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

Autokoulu Ypäjällä!

ti 24.11.2015 klo 19.00

www.parturikampaamooutiperho.fi

hevosopiston
potku-luokassa

TSR-TEKNIIKKA OY

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

www.forssanautokoulu.fi
puh.03-422 2222

Tapani Sirén

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

YPÄJÄN JOULUNAVAUS

Itsenäisyyspäivä Ypäjällä
6.12.2015

Torimyynti alkaa klo 15.00
(toripaikkojen varaus p. 02 762 6500)
TERVETULOA!

Veteraanien kuljetus Itsenäisyyspäivän juhlaan

Lions Club Ypäjä tarjoaa ilmaisen kuljetuksen kaikille
juhlaan osallistuville veteraaneille. Kuljetusta tarvitsevia
pyydämme ottamaan yhteyttä Matti Mikkolaan,
puh. 050 377 9366.

Järjestäjänä:	
  Ketjut	
  kuntoon	
  hanke,	
  Ypäjän	
  apteekki,	
  FSHKY,	
  Wiisari	
  	
  

Marras- ja joulukuussa torstaisin pidennetty
aukioloaika 8–18, tervetuloa!
Kurjenmäentie 2, Ypäjä
Palvelemme arkisin 9–17 ja la 9–14

HUOLLOT JA
KORJAUS

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

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

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

Myydään tai vuokrataan
yksiö luhtitalosta.
Puh. 040 583 3571.

YPÄJÄN
TAKSI
Puh. (02) 727 1180

Jani Himanen | 050 521 0489
www.perinnepelti.fi

Haketusta sopivasti

Puomissa
Tapahtuu!

Haketuspalvelu Laaksonen

puh. 0400 823 977

TERVETULOA

27.11.2015	
  
YLEISÖTILAISUUS	
  YPÄJÄN	
  PALVELUKESKUKSESSA	
  
KLO	
  13	
  –-‐	
  15	
  	
  
	
  
13.	
  –	
  13.30	
  Kahvitarjoilu	
  	
  
13.30.	
  –	
  n.	
  15.00	
  Asiantun7jaluennot:	
  
o	
  	
  Palveluohjauksen	
  esi<äytyminen,	
  palveluohjauksen	
  päällikkö	
  
	
  	
  	
  	
  Marja<a	
  Palojärvi	
  
o	
  	
  Toimiiko	
  lääkehoitosi,	
  Kirsi	
  Uusimäki,	
  muis7hoitaja	
  FSHKY	
  
o	
  	
  Muis7lääkkeiden	
  käy<ö,	
  Pekka	
  Virtanen,	
  proviisori,	
  FSHKY	
  
o	
  	
  Ajankohtaista	
  apteekkiasiaa,	
  Ypäjän	
  apteekin	
  apteekkari	
  	
  
	
  	
  	
  	
  Katja	
  Keskiaho	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  TILAISUUTEEN	
  VAPAA	
  PÄÄSY,	
  TERVETULOA!	
  
	
  
	
  

• Muista myös oman Apteekkilehden
edulliset kuponkitarjoukset!
• Ma 30.11. klo 9–17 luunlujuusmittaus ultraäänilaitteella
(20 EUR), kysy lisää ja varaa aikasi etukäteen apteekista!

UUTTA YPÄJÄLLÄ!

KUIVAA KOIVUKLAPIA
Ypäjän seurakunta

• BevitaEye kirkkaasti kosteuttavat
silmätipat 10 ml
12,50 EUR (norm.15,80 EUR) ja
uudelleensuljettava
pipetti 20 x 0,5 ml 10,50 EUR (13,10 EUR).

Ypäjän kunta

klo 10.00 Jumalanpalvelus Ypäjän kirkossa
Saarna ja alttaripalvelus Vesa Parikka
Musiikki Kaija Saukkola
	Seppeleiden lasku Sankarihaudalle ja Karjalaan
jääneiden vainajien muistomerkille
Puhe, Vesa Parikka
Virsi 577, Kirkkokuoro
Kahvitarjoilu Seurakuntakodissa
klo 11.30 Itsenäisyyspäivän juhla Seurakuntakodissa
		
Hämäläisten laulu
Tervehdyssanat Markku Leppälahti
		
kunnanhallituksen puheenjohtaja
Musiikkia
Kaija Saukkola
Juhlapuhe
Petri Meller
		
toimitusjohtaja, Hevosopisto Oy
Musiikkia
Kaija Saukkola, piano
		
Keijo Leppänen, laulu
		
Aikuisten kuoro

Maamme
Tervetuloa!

Marraskuussa

torilla ja Kurjenmäentiellä
to 26.11. klo 18 alkaen
Tapahtuma alkaa
jouluvalojen sytyttämisellä
Kurjenmäentielle ja torialueelle
Ohjelmassa mm. torimyyntiä, joulupukin vierailu,
mehu- ja piparitarjoilua

		
		
Ypäjän kunta

YPÄJÄN APTEEKKI

Kurssi alkaa

sukulaiset, ystävät ja tuttavat
Ypäjänkylän Seuraintalolle
sunnuntaina 22.11.2015 klo 14.00

90 V. PÄIVILLENI
Mäkilän Hilkka
Jos ilmoittaisit tulostasi 16.11.2015 mennessä
puh. 02 767 3023 tai sähköposti veijo.suonpaa@suomi24.fi

La 14.11.
Kahden Bändin Ilta:
Bluestroke
(Ypäjä-Jokioinen) &
Deep Heep Wizard
(Jyväskylä)
Liput 5 €

Ypäjän kirkossa 1. adventtisunnuntaina 29.11. klo 15.00
Säestäjänä Tapio Laurila
OHJELMA 10 € – ohjelmia saatavana kirkon ovelta
Tervetuloa ”Vanhan veräjän luo” Ypäjän kirkkoon!

Järjestää: Ypäjän kunnan vanhusneuvosto ja
Ypäjän seurakunnan diakoniatyö

Valoisa ja tyylikäs rivitaloasunto, jossa ei vielä
asuttu. Avok+oh+mh m 2
+psh+s+wc+vh, 72 m2. Lis.
lasiterassi ja lämmin varasto. Autokatos sis. hintaan.
H. 149.000 €. k 9302196

Ypäjä, Porrasmäentie

Kesk. tuntumassa maatilan tal. keskus, jossa as.
rak, konehalli ja saunarak. 2h+k+et+wc, 100 m2.
Lis. kell. kerros, jossa psh+
s+lämpökesk+työtiloja,
70 m2. Konehalli 8x16 m.
T. 2.000 m2. H. 81.000 €.
k 9131402. Mahdollisuus
ostaa peltoa.

