voit
myös
ostaa.
rikastuttaa jokapäiväistä ruokavaliotasi. Kasvisten
käyttöä lisäämällä, lisätään myös terveyttä edistäviä

130101
SUKUJUTUT
-OHJELMAKURSSI
vaikutuksia.
Kasvisruokaa
arkeen ja juhlaan,
Uutuus!
tavataan kokkailun merkeissä. Aineet maksetaan

suoraan opettajalle (n. 10 €). HUOM. Kurssi ei sisälly
Miinan koulu, atk-lk.
la 9.00 - 16.00
työkausimaksuun.
Koulutie 8, Jokioinen 24.10. -21.11.2015, 24 t
Erkki Tiensuu
110455 KIRJANSIDONTA
Kurssimaksu
41.00 € Ilm. viim. 19.10.2015
Lamminkulma
pe 23.10. klo 18 - 21
Tarkoitettu kaikille sukututkijoille.
Koivistontie 59, Hla
la 24.10. klo 9.30-15
Sisältö: sukututkimusohjelman käyttö, tulostus,
Tiina
Raumolin
suVaatimuksena
25.10.klo 9.30-15
ongelmien ratkaisu ja korjaus.
oma
Kurssimaksu
36,00
€ yhteensä
t
kone,
johon ladataan
ostettava
ohjelma.18Lisätietoja
Enint.
12 opiskelijaa
opettajalta: erkki.tiensuu@nic.fi
tai 050
3523176.
Ilm. viim. 19.10.2015
Tutustutaan kirjansidonnan perustekniikoihin ja
110461
NUKKEKURSSI
materiaaleihin
oman kiinnostuksen mukaan. Sidotaan
uusia
kirjoja, albumi/
perinteinen
koptisidos/
pe 18.00kirja/
- 21.00
Joki-Tammi
Keskuskatu
korttitai
adressikirja/
japanilaisia
sidoksia.
la 10.00 - 15.00
15, Jnen
Kansimateriaaliksi voit tuoda vanhan tekstiilin,
30.10. -28.11.2015, 24 t
Tiina Salmi
koristepaperia tai vaikkapa vanhasta nahkatakista
Enint.
12kirjan.
opiskelijaa
Kurssimaksu
41,00
€
voimme ideoida juuri sinulle kivan
Kurssi sopii
Ilm.
viim.
26.10.2015
vasta-alkajille ja kokeneemmille tekijöille. Kaikki
rohkeasti kokeilemaan. Opettajalla materiaalia mitä
Opetellaan steinernuken valmistus ja toteutetaan
voit myös ostaa.
luonnonmateriaaleista leikittävä, lämmin ja kestävä n.
40 cm nukke lahjaksi lapselle tai omaksi iloksi.
130101 SUKUJUTUT
-OHJELMAKURSSI
Kurssipäivät:
30.10., 13,-14.11.
ja 27.–28.11.

Uutuus!

MiinanTONTTUNUKKE
koulu, atk-lk.
la 9.00 - 16.00 Uutuus!
110425

Koulutie 8, Jokioinen 24.10. -21.11.2015, 24 t
Vanha pappila
pe 17.15 - 18.00
Erkki Tiensuu
Rauhalantie, Ypäjä
la 10.00 - 16.30
Kurssimaksu 41.00 € Ilm. viim. 19.10.2015
Kirsi Hämäläinen
su 10.00 - 16.30
Kurssimaksu
36,00
€ 6.11. -29.11.2015, 17 t
Tarkoitettu
kaikille
sukututkijoille.
Sisältö: sukututkimusohjelman
tulostus,
Enint.käyttö,
12 opiskelijaa
ongelmien ratkaisu ja korjaus.
Vaatimuksena
oma
Ilm. viim.
30.10.2015
kone, johon ladataan ostettava ohjelma. Lisätietoja
Kukka-asetelma -kurssilla rakennetaan kukka-asetel- Valmistetaan
opettajalta: erkki.tiensuu@nic.fi
050 3523176.
tyttö- ja poikatonttu.tai
Samalla
opitaan
mia teemoittain. Tule opettelemaan kukka-asetelmien nukenteon perusteet. Infossa tietoa tarvikkeista ja
tekoa ja loihdi kukkien kauneutta asetelmissa.

