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Sorat, murskeet, sepelit, multa
Velj. Nuoritalo

0400 533 739, 0400 321 314 • www.vnoy.fi • info@vnoy.fi

Parturi-kampaamo Outi Perho
Katinhännäntie 298, 32140 Ypäjä as. 

Puh. 050 372 1172
www.parturikampaamooutiperho.fi

w w w . p e r i n n e p e l t i . f i
Jani Himanen | 050 521 0489Jani Himanen | 050 521 0489

Haketusta sopivasti
Haketuspalvelu Laaksonen

puh. 0400 823 977

✚  RASKAS KALUSTO
✚  MAATALOUSKALUSTO
✚  KATSASTUSHUOLLOT
✚  ILMASTOINTIHUOLLOT
✚  RENKAAT JA RENGASTYÖT
 HENKILÖ- JA PAKETTIAUTOIHIN

PUHELIN:

045 134 0504

HUOLLOT JA
KORJAUS
VARAOSA- JA 
TARVIKEMYYNTI

WWW.RASKASTEKNIIKKA.FI

JL RASKASTEKNIIKKA OY
UOTILANTIE 14, 32100 YPÄJÄ

Vuokrataan RT-kaksio 68 m2

Ypäjällä. Olohuoneessa  
varaava takka.  

Sauna ja autotalli.
Yhteydenotot 0400 535 315.

PAIKALLISTA 
PIHVINAUDANLIHAA
tulossa myyntiin pe 19.10.
Mullipussi     150 e
Jauheliha      11 e/kg
Paistit   22–25 e/kg
Ulkofile      30 e/kg

Rajoitettu erä! 
040 727 9173 / Iina

 040 752 9665 / Petri
iina.narvanen@suomi24.fi

KUIVAA KOIVUKLAPIA  
kotiin toimitettuna

Tiedustelut Pasi Uusitalo  
puh. 040 709 2482 tai  

pasi.uusitalo@pp.inet.fi.

–

– € €
€ €

1000 €

Pertun Päivät ja Ypäjän Yö 2018

Pertun päivät  
keräsivät jälleen  
paikallisia ja  
ulkopaikka- 
kuntalaisia yhteen.

Juhlimme 1 vuotiasta kukkakauppaa
6.10.2018  klo 9.00 – 15.00

Tarjolla kakkua ja kahvia, arvontaa ym. kivaa!  
Mukana myös Rouva Pyry sekä Katin Nahkapaja.  
Syksyisiä kukkia ja kaikkea ihanaa! Tervetuloa!

KAIKKIIN EMÄMÄSI TILAISUUKSIIN

Aukiloloajat: ark.9–17, la 9–13 • Lepolantie 2, Ypäjä

Tulevista kursseista  
ilmoitamme kaupan ovessa.

Lisää sivuilla 4–5
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Ypäjän seurakunnan 
    toimintaa lokakuussa

Seurakunnan asiat

kirkkoherra  
Vesa Parikka

Seurakunnan asiat

kirkkoherra  
Vesa Parikka

Ypäjäläinen
Ypäjän kunnan ja Ypäjän seu-
rakunnan julkaisema tiedotus-
lehti Ypäjän kunnan asukkaille.

44. vuosikerta.

Lehden suurin vastuu ilmoituk-
sen julkaisemisessa sattunees-
ta 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

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 € / pmm + alv

Yhdistysten ilmoitukset
Maksutta

TILAUSHINNAT
Ypäjän kunnan alueen
osoitteisiin veloituksetta

Tilaukset kotimaahan ja 
ulkomaille

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
Pirkanmaan Lehtipaino Oy

Toukokuun Ypäjäläinen ilmestyy 
torstaina 5.5.2016. Lehteen 
tarkoitettu aineisto on toimitet-
tava kunnantalolle 26.4.2016 
klo 12.00 mennessä.
 
Kesä-heinäkuun 2016 Ypäjäläinen 
ilmestyy 2.6.2016.
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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
email: kunta@ypaja.fi

Päätoimittaja: Maarit Anttila
Toimittaja: Inka Stormi

Sata-Pirkan Painotalo Oy

Sata-Pirkan Painotalo Oy

DIAKONIAPÄIVYSTYS YPÄJÄN  
SEURAKUNTAKODILLA ON
keskiviikkoisin  klo 10.00 – 11.30
sekä torstaisin klo 15.00 – 16.00.
Olen tavoitettavissa myös muulloinkin sovittuina aikoina.

Yhteystietoni on: diakonissa Terhi Hakala-Vappula,
puh. 0450 -553 6362 terhi.hakala-vappula@evl.fi

YPÄJÄNKYLÄN DIAKONIAPIIRI
kokoontuu tiistaina 23.10 klo 12.00

Seuraintalon takkahuoneessa.

KESKIVIIKKORUOKAILUN
Ypäjän seurakuntakodilla keskiviikkoisin klo 11.30

Lounaan hinta on 5,00 €
Tervetuloa toisten seuraan ja nauttimaan  

yhteisestä ateriasta.

KULTAISEN IÄN KERHO 
Kerho kokoontuu parillisten viikkojen torstaipäivinä 

seurakuntakodilla klo 11.00 – 13.00.
Ohjelmassa: alkuhartaus, lounas, 

ohjelma ja lähtökahvit. Tarjoilusta peritään 5.00 €.
Omien työntekijöiden lisäksi kerhossa saattaa käydä  

satunnaisvierailijoita. 
to. 4.10.    Kanttorimme Kaija soittelee ”kaikilla”  

soittopeleillä.
to. 18.10.  Mitä jäi mieleen? Tuomme tuliaisia elokuiselta 

Tammelan Portaan retkeltämme. 
Kerho on avoin kaikille, jotka vain haluatte tulla ja  

päivällä pääsette mukaan.

VANHUSTENVIIKKO 7.10 – 14.10.2018 
SUNNUNTAINA 7.10 VANHUSTEN VIIKON  

MESSU YPÄJÄN KIRKOSSA klo 10.00.
Saarnaa Matias Roto ja Colette Roto laulaa.  

Liturgina toimii Vesa Parikka.
Päivän tekstit lukee Maija-Liisa Pakkanen.

Kanttorina soittelee Kaija Saukkola.
Kirkkokahvit seurakuntakodilla. Tervetuloa!

Tulkaa omin voimin ja tuokaa omanne kirkkoon.
Huolehtikaa myös itsenne ja läheisenne messun jälkeen

iloisille kirkkokahveille seurakuntakodille.

VANHUSTENVIIKON JUHLA ON  
SEURAKUNTAKODILLA

TORSTAINA 11.10 KLO 11.00 – 13.00.
VANHUSENVIIKON TEEMA TÄNÄ VUONNA ON:

ILOA TOIMELIAISUUDESTA
Juhlan avaa Vesa Parikka. Heti juhlan alussa esikoululaiset 
esiintyvät ja tuovat iloa perinteiseen tyyliin. Lounaan jälkeen 
Ypäjän kunnan uusi viestintäsuunnittelija Inka Stormi pitää 
puheen Vanhustenviikon teemasta. Musiikista vastaa Kaija 
Saukkola. Juhlan juontaa Keijo Leppänen ja juhlan päättää 
Terhi Hakala-Vappula. Lähtökahvit nautitaan yhteisen juhla-
hetken päätteeksi. 
Tartu toimeen ja tule katsomaan löytyykö iloa? Tervetuloa!

Syksyn 2018 Ilosanomapiiri 
Ilosanomapiirissä luetaan jonkin Raamatunkohta ja  

jutellaan siitä ja ehkä vähän muustakin. Kokoontumiset 
ovat seurakuntakodissa seuraavina lokakuun tiistai-iltoina 

klo 18: 2.10, 9.10, 16.10, 23.10 ja 30.10.
Seurakunnan ilmoituksista voi katsoa aiheen etukäteen. 

Lukuterveisin Vesa Parikka

klo 18 Ilosanomapiiri 1/5 srk-kodilla Parikka
Ke 3.10.  klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
 klo 13 Palvelukeskushartaus Parikka, Saukkola
To 4.10. klo 11 Kultaisen iän kerho srk-kodilla
 klo 18 Mopohartaus srk-kodila pihalla
Pe 5.10. klo 18 Nuortenilta srk-kodilla
Su 7.10.  klo 10 Messu Parikka, Saukkola. Vanhusten kirkkopyhä Matias Roto saarnaa, 

 Colette Roto laulaa, Maija-Liisa Pakkanen, Terhi Hakala-Vappula.  
Kirkkokahvit srk-kodilla

Ti 9.10. klo 18 Siionin Kannel lauluilta srk-kodilla
 klo 19 Ilosanomapiiri 2/5 srk-kodilla Parikka
Ke 10.10. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
To 11.10.  klo 11 Vanhustenviikon juhla srk-kodilla teema; Iloa Toimeliaisuudesta.  

Eskarilaiset, viestintäsuunnittelija Inka Stormi, Keijo Leppänen juontaa,  
Vesa alkusanat, Terhi päätössanat, lauluryhmä mukana

 klo 18 Laulusiskot srk-kodilla
Pe 12.10. klo 15.30 Veisuu Veljet srk-kodilla
 klo 18 Isoskoulutus srk-kodilla
Su 14.10. klo 10 Messu Pentti Lehto, Eeva Taneli
Ti 16.10. klo 18 Ilosanomapiiri 3/5 srk-kodilla Parikka
Ke 17.10. klo 11.30 keskiviikkoruokailu srk-kodilla
To 18.10. klo 11 Kultaisen iän kerho srk-kodilla
Su 21.10.  klo 14 Vakkakirkko eli Sadonkorjuun Kiitospyhän jumalanpalvelus  

Tuottajaintuvalla, os. Koskentie 678
Ti 23.10. klo 18 Ilosanomapiiri 4/5 srk-kodilla Parikka
Ke 24.10. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
 klo 18 Kirkkovaltuuston kokous srk-kodilla
To 25.10. klo 18 Laulusiskot srk-kodilla
Pe 26.10. klo 15.30 Veisuu Veljet srk-kodilla
 klo 18 Isoskoulutus srk-kodilla
Su 28.10.  klo 10 Sanakirkko Parikka, Saukkola, Rippikoulu 2019 mukana.  