Ypäjä, Rassintie

Näpsäkkä talo Perttulassa.
1h+k+psh+s+wc+vh+2et,
70 m2. Tehty paljon uudistuksia. Kunnan vesi ja
viemäri. Erill. tal. rak, jossa toimisto-, työ- ja var. til.
Pihassa siisti koira-aitaus.
T. 1.958 m2. H. 64.000 €.
k 9810516

Ypäjä, Ruokosuontie

Vak. asum. tai vap. aikaan
sov. talo, johon tehty paljon uudistuksia. 2h+k+psh+s+wc+työtila, 60/ 97
m2. Edull. as. kustann. Kaksi var. rakennusta. T. 1.644
m2. H. 55.000 €. k 9311235

Ypäjä, Papalintie 1

Laulaja Eila Pienimäen

JOULUKONSERTTI

Ypäjä, Naiminpolku 6

La 5.12.
Opera Skaala
Liput 5 €
Pe 11.12.
Puomin PikkuJoulut!!
Liput 5 €

Ensimm. asuinkerr. kaksio kirkkoa vastapäätä.
2h+k+psh/wc, 52 m2. Lis.
tilava parveke. H. 35.000 €.
Myös vuokraus mahd.
k 9567654.

www.oikotie.fi

Matti Järvinen LKV
Ypäjä, 040 594 8877
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Ypäjän seurakunnan diakoniatyö

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

toimintaa marraskuussa

To 5.11.

Klo 11 Kultaisen iän kerho srk-kodilla
Klo 18 Aikuisten kuoro srk-kodilla
Pe 6.11. Klo 15 Lasten kuoro srk-kodilla
Su 8.11. Klo 10 messu Erkki Vappula, Saukkola
Ke 11.11. Klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
Klo 12 Huom. aika! Kuusjoenkulman laulukööri Tuottajantuvalla
Klo 18 Kirkkovaltuuston kokous srk-kodilla
Klo 18 Siionin kannel -lauluilta srk-kodilla
Klo 18 Nuorten ilta sumpussa
To 12.11. Hartauden Palvelukeskuksella:
klo 13 Hoivalla, klo 13.30 Valkovuokossa, klo 14 Lukkarissa
Klo 18 Aikuisten kuoro srk-kodilla
Pe 13.11. Klo 15 Lasten kuoro srk-kodilla
13.–15.11. ”Maata näkyvissä” -festarit Turussa
Su 15.11.	Klo 16 Svengaava jumalanpalvelus kirkossa Parikka, Saukkola, Tapio Laurila.
Huom. aika!
Ke 18.11. Kirkkoherranvirasto kiinni, koulutuksen vuoksi
Klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
Klo 18 Isoskoulutus srk-kodilla
To 19.11. Klo 11 Kultaisen iän kerho srk-kodilla
Klo 18 Aikuisten kuoro srk-kodilla
Pe 20.11. Klo 15 Lasten kuoro srk-kodilla
Su 22.11. Klo 10 Messu Parikka, Saukkola. Rippikoululaiset mukana.
Ti 24.11. Klo 12 Diakoniapiiri Ypäjänkylän kirjastossa
Ke 25.11. Klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla,
Klo 12 Huom aika! Kuusjoenkulman laulukööri Tuottajantuvalla
To 26.11. Klo 18 Aikuisten kuoro srk-kodilla
Su 29.11. Klo 10 Messu Parikka, Saukkola, mukana aikuisten kuoro
Klo 15 Eila Pienimäen Joulukonsertti kirkossa
Ke 2.12. Klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
Klo 18 Siionin Kannel -lauluilta srk-kodilla
To 3.12.
Klo 11 Kultaisen iän kerho srk-kodilla. Ehtoollishetket Palvelukeskuksella:
klo 13 Hoivalla, klo 13.30 Valkovuokossa, klo 14 Lukkarissa
Klo 18 Aikuisten kuoro srk-kodilla
Pe 4.12. Klo 11.45 Alakoulujen adventtikirkko
Klo 15 Lasten kuoro srk-kodilla
La 6.12. Klo 10 Itsenäisyyspäivän kirkko, juhla jatkuu srk-kodilla

Eila Pienimäki laulaa

Ypäjän kirkossa ensimmäisenä adventtina

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
Marraskuun Ypäjäläinen ilmestyy
torstaina 3.12.2015. Lehteen
tarkoitettu aineisto on toimitettava kunnantalolle 24.11.2015
klo 15.00 mennessä.
Tammikuun 2016 Ypäjäläinen
ilmestyy 3.1.2016.

Seurakunnan asiat
kirkkoherra
Vesa Parikka

Diakoniapäivystys seurakuntakodilla

Laulaja Eila Pienimäki johdattelee joulukonsertti tunnelmaan
Ypäjän kirkossa ensimmäisenä
adventtina 29.11. klo 15.00. Pienimäki laulaa meille tuttuja perinteisiä joululauluja; Arkihuolesi kaikki heitä, Sylvian joululaulun, Sydämeen joulun teen
ja Varpusen jouluaamuna, mutta
myös hänen itse säveltämänsä ja sanoittamansa: Jouluöinä
kuusen alla. Pienimäkeä säestää
kanttori Tapio Laurila. Tilaisuudessa puheen pitää rovasti Erkki
Vappula.
Eila Pienimäki esiintyi ensimmäisen kerran 3,5-vuotiaana
Yleisradion Markus-sedän Lastentunnilla. Parikymppisenä hän
voitti kolmet maakunnalliset
laulukilpailut, joissa tuomaroi
Toivo Kärki. Myöhemmin hän
allekirjoitti Kärjen kanssa levytyssopimuksen. Pienimäki on

äänittänyt kolmatta sataa laulua
vuosina 1958 – 2013.
Eila Pienimäki kertoi Ikaalisten Joululehdessä vuodelta 2014
näin. Isosiskot kertoivat minun
rakastaneen joululauluja 2-vuotiaasta lähtien. Meitä sisaruksia
oli 9, minä kahdeksas. Joka vuosi
lauloimme yhdessä, moniäänisestikin joulusta sen kuukauden ajan.
Nuo ihanat muistot tiiviistä perhehengestä musiikin yhdistäminä
säilyvät ikuisesti meidän kuuden
jäljellä olevan sydämessä.
Laulajana Eila Pienimäki on
esiintynyt paljon sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa, missä hän
asui 12 vuotta. Yhdysvalloissa
hän oppi kommunikoimaan yleisön kanssa, laulaessaan monenlaista musiikkia. Hän asui vielä
pari vuotta Meksikossa ennen
kuin palasi Suomeen 1980. Kotimaahan palattuaan hän otti
yhteyttä Toivo Kärkeen ja sai
häneltä tarvittavia neuvoja. Siitä
lähtien Pienimäki on jatkanut ja
kehittänyt uraansa monipuolisena taiteilijana, laulajana, levyttäjänä, kouluttajana, taidemaalarina ja runojensa tulkkina.
Syyskuussa 2013 kävelin päivittäistä lenkkiäni kotimaisemissani, Ikaalisissa, sydämeni laulaessa kiitosta kaikesta hyvästä,
jota sain jatkuvasti kokea. Elämässäni oli kaikki hyvin. Äkkiä
kuulin sisäisen, lempeän äänen
sanovan: ”Eila. Puhdista kirkkosi.” Pysähdyin siihen paikkaan.
Mitä olin kuullut? Olinko todella kuullut? Mutta sama rakastava ääni lähestyi jälleen: ”Puhdis-