JOKILÄÄNIN
KANSALAISOPISTO

p. 03 4182 7402
jokilaanin.kansalaisopisto@jokioinen.fi
www.jokioinen.fi/kansalaisopisto

SYYSTORI

YPÄJÄNKYLÄN SEURAINTALOLLA
lauantaina 17.10.2014 klo 13 – 15
Sadekaan ei haittaa,
koska tori on sisätiloissa.
Myyntiin tulossa:
Käsitöitä
Leivonnaisia
Syksyn satoa
Kirppistavaraa
Ym.		
Varaathan pöytäsi viimeistään 15.10. 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

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.
SPR:n tarkoituksena on edelleen kehittää
Haavin aamujen toimintaa. Tarjolla on kahvia ja voileipiä sekä mukavaa seuraa. Halukkaat voivat tehdä
käsitöitä ja askarrella, toisinaan leivotaan yhdessä.
Lisäksi aamukävijät voivat tehdä ilmaisia löytöjä Haavin takahuoneessa sijaitsevasta kierrätyspisteestä.
SPR toivottaa kaikki vanhat ja uudet kävijät sydämellisesti tervetulleiksi tutustumaan Haaviin ja sen aamuihin keskiviikkoisin ja torstaisin kello 9-11.30.
Syyskauden kekkerit pidetään torstaina 29.10. Tarjolla piirakkaa syksyn sadosta ja vohveleita hillon ja
kerman kera.
Lisätietoja: Satu Leppälahti p. 050 363 0508 tai
Eeva Mikkola p. 050 370 6867.

Mielikki toimii Ypäjällä!
Tervetuloa kahville ja
juttelemaan Veteraanituvalle
torstaisin klo 13-15!
www. mielenterveysyhdistysmielikki.com

Palikkalan hirviseurue
tarjoaa soppatykillisen peuranlihasoppaa alueensa maanomistajille.
Olette tervetulleita lahtivajallemme
osoitteessa Ruokosuontie 148
sunnuntaina 25.10.2015 klo 14–16.
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Sotainvalidien Veljesliiton
Ypäjän osasto ry:n

TUPAILTAPÄIVÄ

JHL-729:n sääntömääräinen

keskiviikkona 21.10.2015 klo 14.00 Veteraanituvalla.
TERVETULOA !

SYYSKOKOUS

Palvelukeskuksen kabinetissa keskiviikkona
14.10.2015 klo 18.00
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
TERVETULOA!

Kulttuuri Puomi järjestää
Maanantaisin klo 19 Kulttuurikävely, lähtö torilta
Kävellään yhdessä pieniä lenkkejä kuulumisten vaihtamisen ja erilaisiin reitteihin tutustumisen merkeissä.
Kaiken kuntoiset tervetuloa, sauvoilla tai ilman!
12.12.2015 Joulumarkkinat Pertunkaaren
urheiluhallilla
Myyjä tai esittelijä, varaa paikkasi nyt! Yhteydenotot
sähköpostitse kulttuuripuomi@gmail.com

YPÄJÄN
VARSANOJAN
KYLÄHISTORIA

Uusi historiateos on
myynnissä hintaan 50 e/kpl.
Ypäjän Kotiseutuyhdistys ry
M. Hietamäki
p. 040 550 9856.

Ypäjän Kotiseutuyhdistys ry.

