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Haavilanit 2013
Haavilanit järjestettiin kolmatta
vuotta peräkkäin nuorisotilalla,
ja tällä kertaa Ypäjän nuorisovaltuuston järjestämänä.
Lanit ovat sitä, kun joukko
elektroniikasta kiinnostuneita
kokoontuu eri laitteiden kanssa saman katon alle puuhastelemaan lähiverkossa toistensa
kanssa. Tapahtuman koko voi
vaihdella muutamasta osallistujasta jonkun kotona tuhansiin
osallistujiin urheiluhallissa.
Laneja voi viettää monella
tapaa; kaikki yhdessä samaan
peliin keskittyen tai vaikka
vain vaihtaen tietotekniikkatietoja ja -kuulumisia musiikkia
kuunnellen.
Haavin ovet aukesivat kello
15.00 lauantaina juuri syysloman alkajaisiksi. Ovien avautumisesta lähtien innokasta
porukkaa alkoi virrata ovesta
sisään pöytäkoneiden, kannettavien, tablettien ja muiden
mitä moninaisimpien laitteiden
kanssa. Paikallaolijoita oli 14,
mikä on Haavin kokoon nähden varsin hyvin.

Tavanomainen lanien konepaikka: Lanittajien laitteisto on yleensä laadukasta, persoonallista ja näyttävää. Keskellä kuvassa
esimerkiksi pienet sähkörummut!

Järjestys Haavissa pistettiin
hyvin pitkälti uusiksi; mielikuvitusta käyttämällä ja Haavin tilaa sekä pöytiä ja tuoleja
hyödyntämällä tilasta sai vallan mainion paikan kokoontua
viettämään tietokonejuhlia.
Biljardipöytäkin sai roolikseen
palvella TV-tasona. Johdot kesytettiin teippaamalla ne kiinni
lattiaan. Data Haavin ja ulko-

maailman välillä töksähteli
tuntemattomasta syystä, mutta
se paikattiin koneiden välisellä
LAN-yhteydellä, josta kuitenkin yhteisen tietokonetapahtuman ilo syntyy: peliseuran ei
tarvitse löytyä ympäri maapalloa, vaan saman katon alta. Tämän mahdollisti reititin, johon
kaikki laitteet yhdistettiin nettikaapelilla.

Yhdessä pelaamisen lisäksi
lanit ovat hyvä paikka vaihtaa
mielipiteitä ja oppia kaikesta tietotekniikkaan liittyvästä.
Jokainen tietokoneharrastaja
on yleensä jonkin osa-alueen
asiantuntija, ja tietojen vaihto
on mielenkiintoista ja kehittävää.
Iltapäivän kääntyessä illaksi näytöt loivat Haaviin näyttävän, graafisen ilotulituksen.
Kuitenkin kaikki malttoivat
nukkua, ja kaikki sujui muutenkin rauhallisesti. Laneilla
on aina fiksua porukkaa. Ensi
vuonna uusiksi? Edes siihen
ei tarvitse odottaa, vaan laneja järjestävät monet eri tahot,
kuten muiden kuntien nuorisotoimet ja nuorisovaltuustot.
Kaikki tietotekniikasta kiinnostuneet voivat suunnata katseensa kohti 2.11. järjestettävää
reissua Helsingin messukeskukseen, jossa pyörii samaan
aikaan toimintaa sekä talviurheilun että tietotekniikkan ja
äänentoiston esittelyyn liittyen.
Niko, Antero, Jasse

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

www.parturikampaamooutiperho.fi

Sinulle joka haet työtä: Avoin info osuuskunnasta
työllistymismahdollisuutena

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

Ypäjä avoin info: 20.11.2013 klo 16.00 osoitteessa
Ypäjän Kunnan Valtuustosali, Perttulantie 20
• Tietoa työosuuskunnista
• Käytännön kokemuksia osuuskuntatoiminnasta
• Tietoa osuuskuntavalmennuksesta työttömille
(kevät 2014, Forssa)
• Kahvitarjoilu

konsertti

perjantaina 29.11. klo 18.30

Ypäjän kirkossa
Ohjelma 20 euroa.

Alle 15-vuotiaat ilmaiseksi ohjelman ostaneen
aikuisen kanssa. Ohjelmia myös ovelta.
Ennakkomyynti: Perttulan Kukka ja Lahja,
Ypäjän Osuuspankki
ja ypaja.kate@lions.fi
(040-7352427)
Tuotto kokonaisuudessaan paikallisen nuorison hyväksi
Järjestäjänä LC Ypäjä/Kate
yhteistyössä Ypäjän seurakunnan kanssa

Järjestäjä: ”Jokainen on työn arvoinen ESR-projekti”
Lisätietoja: http://www.kiipula.fi/fi/kehittamishankkeet/esr-hankkeet/
jokainen_on_tyon_arvoinen

Lisätiedot: Saara Sopanen puh. 040 4517 787,
saara.sopanen@kiipula.fi

ON MUKAVAN ASUMISEN PAIKKA
KESKUSTATONTTEJA JOKIMAISEMIN, METSÄN
SIIMEKSESSÄ TAI UUDELLA OK-TALOALUEELLA
HINNAT ALKAEN 2250 €

Hevikit toimii Ypäjällä!

SIJOITTAJALLE RIVITALO- JA
PARITALOTONTTEJA
HEVOSTILATONTTEJA
YRITYSTONTTEJA

Avoimet ovet torstaina 7.11.2013
klo 13-15 Veteraanituvalla!

Kysy lisää
02-7626 5241
Käkönen

Tule tutustumaan toimintaamme!
Kahvitarjoilu ja vapaata keskustelua.
Klo 13.30 ja 14.30 mahdollisuus osallistua
ohjattuun rentoutustuokioon (kesto noin 15 minuuttia).
Mielenterveysyhdistys Mielikki toimii Ypäjällä Veteraanituvalla (Perttulantie 7, Ypäjä). Ypäjän ryhmä toimii nimellä Hevikit ja kokoontuu torstaisin
klo 13-15 vaihtamaan kuulumisia ja kahvittelemaan. Ohjaajana toimii Ulla
Salmi, puh. 050-491 2164. Jäsenenä voit osallistua kaikkiin Mielikin ryhmiin, retkiin ja tapahtumiin.Tervetuloa mukaan toimintaamme!

www. mielenterveysyhdistysmielikki.com

Haketusta sopivasti

Haketuspalvelu Laaksonen

puh. 0400 823 977

YPÄJÄN
TAKSI
Puh. (02) 727 1180

www.ypaja.fi

Jäädessäni vapaalle

SUURET KIITOKSET

Ypäjän kunnalle ja työntekijöille!

Risto
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Ypäjän seurakunnan
toimintaa marraskuussa:
pe 1.11.

Ypäjäläinen
Ypäjän kunnan ja Ypäjän seurakunnan julkaisema tiedotuslehti Ypäjän kunnan asukkaille.
41. vuosikerta.
Lehden suurin vastuu ilmoituksen julkaisemisessa sattuneesta virheestä on ilmoituksen
hinta.

la 2.11.

su 3.11.
ti 5.11.

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
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

ke 6.11.

to 7.11.

pe 8.11.
su 10.11.
ti 12.11.
ke 13.11.

to 14.11.
pe 11.11.
su 17.11.
ti 19.11.
ke 20.11.

to 21.11.

pe 22.11.
su 24.11.
ti 26.11.

ke 27.11.

Kirkkoherranvirasto avoinna
ma, ke, to klo 9.00–12.00
ti ja pe suljettu

to 28.11.

Diakoniatoimisto avoinna
ke klo 10–11.30, to klo 15–16
puh. 040 553 6362

pe 29.11.

PAINOPAIKKA
Pirkanmaan Lehtipaino Oy
Joulukuun Ypäjäläinen ilmestyy
sunnuntaina 1.12.2013. Lehteen
tarkoitettu aineisto on toimitettava kunnantalolle 25.11.2013
klo 12.00 mennessä.

Seurakunnan asiat
kirkkoherra
Vesa Rasta

klo 9.30 Perhekerho päiväkerhon tiloissa
klo 18.00 Rukousta paikkakunnan puolesta
Pyhäinpäivä
klo 16.00 Sanajumalanpalvelus; Vesa, Tapio sekä Kirkkokuoro
Jumalanpalveluksen jälkeen tilaisuus uusitulla Karjalaan
jääneiden muistomerkillä ja kirkkokahvit seurakuntakodilla.
Seurakunta tarjoaa Pyhäinpäivänä kirkkokyydin sitä tarvitsevalle!
Ilmoittaudu Tuomas Sirenille, puh. 040 757 5833
klo 10.00 Messu; Vesa ja Tapio
klo 12.00 Diakoniapiiri Ypäjänkylän kirjastossa; mukana Vesa Rasta
klo 16.30 Kokkis-kerho 3. – 6. -luokkalaisille; kahvio + keittiö
klo 18.00 Diakoniatyön vastuuryhmä
klo 10.00 – 11.30 Diakoniapäivystys
klo 11.30 Keskiviikkoruokailu
klo 18.00 – 19.30 Puuhakerho 1. – 3. -luokkalaisille Haavissa
klo 18.00 – 19.30 Partio 4. – 6. -luokkalaisille Partiomajalla
klo 11.00 Kultaisen iän kerho
klo 15.00 – 16.00 Diakoniapäivystys
klo 18.00 Kirkkokuoro kirkossa
klo 19.00 Äijäliikuntaryhmä
klo 9.30 Perhekerho päiväkerhon tiloissa
klo 10.00 Messu; Erkki Vappula, Kaija sekä laulua Kirsti Laaksonen
klo 16.30 Kokkis-kerho 3. – 6. -luokkalaisille; kahvio + keittiö
klo 17.00 Kaiken kansan lauluryhmä
klo 18.30 Lauluilta kaikille
klo 10.00 – 11.30 Diakoniapäivystys
klo 11.30 Keskiviikkoruokailu
klo 13.00 Hartaudet palvelukeskuksessa
klo 13.00Hoiva, klo 13.30 Ruustinna, klo 14.10 Keva-kerho
klo 18.00 Siionin kannel -lauluilta
klo 18.00 Isoskoulutus; Sumppu
klo 15.00 – 16.00 Diakoniapäivystys
klo 18.00 Kirkkokuoro kirkossa
klo 19.00 Äijäliikuntaryhmä
klo 9.30 Perhekerho päiväkerhon tiloissa
klo 10.00 Sanajumalanpalvelus; Vesa, Kaija sekä Kaiken kansan lauluryhmä
klo 16.30 Kokkis-kerho 3. – 6. -luokkalaisille; kahvio + keittiö
klo 10.00 – 11.30 Diakoniapäivystys
klo 11.30 Keskiviikkoruokailu
klo 18.00 – 19.30 Puuhakerho 1. – 3. -luokkalaisille Haavissa
klo 18.00 – 19.30 Partio 4. – 6. -luokkalaisille Partiomajalla
klo 11.00 Kultaisen iän kerho
klo 15.00 – 16.00 Diakoniapäivystys
klo 18.00 Kirkkokuoro kirkossa
klo 19.00 Äijäliikuntaryhmä
klo 18.00 Nuorten ilta; seurakuntakoti
klo 10.00 Messu; Vesa ja Kauko
klo 16.30 Kokkis-kerho 3. – 6. -luokkalaisille; kahvio + keittiö
klo 17.00 Kaiken kansan lauluryhmä
klo 18.00 – 20.00 Askartelu- ja Lauluilta kaikille
katso tarkempi ilmoitus Ypäjäläisestä!
klo 10.00 – 11.30 Diakoniapäivystys
klo 11.30 Keskiviikkoruokailu
klo 13.00 Ehtoollishartaudet palvelukeskuksessa; Vesa ja Kaija
klo 13.00 Hoiva, klo 13.30 Ruustinna, klo 14.10 Keva-kerho
klo 18.00 Isoskoulutus; Sumppu
klo 15.00 – 16.00 Diakoniapäivystys
klo 18.00 Kirkkokuoro kirkossa
klo 19.00 Äijäliikuntaryhmä
klo 9.30 Perhekerho päiväkerhon tiloissa
klo 18.30 Maria Lundin konsertti kirkossa

Tulossa…
su 1.12.	klo 10.00 Adventtikirkko, mukana kirkkokuoro sekä Vanhempainviikon
päätös kirkossa ja kahvit seurakuntakodilla. Seurakunta tarjoaa Adventtikirkkoon
kirkkokyydin sitä tarvitsevalle! Ilmoittaudu Tuomas Sirenille, puh. 040 757 5833.