ta kirkkosi.” Mitä ihmettä tämä
on? Eihän minulla omaa kirkkoa
ole. Suomessa ja maailmalla kävin kirkoissa, mutta liikuin koko
ajan. Mitään erityistä suhdetta
ei ehtinyt syntyä, vaikka niissä
viihdyinkin ja lauloin muutamia
joululauluja englanniksi ja suomeksi. Nyt minulle ilmeisesti
annettiin arvokas tieto ja totuus
tilanteesta, sillä mielessä oikein
leimahti vahvana: Olin antanut
auktoriteetin mustata sisimpäni,
sieluni kirkon! Sydämeni pyhäkkö tarvitsi kipeästi puhdistuksen,
johon varhaiset kipeät muistoni
ja vanha kotikirkkoni oli syytön.
Valo ja riemu täyttivät minut. Tiesin silmänräpäyksessä
mitä piti tehdä. Päätökseni sai
siivet. Pidän Töysän kirkossa
joulukonsertin! Varmana asian
onnistumisesta juoksin ja lensin
varmaan viimeisen kilometrin
kotiin. Soitin luottosäestäjälleni
Timo Saarimäelle. Pyörät lähtivät heti käyntiin. Lapsen luottamuksella tiesin kaiken onnistuvan, sillä tapa miten koko idea
annettiin, oli elämää suurempi,
luotettava lähde. Näin sain tehdä omaa joulukonserttia rakastamistani joululauluista. Asiat
soljuivat kuin itsestäänselvyyksinä ja lähimmäisenrakkauden
hengessä. Olin onnesta pakahtua
valitessani lauluja lapsuudestani
ja myös uudemmasta tuotannosta. En niinkään esitä muodissa
olevia lauluja, vaan sellaisia,
mitkä sopivat omaan tunnemaailmaani, joihin voin samaistua.
Tämä on minun paikkani. Näin

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

YPÄJÄNKYLÄN DIAKONIAPIIRI
kokoontuu Ypäjänkylän lainausasemalla klo 12.00
tiistaina 24.11. sekä 22.12.

KULTAISEN IÄN KERHO

klo 11.00 – 13.00 seurakuntakodilla seuraavasti:
to 5.11. ”Poimi voimia runosta”, Kirsti Mäki
to 19.11.	”Liikuttavia” kuvia kesän retkiltä, Keijo Leppänen, mukana Erkki Vappula
to 3.12. Sinivalkoista ja Sibeliusta
to 17.12. 	Joulujuhla, Riikka ja Osmo Jaakkola. Jos haluat
niin voit tuoda 5,00 euron lahjan joulupukinkonttiin
.............. joululoma .............
Kerho jatkuu ensi vuonna 2016 parittomilla viikoilla...
to 7.1. 	Ajankohtaislähetys; ”turvallista liikkumista talvella” -liukuesteiden esittelyä. Lisäksi asiaa muistia tukevista valmisteista, Ypäjän Apteekin apteekkari Katja Keskiaho.
to 21.1. 	Tietoa ikäihmisten palveluista, palveluohjauksen
päällikkö Marjatta Palojärvi.
Lounas, ohjelmahetki ja lähtökahvit.
Tervetuloa kaikki, jotka ehditte ja pääsette mukaan keskellä päivää. Meillä ei ikää kysytä.
Tarjoilusta peritään 5,00 euroa.

Svengaava jumalanpalvelus
Ypäjän kirkossa sunnuntaina 15.11.2015 klo 16.00.

Soitetaan ja lauletaan traditionaalisia lauluja
hieman jazzahtavaan tyyliin.
Mukana Tapio Laurila avustajineen,
Kaija Saukkola ja Vesa Parikka.
Tervetuloa mukaansatempaavaan messuun.
Ypäjän seurakunta

Ypäjän
Seurakunnan

Luistelukoulu
5-7-vuotiaille
Perttulan koulun kentällä
lauantaisin klo 13-14.30.
Ilmoittautuneille ilmoitetaan, kun jää on
kunnossa ja luistelukoulu alkaa.
Seurakunta tarjoaa luistelukoulun ohjelman,
huoltajien ollessa mukana sitomassa luistimia,
ja avustamassa lapsiaan joissakin harjoitteissa.
Pitkä maila kannattaa ottaa mukaan luistelutueksi
varsinkin, jos ensiaskeleet luistimilla on vasta otettu.

Ohjaajina luistelukoulussa toimivat
Meeri Rantanen ja Helmiina Ryödi.
Ilmoittautumiset Meerille tekstarilla.
(045-2058576) 15 nopeinta mahtuu ryhmään.
on tarkoitettu. Joulukonserttisarja sai viime jouluna välittömästi
kosketuspintaa ja kiertue jatkui
silloin Etelä-Pohjanmaan kirkkoihin, mutta eipä ehtinyt enää
silloin Ypäjälle asti. Nyt on Ypäjän kirkon joulukonsertin vuoro. Enkelitkin laulavat Jumalan

kunniaa Ypäjän kirkon tähtitaivaan alla. Tavataanhan ”Vanhan
Veräjän luona”!
Ypäjän kunnan vanhusneuvosto ja Ypäjän seurakunta toimivat konsertin järjestäjinä.
Terhi Hakala-Vappula
diakonissa
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KESKIVIIKKORUOKAILUT SRK-KODILLA

Hartaita Hetkisiä Silakkaparvi
Olipa kerran valtameressä suuri
silakkaparvi. Se eleli tavallista silakkaparven arkea lähellä
rantaa pikku äyriäisiä vedestä
etsien. Koska meri oli varsin
vaarallinen, silakkaparvi oli opetellut suojautumaan petokaloilta
yhdessä. Silakoilla oli yhteinen
merkkikieli, jolla ne varoittivat toisiaan vaaran uhatessa. Ja
silloin ne kasaantuivat salaman
nopeasti tiiviiseen puolustusparveen, kuten oli yhteisesti sovittu
ja harjoiteltu. Tuolla tavoin parvi oli pystynyt uudelleen ja uudelleen suojautumaan. Se olikin
tehokkaasta puolustusmekanismista johtuen kasvanut monilukuiseksi ja hyvinvoivaksi.
Kerran kävin niin, että hai
tuli pyörimään rantaveteen, ja
huomasi silakat. Se lähti rynnistämään niitä kohti kita ammollaan. Mutta jo hyvissä ajoin
yksi silakoista huomasi sen ja
antoi hälytysmerkin ystävilleen.
Ja yhtäkkiä hai näkikin edessään
silakoiden sijasta valtavankokoisen yhtenäisen kalan, jonka
pinta välkehti ilkeästi, kuin siinä
olisi ollut evä jokaisessa suomussa. Se kiersi tuota välkehtivää jättiläistä kummissaan ja