Ypäjänkylän
Maa- ja kotitalousnaiset

LOKAKUUN TOIMINTAA

Tervetuloa LIINAN PAINANTA -iltapäiviin Seuraintalolla kahtena lauantaina,
3.10. ja 10.10. klo 13.00. Hyödynnämme
vanhoja pöytäliinoja ja teemme niistä kaitaliinoja. Ota
mukaan painamiseen käytettäviä sapluunoita, jos on.
Lähtekäämme yhdessä LOIMAAN TEATTERIIN, sunnuntaina 1.11. klo 17.00 alkavaan esitykseen: Pääkallo Connemarassa. Liput 15 € ja yhteislähtö Seuraintalon pihalta klo 16.15. Ilmoittautumiset viimeistään
25.10 mennessä: Hanna 0400 783 925.

Ypäjän Karjalaisseura Ry tiedottaa

TUPAILTA

tiistaina 13.10.2015 klo 18.00
Osuuspankin kerhohuoneessa. Tervetuloa kahvittelemaan ja katsomaan Lauri Rämön kuvia Muolaan juhlista, niin kirkossa kuin Kartanon koulullakin.
Ypäjän Karjalaisseura ry

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

Lokakuun toimintaa

Päivätilaisuus tiistaina 13.10. klo 14 Veteraanituvalla.

Kirjoittajapiiri kokoontuu Lea Reunasella perjantaina
16.10. klo 13.
Naistenpiiri tiistaina 20.10. klo 14 Veteraanituvalla.

Tarinatupa perjantaina 23.10. klo 13 Veteraanituvalla.

Päiväretki Lehmirantaan perjantaina 27.11.2015.
Ohjelmassa mm.
klo 14.00 Jouluruokailu
klo 16.00 Kauneimmat joululaulut
Matkan hinta 30 € kerätään autossa.
Ilmoittautumiset 25.10. mennessä Mirjamille puh.
0400 797 739.
Lähtö puolenpäivän aikoihin, tarkempi aika ja reitti
marraskuun Ypäjäläisessä.

Kädentaidot- ja valokuvanäyttely lauantaina 24.10.
klo 10–15 Forssassa ent. Jyskin tiloissa, Paimenenkatu 4. Järjestäjinä III-alueen yhdistykset (Forssa,
Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä).
Eläkeliiton Ypäjän yhdistys
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry:n

SYYSKOKOUS
Ypäjän Kirkonkylän
Työväenyhdistys Ry.

SYYSKOKOUS

Villa Emiliassa maanantaina 12.10.2015 klo 18.00.
Kaikki jäsenet TERVETULOA!

tiistaina 10. marraskuuta 2015 klo 13.00 Veteraanituvalla.

Käsitellään sääntömääräiset syyskokoukselle kuuluvat asiat.
Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016.

Valitaan hallituksen jäsenet, puheenjohtaja ja piirikokousedustajat vuodelle 2016.
KAHVITARJOILU. TERVETULOA.

Ypäjän Eteläisen maamiesseuran

Ypäjän Yrittäjät ry:n

VUOSIKOKOUS

Ypäjän Eteläisen maamiesseuran sääntömääräinen
vuosikokous pidetään Veteraanituvalla maanantaina
19.10.2015 klo 19.00.
Ennen varsinaista kokousta Heikki Levomäki ProAgrialta kertoo ajankohtaisia asioita maataloudesta, esim.
tukiin liittyvistä syksyn päivämääristä.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 6 § mukaiset asiat.
Hallitus

sääntömääräinen

SYYSKOKOUS

pidetään keskiviikkona 21.10.2015 klo 19.00 Veteraanituvalla, Perttulantie 7, Ypäjä. Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa.
Hallitus

SPR Ypäjän osasto

Ypäjän Sotaveteraanikerho

kokoontuu Veteraanituvalla
keskiviikkona 14. päivänä lokakuuta
2015 klo 14.00.
Veteraanit, puolisot, veteraanien lesket ja kannattajajäsenet joukolla mukaan vapaamuotoisen yhdessäolon merkeissä.