PYHÄINPÄIVÄ

Rauhan saivat pyhät Herran!
Kuulostaa hyvältä. Mikä tekee
pyhäksi tällaisen tavallisen
heikon ja erehtyvän ihmisen?
Olen tullut kirjoituksia ja itseäni tutkien siihen tulokseen
etten voi tehdä itseäni pyhää eläessäni enkä kuoltuani.
Kuolema ei tee pyhäksi.
Raamatussa pyhiä asioita
olivat jo Vanhassa Testamentissa ilmestysmaja, temppeli
ja sapatti eli lepopäivä. Pyhittymistä edustivat myös uhrit
joita uhrattiin tekojen mukaan.
Uudessa Testamentissa uhria ei sinänsä kumota, mutta
uhri saa aivan toisin merki-

tyksen. Ihminen ei enää uhraa
Jumalaa lepyttääkseen vaan
Jumala uhraa poikansa Jeesuksen, joka nimi tarkoittaa
Jumala pelastaa kansansa. Tämän muutoksen omaksuminen
erottaa kristinuskon kaikista
muista uskonnoista. Pyhäksi
voi siis päätyä armosta ilman
hyvän elämän pistetaulukkoa.
Joulupukki on kilteille lapsille, Jeesus meille läpituhmille!
Siis Jeesus pyhittää!
Pyhäinpäivä sijoittuu vuoden pimeimpään aikaan. On
tapana sytyttää kynttilöitä
ja muistella poisnukkuneita omaisia. Kynttilän liekki

edustaa iankaikkisen elämän
toivoa. Pienikin uskon liekki
valaisee pimeässä jos sellainen sattuu olemaan. Siksi juuri kynttilä on vahva symboli
elämän valosta tässä kuoleman maailmassa. Pyhäinpäivänä kokoonnutaan kirkkoihin
ja luetaan rukouksin, kynttilät
sytyttäen vuoden aikana poisnukkuneiden nimet. Tähän
sisältyköön lohtu omaisensa
menettäneille ja myös jälleennäkemisen & taivaskaipuun
täyttymisen toivo Kristuksessa!
Siunattua pyhäinpäivää!
Vesa Rasta

Diakoniatyö
Diakoniatoimistossa päivystys
ke klo 10–11.30 ja to klo 15–16.
Diakonia voit tulla tapaamaan
sopimuksen mukaan muulloinkin tai pyytää kotikäynnille.
Diakonin kanssa voit keskustella luottamuksellisesti mieltäsi painavista asioista.
Diakoni Hanna Hakala yhteystiedot puh. 040 553 6362,
s-posti: etunimi.sukunimi@evl.fi
Seurakuntaa antaa jouluna lahjakortteja vähävaraisille. Joululahjakorttihakemuksia voi noutaa diakoniatoimistosta
(seurakuntakodissa) tai kirkkoherranvirastosta (Siwan vieressä). Hakemukset pitää palauttaa viimeistään 22.11.2013
diakoniatoimistoon tai kirkkoherranvirastoon.
Joululahjakeräys lapsille ja nuorille on käynnissä. Katso tarkempi ilmoitus tästä lehdestä.
Vähävaraisille tarkoitettuja EU-elintarvikkeita voi tulla hakemaan päivystysaikoina tai voi soittaa ja sovitaan aika. Muista
ottaa oma kassi mukaan!

Tule mukaan kaikille avoimeen adventin

ASKARTELU- JA LAULUILTAAN
ti 26.11. klo 18–20 seurakuntakotiin.
Voit tulla mukaan sellaiseksi ajaksi,
kuin sinulle sopii.
Voit askarrella itsellesi tai
seurakunnan käyttöön.
Tarvikkeet on valmiina. Glögi- ja piparitarjoilu.

Tavaralahjoja
lapsille ja nuorille
Joululahjakeräys käynnissä marraskuun ajan
Vaikka lahja ei joulua tee, se
antaa ilon ja lämmittää mieltä. Ypäjällä joululahjoituksia
saavat perheet, joiden tarve on
perusturvan tiedossa. Perheitä
on noin 20–30. Lahjoja jaetaan
perusturvan kautta vuosittain
noin viidellekymmenelle lapselle tai nuorelle. Ypäjän seurakunnan diakoni jakaa osan
lahjoituksista hänen tiedossaan
oleville perheille.
– Perusturvassa perheiden
tarpeet tulevat hyvin tietoon.
Monille perheille jouluruoan ja
lahjojen hankkiminen voi olla
lähes ylivoimaista. Etenkin pitkäaikaisilla toimentulotukiasiakkailla tai pienituloisilla yksinhuoltajilla ei ole mahdollisuutta mihinkään ylimääräisiin
hankintoihin edes jouluna, sosiaaliohjaaja Ulla Laine kertoo.
Keräysten ja lahjoitusten
ansiosta ypäjäläisille lapsille ja
nuorille saadaan järjestymään
hieman valoisampi joulu.
– Toivomme, että jokainen
lapsi ja nuori saa viettää ennen kaikkea lämminhenkisen
yhdessäolon perhejuhlan. Materia ei ole joulujuhlan tärkein
osa-alue, mutta on antoisaa olla mukana varmistamassa, ettei
kukaan lapsi tai nuori jää vaille
joululahjaa tai perinteisiä jouluherkkuja.
Ypäjän perusturva ja Ypäjän
seurakunta ovat järjestäneet

Pois

yhteistyönä joululahjakeräyksen vähävaraisten perheiden
lapsille ja nuorille vuodesta
2011 alkaen. Keräykseen tekevät lahjoituksia ypäjäläiset
yksityishenkilöt. Toki myös
yritysten lahjoitukset ovat tervetulleita. Rahaa ei tässä joululahjakeräyksessä vastaanoteta.
Keräyspisteinä ovat seurakuntakoti, kunnantalon keskustoimisto, kunnan pääkirjasto ja Ypäjänkylän lainausasema. Seurakunnan diakoni
ja perusturvaosaston työntekijät jakavat lahjat perheisiin.
Keräykseen voi tänä vuonna
osallistua marraskuun ajan.
Ahkerat neulojat ovat lahjoittaneet joululahjakeräykseen esimerkiksi lämpimiä villasukkia,
lapasia ja kaulahuiveja.
– Lisäksi olemme saaneet
jaettavaksi runsaasti tavaralahjoja kuten leluja, pelejä,
kirjoja, askartelutarvikkeita,
hygieniatuotteita, vaatteita,
makeisia sekä myös 10–20
euron lahjakortteja elokuviin,
pikaruokaloihin tai erilaisiin
myymälöihin, Laine kertoo.
Ypäjän perusturva on saanut
lahjoituksia myös Forssan
Seudun Nuorkauppakamarin
järjestämän Joulupuu-keräyksen kautta. Viime vuonna LC
Ypäjä lahjoitti 50 euron lahjakortteja jouluruoan ostamista
varten.

Pysyväksi humaltunut ajatus
kuolema ei huoli
elämä ei päästä
Haluan pois
anna anteeksi syntini
ja sitten
Keijo Wääri
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TRILOGIA
Keskiaikainen kirjailija Dante Alighieri kirjoitti joskus
1200-luvulla trilogian, jossa
kerrottiin taivaasta, kiirastulesta ja helvetistä. Nykypäivään
peilaten käyn nämä läpi järjestyksessä sielunhoidollisesti
päättäen taivaaseen:

Helvetti

Viime viikoilla huomiotani
herätti Forssan seudulla käyty
mainoskampanja joka perustui
Juho K. Juntusen sarjakuvaan
Manala (= Forssa). Sarjakuvassa demoniset hahmot seikkailevat Forssan seudulla. Kaikesta
huumorihakuisuudestaan huolimatta kampanja oli mielestäni ja yleensä kristityn näkökulmasta (?) mauton! En koe
olevani huumorintajuton tienposkessa narisija, mutta jotkut
asiat menevät yli! Tämä on yksi niistä. Itse en halua helvettiin
ja uskon sen olemassaoloon
konkreettisesti. Jeesus kun
puhuu tästä itse. Kuitenkaan
tahtomatta kenenkään sinne
joutuvan. Meille ei ole annettu
valtaa ketään sinne toivottaa,
mutta on annettu tehtävä kutsua ihmisiä pois helvetin teiltä!
Helvetti-käsite perustuu
Raamatun sanaan gehenna- kreikan kielestä, jolla tarkoitetaan kuoleman laaksoa,
paikkaa jossa oli ainakin siihen aikaan niin kuuma että ihmiset ja eläimet korventuivat.
Tuossa oikeasti maan päällä
olevassa paikassa, kuolleiksi
luiksi kituen. Tämä oli kielikuva jota Jeesus käytti siten
että hengellinen helvetti on

vielä pahempaa ja iankaikkista. Myös manala ja tuonela
ovat sittemmin kansankielessä
saaneet sijaa. Helvettiä joku
myös muistaa suullisesti esim.
lyötyään vasaralla sormeensa.
Helvetin voi välttää Raamatun
mukaan uskomalla Jeesukseen
Kristukseen, pelastaja, esirukoilijana & syntien sovittajana.
Jeesus puhuu paikasta jossa
”tuli ei ikinä sammu ja mato
ei koskaan kuole.” Helvetti on
Johanneksen ilmestyksen mukaisesti tarkoitettu saatanan ja
enkeleidensä säilytys paikaksi,
josta ei ole paluuta. Saatanan
juoni on houkutella ihmiset
uskomaan että Jeesus ei olisi
pelastaja ja ettei persoonallista
pahaa tahi helvettiä ole! Tätä
ajatusta vastaan on Raamatun,
Lutherin ja alkuseurakunnan
mukaan saarnattava. Lisätietoa
saa esim. Martti Lutherin värikkäistä kirjoituksista!