yritti paikallistaa aiemmin näkemänsä silakat sen lomasta, mutta
turhaan. Ne olivat vain yhtäkkiä
kadonneet johonkin.
Hai kierteli puolustusparvea
monta kertaa, väillä kauempaa
kaartaen ja tuumaillen, voisiko
hyökätä noin jättimäisen saaliin kimppuun. Se ei kuitenkaan
ollut suuren suuri hai, joten se
ajatteli, että siinä taistelussa voisi käydä huonosti. Kun se oli jo
luovuttamassa, se äkkäsi yhden
yksinäisen silakan kaislikossa.
Silakka katsoi haita kauhusta
jäykkänä, tietäen että olisi täysin
turvaton.
Hai potkaisi pystöllään vauhtia ja syöksyi kohti tuota yksinäistä avutonta kalaa harmaan
salaman lailla niin, että virta
vavisutti koko puolustusparvea
hurjasti. Silakanpoika käännähti
ympäri ja lähti uida porskuttamaan täyttä vauhtia kaislikon
sekaan. Se puikkelehti kasvien
lomassa pakoon, mutta hai seurasi sitä järkähtämättä välittämättä terävistä kaislan lehdistä.
Pohja pöllysi hurjasti ja kaislan
kappaleet irtoilivat, kun hai kynti pitkin rantakasvustoa.
Hetkeksi silakka pääsi siltä

karkaamaan näkyvistä, mutta lepotauko jäi lyhyeksi, sillä pienen
lenkin tehtyään hai äkkäsi sen
uudestaan ja takaa-ajo jatkui.
Silakanpoika käännähti yhtäkkiä jyrkästi sivuun ja sai haihin
sillä tavoin hieman välimatkaa.
Paniikkinsa seasta se näki puolustusmuodostelmassa olevan
parven hieman kauempana ja lähi viimeisillä voimillaan uimaan
sitä kohti. Hai käännähti kuitenkin nopeasti ja sai silakan taas
näkösälle.
Parvi oli niin kaukana, että
kaikki tiesivät tuon matkan olevan pienelle silakanpojalle aivan
liian pitkä. Hai saavutti sitä niin
hyytävän nopeasti, että kaikki
silakat olivat kauhuissaan. Silloin yksi parven silakoista lähti
yhtäkkiä irti puolustusmuodostelmasta uimaan tuota pikkuista
silakanpoikaa vastaan. Parvi teki
kuin vaistomaisesti ratkaisun, ja
lähti yhtenä rintaman rynnistämään perään.
Hai oli juuri avaamassa kitansa napatakseen tuon yksinäisen
pikku silakan makupalakseen,
kun se huomasi tuon jättimäisen
välkehtivän kalan hyökkäävän
suoraan häntä vastaan. Se löi

nopeasti evänsä sivuille ja jarrutti. Säikähtäneenä se perääntyi hyökkäyksestään. Sitten se
potkaisi pyrstöllään vauhtia ja
lähti rynnistämään kohti ulappaa
taakseen katsomatta.
Me olemme Jeesuksen lähettiläitä. Aina ei kuitenkaan ole
helppoa sanoa julkisesti tuota
viiltävää tunnustusta: ”minä olen
kristitty”. Kristittynä oleminen
ei kuitenkaan ole tarkoituskaan
olla puhetta vaan ennen kaikkea
tekoja. Mitä sinä voisit tänään
tehdä lähimmäisesi hyväksi?
Isto Iipola

Virkaanasettaminen Ypäjän kirkossa
Tampereen hiippakunnan piispa
Matti Repo avustajineen asetti sunnuntaina 11.10.2015 jumalanpalveluksen yhteydessä
virkaan Ypäjän seurakunnan
kirkkoherra Vesa Parikan ja diakonissa Terhi Hakala-Vappulan.
Toimituksessa annettiin piispan esittämiin kysymyksiin lupaukset: ”Tahdotteko Jumalan
armon avulla pysyä lujana tässä
kirkon uskossa ja vahvistaa siinä
seurakuntalaisia?” ”Tahdon.”

– ”Tahdotteko edistää kaikkea,
mikä rakentaa seurakuntaa, ja
elää niin, että olette esikuvana
seurakunnalle?” – ”Tahdon.”
Tällaisten lupausten antaminen
käy aika sutjakkaasti, niiden pitäminen vaatiikin jo kilvoittelua.
(1 Tim 6:12)
Kiitos läsnäolosta, hyvästä
seurasta ja varsinkin hyvästä
ruuasta!
Vesa Parikka ja
Terhi Hakala-Vappula
Kuvat: Mirja Palonen

Piispa Matti Repo totesi saarnassaan
Ypäjän kirkossa mm. seuraavaa:
”Kirkon kaikilla seurakunnilla
on sama tehtävä, jakaa Jumalan
rakkautta sanoin ja teoin. Se tapahtuu niin seurakunnan työntekijöiden kuin sen kaikkien jäsenten toteuttamana. Tänään asetetaan virkaan uusi kirkkoherra ja
siunataan virkaansa diakonissa,
jotka kantavat oman vastuunsa,
kun Ypäjän seurakunta käy kohti
tulevaisuutta.
Ypäjäläisten mielessä saattaa
kuitenkin olla odotuksia, joiden
taustalla väikkyy muisto menneistä ajoista. Täällä muistetaan
hyvin pitkäaikainen kirkkoherra ja toivotaan, että myös uusi
kirkkoherra pitkään ja antau-

muksella palvelisi seurakuntaa.
Samalla on kuitenkin selvää,
että jokainen uusi pappi ja uusi
diakonissa on aina oma persoonansa ja elää omaa elämäänsä.
Jokainen hoitaa tehtäviä omalla
tavallaan, eikä kenenkään tarvitse olla toisen kopio eikä kulkea samoja latuja edeltäjiensä
kanssa, vaikka virka on sama
ja tehtävät ovat pitkälti samat.
Ainakaan ei pidä kirkkoherran
kohdistaa sellaisia messiaanisia toiveita, joita oli sen sijaan
oikein ja kohtuullista asettaa
Jeesukseen. Hänhän oli Jumalan Poika, ja siksi hänen opetuksensa oli toisenlaista kuin oppineimpienkin seurakunnan johtajien. Hänellä oli valta, häneen
puheessaan oli voima. Hän vakuutti kuulijansa pelkällä sanan
voimalla. Hän veti puoleensa,
hänen sanansa synnytti uskoa
ja halua seurata häntä. Jopa
ne agentit, joita hänen vastustajansa olivat lähettäneet häntä
pidättämään, alkoivat epäröidä
eivätkä tohtineet ottaa häntä
kiinni. Näin voi Jumalan sana omalla voimallaan kääntää
myös sellaiset, jotka kuvittelevat
olevansa varmoja sen merkityksettömyydestä.”