Lähetyspyhä, Päivi Anttila vieraana, lopuksi kirkkokahvit
Ti 30.10. klo 18 Siionin Kannel lauluilta srk-kodilla
 klo 19 Ilosanomapiiri 5/5 srk-kodilla Parikka
Ti 31.10. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
 klo 13 Palvelukeskushartaus, ehtoollinen Parikka, Saukkola

Vakka-kirkko eli
Sadonkorjuun kiitospyhän jumalanpalvelus

Sunnuntaina 21.10.2018 klo 14  
Tuottajain Tuvalla, Koskentie 678. 

Tervetuloa nauttimaan yhdessä syksyn  
sadosta ja yhdessäolosta. 

(HUOM! Kirkossa ei jumalanpalvelusta!)

Seurakunnan työntekijöillä on ollut tapana 
tehdä kerran vuodessa virkistysretki ja opin-
tomatka jonnekin. Tosin viime vuonna se jäi 
tekemättä. Keväällä 2018 työntekijäkoukses-
sa päätettiin tehdä retki 30.8.

Retken suunnittelu annettiin tehtäväksi 
allekirjoittaneelle. Niinpä sitten teinkin sa-
laisen tutkimustyöni, kuuntelin osallistujien 
toiveita ja mahdollisia ilmansuuntia. Vähitel-
len minulle kävi selväksi, että Kultaranta on 
nähty ja Ukko-Pekallakin seilattu. 

Tutkin ja kyselin joka suunnasta myös eri 
vaihtoehtoja. Hyviä vihjeitä ja maistiaisia 
sain myös seurakuntalaisilta, jopa merkki-
päiväkäynniltäkin. Vähitellen minulle selvisi 
mikä on reittI ja osallistujille tein selväksi, 
että tietoa ei minulta tipu ja retki toteutetaan 
”sokkoretkenä.” Lähtö – ja paluuaika vain oli 
työntekijöiden tiedossa. Hovikuljettajankin 
oli tosin hyvä tietää reitti hyvissä ajoin etukä-
teen, että tietää, minne on matka. Retkiaamu 
valkeni kauniina ja raikkaana. Kaikki istuivat 
autossa kuin tatit torstaina 30.8.klo 8.30. Työ-
tovereille annoin vain yhden ohjeen matkan 
aluksi, sanoin, että he voisivat istua autossa 
sillain ihan rennosti, kuin olisivat töissä.

Ensimmäinen kohde oli Karunan kirkko. 
Olin kuullut seurakuntaisilta, että sen ym-
pärillä on kaunis hautausmaa. Kirkon takaa 
avautui sitten upea merinäköala. Mukaan 
otimme termospullon ja eväskorin. Oli kym-
menkahvien aika. Sen jälkeen tutustuimme 
vanhaan ja arvokkaaseen kivikirkkoon mu-
kavan oppaamme saattelemana. Kaija kiipesi 
parvelle ja soitteli meille Bachia sekä Marko 
Hakanpään menevää urkumusiikkia.

Karunasta suuntasimme Hirvensaloon, 
jonne meille oli varattu lounas Syöpäyhdis-

tyksen upeassa Meri-Karina ravintolassa. Sii-
tä siirryimme samalla mäellä olevaan Pyhän 
Henrikin ekumeeniseen taidekappeliin, jonne 
aina mieli halaa. Seuraava suunta olikin 
Aurajoen aalloilla Ruissaloon ja takaisin. 
Aurajoen varrella huutelimme myös kaik-
kien työntekijöiden voimin ”Vesaa!,” hän 
kun seikkaili toisella puolella jokea ja laiva 
lähtikin toiselta puolelta jokkee. Siitä tulikin 
matkan hauskin ja humoristisin juttu, etten 
sanoisi! Paluu-matkalla pysähdyimme vie-
lä Alanteen tilalla Paimiossa, josta saimme 
ostaa tuliaisia kotiväelle. Nyt loppui aika ja 
täytyy vain heittää tämä juttu kaikkien luet-
tavaksi. ”Elämä on ihanaa, kun sen oikein 
oivaltaa, ja kulkee silmin niin kuin joutsen.”

Terhi

Virkistysretki meren syliin

Marraskuun Ypäjäläinen ilmes-
tyy 31.10.2018. Lehteen tar-
koitettu aineisto on toimitettava 
kunnanvirastoon viimeistään 
maanantaina 22.10.2018 klo 
15.00. 
Joulukuun 2018 Ypäjäläinen il-
mestyy 29.11.2018.
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Colette  on syntyään Kame-
runista, nykyisin hän on Suo-
men kansalainen. Hän on So-
meron seurakunnan kirkko-
valtuutettu ja kirkkoneuvoston 
jäsen.

Colette työskentelee ravitse-
mus ja siivoustyöntekijänä Kii-
ruun koulussa. Koulutukseltaan 
hän on suurtalouskokki. Colet-
te tuli Suomeen juhannuksena 
2007 ja sai työluvan. 

Kamerunissa Coletten  isoisä 
oli heimopäällikkö eli kunin-
gas. Näin Colette on prinses-
sa. Hänen sukujuurensa ovat 
Bakongin dynastiasta. Bakon-
gin ruhtinaskunta perustettiin 
1300-luvun puolivälissä ja sa-

ma suku on ollut koko ajan val-
lassa. Perheessä kotona asuvat 
tyttäret Hilary NGANOU 17-v 
ja Elvira NGANOU 15-v ovat 
myös prinsessoja. 

Colette on esiintynyt lau-
lajana eri puolella Suomea 
Hangosta Enontekiölle, Turun 
tuomiokirkosta pieniin rukous-
huoneisiin, Turkuhallista pie-
niin seurojentaloihin. Hän on 
esittänyt afrikkalaista hengel-
listä musiikkia à capella eli siis 
ilman säestystä.

Kirkollinen toiminta 
Kamerunissa

Miehensä rovasti Matiaksen 

mukana hän teki evankeliointi-
matkoja lukuisille paikkakun-
nille. Kun monia uusia seura-
kuntia syntyi, niin hän auttoi 
niitä niiden syntyvaiheessa.

Miehensä Matiaksen opetta-
essa pappeja ja katekeettoja eli 
seurakuntasaarnaajia, Colette 
antoi opetusta näiden vaimoil-
le, jotta koko perheet pystyivät 
työskentelemään seurakuntien 
palveluksessa.

Colette ja Matias Roto ovat 
Ypäjällä sunnuntaina 7.10.2018 
ensin kirkossa klo 10 ja sitten 
kirkkokahvilla.

Vesa Parikka

Colette Roto eli Langueu Nganou Epse Roto Colette Aureole

Jukka Salminen laulatti ypäjäläisiä lapsia

Lastenmusiikin legenda Jukka Salminen vieraili Perttulan kou-
lussa kahdessa konsertissa 12.11.2018. Konsertit järjestivät 
seurakunnan varhaiskasvatus ja nuorisotyö. Konserteissa ope-
teltiin viittomista, vieraita kieliä ja opittiin mitä on olla oma 
itsensä. Lapset lauloivat mukana ja tuttuja lauluja kuunneltiin. 
Erityisesti huomioo herätti savilampaat, jotka Jukka toi mu-
kanaan. 
Seurakunta kiittää kaikkia konsertteihin osallistuneita lapsia. 
Erityisesti haluamme kiittää Ypäjän kuntaa, joka mahdollisti 
nämä konsertit. Kiitokset myös Perttulan koululle. Kiitoksia 
myös Jukka Salmiselle
Jukka lainaten: ”Sinä olet täydellinen juuri sellaisena kuin olet”.

Mopohartaus torstaina 4.10.2018 klo 18

Tervetuloa kaikkia mopoilijat, mopoautoilijat, kevarit,  
mönkijät jne. ajelevat nuoret mukaan mopohartauteen.  

Mopohartauden ideana on saada rauha  
mopoilijoiden ja kuntalaisten välille. 

Hartaus järjestetään Ypäjän seurakuntatalon parkkipaikalla.
Tapahtumassa luvassa pari laulua, siunaus ja 

 kunnanjohtajan tervehdys. 
Tapahtuma alkaa mopokulkueella,  

joka lähtee klo 18 Kartanon koululta, josta mennään  
Ypäjänkylän suuntaan ja käännytään Perttulan risteyksestä 

kohti seurakuntataloa. Tehdään tästä historiallinen tapahtuma. 
Olet sydämellisesti tervetullut tapahtumaan.

PALVELUKESKUKSEN HARTAUDET
SYKSYLLÄ 2018

ke 3.10. Klo 13.00   HOIVAN ja LUKKARIN asukkaille  
Hoivan päiväsalissa

 Klo 13.30  VALKOVUOKKON ja RUUSTINNAN asukkaille
  • Vesa Parikka ja Kaija Saukkola
ke 31.10. Klo 13.00   HOIVAN ja LUKKARIN asukkaille  

Hoivan päiväsalissa
 Klo 13.30  VALKOVUOKKON ja RUUSTINNAN asukkaille
  • EHTOOLLINEN
  • Vesa Parikka ja Kaija Saukkola
ke 28.11. Klo 13.00   HOIVAN asukkaille Hoivan päiväsalissa
 Klo 13.30  VALKOVUOKKON ja RUUSTINNAN asukkaille
 klo 14.00   LUKKARIN asukkaille
  • Terhi Hakala-Vappula ja Kaija Saukkola
ke 5.12.  Klo 13.00   ITSENÄISYYSPÄIVÄJUHLA hoivan päiväsalissa
  •  Juhlapuhe Terhi Hakala-Vappula 
  • Musiikkia Kaija Saukkola ja Veisuuveljet
ke 19.12.  Klo 13.00   Koko talon YHTEINEN HARTAUS  

Ruustinnan päiväsalissa 
  • Vesa Parikka ja Kaija Saukkola

PERHEKIRKKO
MIKKELINPÄIVÄNÄ

30.9.2018 klo 10.00 Ypäjän kirkossa
Ohjelmassa:  

Nuorisotyönohjaajan työhön siunaaminen.
Isosten siunaaminen
Lasten siunaaminen 

Lapset saa ottaa mukaan kirkkoon oman pehmolelun.
Kirkon jälkeen kirkkokahvit/mehut seurakuntakodilla

Tervetuloa kaikki mukaan.