Kiirastuli

Kiirastuli on katolisessa teologiassa tullut ikään kuin välimallin vankilaksi taivaan ja
helvetin välille. Paikka on kuin
helvetti tai sama kuin helvetti,
mutta tuomio olisi määräaikainen ja perustuu Paavalin
sanoihin; ”jotkut heistä pelastuvat kuten tulen läpi”. Luther
hylkäsi kiirastuliopin, koska
varhaisessa seurakunnassa,
juutalaisessa teologiassa ei ole
viittauksia tähän. Tietenkin
katolisten filosofien argumentaatio on vahvaa. Esimerkiksi
kirkkoisä Origenes kolmannella vuosisadalla esitti apo-

kastasis-opin, jonka mukaan
kaikki pelastuvat kärsittyään
lähes iankaikkisuuden. Tästä
myös Dante ilmeisesti ammensi kaunokirjallisella puolella.
Luterilainen kirkko ei opeta
kiirastulioppia. Nykyään toimivista kristillisistä kirkoista ilmeisimmin kiirastuliopin
on jossain määrin omaksunut
Adventtikirkko, joka tunnetaan selkeistä ja tiukoistakin
opeista, terveestä ja puhtaasta
elämäntavasta sekä lauantaisin
vietetystä pyhäpäivästä.
Opin vaarana on Lutherin
opin mukaan se, että ihmiset
tuudittautuvat väärään turvallisuuteen ilman Jeesuksen armoa, kun joka tapauksessa voi
pelastua. Lisäksi Luther tunnetusti vastusti keskiajalla yleistyneitä pelastusosakkeita eli
aneita, joilla saattoi myyjien
mukaan lyhentää kiirastuliaikaansa. Uskolla on siis tosiaan
jymäytetty. Luther halusikin
rehellisen, uudistuneen ja huijareista putsatun katolisen kirkon. Ei siis halunnut erillistä
luterilaista kirkkoa. Kirkonkirousmääräykset paavin taholta
johtivat Lutherin läheisimmän
oppilaan Philip Melanchtonin
johdolla laatimaan tunnustuskirjat ja Lutherin kuoltua
syntyi luterilainen kirkko protestiksi uskon vääristymiselle
pois Raamatun opista. Samalla
protestantit, myös muut kuin
Luther, luopuivat ja irtisanoutuivat kiirastuliopista!

Taivas

Taivas on paikka joka käsitteellisesti kuvaa läheisintä
mahdollista yhteyttä Jumalaan
ilman esteitä. Ihminen todetaan kristinuskossa niin pahak-

si luonteeltaan, että ilman yhtään pahaa tekoakaan ihminen
on jo tuomittu pois taivaasta.
”Uskon ja kasteen” tai ”kasteen ja uskon” kautta, niin kuin
järjestys eri evankeliumeissa
vaihtelee, on ihminen Jeesuksen mukaan pelastuva.
Siksi Lutherin ja ”vanhojen”
kirkkojen mukaan jo lapsikin
kastetaan Jumalan yhteyteen
pois ihmiskunnan perisynnin
otteesta. Jumalan puolelta kasteessa siis kaikki on kunnossa
kastetulla. Kastetun tulee ”sydämessään uskoa ja suullaan
tunnustaa” uskonsa Jeesuksen
sanojen mukaan jotta pelastuisi. ”Jumalan teko on, että uskotte minuun”, sanoo Jeesus
oppilailleen.
Taivas on paikka jossa maksimaalinen hyvyys, ilo ja rauha
vallitsevat. Paikka, jonne varmaankin jokainen rehellisesti
asiaa ajatteleva haluaa ennemmin kuin helvettiin tai kiirastuleen. Jeesus on tehnyt tämän
Häneen uskoville mahdolliseksi ”yksin uskosta, yksin armosta” Martti Lutheria lainaten.

Loppupäätelmä?

Uskovaisia on ehkä aiheestakin kritisoitu siitä, että juuri
”meidän porukassa” pelastuu!
Kun siis mietimme ihmisten
kohtaloita kuoleman jälkeen
Raamattu itse asiassa kieltää
tuomitsemasta ketään mihinkään paikkaan. Luther miettii
asiaa: ”Keitä taivaassa on? …
ehkä siellä on monia, joita en
olisi sinne ikinä odottanut, ehkä monia, joita odotin, puuttuu? Suurin Jumalan ihme on,
että itse olen siellä!”

Onni

En kirjoita sinua runooni
ääneni asuu minussa
nojaan onneeni
ja onnistun
kukaties

Keijo Wääri

Vesa Rasta

Koulunkäyntiä Somerolla Unto Monosen aikaan
Maankuulu Joel Viikin Someron
yhteiskoulu, opinsauna, tarjosi
1950- ja 1960-luvulla aineistoa esperantoa ja puutarhaoppia
myöten. Omilla luokillani ikähaitari oli suuri, viisi kuusikin
vuotta. Muistan miten isommat
pojat, armeijan kutsuntoja lähestyvät, tiettyinä aamuina hartaasti
haukottelivat sillä aikaa kun me
nuoremmat aloittelimme oppitunnin seuraamista. Kyllä syyt
väsymisoireisiin minullekin selvisivät: pojat olivat olleet tansseja soittamassa Unto Monosen
keikalla ja miksei myös muitten
soittajien seurassa. Mutta sainpahan kerran tunnilla nukahtamisesta moitteen legendaariselta
kotiseutuneuvos Tapio Horilalta. ”Onko Ristokin liittynyt
tanssiorkesteriin kun niin kovasti nukahtelee?” Vastasin reippaasti, että se ei ole syy vaan
kävin illalla sodassa, kun alaikäisenä änkesin Tuntematonta
sotilasta katsomaan. En saanut
yöllä unta. Taisi suurin syys olla
naisihmisen raivokohtaus kotimatkalla bussilla, kun miesten
piti mennä naista rauhoittamaan.
”Lahtarien syytä”, huusi nainen.
Ja minä vielä kysymään: mikä
on lahtari. Käskettiin minun pitää suuni kiinni. ”No, sen kyllä
ymmärtää että sodassa tulee univajetta, sanoi Horila, Suomen
opettajamme, ja tunti jatkui.
Tango Satumaa sai suosiota
ja mopoikään päästyäni tehtiin
jokunen reissu Havuharjulle,
jopa kerran Ämyrille ja Lautelankylän viereiselle Hirvelän
Huvinummelle. Ainoan kerran
olen istunut moottoripyörän ta-

kana, kun eräs pyysi kyytiin ja
kovalla vauhdilla ajettiin santateitä ja ihmeeksi päädyttiin aina
Rautelan tanssilavalle saakka.
Vuosi lienee ollut 1958. No,
siellähän Satumaa soi. Mutta
mielessäni oli vain, että pääsisi
hengissä takaisin kotiin. Taisi
olla jo niin myöhä, että lippua
ei enää kysytty ja minäpä pääsin omalla tyylilläni tanssimaan
sitä Satumaata. Ja sitä seurasi
joitakin muita kappaleita. Joku
tunnisti minut ja vanhemmilleni
ihmeteltiin että kuinkas se Rauhalinnan poika tanssimaan oli
ruvennut: seurakunnan nuorten
toiminnoissa mukana oleva. Eikös se tanssi ollut syntiä. Minulla oli heti vastaus valmiina: ei
ehtinyt sitä syntiä edes ajattelemaan kun liikunnan aikana hiki
tuppasi pintaan ja mielessä oli
kotimatka. ”Kunpa saisi pitää
sen henkirievun.” Paluumatka
hämärässä suviyössä jäi sitten
viimeiseksi kerraksi moottoripyörän kyydissä ja päätös on
pitänyt. Siihen aikaan onnettomuuksia sattui santaisilla teillä
koska ajonopeus teiden kuntoon
nähden oli liian suuri.
Kesäiset poikien ja nuorten
leirit 1960-luvun alkupuolella
kuuluivat ohjelmistooni. Nykyisen Hovimäen leirintäalueella leireiltiin ja myös Hirsjärven vanhan koulun alueella.
Itse sain olla isosena silloisten
nuorisotyöntekijöiden Oivan
Lindenin (kunta) ja Tauno Hentilän (seurakunta) apuna. Eräänä
elokuisena iltana leikittiin lipunryöstöä. Taisi olla jo liian hämärää kun eräs poika juoksi päin

kallion kielekettä. Tajuntansa
jollakin tavalla menettänyttä
lähdettiin viemään Someron
sairaalaan ja perille tultuamme
poika hieman virkosi ja jäimme
odotushuoneeseen odottamaan
lääkäri Jonkkaa. Kuinka ollakaan väkeä alkoi lapata: jostakin
tanssilavalta tuotiin puukotettua,
ja joku oli ajanut ojaan kun pyörä oli alkanut vikuroida, joku
oli saanut tällin lehmän potkaisemana ja taisi olla muitakin.
Onpas ruuhkaa, totesi lääkäri ja
leiripoika otettiin tarkkailuun ja
puukotettu ensimmäiseksi hoitopöydälle. Pääsimme takaisin
leirille. Samaisten Someron ohjaajien kanssa 1964 sain tehdä
Kuusamon Karhunkierroksen,
mikä reissu aiheutti minussa
ihastukseni ainakin sataan Lapin
matkaan tällä hetkellä.
Varsinaisesti pääsin tutustumaan Unto Monoseen vasta
1967–1968 aikoihin, jolloin olin
jo opinnot Helsingissä lopettanut
ja ensimmäinen pappisvuosi oli
menossa Salossa. Vanhempani
asuivat silloin Havuharjun ahteella Käpykankaalla talossa,
jonka innokas kunnallispoliitikko Oskari Viljanen oli myynyt.
Oskari oli pitkäaikainen SKDL:n
edustaja Somerolla. Hänestä jäi
varsin mukavat muistot. Politiikkaa emme jutelleet mutta sitäkin
enemmän talon piha-alueen ja
ympäristön puustosta ja kasveista. Varsin harvoin nähtiin, sillä
opiskelu vei aikansa ja jostakin
syystä käyntini kotona ajoittuivat lähinnä perjantai-iltaan ja
lauantaiaamuun. Mopolla ajelin
Salosta uutta tietä tai talviaikaan

bussilla. Hölkkälenkki tehtiin
Havuharjun maastossa ja poluilla nykyisen Lamminniemen
hyvinvointikeskuksen alueella,
joka siihen aikaan oli jopa vaikeakulkuista ryteikköä. Joskus
taisi Havuharjulta kuulua tangon
haikeaa säveltä. Toinen lenkki
meni uuden Esakallion maisemiin. Muistan miten Esakallion
tanssilavaa rakennettiin, ja naapurin poika Jouko Kanninen oli
siellä myös rakennusmestarina.
Itsekin joinakin päivinä kantelin lautoja ja muuta sellaista,
tosin talkoomielessä. Lenkkien
jälkeen menin saunaan ja sitten
yläkertaan nukkumaan univelat pois ja lauantaina klo 10:n
tienoilla takaisin Saloon. Tiheä
rytmi ilman vapaita johtui siitä,
että hoidin hommat Perttelissä
ja loppuaika kului Salossa, ja
jopa oppituntien pitoa oli Salon
yhteiskoulussa. Tuttuja ihmisiä tapasin paljon. Jopa tulevan
somerolaisen kansanedustajan
Mauri Salon vihin Perttelissä ja
samaan juhlaan tuli myös pojan
kaste. ”Sopiiko se?”, kysyi Mauri, Etelä-Someron poikia kuten
minäkin. Kyllä sopii, kunhan
järjestys on oikea: ensin vihitään
ja sitten kastetaan. Tosin väliaikaa ei paljoa ollut, ja mitä siitä
haittaakaan oli. Muistan lämpimänä tuon päivän.
Eräs ongelma sisältyi tuohon
vuoteen. Ja pulmana oli ajan
vähyys siellä Someron päässä.
Meillä oli vuokralla liikuntakyvytön Muolaan Karjalasta tullut
Tyyne Määttänen, joka kirjoitteli runoja ja sängystään käsin
peilien avulla tarkkaili puutar-