Virkaanasetetut Ypäjän
seurakuntakodissa
yhteisessä juhlassa.
Kuvassa risti valaisee takana.

klo 11.30: 11.11., 18.11., 25.11., 2.12, 9.12.
sekä 16.12. ”Jouluruokaa tarjoo kunnon väki!”
Tulkaa syömään!

Seurakunnan Musakerho
1-3-luokkalaisille
Mukaan
mahtuu vielä!

Perttulan koululla
Keskiviikkoisin
klo 17-18

Ilmoittautumiset
isto.iipola@evl.fi
tai 040-1484108

Ypäjän Seurakunta
Varhaisnuorisotyö

KUTSUN SAIN

Elämän aikana on tullut aika
monta kutsua, milloin mihinkin
paikkaan tai tapahtumaan. Kaikkiin en ole pystynyt vastaamaan
myönteisesti. Ensimmäisiä kutsuja, kuten monella muullakin,
oli kaste. Siinä tuli kutsu maailman suurimpaan yhteisöön jäseneksi, sillä sitä kirkko on. Edelleen jäsenmäärä kasvaa. Tänään
on kirkoissa enemmän jäseniä
kuin eilen ja huomenna enemmän kuin tänään. Tätä media
meillä ei aina näytä tiedostavan,
kun katsotaan niin kovin lähelle,
jopa pelkästään omaan itseensä.

Aikoinaan tuli kutsu pappisvihkimykseen Tampereelle.
Siellä silloinen piispa korosti,
että seurakunta kutsuu niin papin kuin muutkin työntekijät eli
ei sitä noin vain mennä johonkin. Toisin sanoen työssä ollaan
niin Ylipaimenen kuin seurakunnankin kutsumana hoitamassa
eteen tulevat tehtävät.
Ainakin toistaiseksi olen hyvillä mielin lähtenyt saamani
kutsun mukaan seurakuntani pariin.
Syyslämpöisin terveisin
Vesa Parikka

Svengaava jumalanpalvelus kirkossa

Siunaamassa vasemmalta vt. kirkkoherra Lilli-Irmeli Hintsa, kirkkoherra Teijo Peltola, piispa Matti Repo, rovasti Juhani Routasalo ja kirkkovaltuuston puheenjohtaja Keijo Leppänen.

”Kirkkoherran suurimpana
ja vaikeimpana tehtävänä onkin
julistaa Jumalan sanaa puhtaasti ja niin, että kuulijat voivat
kääntyä Jumalan puoleen. Hän
on Kristuksen asialla ja toimii
Kristuksen äänenä. Myös diakonissa on Kristuksen lähettämä
ja palvelee hänen nimissään.
Molemmat palvelevat seurakuntaa lahjoillaan, joita Pyhä Henki on heille antanut tehtäviään
varten.”
Koko saarna löydettävissä:
tampereenhiippakunta.fi/Tämän
täytyy olla se profeetta
Piispa Matti Repo
siunaamassa seurakunnan.
Piispan paimensauva
sopivasti ristin takana.

Piispa Matti Repo ja piispatar Päivi Repo.

Ypäjän kirkossa pidetään svengaava jumalanpalvelus, jossa
soivat pääasiassa tutut, gospeltyyliset negrospirituaalit letkeässä, mukaansa tempaavassa
rytmissä. Negrospirituaalit ovat
Yhdysvaltojen mustan väestön
keskuudessa syntyneitä hartauslauluja. Ne käsittelevät rytmiä
vapaasti sointupohjalta, samoin
melodiaa ja näin voidaan musisoida vapaasti improvisoiden.
Svengaavan jumalanpalveluksen toteuttavat pappina

ja laulusolistina Vesa Parikka,
naissolisteina Kaija Saukkola ja
Elisa Pyykkö. Musiikin on suunnitellut ja sovittanut Tapio Laurila, joka jammailee pianon takana. Muut bändin soittajat ovat
Laura Närvänen, klarinetti, Ville
Rämö, bassokitara, ja Sampsa
Jaakkola tahdittaa rytmiä rummuilla. Tekstin lukijana ja stemmalaulajana on Keijo Leppänen.
Svengaava jumalanpalvelus Ypäjän kirkossa su 15.11. kello 16.

Vuoden 2015 kristillinen kirja
Sunnuntaina 25.lokakuuta Helsingin kirjamessuilla julkistettiin Vuoden kristillinen kirja.
Kansanedustaja Jutta Urpilainen
valitsi Vuoden 2015 kristilliseksi
kirjaksi Jukka Sariolan teoksen
”Ystäväni Seija – kutsumuksena
Afganistan.
Heinäkuussa vuonna 2014
tuli tieto kahden suomalaisen
avustustyöntekijän surmasta Afganistanissa. Toinen heistä oli
pitkään maassa työskennellyt
Seija Järvenpää. Seijan läheinen
ystävä Jukka Sariola on koonnut
tuntonsa ja muistonsa kirjaksi,
jossa hän kertoo rohkeasti erityisestä ystävyydestä sitkeän naisen kanssa. Tapahtumat etenevät vuosikymmenten takaa aina
Seijan elämän viimeisin hetkiin
asti. Sariolan sanoin ”Seija ei ollut uhkarohkea sankaripyhimys
vaan omat lahjansa lähimmäisten käyttöön antanut tavallinen
ihminen”.
Jukka Sariola (s.1963) toimii
aktiivisesti vammaisjärjestökentässä sekä kirkossa. Hän sairastaa harvinaista lihasten rakenteeseen vaikuttavaa synnynnäistä
tautia. Voittaja palkittiin 2000

euron rahapalkinnolla.
Luin tämän teoksen heinäkuussa. Kirjoitin silloin Jukka
Sariolalle suoraa palautetta.
”Ystäväni Seija” -kirjan sisältö
on aito, koskettava, syvällinen,
lämmin ja todella kyynelin kostutettu. Luin ja itkin. Samalla
kirja on rakkauden läpivalaisema, joka ei etsi itselle mitään
vastinetta. Rakkaus loistaa läpi,
se vain on suurinta ja pysyvää.
Jukka Sariola vastasi välittömästi minulle näin: Tuntuu hyvältä, että saan kuulla, että ponnisteluni ei ole mennyt hukkaan.
Meillä Seijan kanssa oli niin erityinen ystävyys ja Seijan asenne
Jumalan edessä puhutteleva, että
halusin muiston säilyvän pitkään. Kirjoitin kirjan.
Kustantajalle ilmaisin saman
asian näin: Jukka Sariolan tuliterä kirja on hieno ja syvällinen
monessa suhteessa. Sitä voisi
ehdotella vaikka Vuoden kristilliseksi kirjaksi.
Ennustukseni on käynyt toteen. Hyvä oli valinta ja osui
täysin oikeaan kohteeseen. Kannattaa lukea!
Terhi Hakala-Vappula
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Nurkkakuntalainen