Ypäjäläiset vuoden 1968 rip-
pikoululaiset kokoontuivat 
2.9.2018 Ypäjän kirkkoon, jossa  
kirkkoherra Vesa Parikka toivot-
ti meidät kätellen tervetulleeksi. 
Paikalle oli saapunut 17 entis-
tä rippikoululaista. Kanttorina 
toimi Kaija Saukkola. Saarnan 
aiheena oli kiitollisuus. Kirkon-
menojen jälkeen otimme yhteis-
kuvan kirkon portailla kuten 50 
vuotta sittenkin. Seurassamme 
meillä oli  kunniavieraamme 
silloinen kanttorimme Tapio 
Laurila. Hän oli aloittanut Ypä-
jän seurakunnan kanttorina juuri 
elokuun alussa vuonna 1968.

Seurakuntakodilla toivotim-
me ensin kaikki tervetulleeksi. 
Toisena osiona oli lyhyt katsaus 
vuoden 1968 tapahtumiin. Ky-
seinen vuosihan tunnetaan ns. 
hulluna vuotena, jolloin maail-
manpoliittinen tilanne oli epä-
vakain sitten toisen maailman-
sodan. Urheilurintamalle osui 
olympiavuosi: Grenoblen talvi-
kisat ja Mexico Cityn kesäkisat. 
Suomeen tuli  silloin vielä jopa 
kultaisia mitaleja, muiden mi-
talien ohella. Musiikkipuolella 
singlelistan ykkösinä villitsivät 
Tom Jonesin sekä Tapani Kan-
san esittäminä  versioina kappa-
leet Delilah.

Saamamme rippikouluaikai-
nen nimilista käytiin läpi tiu-
kasti aakkosjärjestystä noudat-
taen, kuten olimme aikanaan 
silloiselta rippipapiltamme 
Roivakselta oppineet. Jokainen 

sai kertoa nykyisen asuinpaik-
kansa, mahdollisesti muuttu-
neen nimensä sekä alan jolla 
oli elämässään toiminut. Kah-
vitarjoilun lomassa muisteltiin 
menneitä tapahtumia valokuvia 
katselllen. Keskustelun aiheita 
tuntui riittävän runsaanlaises-
ti. Kysyttiinpä jopa, milloin on 
seuraava tapaaminen.

Loppuosiossa Laurila ja Pa-
rikka esittivät  yhdessä vielä 
pari musiikkikappaletta, jonka 

jälkeen lauloimme yhteisesti 
Ypäjän virren.

Vuonna 1968  ripille pääsi 
yhteensä 88 nuorta ypäjäläistä, 
näistä Ypäjällä 33 tyttöä  ju-
hannuksena sekä 43 poikaa elo-
kuun lopulla. Loput 12 nuorta 
suorittivat rippikoulunsa muilla 
paikkakunnilla. Haikeudella to-
tesimme joukkomme harventu-
neen ainakin 12 henkilön verran 
kulunen 50 vuoden aikana.
Seurakunta oli tarjonnut käyt-

töömme kokoontumistilan, 
jonne olimme tilanneet Han-
na Ruohoselta kahvituksen . 
Tilaisuuden järjestämisvastuu 
kuuluu nykyään  rippikoulunsa 
50 vuotta sitten käyneiden ryh-
mälle itselleen. Tämänkertaisen 
tapaamisen  järjestelyistä vas-
tasivat  Jari Vainio sekä alle-
kirjoittanut. Kiitokset kaikille 
mukana olleille ja järjestelyissä 
avustaneille.

Esa Mäkinen

Vuoden 1968 rippikoululaisten 50-vuotistapaaminen YPÄJÄN SEURAKUNNAN TULEVAISUUDESTA 
PÄÄTETÄÄN LOKAKUUSSA!

Ypäjän seurakunnan kirkkovaltuusto kokoontuu  
seurakuntakodissa keskiviikkona 24.10.2018 klo 18  

päättämään seurakunnan tulevaisuudesta.
Kaikissa neljässä seurakunnassa (Ypäjä, Jokioinen, Humppi-
la ja Forssa) on kirkkovaltuuston kokous samaan aikaan ja 
aiheena on liitytäänkö yhteen. 
Kirkkovaltuuston kokoukset ovat avoimia, joten kokouksen 
kulkua voi tulla seuraamaan ”lehtereille”.   

Vesa Parikka, kirkkoherra

KIINNOSTAAKO SINUA  
VAPAAEHTOISTYÖ  
PUHELIMESSA?

Kirkon Palveleva puhelin 
tarjoaa päivystäjälle 

– Itsenäisen vapaaehtoistyön n. 3t/kk
– Mahdollisuuden valita itse päivystysillat
– Koulutuksen ja työnohjauksen
– Liittymisen yli 2000 päivystäjän valtakunnalliseen joukkoon
–  Päivystäjiä on kaikkialta seutukunnaltamme, päivystyspisteet 

ovat Forssassa ja Tammelassa 

Päivystäjältä vaaditaan
– Ehdoton vaitiolo
– Halua ja kykyä kuunnella eri elämäntilanteissa olevia soittajia
– Tällä hetkellä tasapainoinen elämäntilanne
– Hakeutumisvaiheessa haastattelu ja koulutus

Jos pohdit,
olisiko tämä sinulle sopiva tapa kulkea lähimmäisen rinnalla,

ota yhteys:
sairaalapastori Anne Mäkelä

050-3373 158
anne.makela(at)evl.fi

Seurakuntavaalit 2018
Seurakuntavaaleja varten Ypäjän seurakunnan kirkkoherran-
virastoon saapui määräaikaan 17.9.2018 mennessä kolmen 
valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjat. Niissä on yhteensä 
15 nimeä eli saman verran kuin valtuustossa on jäseniä. Vaa-
leja ei näin ollen ole tulossa mutta valtuusto on.

Vesa Parikka
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Eläkeliiton Ypäjän yhdistys oli 
mukana omalla panoksellaan 
Pertun päivillä ja Ypäjän yös-
sä. Lauantaiaamuna ensin telt-
takatos pystyyn pankin eteen 
ja grilli kohti Vieterin torita-
pahtumaa. Kun kaikki haluk-
kaat olivat saaneet markkina-
makkaran ostettua, niin kipin 
kapin kohti Ypäjän yön tapah-
tumapaikkaa keskustassa. 

Eläkeliiton tietoa olimme 
saaneet Etelä-Hämeen piiris-
tä esitteiden muodossa. Tätä 
tietoa jaettiin kiinnostuneille. 
Yksi tulonlähde yhdistyksille 
on tietysti arpojen myynti toi-
minnan pyörittämiseen ja sen 
vuoksi oli hankittu arpajais-
palkintoja. Arpoja myytiinkin 
ahkerasti kaikille innokkaille 
tapahtumavieraille. Myös gril-
li oli kuumana ja makkarat ja 
virvokkeet maistuivat.

Uusia jäseniä saimme ta-
pahtuman aikana muutaman. 
Lisää jäseniä yhdistykselle 
kaipailemme edelleen. Elä-
keliiton jäseneksi pääsee 15 

vuotta täyttänyt henkilö. Yh-
distyksen hallitus tekee lopul-
lisen päätöksen jäsenyydestä. 
Retket, kukkaostoksien alen-
nukset paikallisesta kukkaliik-
keestä, Lehmirannan lomakes-
kuksen palvelut ja monet muut 
edut saat hyväksesi kun liityt 
Eläkeliiton Ypäjän yhdistyk-
sen jäseneksi. 

Kuukausitapaamiset ovat 
joka kuukauden toinen tiistai. 
Lisäksi naistenpiiri, tarinatupa 
ja kirjoittaja kerho kokoon-
tuu myös kerran kuukaudessa. 
Ilmoittelemme paikallislehti 
Ypäjäläisessä tapahtumistam-
me.

Seuraava retkemme suun-
tautuukin lokakuun 5. päivä 
Lehmirannan lomakeskuk-
seen. Voit kysellä mahdollisia 
vapautuneita paikkoja vaikka-
pa numerosta 050 3636 624. 
Pikkujouluja vietämme mar-
raskuun loppupuolella Paijan 
Maatilamatkailun areenalla. 
Siitä lisää seuraavassa nume-
rossa.

Eläkeliittolaiset 
Pertunpäivillä

Elokuun Pertun-päivän al-
la hämmästyin ja ilahduin: 
Kotiseutuyhdistyksen edus-
taja otti yhteyttä ja kertoi 
osakseni tulleesta kunniasta. 
Ypäjän Kertuksi nimeämi-
nen oli kunnianosoitus, jo-
ta en koskaan osannut edes 
kuvitella omalle kohdalleni. 
Kovin usein en mene sanat-
tomaksi - nyt kävi niin. Va-
litettavasti aiemmin sovitun 
menon vuoksi en päässyt 
Ypäjälle noutamaan kunnia-
kirjaa ja kukkaseppelettä. 
Ne sain sitten tänne Fors-

saan. Molemmilla on arvoi-
sensa paikka kodissani. Oli-
sin Pertun-päivänä Ypäjällä 
ollut hienossa seurassa, ku-
ten lehtikuvan arvovaltaiset 
herrat osoittivat.
Kiitän sydämellisesti Ko-
tiseutuyhdistystä ja totean 
suuresti arvostavani saa-
maani kunnianosoitusta. 
Kaikille ypäjäläisille toivo-
tan mitä parhainta syksyä ja 
tulevaa talvea. Muistan läm-
möllä Ypäjällä viettämiäni 
40 vuotta.