hamme lintuja. Minun piti piipahtaa myös häntä katsomassa.
Joskus taisi sauna väsyttää ja
uni voittaa, ja aamulla ennen
lähtöä ehdin olla vartin hetken
hänen luonaan. Tyyne kirjoitti
ainakin runokirjan Lehden uni,
ilmeisesti myös muita. Hän ehti
asua meillä vuoden pari. Eräänä
kertana isäni Voitto Ahti kertoi,
että Unto Mononen oli ruvennut
käymään Tyynen luona. Ja niinpä Tyyne iloisena kertoi asian
minulle: heitä yhdisti muolaalaisuus, ja Unto oli kiinnostunut säveltämään Tyynen runoja.
Jälkeenpäin ymmärsin että nuo
hetket merkitsivät Tyynelle ja
Untolle hyvin paljon. Vasta juhannuksen aikaan 1968 tapasin
Unto Monosen pihallamme.
Olin mopolla lähdössä Saloon
kun Unto asteli ulos Tyynen
puolelta. Minä esittäydyin baskeripäiselle Untolle, joka aluksi
tuntui hieman hiljaiselta. Siihen
aikaan oli ilmestynyt nuorten
reippaita hengellisiä lauluja varsinkin kurssitoverieni Mikko
Heikan (myöhemmin Espoon
ensimmäinen piispa) ja Heikki
Laitisen (myöhemmin ansioitunut kansanpelimanniprofessorina) tekeminä. Toivoin että Unto
myös niitä tekisi. Hän kertoi
säveltäneensä muutaman Tyyne runon. Ja hän jäi miettimään
ehdotustani. ”Käyttäisin niitä
heti Salossa, jossa nuorisotyö
on vastuullani.” Loppukeskustelussa Unto oli varsin reipastuulinen, ja taisi siinä mennä jutustellessa pitkähkö aika. ”Kauan
te siinä juttelitte”, totesi isäni.
Legendaarisen valokuvaaja

Otto Aukion tytär Eeva Lindholm Porista lähetti minulle
kaksi Monosen Tyynen teksteihin tehtyjä sävellyksiä. ”Minä
näin Sinut siellä, rakas Jeesus
kärsimystiellä kun kuljit kanssani mun” sekä ”Eilen kuljin
rantaa ihan yksin vain. Tuli yö
ja kauniin unen nähdä sain. Tuli
päivä jälleen, rannan jäljet vei,
olit poissa, mennyt, sua enää
ollut ei.” Tänä päivänä jos Mononen ilmaantuisi joukkoomme,
niin ihmettelyä hänellä riittäisi
jopa siinä, että Satumaa-laulua
on jopa ehdotettu uuteen virsikirjaan.
Seuraavalla moporeissulla
kotiini kuulin ikävän uutisen.
Untoa ei enää ollut. Ja saman
tien alkoi Tyyne sairastella ja
jo elokuussa olivat Tyynenkin
hautajaiset Somerolla. Itse en
niihin päässyt koska kierteIin
elokuussa 1968 Eurooppaa ja
eräänä päivänä Saksassa kuulin,
että Neuvostoliitto voi miehittää
Suomen. Ihmeissäni kuuntelin
tuota juttua ja seuraavana päivänä levisi tieto että Neuvostoliitto
on miehittänyt Prahan. Panssarit olivat tulleet. Myöhemmin
Ruotsissa Tukholman satamassa
otin ensimmäisen ulkomaan puhelun kotiini Somerolle: Miten
on, voiko sinne Somerolle tulla
loman loppua viettämään vai
liehuvatko punaliput jo siellä?
Huhua kun liikkui monenmoista. ”Pistä ittes laivaan vaan, täällä on rauhallista. Vanha rauha ja
entiset kujeet. Viimeiset marjat
pitäisi saada pensaista.”
Risto Ahti
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Nurkkakuntalainen

Annetaan kaikkien
kukkien kukkia

Olemme siirtyneet talviaikaan ja
illat pimenivät entisestään. Tyttärenpojallekin tuli pieneen sana- varastoonsa uusi sana ”pimmee”. Sitä on sitten käytetty,
missä tahansa on ollut hämärämpää niin sisällä kuin ulkonakin
liikuttaessa.
Vanhan tiedon mukaan auringon pitäisi edes pilkahtaa lokakuun lopulla ja marraskuun
alkupuolella. Siten olisi tiedossa
hyvä vuosi. Lehtien lähteminen
puista ennustaa jo aikaista kevättä. Eli nyt katseet taivaalle
paistaako päivä.
Kevättä jo odotellessa olen
tyttärieni kanssa istuttanut ennätysmäärän perennoita ja tulppaanien sipuleita. Pionejakin
on taas useita uusia lajikkeita.
Kuulin puutarhalla yhden asiakkaan kertovan toiselle, että hän
ei ota pioneja, koska ne kukkivat
vain vähän aikaa. Nurkissani on
nyt kymmeniä alkuja ja toivon
niiden kukkivan edes lyhyen aikaa. Osaan iloita niiden isoista
kukinnoista lyhyelläkin ajalla.
Myös leikkokukkina ne ovat
silmän ilona kuitenkin kohtuullisen pitkään. Lajikevalinnoilla
voi kukinta-aikaa jatkaa. Istutettaessa tulee uusi tulokas istuttaa
entiseen syvyyteen. Pionit viihtyvät samoilla sijoilla vaikka
kuinka pitkään. Niiden jakaminen sisältää aina riskin, että kukintaa saattaa joutua odottamaan
vuosiakin. Ammattiviljelijöiden
pioniviljelmät ovat pysähdyttävä
näky.
Syksy on ollut sopivaa istutusaikaa. Lämpöä on ollut riittävästi juurtumiseen. Vieläkin voi
istutuksia tehdä ja tulppaaneja

saa kuulemma istuttaa routaiseenkin maahan, jos vain saa
kangella reiän maahan. Oikeasti niidenkin juurtumiseen tulisi
antaa aikaa. Naapurini Tasalan
Marjatta toi omalta pihaltaan
uusia tulokkaita pihaamme ja
taimet ovat ainakin vielä voimissaan. Keväällä sitten nähdään
millaisia tulokkaat ovat.
Kunnassa valmistaudutaan
uuteen vuoteen ja toivotaan niitä auringon pilkahduksia, joiden
perusteella voidaan odottaa tulevaa. Muutoksia on paljon odotettavissa, mutta itsenäisyyttämme emme ole menettämässä kaikista paineista huolimatta. Ajan
kuluminen on antanut meille
uutta toivoa tulevasta ja meillekin ollaan antamassa olemassaolon oikeutus. Pidetään ohjakset
käsissämme määrätietoisesti,
niin tulevaa on turha pelätä.
Syksy on levon aikaa, niin ihmisille kuin luonnollekin. Meidän tulisi löytää siitä hyviäkin
puolia, vaikka se on välillä kyllä
vaikeaa. Joulu valojen juhlana
kääntää taas pian päivän pidemmäksi. Muistan kuinka jatkuvan
kesän maassa asuva suomalainen kaipasi eniten vuoden ajan
vaihteluja. Luonnon uudelleen
herääminen keväällä on sellainen ihme, jota malttaa kyllä
muutaman kuukauden odottaa.
Ja voi sitä puutarhankin loistoa.
Ja niin kuin ihmiselläkin: on parempi kukoistaa ainakin kerran
ja vähänkin aikaa, kuin ei kokisi
sitä lainkaan.
Viihtyisiä syysiltoja Ypäjäläisen lukijoille!
Markku Leppälahti

Pienen pirtin piika

Monessa tuvassa alkaa olla takana lihaton lokakuu, ainakin
tuolla isolla kirkolla. Lihaton
lokakuu on melkein sama kuin
tipaton tammikuu. Kuukauden
paasto tekee varmasti hyvää, oli
kiellettyjen listalla sitten punainen liha tahi alkoholi. Tai vaikkapa petipuuhat, mistäpä sitä
piika tuollaisista tietäisi.
Kohtuus kaikessa, ettei tule
maha kipeäksi. Näin minua on
opastettu nuorempana. Vaikka
se punainen liha onkin olevinaan
kallista, olisi hyvä ruveta miettimään vaihtoehtoja. Kun sitä punaista lihaa tuodaan tälläkin hetkellä miljoonia kiloja Suomeen
vain siksi, että jokainen voisi
ostaa tiistaipöytään sisäfilettä.
Niin, sisäfilettä, tuota harvinaista herkkua, jota kuuluu maistella
harvoin ja antaumuksella. Jauheliha ja sisäelimet kuuluisivat siihen viikoittaiseen ruokapöytään

vaikka tiedostan, että maksakin
on aikamoista herrojen herkkua.
Eikä noihin kotimaisiin juureksiin ole vielä yksikään kuollut,
perunan lisäksi sieltä kaupan
hyllyiltä voi löytää paljon muitakin herkkuja. Kun en minä sitä
soijankaan rahtausta sieltä etelän
tasangoilta oikein ymmärrä; kasvaahan meillä täällä jos jonkinsorttisia papuja.
Tosin, palatakseni vielä tuon
lihattoman lokakuun perimmäiseen tarkoitukseen, puhuvat
nimittäin että sen tarkoitus on
ottaa kantaa tuotantoeläinten
huonoihin oloihin. Pyh, sanon
minä vaikka tiedän että mätämunia löytyy joka alalta. Jos herrat
vahtaisivat yhtä tarkasti vanhusten hoitoa, ei tässä maassa olisi
ensimmäistäkään mummua tai
pappaa, joka ei päivittäin pääsisi
pihalle haistelemaan syksyn tuulia.
-Piika-

Reijo Heinonen
ampui neljä PM-kultaa
Ruotsin Karlskogassa ratkottiin Pohjoismaisten Veteraaniampujien mestaruuksia
6-7.9.2013 riistamaalilajeissa. Suomalaisampujat
menestyivät kisoissa erinomaisesti. Ypäjäläinen Reijo Heinonen voitti sarjassa
Y-75 neljä pohjoismaista
mestaruutta eli hän voit-

ti kaikki ampumansa lajit.
Jokioislainen ”Ypäjän kesäasukas” Risto Suonpää
menestyi myös erinomaisesti, sillä hän saavutti sarjassa Y-70 neljä PM-hopeaa
ja oli mukana voittamassa
Suomelle joukkueena neljä
PM-kultaa. Kisat olivat hyvin kovatasoiset.