Loppusyksyn
tunnelmissa
Sateinen alkukesä povasi jo kuivaa syksyä. Nyt on ollut mahdollisuus tehdä taivasalla kaikki
ne työt, jotka ovat odottaneet
tekijäänsä. On ollut mukava
purkaa valmiin työn jälkeen auringonpolttamia tällinkejä, eikä
niille ole nyt tarve pitää enää
syntymäpäiviä. Korviini tuli
tieto perinteisen luotettavalta
taholta, miten talon emäntä oli
tehnyt syntymäpäiväkakun samanlaisille rakennustelineille,
kun olivat olleet seinustalla 10
vuotta. Isäntäähän siinä siten
syyllistettiin.
Tuolla sotepuolella ovat nuo
tällinkit myös harmaantumassa.
Mitä enemmän siellä siirrellään
rajoja, sitä hankalammaksi päätöksenteko tulee. Meillä maakunnassa on yksimielisyys, että
maakunta on sopiva alue uudelle itsehallintoalueelle. Yhteistyösuuntana Pirkanmaa näyttäisi alustavasti sopivan useimmille. Päijät-Hämeen suunta
tuottaa ongelmia, kun siellä
ollaan enemmän kiinnostuneita pääkaupungin suunnasta.
Maakunnassa on yksimielisyys
myös asioiden toteuttamisesta
seudullisesti. Meidän seudulla
ollaan kuitenkin varuillaan siitä
mitä tuleman pitää. Jos meidät
pakotetaan Lahden vetämäksi
alueeksi, Turun suunta alkaa
tuntua varteenotettavalta vaihtoehdolta. Kanta-Häme pyrkii
pysymään omana maakuntanaan, koska on tiedossa miten
rajakunnat tekevät yhteistyötä
yli maakuntarajojen. Hämeenlinnalla on todellinen huoli
omasta olemisestaan, jos naapurit jättävät sen yksin.
Suuria muutoksia tulee joka
tapauksessa. Omalla seudullamme olemme totutelleet toivottuihin uudistuksiin sosiaali- ja
terveyspuolella. Tulevassa uudistuksessa ollaan keskittämässä asioita sille suuremmalle alueelle, jonka me toivomme olevan maakuntamme kokoinen.
Sinne voisi siirtää myös valtion
viranomaistehtäviä. Maakuntakaavankin voisi hyvin vahvistaa

tällä uudella tasolla. Elyjen ja
Avien tehtävistä voisi suuremman osan siirtää hallintoportaassa maakunnan tasolle. Uudistuksessa on varottava, ettei
todellista päätösvaltaa keskitetä
vain muutamaan suurempaan
kaupunkiin. On uhka, että Suomeen tulisikin viisi suurkuntaa.
Maanlaajuista yhteistyötä tulee
valtion luonnollisesti ohjata.
Koordinoiva elin voisi olla kevyt, vaikkapa ministeriöön kuuluva. Esimerkiksi viiden suurkaupungin yhteistyöelin olisi
kylmää kyytiä maakuntien syrjäalueille. Uudistuksessa ollaan
säilyttämässä kunnat, joissa on
oma päätöksentekovalta lähellä
kuntalaisia olevissa palveluissa.
Ministerin ehdotusta odotellessa voi vaan toivoa, että Loimaan ja Forssan sairaalat pysyvät käytössä. Forssan sairaala
palvelee tällä hetkellä hyvin.
Kaikissa keskittävissä uudistuksissa reuna-alueet ovat aina
uhanalaisia, siksi meidänkin tulee olla valppaana edunvalvonnassa Hykymme puolesta.
Uudet asiat aina vähän pelottavat. Toivottavasti saamme uudistuksessa tunnustettuja etuja
ja me kuntalaiset olisimme tyytyväisiä. Byrokratiaa pitää muodikkaasti purkaa. Toivottavasti
uudistuksella ei tehdä asioita
vaikeammaksi. Halvemmaksikin palveluja saadaan useimmiten vähentämällä niitä, ainakin
joiltakin käyttäjiltä.
Kyllä puisille rakennustelineille löytyy uudiskäyttöä ja
harmaa lautakin on muotia. Toivottavasti Soten telineet eivät
kuitenkaan lahoa käsiin, silloin
niillä ei ole mitään virkaa.
Syksy on monelle levon aikaa, jolloin luontokin kerää voimia taas uuteen eloon. Sitä voisi
käyttää aikaansa uuden suunnitteluun. Jos vaikka olisi taas
keväällä ajankohtaista pystyttää
vahvat tällinkit.
Reipasta loppusyksyä Ypäjäläisen lukijoille!
Markku Leppälahti

PIPARKAKKUTALOKILPAILU
12.12.2015 Pertunkaaressa Joulumarkkinoilla
Kilpailu on avoin kaikille piparkakkutalojen rakentamiseen intohimoisesti suhtautuville. Kilpailla
voi yksin tai joukkueena, kaikki kuitenkin kilpailevat samassa sarjassa.
Kilpailuun osallistuvan talon tulee olla rakennettu kokonaan syötäväksi kelpaavista materiaaleista ja talon pohjan pinta-ala saa olla korkeintaan
35x35cm.
Talon tulee kestää normaalia liikuttelua esillelaittoa varten.
Kilpailuun osallistuvat talot tulee toimittaa yhteystietoineen Pertunkaareen (Pertuntie 5, Ypäjä)
lauantaina 12.12.2015 klo 11 – 11.30 välisenä aikana ja talon saa takaisin klo 17.45 – 18.15 välisenä aikana.
Kilpailun voittaja ratkeaa kävijöiden äänten perusteella ja voittaja julkaistaan sunnuntaina
13.12. klo 17.30. Kilpailun voittaja palkitaan risteilylahjakortilla.

Yhteistyö rakentaa
Hälyttävät
työttömyysluvut

Tilastojen mukaan työttömyyden kasvuvauhti on Suomessa
ollut aivan Euroopan kärkipäätä.
Viime elokuun statistiikka kertoo, että Kanta-Hämeen pahin
työttömyystilanne on edelleen
Forssassa ja kielteisen kehityksen vaikutus ulottuu myös
Forssan lähikuntiin. Kanta-Hämeessä oli elokuun 2015 lopussa työttömänä 9619 henkilöä.
Määrä on 11,5 prosenttia koko
maakunnan työvoimasta, eli 0,7
prosenttia enemmän kuin vuosi
sitten. Alle 25-vuotiaiden työttömien osuus koko työvoimasta
oli Kanta-Hämeessä elokuussa
noin puolitoista prosenttiyksikköä suurempi kuin vuosi sitten.
Työttömyyden kasvun myötä myös pitkäaikaistyöttömien
määrä on noussut.
Elokuussa 2015 työttömyysprosentti Ypäjällä oli 12,3. Työllistyminen lähikuntien alueelle on myös ollut vaikeaa, sillä
Forssan seutukunnan työttömyysprosentti oli elokuussa 13,2
ja Forssan jopa 15,2.
Ypäjällä on jo pitkään torjuttu
työttömyyttä eri keinoin. Kunta
työllisti mm. tilapäiseen tarpee-

on omalta osaltaan vastannut
haasteisiin parhaalla tavallaan,
mutta lisäresursseja tarvitaan.