Liisa Ahti

Arvoisa Ypäjän Kotiseutu- 
yhdistys, hyvät ypäjäläiset

Tänä vuonna Pertun päivien 
tapahtumat alkoivat tiistaina 
21.8. ypäjäläisistä ajan-
kohtaisista aiheista keskustellen 
ja tapahtumat jatkuivat aina 
sunnuntaihin 26.8. 
Kokosimme Ypäjäläiseen kuvia 
Pertun päivien ja Ypäjän Yön 
viikonlopun tunnelmista.

Perjantaina puettiin päälle 
tanssikengät Ypäjänkylällä 
ja kuplapallot Paijalla. 
Kuplapalloturnauksen 
voiton vei FC Ballit 
edellisvuoden tapaan.

Tänä vuonna Verne myi 
Pertun päivillä munkkeja. 
”Kivaa Ypäjällä on leikkiä 

vesisotaa kavereiden kanssa 
pihalla”, Verne kertoi.

Ritva kävi kauppaa Markun kanssa Vieterin takakontti-
kirppiksellä. Ritva on syntyperäinen ypäjäläinen, mutta 
hän on asunut jo yli 50 vuotta muualla: ”Silloin ei ollut 
oppikoulua Ypäjällä, muutin jo 12-vuotiaana Somerolle. 
Nykyään asun Turun seudulla, mutta käyn yhä viikoittain 
Ypäjällä tapaamassa sukulaisiani. Ypäjä vaikuttaa mielestäni 
hyvältä paikalta asua.”

Se iski kuin salama kirkkaalta 
taivaalta! Yllättäen, ilman varoi-
tusta keskellä kirkasta päivää tai 
illalla tai oikeastaan ihan mil-
loin vaan... Mieliteko johonkin 
ruokaan. Kaalilaatikkoa, nyt heti 
eikä viidestoista päivä! Sitä oi-
kein kauan uunissa muhinutta, 
mieluiten Äidin tekemää. 

Jossa on kunnolla kunnon 
jauhelihaa (ei rasiajauhelihaa) ja 
porkkanaa..siirappisen hunnun 
ympäröimänä. Tai kaalikääryleet, 
nuo nyytit, joiden sisään on kät-
ketty liha ja riisi. Niiden val-
mistus kysyy pitkää pinnaa sekä 
sormenpäitä, jotka kestävät kuu-
maa, tässä hommassa poltan aina 
näppini! Iso kattila on myöskin 
plussaa, välttyy monelta lisätyöl-
tä kuten hellan kuuraamiselta. Ja 
maltti on valttia! Kun olet saanut 
rullatut kaalit uuniin asti, kan-
nattaa niitä siellä pitää mieluusti 
yliaikaa sillä silloin tulee paras 
tulos eikä kova työ ole mennyt 
hukkaan.

Ruokahimo iskee juurikin 
silloin kun sitä vähiten odottaa. 
Alkaa ihan vietävästi tehdä mieli 
jotain mitä ei sillä hetkellä var-
masti mistään saa, jotain sellaista 
huttua, jonka valmistukseen me-
nee vähintään puolipäivää, kuten 
hyvin muhinut kaalilaatikko. Tai 
karjalanpaisti ja liharuoat yleen-
säkin. 

Elokuu on elonkorjuun aikaa. 
Kesän mittaan kypsyneet luon-
nonantimet odottavat noukki-
jaansa. Juurekset muhivat mullan 
alla, kaalin kerät mullan päällä, 
mustikat varvuissaan ja sienet 
sadetta odottaen piiloissaan. Puo-
lukka punaposkinen männyn juu-
rella ja herukat pensaissaan. Nyt 
on juuri se aika, kun voi tehdä 
ihania juuresjuttuja vähällä rahal-
la. Lanttua, porkkanaa, selleriä, 
punajuuria, kesäkurpitsaa, sipulia 
ja kaikkea mitä nyt löytyykään, 
pilkotaan pataan ja lihat päälle, 
odotetaan aika kauan ja siinä se 
on: syönti valmis ihanuus! Jälki-
ruoaksi mustikkapiirakkaa!

Ei tarvitse lähteä omaa kasvi-
maata pidemmälle, tai no jos lä-
hikauppaa pidemmälle. Elokuun 
ja syksyn einekset ovat miljoo-
na kertaa parempia kuin sushit 
ja paellat, monesti suomalaisen 
suuhun liian maustettujakin nämä 
etelänihmeet.

Ja on lähituotettua eikä laivo-
jen kuskaamaa säilykemoskaa. 

Ennen vietettiin elonkorjuu 
juhliakin, joissa kiitettiin hyväs-
tä sadosta ja luonnon suomista 
antimista. Pitopöydät notkuivat 
uutta leipää ja uutispuuroa. Lyh-
teitä sidottiin pelloilla ja kuhilaita 
koottiin. 

Rukiin siemenet kylvettiin 
maahan ja toivottiin hyvää satoa 

ensi vuodeksi.
Kun jotain oikein haluaa eikä 

ole valmis tyytymään teollisiin 
tuotoksiin, joutuu tekemään it-
se. Jotta onnistuisi tässä täydel-
lisesti joutuu välillä kokeilemaan 
monta kertaa, että lopputulos on 
mieluinen. Eikä aina kuitenkaan 
onnistu, tappio pitää niellä eikä 
se aina maistu kovin hyvälle. 
Mutta jos ei koskaan yritä ei voi 
koskaan olla omaan tuotokseen 
tyytyväinenkään. Ruokaoppaita 
on jokaiseen lähtöön ja tarpee-
seen. Mitä tänään syötäisiin? Tai 
mastercheffit, jotka kokkaavat il-
man hiussuojaa! Siinä sitä väker-
retään silavasta rullaa ja potusta 
kappaleita kaksi tuntia, lautaselle 
päätyy loppujen lopuksi pikku-
riikkinen käristetty pekonisuikale 
35:llä eri mausteella höystetty-
nä sekä ruokalusikallinen pottu-
muussia! Persiljan tupsake vielä 
lautasen reunalle, bon appetit! Eli 
sama suomeksi ja suomalaisen 
lautaselle mitoitettuna: käristä 
pannulla kylkisiivuja, heitä vet-
tä ja runsaasti suolaa joukkoon, 
hauduta kypsäksi. Kuori ja keitä 
potut, muussaa suolan, voin ja 
maidon kanssa. Syö sen verran 
kuin napa vetää! Kiitos! Hyvää 
oli.

Miksi tehdä ruoan laitosta niin 
vaikeaa? Kerran menin oikeaan 
ravintolaan syömään. Kesti jon-

kun aikaa kun tavasin menua ja 
pähkäilin mille ne hienon nimiset 
annokset maistuvat ja mistä niistä 
saisi vatsansa edes puoliksi täy-
teen... tilasin jonkin lasten jutun 
aikuisten koolla, kun lihapullat 
kuulosti eniten siltä mitä nor-
maalistikin syön. Tuotiin nenän 
eteen pikkuruinen annos vihreää 
perunasosetta(pinaattimuusi) se-
kä kolme kappaletta majoonee-
sisoosissa uivia pyöreitä sattu-
mia! Lähdin hiljaa pois enkä sen 
jälkeen juurikaan ole maistellut 
uusia makuelämyksiä. No kerran 
koetin taas onneani, oli hieno 
nimistä lihaa ja jotain muuta, 
pettymys karvas,o livat liottaneet 
lihan etikassa sekä sen jälkeen 
sokeroineet possuparan! Kiina-
laista, muistelisin. Syömättä jäi. 

Hyvää ruokaa olen saanut 
runsaasti. Kotona, sukulaisissa 
ja monessa muussakin paikassa. 
Sukuni juurilla Savon sydämessä 
kehdataan syödä ylpeästi ja hyvin 
hyvää ruokaa vatsa täyteen, sa-
laatit syödään sitten kotona täällä 
eteläisemmässä suomessa! Onko 
se terveellistä? No ei taatusti ole 
mutta kun kerran maistaa niin 
aina muistaa. Hyvää ruokaa on 
monta sorttia eikä sitä pihistellä 
vaan pirttipöytä notkuen sitä vie-
raille tarjotaan. Lihaa/riistaa sen 
erimuodoissa, kalaa pannulla ja 
kukkona, perunaa ja pottua sekä 

Ei ole läheskään niin nälkä, kun välillä syö!

Pertun Päivät ja Ypäjän Yö  2018
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Ypäjän Kotiseutuyhdistys halu-
si tänä vuonna muistaa Ypäjällä 
vaikuttaneita henkilöitä, hallituk-
sen päätökset olivat yksimielisiä. 
Tämän vuoden Kerttu ja Perttu 
löytyivät Ypäjän ulkopuolelta, 
Kerttu on ypäjäläisten tuttu yli 
40 vuoden ajalta, Perttu on synty-
peräinen ypäjäläinen mutta ollut 
jo pitkään Tampereen suunnalla, 
mutta yhteydet Ypäjään ovat säi-
lyneet.

Vuoden 2018 Kerttu, Liisa 
Ahti, saapui puolisonsa kanssa 
Ypäjälle vuonna 1972, hän aloitti 
yläasteella, nykyisellä Kartanon 
koululla, opettajana aineinaan 
historia, yhteiskuntaoppi, äidin 
kieli, uskonto sekä elämänkatso-
mustieto. 

Liisa Ahti opiskeli Jyväsky-
län yliopistossa viisi vuotta ja 
suoritti maisterin tutkinnon. Hän 
toimi opettajana lähes 40 vuotta, 
joten hän on ehtinyt opettaa paria 
sukupolvea koulussa. Kulttuuriin 
liittyvät asiat ovat olleet läheisiä 
hänelle. Eläkkeelle jäätyään hän 
muutti puolisonsa kanssa Fors-
saan, missä edelleen asuu. Hän 
kirjoittaa Forssan Lehteen muun 
muassa kansan perinteeseen 
liittyvistä aiheista. Liisa Ahti ei 
valitettavasti päässyt julkistamis-
tilaisuuteen, koska hän oli jo rei-
lut pari kuukautta sitten sopinut 
toisen tapaamisen.