HYVIÄ VUOSIA! Vanhusten viikon juhla ke 9.10.2013
Vanhusten viikon juhlaa vietettiin seurakuntakodissa ke 9.10.
Juhlan ja koko vanhusten viikon aiheena oli tänä vuonna
Hyviä vuosia. Seurakuntako-

tiin kokoontui vajaa 60 vierasta, ja niinpä tuttujen tapaaminen ja kuulumisten vaihtaminen oli varmasti monelle yksi
juhlan kohokohdista. Juhlan

Juhlassa nautittiin yhteinen lounas. Kuva: Hanna Hakala

juontajana toimi vs. vanhusja vammaistyönjohtaja Hanna
Hutka-Ojanen.
Juhlan aloitti tervehdyssanoilla kirkkoherra Vesa Rasta,
joka johdatteli meidät kunnan
ja seurakunnan tarjoamalle
juhlalounaalle. Kun vatsat olivat täynnä, saimme kuunnella
Suomen liikenneturvan kouluttaja Ilpo Heporannan juhlapuheen Ikäihminen liikenteessä.
Hän muistutti jokaista erityisesti heijastimen tärkeydestä.
Hän pyysi jokaista pitämään
mielessä lauseen: En enää koskaan kävele pimeällä ilman
heijastinta. Tällaisella pienelläkin teolla voi itse vaikuttaa
omaan turvallisuuteensa ja
tuleviin vuosiin. Juhlapuheen
jälkeen saimme kuulla ja katsella Ypäjän esikoululaisten
runo- ja lauluesityksiä. Eska-

Juhlapuhuja Ilpo Heporanta
kertoi, miten jokainen voi vaikuttaa liikenneturvallisuuteen.
Kuva: Hanna Hutka-Ojanen

reilla oli kivoja lauluja syksyn tulosta. Lopuksi Kaiken
kansan lauluryhmä esiintyi ja
diakoni Hanna Hakalan loppuhartauden jälkeen oli kakkukahvien aika.
Hanna Hakala

Iäkkäiden ulkoilupäivää vietettiin 10.10.
Vanhustenviikon torstaina
10.10.2013 vietettiin Ikäinstituutin koordinoimaa Valtakunnallista iäkkäiden ulkoilupäivää. Päivän tarkoituksena
on edistää toimintakyvyltään
heikentyneiden ikäihmisten
ulkoilua turvallisessa seurassa.
Tänäkin vuonna palvelukeskuksen asukkaille järjestettiin
Valtakunnallisena iäkkäiden
ulkoilupäivänä ulkoiluhetki
kahvitarjoiluineen.
Kiitokset Ypäjänkylän
maa- ja kotitalousnaisille
kahvitarjoilusta ja vapaaehtoisille ulkoilutusavusta!
Ikäinstituutin Vie vanhus
ulos -kampanja jatkuu vielä
joulukuulle. Lähde lenkkikaveriksi, hae oma vanhuksesi
tai iäkäs naapurisi ulos. Iloa ulkoilusta! Tukea tuttavasta!

Kotiseututietoja tentattiin
Tietokilpailu koululaisille

Ypäjän Kotiseutuyhdistys esitti
20 kotiseutuaiheista kysymystä
Kartanon koulun 8–9-luokkalaisille. Monessa kysymyksessä oli kolme vaihtoehtoa. Ohessa kysymykset ja niiden oikeat
vastaukset.
1. Mikä oli Ypäjän entinen vanha
nimi? Perttula.
2. Ypäjän alkuperäinen pitäjä eli
kappeli koostui viidestä kylästä.
Luettele näiden kylien nimet.
Kartanonkylä, Levä, Palikkala, Perttula ja Varsanoja.
3. Milloin ensimmäinen kirkko
ja seurakunta ovat tulleet Ypäjän nykyiselle kirkonmäelle?
1300-luvulla.
4. Minä vuonna Ypäjän kunta perustettiin? 1876.
5. Ypäjän nykyinen kirkko on
valmistunut vuonna 1902. Mitä
arkkitehdillistä tyylisuuntaa se
edustaa? Kansallisromanttista.
6. Vuonna 1912 Suomen silloinen hallitus eli senaatti suurensi
Ypäjää, jotta se tulisi paremmin
taloudellisesti toimeen ja siksi
Ypäjään liitettiin Loimaasta kaksi kylää. Mitkä? Manninen ja
Ypäjänkylä.
7. Ypäjän väkiluku oli liitoksen
jälkeen v. 1912 noin 3650 henkeä. Paljonko Ypäjällä on nykyisin asukkaita? Noin 2500.
8. Kartanon koulu ei ole nimenä
ensimmäinen, vaan erästä toista

koulua sanottiin myös Kartanon
kouluksi 1920-luvulla. Missä tämä toinen koulu sijaitsi? Kartanonkylän kartanossa eli nykyisen Hevosopiston alueella.
9. Tämä nykyinen Kartanon
koulu koostuu myös kahdesta aivan eri-ikäisestä rakennuksesta.
Nuorempi on rakennettu 1965
oikeaksi kouluksi ja vanhempi
valmistui 1934. Mikä tämä vanhempi rakennus oli? Kasarmi.
10. Ypäjän kirkonkylässä Urheilukentän lähellä sijaitsi v. 1902–
1980 Pertun Pirtti -niminen talo.
Mikä se oli? Nuorisoseuratalo.
11. Kirjoita peräkkäin Ypäjällä sijaitsevien koulujen nimiä:
Hevosopisto, Kartanon koulu,
Levän koulu, Perttulan koulu,
Ypäjänkylän koulu.
12. Mistä Loimijoki alkaa ja mihin se laskee? Tammelan Pyhäjärvestä Kokemäenjokeen
Huittisissa.
13. Kenen valtiomiehen Kathyhevosen hautamuistomerkki sijaitsee Hevosopistolla? Mannerheimin.
14. Mikä talo oli kirkonkylässä
sijainnut ja jo purettu Hollitupa?
Matkustajakoti.
15. Missä sijaitsi Ypäjän rautatieasema aikoinaan? Ypäjänkylässä.
16. Kartanon koulu täytti hiljattain vuosia, paljonko? 50 vuotta.

17. Ohessa useita sillan nimiä,
yksi ei sijaitse Ypäjällä. Mikä?
Vaulammin silta.
18. Ypäjällä on 5 naapurikuntaa,
mitkä? Humppila, Jokioinen,
Koski, Loimaa ja Somero.
19. Vuosina 1939–1946 Ypäjälle
muutti paljon karjalaisia pysyvästi asumaan. Mikä oli tulon
syy? Sota.

20. Mikä näistä sanoista on hevosurheiluun liittyvä? Okseri.
Ypäjän Kotiseutuyhdistys palkitsi stipendein Jutta Vaittisen,
Juuso Fältin ja Oona Turkin parhaiten menestyneinä kotiseututietäjinä. Kotiseutuyhdistys kiittää oppilaita osallistumisesta kotiseutuaiheiseen tietokilpailuun.

Kotiseutuyhdistyksen tietoveikkaus Ypäjän Yössä
Oikeat vastaukset:
1. 1790-luvulla muodostettiin
viidestä kartanonkylän rälssitilasta ja Viloilan yksittäistalosta
Kartanonkylän kartano. Kuka oli kartanon ensimmäinen
omistaja, a) David Collin, b)
Dominicus Julius Pinello, c)
Peter von Ganger.
2. Presidentti Sauli Niinistölle
lahjoitettu hevonen on nimeltään
a) Zaslon, b) Tamara, c) Ypäjän
Juulia.
3. Ypäjällä on ollut samalla suvulla sukuoikeustiloja 1500-luvulta. Sukuoikeustilalla ei ollut
omistusoikeutta vaan hallintaoikeus joka periytyi. Sukuoikeustilat itsenäistyivät Ypäjällä a)
1905, b) 1921, c) 1939.
4. Ypäjänkylälle rakennettiin
Seurojentalo vuonna 1951 entisen rakennuksen kivijalalle. Mikä rakennus tontilla aikaisemmin
sijaitsi, a) Meijeri, b) Saha, c)
Mylly.
5. Kirkonkylässä sijaitsi Terijoelta aikoinaan siirretty Hollitupa.
Oliko Hollitupa a) Leipomo, b)

Matkahuolto, c) Matkustajakoti.
6. Ypäjän kunta aloitti toimintansa a) 1.1.1876, b) 1.1.1877, c)
1.1.1878.
7. Puolustuslaitoksen ratsukoulu
ja hevosvarikko muuttivat Lappeenrannasta Ypäjälle vuonna
1933. Alueella on toiminut myös
puolustusvoimien koiratarha
ja sotakoirakoulu. Ratsukoulu
muutti Niinisaloon 1955. Alueella toimi maataloushallinnon alainen Valtion hevosjalostuslaitos
eli hevossiittola, johon liittyivät
hevostalouskoulu ja maatalousseppäkoulu. Milloin hevossiittola aloitti toimintansa Ypäjällä, a)
1935, b) 1938, c) 1945.
8. Ypäjällä toimi 1900-luvulla kolme pankkia, laita pankit
ikäjärjestykseen. Osuuskassa/
Osuuspankki 2, Postipankki 3,
Säästöpankki 1.
Arvonnassa onni suosi seuraavia
henkilöitä: Harri Leino, Maili
Sillanpää ja Eeva Teperi.
Ypäjän Kotiseutuyhdistys kiittää
kaikkia osallistuneita.

Marraskuu / 2013

5

Osallistu joulukonserttiin, autat ypäjäläislapsia

Maria Lundin
konsertin ohjelmat myynnissä
Marraskuussa on mahdollisuus
auttaa ypäjäläislapsia ja -nuoria
osallistumalla joulukonserttiin
omassa kirkossa. Konsertin järjestää Lions Club Ypäjä/Kate
yhdessä Ypäjän seurakunnan
kanssa. Tunnelmasta vastaa ja
joulumielelle väen virittää huikeaääninen laulajatar Maria (Tamaran tytär) Lund.
Konsertin tuotto luovutetaan
kokonaisuudessaan ypäjäläisten
lasten ja nuorten hyväksi. Varat
ohjataan kunnan ja seurakunnan
kautta eniten tarvitseville sekä toimintaan. Alle 15-vuotiaat
pääsevät ohjelman ostaneen aikuisen seurassa ilmaiseksi konserttiin.
Lions Club Ypäjä/Kate sai
kuulla, että oman pitäjän nuorilla on avuntarvetta.
– Lions-järjestö on kansainvälinen hyväntekeväisyysjärjestö. Osallistumme toki kotimaisiin ja kansainvälisiin hyväntekeväisyyskampanjoihin, mutta
selkeän leijonanosan keräämistämme varoista lahjoitamme aina oman kunnan tarvitsijoille. Se
on klubimme periaate, toteaa LC
Ypäjä/Katen presidentti Eveliina
Kannisto.
Ypäjän perusturva ja Ypäjän
seurakunta ovat iloisia avustuskonsertin järjestämisestä, sillä
autettavia riittää.