Ypäjällä ja Jokioisilla on
yhteistyösopimus
työpajojen rakentamisesta
Ypäjän ja Jokioisten kunnat ovat
kartoittaneet työttömien kasvusta aiheutuvat riskit ja tilanneennakointi on ainoa ratkaisu
ympäristössä ja yhteiskunnassa
tapahtuviin muutoksiin. Tällä
hetkellä ko. kunnilla ei ole tarpeeksi sijoituspaikkoja varsinkaan heikoimmassa työmarkkina-asemassa oleville.
Heikossa työmarkkina-asemassa oleville tarvitaan paikkoja, joissa toiminta on ohjattua
työvalmentajan ja ohjaajan valvonnassa. Tällaisia paikkoja ko.
kunnilta ei löydy.
Seutukunnan kunnista vain
Ypäjällä ja Jokioisilla ei ole
omia työpajoja. Työpajapalvelut
täytyy hankkia muista kunnista
ostopalveluna. Tämä ratkaisu ei
ole ainoastaan ko. kunnille kallis, lisäksi se on lähes mahdoton
toteuttaa heikkojen julkisten kulkuyhteyksien vuoksi. Ostopalvelua voidaan käyttää vain niiden
harvojen asiakkaiden kohdalla,
joilla on auto käytössään.

ton tukea.
Edellä mainituista syistä Jokioisten kunta yhteistyössä Ypäjän kunnan kanssa on asettanut
tavoitteeksi luoda toimintaa,
jonka avulla ei ainoastaan pystyttäisi rakentamaan työpajaa ja
järjestämään sen avulla ohjattua toimintaa ja sijoituspaikkoja pitkäaikaistyöttömille, mutta
samalla myös vahvistettaisiin
työttömien mahdollisuuksia palata työhön tai siirtyä koulutukseen. Toiminnan lähtökohtana ei
ole vain hetkellinen työttömien
sijoitus, vaan pysyvä sosiaalisen
syrjäytymisen ehkäiseminen ja
kestävä kehitys. Kestävän kehityksen kannalta Ypäjän ja Jokioisten työpajojen perustaminen
ja siihen liittyvä yhteistyö vaikuttaa myönteisesti koko seutukunnan työllisyyteen, talouteen
ja kehitykseen.
Kustannusten minimointia
ja asiakkaiden ja kuntien hyödyn maksimointia ajatellen em.
kunnat toivovat hankkeen toteuttamista seutukunnallisesta
perspektiivistä. Jokioisten ja
Ypäjän yhteistyö sekä paikallinen kumppanuus alueen muiden
kuntien kanssa hyödyttää kuntia
ei ainoastaan taloudellisesta näkökulmasta katsoen, mutta myös
asiakkaalle tarjottavien moniammatillisen ryhmän palvelujen
kautta.

Käytännön järjestelyt

seen työnsuunnittelijan. Hänen
työpanoksensa avulla onnistuttiin sijoittamaan työttömiä kunnan hallintoon avustaviin tehtäviin.
Kunta toimii nuorisotakuun
mukaisesti, mutta ongelmana on
ennen kaikkea sijoituspaikkojen
vähyys, pitkät välimatkat muihin
seutukunnan työpajoihin ja työpaikkoihin sekä oppilaitoksiin.
Ongelmana on myös yksilöllisen
ohjauksen puute, jota valtaosa
etsivä nuorisotyön asiakaskuntaan kuuluvista henkilöistä eritoten tarvitsisi. Etsivä nuorisotyö

Työttömyyden pitkittyminen aiheuttaa kunnalle paljon
kustannuksia. Pitkäaikaistyöttömyydestä seuraa usein erilaisia
ilmiöitä kuten terveysongelmia,
syrjäytymistä, köyhyyttä ja rikollisuutta. Lisäksi työttömän
työkyky heikkenee. Mikäli pitkäaikaistyöttömyyteen ja siihen
liittyviin muutoksiin ei reagoida
ja puututa ajoissa, seurauksena
on asiakkaiden syrjäytymisen
kierre ja kunnan taloudellinen
ahdinko. Työllistettyjen ohjaaminen koulutukseen tai avoimille työmarkkinoille edellyttää
myös moniammatillisen verkos-

Jokioisten ja Ypäjän välisen yhteistyön kautta luodaan työpajat
kumpaankin kuntaan. Jokioisilla
pajatoiminta tulee sijoittumaan
Kalakosken koulun entisiin tiloihin. Alustavan suunnitelman
mukaan Ypäjällä työpaja tulee
aloittamaan toimintansa kunnan keskustassa sähköyhtiön
entisissä tiloissa. Tilat siivotaan
työllistettyjen voimin ja pienimuotoinen remontti on myös
ohjelmassa.
Jokioinen ja Ypäjä saavat
suunnitelman mukaan omat työpajansa, joissa toimivat omat
työpajaohjaajat ja yhteinen
koordinaattori. Pajatoimintaan
osallistuvat niin nuoret kuin
vanhemmatkin asiakkaat. Kaikki työpajan asiakkaat eivät tule
tekemään pitkiä työpäiviä. Alin
työtuntimäärä tulee olemaan neljä tuntia. Jotkut tulevat käymään
pajalla pari kertaa viikossa, toiset useammin. Tällä hetkellä