Vuoden 2018 Perttu, Viljo 
Rasila, on Ypäjällä syntynyt pit-
käaikainen Tampereen yliopiston 
Suomen historian professori ja 
yliopiston vararehtori. Omien 
sanojensa mukaan hänen koulu-
tuksensa on kansakoulu, kengi-
tyskoulu ja rippikoulu. 

Hän pääsi Yhteiskunnalli-
seen korkeakouluun ja hän on 
ensimmäinen Yhteiskunnallises-
ta korkeakoulusta Tampereella 
väitellyt. Hän teki väitöskirjansa 
v 1961 Suomen torppariliikkees-
tä lähinnä Ypäjän ja Jokiläänin 
alueelta. Väitöskirjan tiimoilta 
hän sai työtarjouksen Tampereen 
yliopistosta. Eläkkeelle hän jäi 
vuonna 1989.

Suomalainen Tiedeakatemia 
palkitsi hänet ensimmäisellä Ei-
no Jutikkalan historiapalkinnolla 
vuonna 2007. Hän on tehnyt lu-
kuisia teoksia, mm. Suomen maa-
talouden historian. Tänä vuonna 
on julkaistu hänen tekemänsä yli 
450 sivuinen teos Suomi 1918, 
kirja on monipuolinen ja runsaa-
seen aineistoon pohjautuva ko-
konaisesitys Suomen valtion ensi 
hetkistä. Hän voitti 1940-luvulla 
hiihtokilpailuissa varuskunnan 
henkilöstönkin ja hänet nimettiin 
Ypäjän hiihtomestariksi v 1948.

Ypäjän Kotiseutuyhdistys on-
nittelee vuoden 2018 Kerttua ja 
Perttua.

Kerttu ja Perttu 2018 Ypäjällä

Kuvassa Viljo Rasila.

Camilla ja Julia myivät äitinsä tekemään hunajaa Ratsuriihen 
ja Kurjenkukan pihalla. ”Ypäjällä on rauhallista ja monipuoliset 
harrastusmahdollisuudet, esimerkiksi Pertunkaaressa, suhteessa 
kunnan kokoon”, tytöt totesivat.

Sirkan aherrus palkittiin Pertun 
päivien torilla: ”Kauppa on 
käynyt hyvin. Leivoin eilen 
kahteen asti yöllä ja jatkoin 
aamukuudelta. Tuoreet sämpylät 
menivät kuin kuumille kiville.”

Tunnelmia Nuorten Yöstä. 
Kuva: Eeva Lehtonen

Sunnuntaina kierrettiin ypäjäläisillä pihoilla. Sirpa Salo esittelee skeittiramppia. Kuvat: Katriina Reijonen

Ypäjän kunnan hevosen Parparan varsa nimettiin Ypäjä 
Pertuksi. Tulevaisuudessa Pertun touhuista voi lukea 
paikallislehdestämme ja kunnan sosiaalisessa mediassa.
Ypäjän kotiseutuyhdistys valitsi vuoden Pertuksi Viljo Rasilan 
ja Kertuksi Liisa Ahdin tunnustuksena kotiseudun edistyksen 
ja kehityksen puolesta tehdystä työstä. Ypäjän Yössä mm. 
tanssittin Eino Grönin tahdittamana, vietettiin Nuorten  
Yötä ja remontoidun Haavin ovet avattiin.

leipiä, piirakoita riisillä ja potul-
la. Päälle kahvit ja pullat!

Terveellisen ruoan merkitys 
on aikojen saatossa merkittävästi 
muuttunut. Luin taannoin koulu-
laisen keittokirjaa vuodelta 1943. 
Kirja on ollut kotitalousopetuk-
sen perusteoksia. Siinä olevas-
sa reseptissä, otsikolla Keksi 
oli seuraavat ainesosat: kaura-
hiutaleita, vettä/maitoa, jauhoa, 
kananmunaa. Aika terveellinen 
resepti vai kuinka? Seuraavan 
sivun reseptissä luettelo on seu-
raavanlainen Terveyskeksi: kau-
rahiutaleita, maitoa, voita, soke-
ria, kananmunaa ja jauhoja. Eli 
edelliseen lisätään voita ja soke-
ria! Ehkäpä silloin on ajateltukin 
terveellisen olevan energiapitoi-
sempaa ruokaa. Keinotekoisesti 
jatkettu ruoka ei voi olla kovin 
terveellistä pidemmän päälle, 
perusraaka-aineilla kyllä pärjää 
ja juuri niillä, joiden koostumusta 
ei turhaan ole muokattu. 

Ypäjän ruokaperinteisiin en 
ole ehtinyt tutustua mutta mais-
tunut on sekin hyvälle mitä olen 
saanut. Jouluruokaa söin vatsani 
ähkyyn asti viime vuonna, pai-
kallisesti nautittuna. Kiitos, hy-
vää oli.

Kouluruoka on Suomessa eri-
tyinen palvelu, josta kukaan ei 
saisi valittaa. Varttuneempi kan-
sa muistaa voipaperiin käärityt 

leipäset ja ohrakryynivellit. Eikä 
jokaisella ollut tätäkään vähää. 
Olkaamme siis kiitollisia ruoka-
lajeista, joita koulumme tarjoaa, 
jokaiselle, joka ikisenä koulu-
päivänä. Itse tykkäsin kyllä kou-
lun ruoista, paitsi pinaattikeitosta 
mutta kaiken muun söin mitä sil-
loin tarjottiin. Eniten ruokailussa 
harmitti ystäväni, joka ei millään 
oppinut kuorimaan perunoita. 
Välitunnille oli aina kova kiire, 
joten asian edistämiseksi kuorin 
hänenkin potut. Ja hernekeitto-
päivänä sain hänen maksamakka-
rasiivut, kun hän ei niistä pitänyt. 
Reilu kauppa!

Minunkin aikana kouluun vie-
tiin eväitä, en enää muista miksi, 
meillä oli kyllä keittiö ja hyvä 
keittäjä. Joskus syötiin pulpe-
teissa, olisikohan ollut keittola 
remontissa… Ruoasta jää mo-
nenmoisia muistoja. 

Ne voivat maistua makealta 
kuin mansikka tai suolasilliltä, 
karvaalta kuin karviaismarja tai 
ei juuri millekään edellä maini-
tuista. Ne tuovat mieleen ilon ja 
surun, riippuen siitä minkälai-
sessa mielentilassa olet makuihin 
tutustunut. 

Pitkään uunissa haudutettu 
kaalilaatikko tuo mieleen äidin, 
se tuoksuu äidille mutta äiti ei 
enää sitä valmista. Se pitää tehdä 
itse. Ja olen onnistunutkin. Teen 
sitä elokuussa sekä jouluherkuk-
si, pitkän kaavan mukaan. 

Love nature, Kurjenkukka

Ei ole läheskään niin nälkä, kun välillä syö!

Ypäjän kunta kiittää 
kaikkia yhteistyötahoja ja  
Pertun päiviin osallistuneita ihmisiä!

 Inka Stormi

Pertun Päivät ja Ypäjän Yö  2018
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SPR:n Ypäjän osaston 
HAAVIN AAMUT 

kaikille ypäjäläisille tarkoitetut avoimen toiminnan aamupäi-
vät jatkuvat keskiviikkoisin ja torstaisin uudistetun Nuorisotila 
Haavin tiloissa. Tule sinäkin mukaan! 

Toivotamme kaikki vanhat ja uudet kävijät sydämellisesti 
tervetulleiksi

Haavin aamuun keskiviikkoisin ja torstaisin kello 9–11.30 
Nuorisotila Haaviin osoitteessa Varsanojantie 8. Tarjolla on 
kahvia ja voileipiä, joskus tuoretta pullaakin, sekä mukavaa 
seuraa. Otamme mielellämme vastaan myös tuote- tai toimin-
nan esittelijöitä!

Lisätietoja:  Satu Leppälahti p. 050 363 0508 tai  
Eeva Mikkola p. 050 370 6867

YPÄJÄN KARJALAISSEURA RY  
TIEDOTTAA

KARJALAN LIITON KESÄJUHLAT 2019 
Karjalaisseurojen Etelä-Hämeen piiri ry järjestää  

kesäjuhlat 14. – 16.6. 2019 Hämeenlinnassa.
Ypäjäläisiä tarvitaan mukaan juhlien järjestelyihin, jos 
haluat tulla mukaan, ota rohkeasti yhteyttä. Sinun ei 
tarvitse olla karjalainen tai seuran jäsen, mutta varmiste-
taan omalta osaltamme juhlien onnistumista. Lähdethän 
mukaan.
Lahjaksi tai ajanvietteeksi:
”Matka Karjalaan” lautapelin avulla tutustut Karjalan pi-
täjiin uudella tavalla (Afrikan tähden tyylinen peli) 25 €.  
”Ko tul se sota” Lauri Kanteen 3-osainen Soitto-
lan kylästä kertova kirja nyt yksissä kansissa 25 €.  
”Näin Muolaa jäi elämään” -kirja 35 €, valittiin vuoden 
2016 parhaaksi karjalaiseksi pitäjäkirjaksi. 
Peliä ja kirjoja saatavana Ypäjän Karjalaisseuralta/ Pek-
ka Moisander puh 0400 260 949.

Venetsialaiset pe 5.10.2018 klo 18.30 
Tuottajain Tuvalla, luvassa karaokea  
Hakamäen Paavon johdolla. Tarjolla 
pientä suolaista ja makeaa. Saunakin 
lämpiää illan aikana. Tervetuloa!

Kyläyhdistyksen avantosaunat  
alkavat su 4.11.2018.   

Huomioi uusi kellonaika 15–18!

Pikkujoulut  la 24.11.,  
siitä tarkemmin seuraavassa  

Ypäjäläisessä. Hakusessa olisi joku,  
joka tulisi pitämään talutusratsastusta 

lapsille pikkujouluun pientä korvausta vastaan. Jos kiinnos-
tuit niin ota yhteyttä Susannaan puh.0503369107.