– Lapset ja nuoret tarvitsevat
Ypäjällä taloudellista tukea esimerkiksi perustarpeisiin kuten
vaatteisiin sekä harrastuksiin.
Keräysvaroja ohjataan lasten ja
nuorten harrastusten ja liikkumisen tukemiseen sekä lahjakortteina vaatehankintoihin. Lisäksi
suunnittelimme, että varoja voidaan ohjata myös lapsiperheiden
loma- ja virkistystoimintaan.
Lahjoitusvaroilla pyritään tuottamaan iloa monille, perusturvajohtaja Margit Rajahalme kertoo. Nyt auttamisvuorossa ovat
tulevaisuuden toivot, sillä keväällä 2012 klubi järjesti varainkeräyskampanjan ikäihmisten
hyväksi. Silloin klubi patisteli
paikallisia yksityisiä ja yrityksiä
lahjoituksiin. Keräys onnistui
hyvin, ja palvelukeskukseen saatettiin lahjoittaa kalliin geriatriatuolin lisäksi useita televisioita.
– Pienessä pitäjässä on tietysti haastavaa kerätä varoja isoihin
kohteisiin, mutta toisaalta meillä
välitetään lähimmäisistä ja halutaan auttaa. Uskon, että ypäjäläiset täyttävät kirkonpenkit,
auttavat ostamalla ohjelman ja
nauttivat hyvillä mielin konsertista, Kannisto huomauttaa.
Klubi on kerännyt jo useamman vuoden varoja lahjoituksiin järjestämällä muun muassa
joulumyyjäiset. Myyjäiset jär-

Wäärin käsityksiä
Kuin silloin ennen Ypäjällä

Eveliina Kannisto ja Päivi Mattila kutsuvat hyväntekeväisyyskonserttiin. Joulukonsertin järjestäminen on osa ensi vuonna
10 vuotta täyttävän klubin juhlaa.

jestetään tänäkin vuonna eli 20.
joulukuuta Veteraanituvalla. Havukranssit ja -pallot ovat myyn-

nissä kukkakaupassa – niistäkin
kertyneet varat ohjataan hyväntekeväisyyteen.

Ahosen Tapio Yrittäjien puheenjohtajaksi
Ypäjän Yrittäjät kokoustivat jälleen lokakuussa syyskokouksen
merkeissä. Syyskokous keräsi
ennätysmäärän osanottajia ja
kokouksen kautta hallitukseen
nousikin uusia jäseniä. Hallituksen puheenjohtajaksi nousi
yli kolmekymmentä vuotta yrittäjänä Ypäjällä toiminut Tapio
Ahonen.
Yrittäjäksi päädytään useiden
reittien kautta, mutta harvemmin
kuitenkaan ihan tietämättä mihin ollaan ryhdytty. Ahonen on
usein miettinyt omaa innostustaan yrittäjäksi lähtemiseen, eikä
osa sitä vieläkään kuvailla.
– Kai se omaa tyhmyyttäni
oli, mutta selkeästi se yrittäminen kiinnosti ja houkutti lähtemään mukaan, muisteli Tapio
päätöstä yrittäjäksi ryhtymisen
takana.
Yritysten palvelut olivat
80-luvulla hieman eri mallia,
eikä yrityshautomoita tai muutakaan yrittäjien nykypäivän
tukipalveluita ollut tarjolla. Kantapäänkautta oppia on haettu ja
näiden yrittäjän vuosikymmenten aikana on Ahonen monta asiaa opetellut juurikin sitä reittiä.
– Ainut asia, mitä en oikeastaan tällä hetkellä yrityksessäni
tee tai ole opetellut, on kirjanpito, siihen ei ole ollut ikinä mitään paloa.

Toimintaa laajassa
mittakaavassa

Työntekijöitä Ahosella on
kahdeksan, joiden lisäksi mukana työmailla myös yksi yhden
miehen aliurakoitsija. Työmaat
ovat tässä Etelä-Suomessa Ypäjän ympärillä Hämeenlinna, Pääkaupunkiseutu ja Salo -akselilla.
– Ikaalisissa on varmaankin
ollut se kaukaisin työmaa, muistelee yrittäjä.

Paijan Maatilamajoitus toimi Yrittäjien syyskokouksen kokouspaikkana 4.10. Uuden hallituksen ja pakollisten kokouskuvioiden
jälkeen saunottiin ja vietettiin iltaa.

Ahonen toimii omien sanojensa mukaan yrityksensä juoksupoikana hoitaen urakoiden
laskennan sekä työmaatavaroiden tilaamisen ja toimittamisen.
Pääpaino työssä on kuitenkin
urakoiden laskennan päässä, jotta saadaan uusia työmaita ja jää
vielä jotain viivankin alle. Tällä
hetkellä eristysliike hoitaa noin
16 työmaata, joista osat ovat
useamman vuodenkin kestäviä
ja osat taas muutaman viikon.
LVI-eristyksiä Ahosen yritys
tekee lähinnä isoille yrityksille.
Asiakkaina onkin ollut kaikkien tuntemia valtakunnantasontoimijoita Lemminkäisestä
ja YIT:stä lähtien, mutta myös
lähialueiden isojen työmaiden
eristyksistä on vastattu.
– Isot työmaat ovat ainakin
yrittäjälle helpompia, voi rauhassa olla rauhassa hetken uuden
työurakan käynnistyessä. Jos
työmaat ovat pieniä ja työt on
ohi muutamassa päivässä, täytyy
työmaita olla paljon enemmän,
ja sitten käy helpommin niin että
työntekijöille tulee melkein vä-

kisinkin työmaiden väliin päiviä,
perustelee Ahonen.

Harrastukset
tasapainottavat

Ypäjän Yrittäjien toimintaan
Ahonen on ollut järjestönä tyytyväinen ja aikoo jatkaa puheenjohtajan-tittelistä huolimatta
samoilla linjoilla. Aktiivisia jäseniähän aina kaivataan, mutta
tilanne kaikessa yhdistystoiminnassa on tällä hetkellä samanlaista.

Tapio Ahonen

– Ei niitä innokkaita ihan
hirveästi ole muillakaan yhdistyksillä olemassa. Mielestäni
Ypäjän Yrittäjät on onnistunut
meidän ypäjäläisten yritysten
kanssa, ja ne jotka haluavat toimintaan mukaan otetaan sinne
ilomielen.
Ahonen on ollut pitkään autourheilun ja monipuolisen liikunnan harrastaja. Viime syksynä hän innostui myös kuntapolitiikasta, jonne vaalien kautta
valittiinkin kokoomuksen riveistä ihan kunnan hallitukseen
asti. Kuntapolitiikassa pääsee
keskustelemaan asioista yhteisesti ja Ahonen onkin ollut positiivinen avoimesta keskustelusta
kunnan asioiden ratkonnassa.
– Itse kun on aina tottunut
pohtimaan ja kantamaan vastuun
yksinään, niin on tämä kuntaasioiden hoitaminen kyllä ollut
minulle erittäin positiivinen kokemus.
Ahosen kanssa Ypäjän Yrittäjien hallituksessa toimivat seuraavalla kaudella Jari Aikioniemi, Anu Kullanen, Jari Lehtinen,
Jari Lindstedt, Iina Melto, Jenni Mäntynen, Mika Rantanen,
Heikki Santakangas, Tommi Siren ja Esa Uusitalo.
Elina Hirvonen

Ikä: 56
Perhe:  vaimo Eija ja lapset Osmo 24 v,
Leevi 22 v ja Heta 17 v.
Asuu: Vellinkimäentiellä
Eijan ja Hetan kanssa.
Pojat ovat opiskelemassa,
Osmo Tampereella ja Leevi Turussa.
Harrastukset: liikunta, kuntapolitiikka ja autourheilu
Kotoisin: Jokioisilta (muuttanut 1970 Ypäjälle)
Koulutus: elämän koulu
Yritys: Eristysliike T. Ahonen Oy
Toiminut yrittäjänä: 31 vuotta

Loimijoen vastarannalla ylitse Kurjensillan makoili Ypäjän
keskusta. Leväntietä tullessa heti
oikealla oli Vähämäen Irman lyhyttavaraliike. Tavaraa oli niinä
aikoina vähän, mutta Irma sai
tehokaupanteollaan ostamaan
vähistäkin sopivat. Joskus housut ulottuivat kainaloihin, mutta
Irman mielestä ne ovat juuri sopivat ja nykymuotia. Vaatteiden
värit olivat yleensä harmaita
tai mustia tai mustia ja harmaita. 60-luvun muotiväriä, sanoi
Irma, ja taas syntyi kaupat. Irmalta ostin myös ensimmäiset
James-farkut. Olo oli kuin Ypäjän James Deanilla. Leveät lahkeet vaan tuppasivat tarttumaan
Jaguaarin kettinkien väliin, ja
taas mentiin otsallaan pitkin Leväntietä.
Sillan jälkeen oli toinen samanlainen kauppa, Heikkilän
Naimin lyhyttavaraliike. Siitä
hevosloikan päässä Osuusliike Valta, joka näytti valtavalta.
Vallan vieressä oli Vallan Baari.
Se oli meidän puberteettipoikien
kohtauspaikka. Siellä istuimme,
pelasimme pajatsoa ja juttelimme mistäs muustakaan kuin
tytöistä. Takaosastossa Nortti
savusi niin, ettei eteensä nähnyt.
Vastapäätä vietti hiljaiseloa Jokiläänin Osuusliike.
Jokiläänin myymälästä puheen ollen muistuu mieleen
tapahtuma. Tiskillä oli tuttu
mies, joka oli aikeissa mennä
Loimaalle. Äkkiä hän huomasi
Okslahden bussin menevän ohi
ja huusi: ”Tuot’, auto männöö!”
Maksoi laskun ja kiiruhti ovelle, pisti loikosääret liikkeelle ja
ryntäsi läpi lasin. Suuri ovilasi
meni tuhannen säröiksi, mutta
mies ehti kuin ehtikin autoon
verissä päin. Sattuipa myös kertaalleen niin, että kun Okslahden
linja-auto tuli Varsanojalta päin
alas Siittolan mäkeä, autosta meni jarrut. Auto rysäytti Jokiläänin näyteikkunasta sisään. Loukkaantuiko ihmisiä, sitä tarina ei
kerro.
Muumilaaksossa oli tietysti
myös kaksi kilpailevaa pankkia,
Osuuspankki ja Säästöpankki
vastapäin toisiaan. Tien mutkassa Siittolaan päin mennessä
matkalaisista huolehti Hollitupa,
ja sen naapurina sijaitsi Majasen
Ailin parturi. Sitä vastapäätä oli
Ala-Nissilän ruokakauppa. Siellä asiakkaista huolehti enoni
Tommi vaimonsa Kaijan kanssa.
Siitä Siittolan suuntaan mennessä sijaitsi matkahuolto. Sen
hoitajana oli Taimi, jonka sukunimeä en koskaan kuullut. Taimi
piti meidät pojanjolpit kurissa ja
herran nuhteessa.
Tansseissa kävimme Hirvihovissa. Taimilan veljeksien Jussin
ja Riston isältä lainattiin auto,
pieni Simca. Jussi oli kuskina.