SYYSKOKOUS
tiistaina 27.10.2015 kello 19.30 kirjaston monitoimitilassa (hallitus kello 19.00).
Esillä sääntöjen määräämät asiat. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

YPÄJÄN MAATALOUSVÄKI LÄHTEE
TEATTERIIN 6.11.2015
Maatalousnaiset, maamiesseurat ja
MTK Lounais-Häme
järjestävät jäsenilleen musiikkiteatterimatkan

ET LÖYDÄ PAREMPAA

Riihimäen teatteri
Tässä musiikkiteatteriesityksessä soivat pianon ja
haitarin lisäksi tutut ja tuntemattomat, uudet ja vanhat
iskelmät ja laulelmat. Säkenöivä Katja Peacock tulkitsee rakastettuja kappaleita ja pohdiskelee ihmissuhteita, rakkautta, työtä ja taidetta eli kaikkea sitä, mitä
elämään kuuluu.
Esitys sisältää kolmen ruokalajin illallisen Scandic Riihimäessä. Illallinen tarjoillaan esityksen lomassa ravintolasalissa. Menu: viikuna-chevresalaattia, pitkään
haudutettua häränpaistia, suklaafondant (ilmoittautumisen yhteydessä muistathan mainita mahdollisista
ruoka-aineallergioista.)
Matkanjäsenhinta 50 euroa, sis. kuljetus, tarjoilut sekä musiikkiteatteriesitys.
Kuljetuksen aikataulu:
Ypäjänkylän seuraintalo
16.45
Perttula, Pysäkin paikka 16.55
Kuusjoki
17.05
Palikkalan Baari
17.15
Sitovat ilmoittautumiset lokakuun 15. päivään mennessä Kaija Suksi 050 516 9302 tai Matti Alanko
050 347 9045.
Maamiesseurat, Maatalousnaiset
ja MTK-Lounais-Häme

Tule mei sakkii, mei kans on nii lustii jotl

JUURET MUOLAASSA

syksyn 2015 seminaari-illat
”Juuret Muolaassa” -seminaari-illat on suunnattu muolaalaisille, heidän jälkeläisilleen ja muille Muolaasta ja
Karjalan Kannaksesta kiinnostuneille.
HUOM. Ensi vuonna on Juuret Muolaassa -seminaarien 15. toimintavuosi. ”Juhlavuonna” paneudutaan monipuolisesti Muolaan vaiheisiin. Kaikki
toiveet ja ideat iltojen ohjelmiksi ovat tervetulleita!
Maanantai 5.10.2015. klo 18.30–20.00
Unto Monosen syntymästä 85 vuotta
Taiteilijan musiikkiin ja toimintaan tutustutaan kuvallisen tallenteen kautta. Esittelijänä Matti Romu (soittanut Monosen orkesterissa), joka kertoo lisäksi muistoja ja tapahtumia.
Maanantai 9.11.2015. klo 18.30–20.00
Muistelmia entisiltä sukupolvilta – muolaalaisten
haastatteluja vuodelta 1976.
FMJ tohtoriopiskelija Pirkko Raitasalo kertoo valmisteilla olevasta väitöstutkimuksestaan.
Maanantai 7.12.2014. klo 18.30–20.00
Muolaalaisten oma pikkujoulu. Joululauluja ja ohjelmaa, yleisön esityksiä.
Joulupuuroa, kahvia, teetä ja leivonnaisia
Tervetuloa klo 17.30 lähtien ”haastelemmaa” ja nauttimaan tarjoilusta (kahvi/ tee, pulla tms.).
Maksu 7 euroa kulujen kattamiseen kerätään ovella.
Seminaarit ovat Helsingin kaupungin Kampin palvelukeskuksessa (os..Salomonkatu 21 B, alakerran ruokasali). Palvelukeskus sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa, Kampin metroaseman lähellä ja Radisson SAS
hotellin viereisessä korttelissa.
Yhteydenotot ja osoitteenmuutokset:
Raija Seppänen
puh. 040 088 9126
s-posti: raijamars@qmail.com
raija.seppanen@mmm.fi
Lauri Rämö
puh. 0400 355 030
s-posti: lauri.ramo@elo.fi
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Yönuokkari!