Ypäjän Reserviläiset ry
syyskokous  
Veteraanituvalla 25.10.2018 klo 19.00.

Puheenjohtaja

Syksy on pyörähtänyt käyn-
tiin luottamushenkilöiden 
arjessa ja varmistamalla ku-
vainnollisesti sadonkorjuuta. 
Syyskuun alussa noin puolet 
valtuutetuista ja toimialojen 
vastuullisia viranhaltijoita is-
tui ”iltakoulua” eli valtuus-
toseminaarissa aloittelemassa 
kunnan ensi vuoden talousar-
vion laatimista ja toiminnan 
suunnittelua. Kuntien tilintar-
kastuksia tekevä Minna Ai-
nasvuori MDI:stä oli kerto-
massa valtuutetuille talouden 
suunnittelusta, ja valtuutetut 
laativat omissa työpajoissaan 
evästyksiä viranhaltijoille ta-
louden suunnitteluun ja talou-
den tasapainottamistoimiin. 
Lähiaikojen usealle kuntalai-
selle näkyviä asioita on mm. 
sivistystoimen keskeisten 

viranhaltijoiden siirtyminen 
eläkkeelle, minkä vuoksi si-
vistyslautakunta on aloittanut 
jo hyvissä ajoin mietinnän toi-
mintamalleista tulevaisuuden 
kouluverkossamme ja käytän-
nön toimissa.

Maakunnan tasolla Kanta-
Hämeen kunnanhallitusten 
puheenjohtajat ovat jatka-
neet tiivistä yhteydenpitoaan. 
Tarkoituksenamme on lisätä 
kuntien luottamushenkilöiden 
vaikuttamismahdollisuuksia. 
Keskustelujen aiheina ovat 
olleet tulevaisuuden tärkeät 
palvelut kuten 8-tähden sai-
raala ja avointa yliopisto-pe-
tusta tarjoavan kesäyliopiston 
tulevaisuus. Maakuntauudis-
tuksen aikatauluun ja onnis-
tumiseen liittyen on patistel-
tu maakuntahallintoa myös 

miettimään vaihtoehtoisia 
ratkaisuja asukkaiden palve-
luiden säilyttämiseksi ja tur-
vaamiseksi.

Seutukunnan asioissa kes-
keisenä on elinvoimaisuus 
elokuussa päättyneen laajan 
koko seutua käsittävän sel-
vitystyön pohjalta. Kunnat 
aloittavat nyt konkreettisia 
toimia itse ja yhdessä tär-
keimmiksi katsomissaan tee-
moissa – tärkeintä on kuntien 
ja seudun oma tekeminen. Tä-
tä varten kunnanvaltuustojen 
ja –hallitusten puheenjohtajat 
kokoontuivat FRUSH –tapah-
tuman yhteydessä seutumme 
vahvuuksien ja kärkien va-
litsemiseksi työn kohteiksi. 
Yksi FRUSH –tapahtuman-
kin keskeisenä teemana ollut 
kiertotalous nostetaan esiin. 

Järkivihreä Forssan seutu 
-teema on kärsinyt inflaa-
tiota, eikä seudustamme ole 
tullut kiertotalouden kärkeä 
kuten oli tarkoitus. Tässä on 
kuitenkin edelleen mahdol-
lisuuksistamme niin yritys-, 
koulutus- kuin tutkimus- ja 
kehitystoiminnankin osalta. 
Meillä Ypäjällä kunta, yrit-
täjät ja Hevosopisto voivat 
ottaa tässä oman osansa esi-
merkiksi ”järkivihreän he-
vostalouden” kehittämisessä. 
Yksi paljon puhuttu seudun 
kehitykseen vaikuttava toimi-
ala on matkailu, jossa myös 
kestävän kehityksen perään 
kuulutetaan.

Kunnat ja seudut tarvit-
sevat erottautumiskykyä toi-
sistaan. Maassamme lähes 
kaikki kunnat mainostavat 

luontoa ja maaseutumaista 
ympäristöä ja idylliä, joten 
meillä on oltava joku muu 
kärki elinvoimaisuutemme ja 
houkuttelevuutemme kehit-
tämisessä. Asumisen trendit 
ovat suuressa muutoksessa, 
ja meidän on tämä huomioi-
tava lisäämällä monipuolisen 
asumisen mahdollisuuksia. 
Tärkeintä on tietenkin työ-
paikkojen syntyminen työssä-
käyntialueelle kohtuulliselle 
etäisyydelle asumisesta. Ypä-
jän rooli tullee olemaan juuri 
enemmänkin asumis- ja har-
rastamisympäristönä. Miksi 
tulla asumaan Ypäjälle?

Positiivista asioista ja vah-
vuuksista viestiminen on tär-
keätä kuntakuvan luomisessa. 
Viestimme teoillamme, joten 
konkreettiset toimet asioiden 

eteenpäin viemiseksi ovat 
tärkeitä. Tässä olemmekin 
jokseenkin onnistuneet – siitä 
kertoo esimerkiksi Finn Der-
byssä kerätty palaute, jonka 
mukaan olemme nuorentu-
neet ja kehittyvä kunta. Li-
säksi viestintämme ja posi-
tiivinen näkyvyytemme ovat 
lisääntyneet. 

Syksyn sadonkorjuut jat-
kuvat vielä konkreettisesti-
kin: peltosadot on jo koko 
lailla saatu kootuksi, samoin 
kotipuutarhojen vaihtelevan 
kokoiset ja laatuiset sadot. 
Metsistä on saatu marjoja, ja 
sienisato odottaa korjaajiaan. 
Sielläkin toteutuva sato tullee 
olemaan odotettua parempi.

Markku Saastamoinen
Kunnanhallituksen  

puheenjohtaja

Yhteisellä asialla

TULEVAA SUUNNITTELEMAAN

Istuen heittävien sarjan mitalistit oikealla voittaja Mandi Kedonperä, toinen Anna-Liisa 
Palonperä ja kolmas Hilkka Helenius.

Ikäihmisten mölkyn heiton kunnanmestaruuskisoista lisäkuvia
Ypäjän kunnan mölkyn heiton mestareita leivottiin 
17.8.2018 palvelukeskuksen piha-alueella. Ypäjäläisen 
toimitukseen saatiin lisää kuvia voittajista julkaistavaksi:

Seisten heittävien sarjan mitalistit oikealla voittaja Markku Ahola, toinen Matti Levomäki ja 
kolmas Aarne Koski.



7Lokakuu / 2018

KAVERIVALMENNUS
esim. Kaveruksille tai pariskunnille

Haluatko parantaa kuntoasi ja keventää oloasi?
Liikkua kaverin kanssa?
Nauttia raikkaasta ilmasta?
Muuttaa elämäntapojasi ja voida hyvin?
Tämä on juuri teille tarkoitettu.
3 kk intensiivinen kaverivalmennus esim. Kavereille, paris-
kunnalle jotka haluavat liikkua yhdessä ja parantaa (työ) hy-
vinvointiaan ja motivoida toinen toisiaan liikunnan ja yhdessä 
olon kautta.

Kaverivalmennus pitää sisällään;
– kuntotestit,
– alku-ja loppumittaukset,
–  henkilökohtainen ruokavaliosuunnitelma sekä kotitreenioh-

jelma kaverin kanssa
– 6 treeniä / 3kk)
– sähköpostitukipalvelu koko valmennuksen ajan

Valmennuksen hinta;  260€ / hlö/ 3kk
Ryhmäliikunnanohjaaja,  
Personal Trainer Annika Määttänen
046-9625976
personal.trainer@ypajanyllatys.fi  

Omatoimiharjoittelu 1 ja 2
Omatoimista lihaskuntoharjoittelua (liikkuvuus, kestävyys ym., EI pallopelejä!)
maanantaisin 17:00 18:30 ja lauantaisin 10:00 11:30
Syyskausi 13.8. –17.12.2018

1 x vko 20€ / jäsen 40€ / ei jäsen
2 x vko 40€  / jäsen 60€ / ei jäsen

03 synt. ja nuoremmat maksu puoleen hintaan!
Vuorovastaavat: Johanna Sirviö ja Elina Kauranen

Aikuisten salibandy
Kuntoliikuntapohjaista pelaamista sisäpelikentällä 03 synt. ja vanhemmille
maanantaisin 19:30 21:00 ja keskiviikkoisin 20:00 21:30
Syyskausi 13.8—19.12.2018

40€ / jäsen
60€ / ei jäsen

Vuorovastaava: Mikko Hokka

Lasten salibandy ( 09  06 synt.)
Kuntoliikuntapohjaisia harjoituksia ja pelaamista sisäpelikentällä
perjantaisin 16:00 17:30
Syyskausi 31.8.—21.12.2018

35€  / jäsen 
 55€  / ei jäsen
Ohjaaja: Aleksanteri Laaksonen

Tenavien salibandy ( 12– 10 synt.)
Kuntoliikuntapohjaisia  harjoituksia ja pelaamista sisäpelikentällä
maanantaisin 18:30 19:30 
Syyskausi 22.8.—18.12.2018

25€ / jäsen  
 45€ / ei jäsen
Ohjaaja: Tiina Stork 

Yllätyksen liikuntatarjontaa Pertunkaaressa

Liikuntatapahtumia

Sulkapallo
Omatoimista sulkapalloa sisäpelikentällä kaikille.(alle 15 vuotiaat 15 vuotta täyttäneen seurassa)

keskiviikkoisin 18:30 20:00
Syyskausi: 15.8.—19.12.2018 

20€ / jäsen
10€ / jäsen 15 v ja nuoremmat
40€ / ei jäsen

Vuorovastaava: Turo Järvelä

Judo
Judo on harrastajamäärältään maailman suurin kamppailulaji. 
Peilisalissa kaikenikäisille.