Mukaan haalittiin ainakin Tane,
Hellu ja pari muuta. Ahdasta oli
seitsemään mieheen. Pari kertaa
Jussi hukkasi ahtaudessa vaihdekepin ja ojaan mentiin, että rukiit lakosivat. Hirvihovin pihalla
kaivoimme Riston kanssa taskunlämpimän Jallupullon, jonka
olimme sosialisoineet jostakin.
Pullon puoleen väliin sormimerkki. Sovittiin, että merkkiin
asti oli lomotettava laakista tai
muuten jäisi loppupullo seuraavalle eli Ristolle. Silmät litrana
päästä ähkin osuuteni. Yrjöä
tuppasi, mutta vedin takaisin.
Olin osuuteni tehnyt. Risto punnersi oman osuutensa ja olimme
valmiit sisään menoon. Siitä nopeasti lippuluukulle ennen kuin
humala nousisi. Sisällä känni
iski täydeltä laidalta. Siihen loppuivat ne tanssit. Simca kutsui.
Välillä piti käydä rippikoulu. Kuutisenkymmentä poikaa
astui Roivaksen oppiin. Oppi
oli puuduttavaa. Jotakin oli keksittävä päivien iloksi. Eräänä
päivänä hoksasimme. Muutama
meistä kipusi kirkon torniin. Perille päästyämme asia valkeni.
Kellot! Aloimme kaikin voimin
vedellä kellojen naruista. Moikina oli huumaava. Jatkoimme
kuitenkin kuin täyttymyksen
saaneina. Kirkkomaalle alkoi
kerääntyä väkeä. Luulivat kai
hautajaisten olevan menossa.
Kanttori Pärttyli Pennanen ja
pappi Roivas myös pihalla niskat kenossa, suu auki jotakin
huusivat. Saimme uutta intoa.
Kiihdytimme tahtia. Konsertto
loppui siihen kun Pärttyli Pennanen palokunnan avustuksella
könysi torniin. Korvista meitä
vietiin kirkkosaliin. Rangaistusta en muista, mutta ehkä herra
armahti.
Ripille päästiin mekin kaikesta huolimatta. Konfirmaation aika koitti, ja oli aika polvistua alttarille saamaan imupaperileipä
ja hapan viinitilkka. Kaikki emme mahtuneet samaan ryhmään.
Katselin kuinka useissa kengänpohjissa vilkkui hintalappu. Kaikilla oli musta puku. Osalla oli
valkoinen rusetti, osalla musta.
Herraskaista sukua, oletin. Itselläni niin kuin useimmilla muilla
oli musta kravatti.
Katekismus on maailman
myrskyissä kadonnut, mutta niin
on kai uskokin, jos sitä joskus oli
ollutkaan. Ainoa mikä on rippikoulusta jäänyt, on jokailtainen
pieni rukouksenpoikanen, jota
ennen uneen vaipumista vieläkin
tapailen. Vain herra tietää, onko
siitä ollut apua. Luultavasti on,
koska näinkin kauan olen saanut
täällä tallailla.
”Ihminen joka ei tee virheitä,
ei tavallisesti tee muutakaan”
(William Magee)
Keijo Wääri

6

Marraskuu / 2013
			

Hyrsynseudun Kyläyhdistys ry:n

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO järjestää:
ZUMBATOMIC ON NYT

ZUMBA KIDS

KESKIVIIKKOISIN 8.1.2014 alkaen
klo 15.15–16.00 9–12-vuotiaat
klo 16.00–16.45 6–8-vuotiaat
klo 16.45–17.30 3–5-vuotiaat
klo 17.30–18.15 3–5-vuotiaat
Perttulan koululla
Ohjaajana Satu Mononen
Järjestää MLL:n Ypäjän yhdistys

Osallistumismaksu: jäsenet 30 € / 10 kertaa
muut 50 € / 10 kertaa
3–5-vuotiaille järjestetään kaksi ryhmää,
jos osallistujia tulee riittävästi.
Ilmoittaudu ennakkoon, viim. 20.11.2013
Ilmoittautumiset: henna.linnala@hotmail.com
tai 050 522 6282
ZUMBA KIDS on lasten ja nuorten oma tanssitunti, jossa
yhdistyvät helpot tanssisarjat sekä hauskat liikuntaleikit.

Joulumyyjäiset

Ypäjänkylän Seuraintalolla
su 8.12. klo 13–15
Tule myymään lahjatavaraa ja
leivonnaisia tai tule tekemään ostoksia.
Varaa pöytäsi viimeistään 5.12.
puh. 050 468 2588. Pöytävuokra 3 €/pöytä.
Tervetuloa!

Jär. Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry

sääntömääräinen

SYYSKOKOUS

110306 SILKKI- JA BATIIKKIKURSSI

Kartanon koulu, Varsanojantie 97, Ypäjä pe 18–20.15,
Tuija Pietilä-Estrada
la 10–15.30,
Kurssimaksu 39,00 €,
su 10–15.30
enintään 10 opiskelijaa
8.11.–17.11.2013, 24 t
Tule inspiroitumaan silkeistä ja hehkuvista väreistä; maalataan ja
kuvioidaan silkkikankaita eri tekniikoilla. Tutustumista batiikkitekniikkaan. Tervetuloa mukaan niin vasta-alkajat kuin jatko-opiskelijat. Annetaan silkin lumota ja kesytetään se vaikka kankaista tuotteiksi. Ilm. viim. 5.11.

pidetään 17.11.2013 klo 12.00 Irja ja Pekka Laaksolla, Isoniituntie 802, 32100 Ypäjä.
Käsitellään säännöissä määrätyt asiat.
Kahvitarjoilu.

Uudet ja vanhat jäsenet tervetuloa!

Hyrsynseudun Kyläyhdistys ry

110466 JOULUPAJA 1 / Himmelipaja

Lamminkulma, Koivistontie 59, Humppila la 13.00–17.00
Minna Sikiö
16.11.2013, 5 t
Kurssimaksu 14,00 €, enintään 14 opiskelijaa
Pajassa tutustutaan olkitöihin ja opetellaan perushimmelin valmistus. Myös muita pieniä olkitöitä on mahdollisuus valmistaa. Tarvitset mukaan rukiinolkia, sakset, himmelineulan sekä lankaa esim.
kalalankaa. Tarvikkeet voi ostaa myös opettajalta. Ilm. viim. 8.11.

119810 KORTTIKURSSI

Vanha pappila, Rauhalantie, Ypäjä
pe 18.00–20.15
Tuija Pietilä-Estrada
la 11.00–14.00
Kurssimaksu 24,00 €,
22.11.–23.11.2013, 7 t
enintään 10 opiskelijaa
Kurssilla valmistetaan, ideoidaan ja näprätään erilaisia kortteja, eri
tekniikoilla. Esim. askartelutekniikoilla ja maalaamalla, kuten helpoilla akvarellitekniikoilla. Nyt JOULUKORTIT ja muut tarpeelliset
kortit valmiiksi. Itse tehdyllä kortilla on aina oma erityinen arvo sen
saajalle. Voit ottaa kurssille mukaan myös omia vanhoja korttejasi,
tutustumme korttien historiaan. Tervetuloa mukaan rentoutumaan
ja askartelemaan. Ilmoittautuminen viim. 15.11.

810218 JOULUHALKO-KURSSI

(omakustannekurssi eli ei sisälly työkausimaksuun)

Kartanon koulu, Varsanojantie 97, Ypäjä ti 18.00–21.00
Minna Lax
26.11.2013, 4 t
Kurssimaksu 18,00 €, enintään 10 opiskelijaa
Tule tekemään perinteistä ranskalaisten joulupöytien herkkua! Aineet maksetaan opettajalle suoraan. Ilmoittautuminen viim. 19.11.

Ypäjän Maamiesseura ry.

SYYSKOKOUS

tiistaina 12.11.2013 klo 19.00 Ypäjänkylän Seuraintalolla.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa!
Johtokunta

PIKKUJOULU

Ypäjänkylän Seuraintalolla
la 30.11.2013 klo. 20.00–01.00.
Ohjelmaa.
Soittamassa Tanssiorkesteri Hopeatähti.
Liput 10 €.
Tervetuloa!
Järj. Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry

810202 VENÄLÄINEN RUOKAILTA

LASTEN JA NUORTEN SUURKIRPPIS

la 9.11. klo 10–13 Kartanon koululla, os. Varsanojantie 97, Ypäjä
Pöytävaraukset 044 325 0671 / Johanna. Pöytävuokra 5 € / jäsenet, 10 € / ei jäsenet. Paikka omalle rekille 2 € / jäsenet, 4 € / ei jäsenet.
Kahviossa tarjolla suolaisia ja makeita herkkuja.
Mahdollisuus lahjoittaa vaatteita ja tarvikkeita Viron
lastenkotiin.
Tervetuloa hyville ostoksille!
Järj. MLL Ypäjän
paikallisyhdistys

Kartanon koulu, Varsanojantie 97, Ypäjä ma 17.00–21.00
Marina Aalto
2.12.2013, 5 t
Kurssimaksu 14,00 €, enintään 10 opiskelijaa
Kokataan yhdessä alku-, pää- ja jälkiruoka venäläisen reseptin
mukaan. Kurssilla kerätään erillinen ruoka-ainemaksu (n. 10–15
euroa). Otathan esiliinan mukaan. Ilmoittautuminen viim. 25.11.

”Uutta ja vanhaa käsi kädessä”

Ypäjän Nuorisoseura ry:n

SYYSKOKOUS

lauantaina 16.11.2013 klo 15.00 Ypäjänkylän Seuraintalolla.
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa!
Hallitus

Ypäjän Keskustanaisten

SYYSKOKOUS

lauantaina 9.11.2013 klo 13.00
Ravintola Villa Emiliassa.
Käsitellään syyskokoukselle määrätyt
asiat ja luodaan ajankohtaiskatsaus.
Kokouksen lomassa nautitaan paikan
taidolla loihtima salaattilounas (omakust.)
Tervetuloa mukaan tunnelmalliseen kokouspaikkaan!

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

Marraskuun toimintaa

Syyskokous tiistaina 5.11 klo 12.00 Veteraanituvalla.
Paikalla piirin edustaja. Kahvitarjoilu.
Tarinatupa Veteraanituvalla perjantaina 15.11 klo
13.00
Kirjoittajapiiri kokoontuu Aili Seppäsellä perjantaina
15.11 klo 14.00
Naistenpiiri tiistaina 19.11 klo 14.00 Veteraanituvalla.
Tietoa yhdistyksen toiminnasta myös kotisivuilla, osoite:
www.elakeliitto.fi/ypaja
Ypäjän yhdistyksen pikkujoulua vietetään Pohjan tilalla Loimaalla torstaina 5.12.2013 kello 18.00 alkaen.
Hinta 25 € sisältää jouluaterian ja kuljetuksen. Ilmoittautumiset 20.11 mennessä Mirjami / 0400 797 739 tai
Aune / 040 573 9367. Kuljetuksen reitti ja aikataulu joulukuun Ypäjäläisessä. Tervetuloa joukolla mukaan virittäytymään jouluun.
Eläkeliiton Ypäjän yhdistys

Taas saatavilla,
kotimaista tuotantoa

Ypäjän Reserviläisten

SYYSKOKOUS
tiistaina 19.11.2013 klo 19.00 Veteraanituvalla.
Puheenjohtaja

Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry

SYYSKOKOUS


Hinta 50 €



Myynti: Perttulan kukka ja lahja

lauantaina 16.11.2013 klo 14.00 Ypäjänkylän
Seuraintalolla. Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa!



Hallitus

Lions Club Ypäjä
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Varsanojan-Uiton yksityistien

Ypäjän Kotiseutuyhdistys ry

sunnuntaina 24.11.2013 klo 13.00
Seija ja Hannu Vähämäellä.

keskiviikkona 20.11.2013 klo 18.00 Veteraanituvalla, Perttulantie 7, Ypäjä.

SYYSKOKOUS

SYYSKOKOUS
Esillä sääntömääräiset asiat.

KUUSJOENKULMALLA TAPAHTUU…

Hoitokunta

OHJATTUA JOULUASKARTELUA

Kokouksessa käsitellään sääntömuutosasia ja muut
sääntöjen määräämät asiat.