MANNISTEN KYLÄKERHO
kokoontuu tiistaina 6.10. klo 18.00 Tuottajain tuvalla,
Koskentie 678 Marjo ja Jari Vellingin kutsumana.

Haavissa 9.10. klo 20.00–8.30

Herkut messiin ja kaverin kans kattoon leffaa ja pelaamaan!

Tervetuloa!

järjestäjänä Ypäjän nuorisovaltuusto ja nuorisotoimi
lisätietoja voit kysellä Siljalta silja.haavisto@ypaja.fi

Ps. Hae lupalappu haavista ja palauta viimeistään yönuokkarille tullessa!

VANHUSTENVIIKKO 4.–11.10.2015

Mannerheimin Lastensuojeluliiton
Ypäjän paikallisyhdistyksen

Teemana: Tulevaisuutta rakentamaan

VANHUSTENVIIKON JUHLA

sääntömääräinen

SYYSKOKOUS

ke 7.10.2015 klo 11.00 Seurakuntakodilla

pidetään tiistaina 3.11.2015 klo 18.30 Veteraanituvalla.
Kaipaamme kipeästi uusia jäseniä hallitukseemme,
jotta toimintaa saadaan jatkettua, tulkaahan tutustumaan!
Hallitus kokoontuu klo 18.00.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
MLL hallitus

– Ypäjän kunnan ja seurakunnan tarjoama lounas
– Juhlapuhe kirkkoherra Vesa Parikka
– Päiväkodin lasten esitys
– Musiikkia
Hyvää Vanhustenviikkoa!
Vanhusneuvosto, Ypäjän seurakunta, Ypäjän kunta

Valtakunnallista iäkkäiden ulkoilupäivää
vietetään torstaina 8.10.2015
– Palvelukeskuksen pihapiirissä ulkoilua klo 13–14
– Kahvitarjoilusta vastaa Ypäjänkylän
Maa- ja kotitalousnaiset
– Säävaraus!

Jokioisten-Ypäjän 4H-yhdistys ry:n kotisivuilla

jokioinen-ypaja.4h.fi
tietoa mm. syksyn kerho- ja kurssitoiminnasta,
Ruusu-hevosesta, varainhankinnasta ym.

KIRJASTO

Levän koululla jatkuu kokki-ja askartelukerho
"Marjiksen keittiössä".
Kerho kokoontuu tiistaisin klo 15.15 - 17.15
ajalla 15.09. - 08.12. (ei syyslomalla vk 42).
(Kerho jatkuu keväällä.)
Kerhoa ohjaa Marja-Leena Muuski.
Tarvikemaksut:
jäsenille 20 €/lukuvuosi (tai 10 € syksy ja 10 € kevät),
muille 100 €/lukuvuosi (tai 50 € syksy ja 50 € kevät).

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 (kotisivumme ovat uudistuneet,
käy katsomassa!)
Ypäjän kirjasto löytyy myös Facebookista haulla ”ypäjän kirjasto”.

Ypäjäkylän koululla puuhakerho
(Kerho on tarkoitettu 1. - 6. -luokkalaisille.)
Kerho kokoontuu ainakin syksyn parittoman viikon tiistaina
klo 14.30 - 16.00 ajalla 06.10. - 01.12.
Kerhoa ohjaa Satu Jokinen.
Tarvikemaksua ei peritä jäseniltä, muilta 25 e/lukukausi.
Kerhossa tarjotaan hedelmäinen välipala.

Aukioloajat
ma klo 13–19
ti
klo 13–19
ke klo 13–16
to
klo 13–19
pe klo 13–16
Kuukauden toinen lauantai kello 11–14, lokakuussa
10.10.
Poikkeava aukioloaika pyhäinpäivän aattona perjantaina 30.10 kello 11–14.