tiistaisin 18:00 19:30
Syyskausi 24.8.—18.12.2018

15€   / jäsen 
 35€ /  ei jäsen
Ohjaaja: Pertti Helander 
 

Aikuisten lentopallo (päivävuoro)
Kuntoliikuntapohjaista lentopalloa sisäpelikentällä 2003 synt. ja vanhemmat

tiistaisin 10:00 12:00 ja perjantaisin 10:00 12:00
Syyskausi: 23.8.—21.12.2018

20€ / jäsen
40€ / ei jäsen

Vuorovastaava: Pertti Helander 

Aikuisten lentopallo (iltavuoro)
Kuntoliikuntapohjaista lentopalloa sisäpelikentällä 2005 synt. ja vanhemmat
tiistaisin 18:30 20:00
Syyskausi: 28.8.—19.12.2018

20€ / jäsen
40€ / ei jäsen

Vuorovastaava: Pasi Paloposki

Lentopallo E ikäiset  ( 09 08 synt.)
Monipuolista lentopallon harjoittelua sekä pelaamista sisäpeliken-
tällä. Mahdollisuus joukkue toimintaan. Joukkuepelaajan tulee olla 
jäsen.
tiistaisin 17:30 19:00  torstaisin 17:30 19:15
Syyskausi 16.8.2018 alk

40€ / joukkuepelaaja sekä ei jäsenet
30€ / harrastejäsen

Valmentaja: Mirka Kaunisto Vuorentausta

Lentopallo F ikäiset  ( 12 09 synt.)
Monipuolista lentopallon harjoittelua ja pelaamista sisäpelikentällä. Mahdollisuus joukkueen perustamiseen. Joukkuepelaajan tulee olla jäsen.
tiistaisin 16:30 17:30 ja torstaisin 16:30 17:30
Syyskausi 4.9.2018 alk.

30€ / joukkuepelaajat sekä ei jäsenet
25€ / harrastejäsen

Ohjaaja: Mirka Kaunisto Vuorentausta ja Pasi Paloposki

Lentisharkat   ( 12 09 synt.)
Monipuolista harjoittelua sekä pelaamista sisäkentällä.
tiistaisin 16:30 17:30
Syyskausi: 4.9.—12.12..2018

20€ / jäsen
40€ / ei jäsen

Ohjaaja:  Mirka Kaunisto Vuorentausta (+Eve ja Veera)

Lasten urheilukoulu ( 10 06 synt.)
Perusominaisuuksien, kuten nopeuden, kimmoisuuden, lihaskunnon ja 
koordinaation kehittämistä pelien, voimistelun sekä ratojen avulla.
tiistaisin ja perjantaisin 19:00 20:00
Syyskausi: 31.8.—14.12.2018
35€ / jäsen
55€ / ei jäsen
Valmentaja: Elina Kauranen

Yhdistyksen jäsenyys on kaikille avoin, jäsenmaksu 15€ / vuosi. Jäseneksi 
voit liittyä vuorolla, jäsentietolomakkeita saat vuorovastaavalta. Voit liittyä 
myös s-postitse ypajanyllatys@gmail.com. 

  Kertamaksut maksetaan paikan päällä, kausimaksut laskutetaan. Salivuoro– 
ja kausimaksut koostuvat mm tilojen kustannuksista ja ohjaajille maksettavista 
palkkioista. Kausimaksut vaihtelevat, koska osa ohjaajista / vuorovastaavista 
hoitavat tehtäviään vapaaehtoisesti, ilman korvausta. Osa ohjaajista saa kor-
vauksen suorittamastaan liikuntavuorosta. 

  Ypäjän Yllätys ry:n hallitus taas on päättänyt tukea nuorten liikkumista, tästä 
syystä nuorille on alennetut hinnat. 

  Osallistujia ei ole vakuutettu Yllätyksen puolesta, suosittelemme  hen-
kilökohtaisen tapaturmavakuutuksen hankkimista. 

Aikataulujen mahdollisista muutoksista
päivitetään informaatiota Yllätyksen FB sivuille.

Lisätiedot 050 3559 901 / Mirka

Sulkapallo
Omatoimista sulkapalloa sisäpelikentällä kaikille.(alle 15 vuotiaat 15 vuotta täyttäneen seurassa)

keskiviikkoisin 18:30 20:00
Syyskausi: 15.8.—19.12.2018 

20€ / jäsen
10€ / jäsen 15 v ja nuoremmat
40€ / ei jäsen

Vuorovastaava: Turo Järvelä

Judo
Judo on harrastajamäärältään maailman suurin kamppailulaji. 
Peilisalissa kaikenikäisille.

tiistaisin 18:00 19:30
Syyskausi 24.8.—18.12.2018

15€   / jäsen 
 35€ /  ei jäsen
Ohjaaja: Pertti Helander 
 

Aikuisten lentopallo (päivävuoro)
Kuntoliikuntapohjaista lentopalloa sisäpelikentällä 2003 synt. ja vanhemmat

tiistaisin 10:00 12:00 ja perjantaisin 10:00 12:00
Syyskausi: 23.8.—21.12.2018

20€ / jäsen
40€ / ei jäsen

Vuorovastaava: Pertti Helander 

Aikuisten lentopallo (iltavuoro)
Kuntoliikuntapohjaista lentopalloa sisäpelikentällä 2005 synt. ja vanhemmat
tiistaisin 18:30 20:00
Syyskausi: 28.8.—19.12.2018

20€ / jäsen
40€ / ei jäsen

Vuorovastaava: Pasi Paloposki

Ypäjän Demarit ry:n

osaston sääntömääräinen SYYSKOKOUS Ravintola 
Karrinpuomissa maanantaina 15.10.2018 klo 18.00. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat ja toiminnan suun-
nittelua iltapalan lomassa. Tervetuloa!

Hallitus

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry
SYYSKOKOUS 13.11.2018 klo 13.00 Veteraanituvalla.
Käsitellään sääntöjen muutos sekä toimintasuunnitel-
ma ja talousarvio. Tervetuloa!

Hallitus

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

Lokakuun 2018 toimintaa: 
Päiväretki Lehmirantaan 5.10.2018 (lähtö klo 11.00 
seurakuntakodilta). Vielä on muutama vapaa paikka. 
Hinta 40 euroa/henkilö. Soita Sinikka puh.  0500 503 
640 tai Keijo puh. 0400 535 315.
Kuukausitapaaminen tiistaina 9.10.2018 klo 13.00 
Veteraanituvalla. Vieraana Silmäasemalta optikko Eli-
na Meller.
Naistenpiiri tiistaina 16.10.2018 klo 13.00 Veteraa-
nituvalla.
Tarinatupa tiistaina 26.10.2018 klo 13.00 Veteraani-
tuvalla. 
Järjestöpäivä Iittalassa tiistaina 30.10.2018.

Maaseutuväen  
TEATTERIRETKI Riihimäelle

Tervetuloa Riihimäen teatteriin 30.11.2018 seuraa-
maan esitystä Täti ja minä. Esityksen jälkeen ruo-
kailuun vaihtoehtoina on liha tai kala. Lähdemme 
matkaan Katinhännän kautta klo 16.45 seuraintalo klo 
16.50 pysäkin paikka Ypäjä kk klo 17.00, Kuusjoki klo 
17.10, Palikkala klo 17.20.
Retken hinta on 60 euroa, joka kerätään matkalla. 
Ilmoittautumiset 21.10.2018 mennessä Tuija Vaittinen 
ilt.0400538515 tai Matti Alanko 0503479045.
Lämpimästi tervetuloa Ypäjän maa-ja kotitalousseurat 
ja maamiesseurat

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Ypäjän yhdistyksen 
sääntömääräinen syyskokous pidetään 22.10. kello 
18.30 Veteraanituvalla. 
Tervetuloa kaikki yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet!

Ypäjänkylän maa- ja kotitalousnaiset: toiminta lokakuussa
Ruokakurssi ”Maijan maukkaat” maanantaina 22.10.2018 kel-
lo 18 – 21 Ypäjänkylän Seuraintalolla. Osallistumismaksu 10 €. 
Ypäjän eteläiset maa- ja kotitalousnaiset on kutsuttu samalle 
kurssille. 
Kaikkien kurssille tulevien sitovat ilmoittautumiset viimeistään 
14.10.2018 soittamalla tai tekstiviestillä Sari Mäkilälle puh. 
040-747 2402 

MAA- JA
KOTITALOUSNAISET

Ypäjän Yrittäjät ry 

Syyskokous ke 24.10.2018 klo 19.00 Annatien moni-
toimitilassa. Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

Hallitus

TEMPPUJUMPPA
Torstaisin 25.10.2018 alkaen

4–6 v klo 17.00–17.45 

Perttulan koululla

Ohjaajina Noora Hakamäki ja Anna Mäkilä
Järjestää MLL:n Ypäjän yhdistys

Osallistumismaksu:  jäsenet 20€/6 kertaa 
muut 25€/6 kertaa

Ilmoittautumiset:  henna.linnala@hotmail.com 
tai 050 5226282 

 - 729

Sääntömääräinen SYYSKOKOUS
11.10.2018 klo 18.00 ravintola Ratsumestarissa.
Sääntöjen määräämät asiat ja toiminnan suunnittelua.
Tarjolla kevyt iltapala (ilmoita osallistumisesi 5.10. 
mennessä Riinalle 050 3803479) Olet tervetullut! 