Keskustan Perttulan py:n
sääntömääräinen

Ypäjän Kokoomus ry:n SYYSKOKOUS

tiistaina 12.11.2013 klo 18.30 Ypäjän Osuuspankin
kokoustiloissa.
Käsitellään – sääntöjen muutos
– muut sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa!
Hallitus

Syyskokous

pidetään Kunnantalon kahviossa maanantaina
11.11.2013 klo 19.00.
Johtokunta kokoontuu klo 18.30.
Tervetuloa!
Johtokunta

Suokulman yksityistien

SPR Ypäjän osasto

TIEKOKOUS

pidetään tiistaina 26.11.2013 klo 18.00
Suokulmantie 108:ssa
Esillä sääntömääräiset asiat
Hoitokunta

SYYSKOKOUS

Tervetuloa!

Hallitus

Tavanmukainen ohjelma. Myös joulukortit jaossa.
Tervetuloa

MARRASKUUN TOIMINTAA

SYYSKOKOUS tiistaina 12.11.2013 klo
18.30 Seuraintalolla. Tervetuloa.
TAMPEREELLA lauantaina 16.11. on Maa- ja kotitalousnaisten järjestöväen 80-vuotisjuhla. Lähdemme
juhlaan yhdessä kirkonkylän naisten kanssa. Yhdistykset maksavat kuljetuksen. Mikkolan Eeva ottaa
vastaan ilmoittautumisia. Katso Eteläisten Maa- ja kotitalousnaisten ilmoitus. Tervetuloa!

VIETÄMME PUUROJUHLAA sunnuntaina 1.12. klo
16.30 Seuraintalolla. Joulupukin
vierailua varten pikkupaketti mukaan sekä pitkä silmäneula ja puuvillalankaa, askartelemme olkitähden.
Tervetuloa.

Ilmoittautumiset 15.11. mennessä puh. 040 840 3411
Aulikki.

Ypäjänkylän Maa- ja
kotitalousnaiset

SYYSKOKOUS
tiistaina 12.11.2013 klo 18.30 Seuraintalolla.
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa.

Ypäjän Sotainvalidit,
puolisojäsenet ja tukijäsenet

TUPAILTAPÄIVÄ

Veteraanituvalla perjantaina 22.11.2013 klo 13.00.
Tervetuloa!

SYYSKOKOUS

Ypäjänkylän Maa- ja
kotitalousnaiset

Ypäjän Country Clubilla 13.12. klo 19.00.

Seurakuntakodilla keskiviikkona 6.11.2013 klo 14–16.

Keskustan Ypäjän
kunnallisjärjestön

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@mhy.fi

TERVETULOA
PIKKUJOULURUOKAILUUN

ILTAPÄIVÄTILAISUUS

SYYSKOKOUS

Ota yhteyttä kaikissa metsäasioissa
metsänomistajan omaan asiantuntijaan!
Yhteystiedot:
Toimisto
02-7636 740
Jari Neero
040-5842 145
Heimo Aaltonen
0400-534 571
Antti Koskinen
0400-122 912
Jaakko Kuorilehto
040-5463 767

*****

JHL-729 Ypäjän yhdistys

Ypäjän Sotaveteraanien jäsenet
ja kannattajajäsenet
Marraskuun

Ypäjän Keskustan Eteläisen po:n

Kuusjoenkulman kyläyhdistys

TULOSSA: perinteinen Kuusjoenkulman kyläyhdistyksen PIKKUJOULU lauantaina 7.12. klo 13–16
Tuottajain tuvalla.
Tarkemmin joulukuun Ypäjäläisessä
Kuusjoenkulman kyläyhdistys

Sääntömääräiset asiat, kahvitarjoilu.

SYYSKOKOUS

keskiviikkona 20.11.2013 klo 19.00
kunnantalon kahvihuoneessa.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Johtokunta kokoontuu klo 18.00.
Kahvitarjoilu klo 18.30 alkaen.
Tervetuloa!

Tervetuloa mukaan!

Palvelukeskuksen kabinetissa keskiviikkona
13.11.2013 kello 18.30 (hallitus kello 18.00).

Ypäjän Eteläiset Maa- ja
kotitalousnaiset
Härkätallissa keskiviikkona 11.12.2013 klo 18.30.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Kokouksen jälkeen nautimme jouluaterian.
Tervetuloa.

La 9.11 ja la 16.11 klo 13–16
Tuottajain tuvalla, Koskentie 678.
Koko perheen tapahtuma, jossa
tehdään jouluaiheista askartelua
(mm. kortteja ja joulukoristeita)
Hinta 10 €/aikuinen/kerta,
5 €/lapsi/kerta
Sisältäen kaikki materiaalit sekä tarjoilut (kahvi/mehu
+ suolaista sekä makeaa suuhunpantavaa).
P.S. Ota mukaan lyijykynä ja sakset.

pidetään Kunnantalolla sunnuntaina 10.11.2013 klo
19.00.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!
Kunnallisjärjestön johtokunta

Keskustan Etelä-Hämeen piirin syyskokous
sekä piirin 90-vuotisjuhla pidetään Ypäjällä

Kartanon koululla sunnuntaina 17.11.2013.
Varsinainen kokous klo 11.00–12.20, valtakirjojen
tarkastus klo 10.00–11.00 ja 90-vuotisjuhla
klo 14.00, juhlapuhujana Juha Sipilä.
Tervetuloa!

Ypäjänkylän ja
Ypäjän Eteläiset
Maa- ja kotitalousnaiset
Lähdemme yhdessä 16. marraskuuta TAMPEREELLE Maa- ja kotitalousnaisten 80-vuotisjuhlaan linjaautolla: ent. matkahuolto klo 11.00, Seuraintalo 11.15.
Juhla alkaa klo 13.30 – 14.30 kahvituksella ja juhlaohjelma loppuu klo 16.00.
Sitovat ilmoittautumiset Eeva Mikkola p. 050 370 6867
tai eevamikkola@suomi24.fi / tekstiviestillä. 9.11.
mennessä.

Ohjelman jälkeen menemme syömään Roast -ravintolaan (ruoka omakustanteinen).
Tervetuloa.

Johtokunta
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Ypäjän Karjalaisseura ry
tiedottaa

TUPAILTA

torstaina 21.11.2013 kello 18.00 Veteraanituvalla
osoitteessa Perttulantie 7, Ypäjä.
Tervetuloa joukolla mukaan haastelemaan.

Verenpaineenmittaus

Mannisten kyläkerho

ilman ajanvarausta

kokoontuu tiistaina 11.11. klo 18.00
Hanna ja Jyrki Laineella, Vellinkimäentie 54.

Ypäjänkylän lainausasemalla
keskiviikkona 13.11.2013 klo 10.30–11.30
keskiviikkona 11.12.2013 klo 10.30–11.30
Tervetuloa!
Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

Tervetuloa!

Liikuntatapahtumia
KUNTOSALI TORSTAISIN

7.11.
14.11.
21.11.
28.11.
klo 17.30 – 18.30 (viikoilla 45 – 48)
Kuntalaisten käytössä kokeiluna Hevosopiston kuntosali (talli V yläkerta).
Huom! Käyttö sallittu vain ilmoitettuina aikoina!
Paikalla kunnan liikunnanohjaaja. Autot ja mopot suositellaan jättämään Opistohallin pysäköintipaikalle.

Avoin päiväkoti / perhekerho

Perjantaisin klo 9.30–11.30 seurakunnan päiväkerhon tiloissa.
Maksu 2 € / perhe
Lisätietoja Tiina Turkkila p. 7626 5255 (ma - to)
Marras–joulukuun ”avoimet”:
Pe 8.11. Askartelua
Pe 15.11. Ulkoilua päiväkodin pihalla (esikoulun tilat
myös käytettävissä)
Pe 22.11. Pelaamme pelejä
Pe 29.11. Teemme Suomen lippuja
Pe 6.12. Ei avoinna (itsenäisyyspäivä)
♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥ Joulukuun avoin kirjastossa pe 13.12. klo 9.30–11.30 ♥
♥
PIKKUJOULUN merkeissä!
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Tapaamisiin!

♥

♥

♥
♥

Tiina
Perusturvaltk. & srk.

Ypäjän kunta järjestää

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
torstaina 14.11.2013
Lähtö Ypäjän torilta 14.11.2013 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.

Joitakin linja-autovuoroja on
lakkautettu koulujen syysloman jälkeen

Voimassa olevat linja-autovuorot
Forssaan ja Loimaalle
lähtö – perillä

Ypäjä – Loimaa

YPÄJÄN KUNNANVALTUUSTON

kokous pidetään
torstaina 14.11.2013 klo 18.30 kunnanvirastossa.
Kokouksen asialista on nähtävänä kunnanviraston ilmoitustaululla ja Ypäjän kunnan www-sivuilla
8.11.2013 alkaen.
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kunnanvirastossa 20.11.2013 klo 9.00 – 15.00.
Ypäjällä 22.10.2013
Matti Alanko
kunnanvaltuuston
puheenjohtaja

Verenpaineenmittaus
ilman ajanvarausta

Ypäjän Osuuspankin alakerrassa
keskiviikkona 6.11.2013 klo 10.30–11.30
keskiviikkona 4.12.2013 klo 10.30–11.30
Tervetuloa!
Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

klo 07.30 – 07.50 koulupäivinä ma – pe (Manninen – Loimaa)
klo 08.25 – 08.45 koulupäivinä ma – pe (Manninen – Loimaa)
klo 11.05 – 11.50 ma – pe kouluvuoden aikana (Ypäjänkylä –
Loimaa)
klo 13.05 – 13.25 ma – pe kouluvuoden aikana (Manninen Loimaa)
klo 13.25 – 14.10 ma – pe kouluvuoden aikana (Ypäjänkylä –
Loimaa)
klo 14.30 – 15.00 koulupäivinä ma – pe (Ypäjänkylä – Loimaa)
klo 15.30 – 16.00 koulupäivinä ma – pe (Ypäjänkylä – Loimaa)
klo 16.30 – 17.05 koulupäivinä ma – pe (Ypäjänkylä – Loimaa)

Loimaa – Ypäjä
klo 06.50 – 07.30 koulupäivinä ma – pe (Ypäjänkylä – Ypäjä)
klo 08.00 – 08.25 koulupäivinä ma – pe (Ypäjänkylä – Ypäjä)
klo 10.45 – 11.05 ma – pe kouluvuoden aikana (Manninen –
Ypäjä)
klo 13.10 – 13.25 ma – pe kouluvuoden aikana (Manninen –
Ypäjä)
klo 13.45 – 14.05 ma – pe kouluvuoden aikana (Manninen –
Ypäjä)
klo 14.10 – 14.30 koulupäivinä ma – pe (Manninen – Ypäjä)
klo 15.10 – 15.30 koulupäivinä ma – pe (Manninen – Ypäjä)
klo 16.10 – 16.30 koulupäivinä ma – pe (Manninen – Ypäjä)

Ypäjä – Forssa
klo 07.10 – 07.50 ma – pe kouluvuoden aikana
klo 14.05 – 14.40 ma – pe kouluvuoden aikana

Forssa – Ypäjä
klo 12.30 – 13.05 ma – pe kouluvuoden aikana
klo 15.30 – 16.05 ma – pe kouluvuoden aikana
Tiedustelut linja-autovuoroista ja asiointimatkoista koulutoimensihteeri Auli Hossi puh. 7626 5261 tai 050 574 7739