********************************
Metallin- ja paperinkeräystä jatketaan
Viljankäsittelylaitoksen pihalla (os. Uotilantie)
lokakuun puolenvälin paikkeille.
Paikan paperinkeräyslaatikkoon mahtuu vielä
sanoma- ja aikauslehtipaperia!
Mikäli keräysastiat ovat viety, niin keräys on päättynyt
eikä sinne ei saa enää jättää tavaraa.

Ikäihmisten palvelupiste

palveluohjauksen päällikkö Marjatta Palojärvi on tavattavissa Ypäjän kunnantalolla sosiaalitoimiston tiloissa ilman ajanvarausta seuraavasti:
Ma 26.10.2015 klo 12–15
Ma 23.11.2015 klo 12–15
Ti 15.12.2015 klo 12–15
Ohjausta ja neuvontaa ikäihmisille mm. hakemusten
teossa ym.

AVOIN PÄIVÄKOTI KIRJASTOLLA
Lokakuussa kerho kokoontuu perjantaisin.
Syyslomaviikolla (viikko 42) ei ole kerhoa.
Mukavan yhdessäolon lisäksi teemme syksyaskarteluja
ja käymme luontoretkellä 9.10. (säävaraus).
Osallistumismaksu 2 € / perhe.
Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja: Aulikki puh: 040 840 3411

YPÄJÄNKYLÄN LAINAUSASEMA

Ypäjänkyläntie 951, 32140 Ypäjä as
puh. 050 562 6301
Aukioloajat
ti
klo 17–19
ke klo 10–12
Kerran kuukaudessa lauantaina kello 10–13, lokakuussa 10.10. Syysaskartelua lapsille kello 10-11.

60 vuotta täyttäneiden uimahallikuljetukset
Ypäjän kunta tarjoaa 60 vuotta täyttäneille ilmaisia kuljetuksia
Pysäkin paikalta Loimaan Vesihoville ja takaisin.
Lokakuussa kuljetukset Pysäkin paikalta
ke 21.10 lähtö klo 11.25
paluu 14.00
to 22.10 lähtö klo 11.25
paluu 14.00
ke 28.10 lähtö klo 11.25
paluu 14.00
to 29.10 lähtö klo 11.25
paluu 14.00
Tiedustelut liikunnanohjaajalta:
050 433 9002, jarno.heino@ypaja.fi

LOKAKUUN NÄYTTELY/SATUVIIKKO

Ella Brigattin ”Sängynaluskansa” -kuvitusnäyttely
5.10. alkaen. Kirjailija esittelee näyttelyä ja kuvakirjojaan maanantaina 19.10. kello 14.

KESÄN LUKUKAMPANJA

Lukukisassa palkittiin eniten lukenut Anna Mäkilä.
Kaikkien osallistujien kesken arvottiin kirjapalkinto,
jonka sai Matilda Hollo.

LUKUPIIRI

Seuraava lukupiiri kokoontuu sunnuntaina 25.10. kello 17–19 pääkirjaston näyttelytilassa, luetaan Andrei
Makinen teoksia.

SENIORSURF

Ypäjän kunta järjestää

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
torstaina 15.10.2015
Lähtö Ypäjän torilta 15.10.2015 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.

Tiistaina 6.10. kello 13–16 SeniorSurf -tapahtuma,
jossa tehdään verkkopalveluita ja tietotekniikkaa tutuksi. Kysy Siskolta vaikkapa Facebookista tai Gmailsähköpostitilin perustamisesta.

AVOIN PÄIVÄKOTI

Avoin päiväkoti perjantaisin kello 9.30–11.30. Tervetuloa mukaan!

TERHOKERHO

MLL:n ja SPR:n Ypäjän osastojen yhteinen kerho kaikenikäisille kirjastossa joka kuukauden viimeisenä
sunnuntaina kello 15–16. Lokakuun kerhossa 25.10.
aiheena vanhat valokuvat ja esineet. Tule sinäkin!