Johtokunta
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KIRJASTO
YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO
Hossintie 2, 32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5269 
puh. (02) 7626 5268, 050 5626 301 (kirjastonjohtaja, 
kulttuuriasiat)
sähköposti: ypajan.kirjasto@ypaja.fi
www.ypaja.fi
www.lounakirjastot.fi 
Facebookissa haulla ”Ypäjän kirjasto”.
AUKIOLOAJAT 1.9.–31.5.
ma  klo 13–19
ti  klo 13–19
ke klo 10–16
to klo 13–19
pe klo 10–16
Avoinna lisäksi joka kuukauden toisena ja neljäntenä 
lauantaina kello 11–14,
lokakuussa 13.10. ja 27.10. 
SENIORSURF 
SeniorSurf-päivää vietetään valtakunnallisesti syksyi-
sin Vanhustenviikon tiistaina, tänä vuonna tiistaina 
9.10. SeniorSurf-päivän tarkoituksena on rohkaista 
ikääntyneitä ihmisiä tutustumaan tietotekniikkaan ja 
nettiin. Tule kirjastoon kello 13–17, tutustutaan 
sähköisiin lehtiin ja uudistuvaan verkkokirjastoon.  
Voit ottaa omankin laitteesi mukaan!
ELÄINTEN VIIKKO 4.–10.10.
”Hyvä elämä lemmikille” on tämän vuoden eläinten 
viikon teema.  Pohditaan lemmikkieläinten tarpeita ja 
niihin vastaamista, materiaalia saa kirjastosta.
SATUPÄIVÄ 18.10.
Satupäivänä luetaan, keksitään, kuvitetaan ja värite-
tään satuja yhdessä.  Tapahtumavartteja tasatunnein 
koko kirjaston aukiolon ajan, ensimmäinen kello 13 ja 
viimeinen kello 18.
KIRJASTON TILAJÄRJESTELYT
Perttulan koulun ekaluokkalaiset opiskelevat kirjas-
ton monitoimitilassa kuluvan syksyn ja ensi kevään.  
Iltapäivätoiminta jatkaa yläkerrassa. Perjantaiaamu-
jen avoin perhekerho on muuttanut Haaviin. Seuraava 
näyttely on kirjastossa vasta ensi kesänä ja kokouksia 
voi järjestää vain kirjaston ollessa suljettu. Hiljainen 
huone on käytössä, henkilökunta avaa oven jos halu-
at keskittyä rauhassa.
LIIKUNTAVÄLINEITÄ KIRJASTOSTA
Kahvakuulia, kävelysauvoja, selättimiä, fitness-säk-
kejä, hae lainaan ja kokeile, mikä sopii sinulle! Esillä 
myös liikunta-aiheista kirjallisuutta. 

Tervetuloa kirjastoon!

IKÄIHMISILLE OHJAUSTA JA NEUVONTAA
Palveluohjauksen päällikkö Marjatta Palojärvi tavattavissa 
Ypäjän palvelukeskuksessa Rauhalantie 1
klo 12–15 seuraavina aikoina

ke 3.10.2018
ke 7.11.2018
ke 5.12.2018
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

YPÄJÄN KUNTA JÄRJESTÄÄ 

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
TORSTAINA 11.10.2018

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 Sirén puh. 040 7575 833

As Oy Ypäjän Helorinne
Ypäjän kunta tarjoaa vuokra-asumisen vaihtoehtona myös suo-
sittua osaomistusmallia jos-sa pienellä alkupääomalla voit hank-
kia oman rivitaloasunnon. 

Osaomistusasunnon etuna on monipuolinen rahoitusmalli. Asun-
non voit ostaa myös velat-tomana. Joustava lainoituskäytäntö 
mahdollistaa tulotason ja elämäntilanteen vaihteluiden huomioi-
misen asumisen kustannuksissa.

As Oy Ypäjän Helorinteen rivitalosta on vielä vapaana 60 h– 
m2 kaksio, asuntoon kuuluu myös varasto ja autokatospaik-
ka. Asunnon velaton myyntihinta on 139 200 €, omarahoi-
tusosuus on vähintään 43 000 €. 

Lisätietoja antaa ja asunon esittelystä voit sopia: tekninen johtaja 
Jouko Käkönen, (02) 7626 5241.

Ypäjän kunta

VARHAISKASVATUKSEN
AVOIN PERHEKERHO HAAVISSA

perjantaisin kello 9-11.30
Lokakuussa viihdytään eläinten kanssa

•   5.10.2018 Eläintenviikolla tehdään leikekirja eläimistä
•   12.10.2018 Treffit kirjastolla.  

Eläinaiheista ohjelmaa ja luku-iloa syyslomalle.
•   19.10.2018 EI KERHOA: syysloma
•   26.10.2018 Maatilavierailu. Heikkiläntila (Loimaantie 

163) Makkaranpaistoa
•   keskiviikkona 31.10.2018 Valokuvaus.  

Paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin.
Lisätietoja   Aulikki Lindqvist  

050-3831610. 
Kerhoon ovat tervetulleita perhe-
päivähoitajat, isovanhemmat, isät 
ja äidit lasten kanssa. Osallistumis-
maksu 2 € / perhe, sisältää välipalan.  
Tervetuloa mukaan!

YPÄJÄN YLLÄTYKSEN
TARJOAMAT PT-PALVELUT
Hinnat sisältävät ALV 24 %

1. RUOKAVALIO 70 €
(sis. Ruokapäiväkirjan pito, opastus, lisäravinteet)

2.  KUNTOSALIOHJAUS 60 min  60 €
(sis. Henkilökohtaisen kuntosalitreeniohjelman, opastus)

3. KUNTOSALIOHJELMAN PÄIVITYS 30 €

4. RUOKAVALIO & KUNTOSALI- 
    OHJAUS 60 min 110 €

5. 3KK/6KK/12KK  
   VALMENNUSPAKETIT; 370 € / 650v /1100 €
     (sis. Alku- ja loppumittaukset sekä kuntotestit, salitreenioh-

jelman, ruokavalion, sähköpostitukipalvelu koko valmennus 
paketin ajan, yhteistreenejä/ tapaamisia)

   –  3 kk –  6 tapaamista/treeniä
   –  6 kk – 12 tapaamista/treeniä
   – 12 kk – 16 tapaamista/ treeniä

6 LISÄTAPAAMINEN/TREENI/OHJAUS 50 €
   valmennuspaketin yhteydessä   

7. PORUKALLA KUNTOON- 
    PIENRYHMÄVALMENNUS
     4–6 hlö (sis. Alku-ja loppumittaukset sekä kuntotestit, 

ruokavalio, henkilökohtainen kotitreeniohjelma, 1krt/vko 
tapaaminen/treeni, 

    sähköpostitukipalvelu) 150 €/ hlö / 3kk

8. KAVERIVALMENNUS
     (sis. Alku- ja loppumittaukset, sekä kuntotestit, kotitree-

niohjelman yhdessä kaverin kanssa, henk.koht. ruokava-
lion, sähköpostitukipalvelu koko valmennus paketin ajan,  
6 yhteistreenejä/ tapaamisia)           260 € / hlö/ 3kk

9.  KUNTOSALIOHJAUS RYHMÄLLE 60 min 
(max.8 hlö) 10 € / hlö

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Tiedustelut ja varaukset;    Annika Määttänen 
046-9625976 
personal.trainer@ypajanyllatys.fi

Moukaripörssi 

(yksi heittokierros) 

1.Heikki Uusi-Kölli  173.20 
2.Reijo Suominen   156.15 
3.Juhani Heikkilä   145.10 
4.Jarmo Suominen  138.80 
5.Harri Kuosa       60.35 

Sija Nimi      Seura    Aika 
Miehet 8,5km J 
1. Petteri Urmas     Koski     33,05,2 
2. Pasi Kaunisto     Forssan Puistojuoksijat 36,45,4 
3. Ari Ilola      Tammelan Ryske  37,31,2 
4. Esko Tynkkynen     VSVU    42,04,7 
5. Aleksanteri Laaksonen   Ypäjän Yllätys   42,06,1 
6. Asko Kokkonen     Vampulan Urheilujat  43,20,7 
7. Leevi Ahonen     Ypäjän Yllätys   44,54,2 
8. Niko Ylösmäki     Ypäjän Ratsastajat  47,35,3 
9. Antti Palin           55,14,5 
 
Naiset 8,5km J 
1. Mirjam Tynkkynen    VSVU    42,05,2 
2. Helena Pajula     Ypäjän Yllätys   43,44,7 
3. Mari Kaunisto     Säkylä    48,33,2 
4. Linda Palin          55,15,1 
 
Tytöt 15v  2,3km J 
1. Julia Sten           11,49,4 
 
Tytöt  13v  2,3km J 
1. Veera Vuorentausta    Ypäjän Yllätys   12,27,3 
 
Tytöt  11v  2,3km J 
1. Moona Salonen     Lauttakylän Luja   14,15,5 
2. Milja Alin      Säkylän Urheilijat  17,55,4 
 
Pojat  11v  2,3km J 
1. Tapio Vuorentausta    Ypäjän Yllätys   13,37,7 
2. Aarno Ilola      Tammelan Ryske  13,37,7 
3. Nikolai Frolov     Lops     14,10,9 
4. Topi Alin      Säkylän Urheilijat  17,57,8 
 
Kunto / hölkkäsarja  4,8km J 
1. Mikko Yli-Jaukkari    Loimaan Leisku   20,43,4 
2. Antti Ylösmäki     Ypäjän Ratsastajat  29,13,8 
3. Mirka Kaunisto-Vuorentausta  Ypäjän Yllätys   33,33,0 
4. Mirva Ylösmäki     Ypäjän Ratsastajat  33,33,7 
5. Riitta Martti     Loimaan Jankko   39,25,1 
6.  Markku Laurinen    Mellilän Huovit   39,59,4 
 

Yllätys-juoksun tulokset 25.8.2018 

KUNTOKORTTINSA PALAUTTANEIDEN KESKEN 
ARVONTA ON SUOSINUT SEURAAVIA

(kaksi edellistä kautta):
Vesa Ahde, Kari Järvinen ja Eeva Suvanto

Ritva Järvinen ja Jari-Pekka Salmi 

Kaikki palkinnot,  
uintilahjakortit Loimaan vesihoviin,  

noudettavissa kunnantalon infopisteestä. 

Onnea voittajille!!

Uusia kuntokortteja saatavissa kunnantalon infopistees-
tä, kirjastolta ja vapaa-aikatoimistolta sekä Pertunkaa-
resta. Muistakaa myös palauttaa ne kauden lopussa.

Meneillään oleva kausi vk 36–52, vielä ehdit mukaan!

Seuraava vk 1–17, kesäkausi... 
Liikuntatoimi