kartoitetaan yhteistyömahdollisuuksia yhdistysten ja yritysten
kanssa.
Pajalla on mahdollisuus tehdä
pienimuotoista alihankintatyötä.
Toimitilojen rajallisuus luo kuitenkin omat haasteensa ja siksi olisikin toivottavaa, että osa
toiminnoista pystytään rakentamaan pajan fyysisten seinien ulkopuolelle. Toiveissa onkin, että
jatkossa pajapalvelujen kautta
pystytään tarjoamaan ikäihmisille erilaisia palveluja, kuten esim.
ruohonleikkuuta, pensasaitojen
siistimistä tai lumenluontia.
Kunnanjohtaja Vesa Ketola on suhtautunut myönteisesti
työpajan perustamiseen Ypäjälle. Aktiivista tukea toiminnan
käynnistämiseksi antavat myös
taloussihteeri Pirjo-Maarit
Hellman sekä tekninen johtaja Jouko Käkönen. Työpaja
tulee jatkossa tekemään paljon
yhteistyötä FSHKY:n kanssa.
Toistaiseksi FSHKY:n osalta
Ypäjän pajan syntymistä tukee
omalla työpanoksellaan sosiaaliohjaaja Sari Strömberg. Jotta
pajatoiminta hyödyttäisi mahdollisimman tehokkaasti kaikkia
osapuolia, Jokioisten ja Ypäjän
alueella toimiva ja pajatoiminnan rakentamisesta vastaava
työllisyyskoordinaattori Ewa
Kirjavainen toivoo yrittäjien,
yhdistysten ja asukkaiden ideoita pajatoiminnan ja yhteistyön
tiimoilta. Myös lahjoituksia
toivotaan: erityisesti kaivataan
puhtaita ja hyväkuntoisia verhoja muita kankaita, joista pajalla
syntyy uusia tuotteita. Toivomuslistalla ovat myös työpajan
nimiehdotukset. Kunnan imagoprofiilin huomioiden pajan nimi
voisi liittyä hevosiin.
Toistaiseksi pajoille ei vielä oteta asiakkaita. Työpajojen
käynnistäminen vaatii selvitystyötä. Suunnittelu toimii yksikön
perustuskivenä. Selvitystyöhön
kuuluvat mm. rahoitusselvitys
ja projektisuunnitelman laatiminen, ohjauksen selvittely, työtilojen ja toimintojen suunnittelu,
viranomaisyhteistyö ja yhteistyökumppaneiden hankkiminen
sekä paljon muuta.
Mikäli sinulla on hyviä ideoita pajatoimintaan tai -yhteistyöhön tai haluat lahjoittaa kankaita, ehkä sinulla on hyvä nimiehdotus työpajalle tai jotakin muuta sen toimintaan liittyvää asiaa
– ota yhteyttä koordinaattoriin:
Työllisyyskoordinaattori
Ewa Kirjavainen
p. 044 758 8393

Joku voi sittenkin osallistua
Mitä riemullisimmissa tunnelmissa voinen kertoa teille, että
sain juuri sähköpostin, jossa
opetus- ja kulttuuriministeri
Sanni Grahn-Laasonen lupautui
Kulttuuri Puomin joulumarkkinoiden avauspuheenvuoron pitäjäksi.
Suurmarkkinoiden, kuten tapahtumaa naureskellen aluksi
kutsuimme. Projektinimi, nääs.
Projektinimestä on alkanut kuitenkin muodostua totisinta totta, sillä nyt loka-marraskuun
taitteeseen mennessä olemme
saaneet lähes neljäkymmentä
myyntipaikkaa myytyä, ohjelmaa on poniajelusta joulupukkiin ja ministerin läsnäoloon.
Kaikki on mennyt paremmin
kuin hyvin.
Kulttuuri Puomi on toiminut
nyt vuoden verran. Perustamiskokous pidettiin 7. lokakuuta
2014 Karrinpuomissa. Pitkälle
ollaan tultu siitä päivästä. Pa-

rasta on ollut löytää hengenheimolaisia. Heitä, jotka ”ei kukaan
kuitenkaan tule” -lausahduksen
sijasta ajattelevat ennemmin,
että ”joku voi sittenkin tulla”.
Yhtä pähkähulluista ajatuksista
innostuvia ihmisiä, jotka haluavat synnyttää iloa ja elämää ympärilleen. Yksi on kaasu, toinen
kytkin ja kolmas on jarru. Neljäs
on hyvä pyörittämään papereita
ja viides korjaa äkäseen kaikki
muiden kirjoitusvirheet. Yhtäkään käsijarrua meillä ei ole,
vaan ideoita lähdetään toteuttamaan ennakkoluulotta.
Vaikka tapahtumia onkin
mukavampi toteuttaa viidellekymmenelle osanottajalle, on
viisikin jo ihan hyvä alku. Ensi
vuonna voi olla jo kymmenen.
Hyvä esimerkki on maanantainen Kulttuurikävelymme.
Kolmisen viikkoa kävelimme
kolmen-neljän hengen porukassa, vasta sitten mukaan uskal-

tautui muitakin. Hitaasti syttyvät
hämäläiset vaativat luotettavaa
taustatutkimusta siitä, että tapahtuma ei sisällä käännytystä,
kumartelua tai kolikon keruuta.
Vuosi sitten alkaneelle kulttuuritoiminnalle keräsimme
pesämunaa Ypäjän joulunavauksessa myymällä piparkakkutaloja. Saatamme kaivaa tänäkin
vuonna kaulimet naftaliinista,
mutta nyt muutkin jauhopeukalot saavat tilaisuutensa. Joulumarkkinoilla järjestämme nimittäin kilpailun komeimman
piparkakkutalon tittelistä. Vinkkinä ja rohkaisuna: Joskus sympaattisuus voi kiriä koristeellisuuden edelle. Tästä on olemassa faktatietoa, sillä allekirjoittanut ja tukihenkilö Henriikka
leipovat viime joulunavaukseen
piparkakkutaloja hyvin hersyvissä tunnelmissa, sillä torppia
vahtineet Pikku-Myy -leivokset
näyttivät koristelun jälkeen siltä

kuin Myy olisi maistellut jotakin
vähän muumimamman mustaherukkamehua tuhdimpaa. Siitäkin
huolimatta talot tekivät kauppansa. Nyt siis rohkeasti kaikki
talosuunnitteluun!
Nähdään joulumarkkinoilla
12.12. tai jo ensi maanantaina
Kulttuurikävelyssä, lähtö klo 19
Osuuspankin edestä!
Katriina Reijonen
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Vanhusten viikkoa juhlittiin 7.10.
Ihmisiä virtasi Ypäjän seurakuntakodille hengityksen
huurutessa viileän lokakuisena keskiviikko-aamupäivänä.
Tapahtumana oli vanhustenviikon paikallinen pääjuhla.
Aluksi vieraat johdateltiin seurakuntasaliin, josta he istumapaikan löydettyään aloittivat
vilkkaan keskustelun. Tilaisuuden juontaja Keijo Leppänen
toivotti kaikki tervetulleiksi
Sibeliuksen Finlandia-hymnin
johdolla. Tervehdyspuheessa
hän jakoi tietoa vanhustenviikon historiasta.
Tervetulotoivotuksia seurasi Isänmaan virsi 580, jota
säesti kanttori Kaija Saukkola.
Ypäjän esikoululaiset jatkoivat
ohjelmaa sienienkeruu-runolla,
viikonpäivälorulla ja syysaiheisilla lauluilla opettajiensa
johdolla. Nuoret olivat sonnustautuneet valloittaviin teemaan
ja vuodenaikaan sopiviin asusteisiin kärpässienihatuista peikonkorviin.
Lasten esiintymisen jälkeen
kunnanhallituksen puheenjohtaja Markku Leppälahti toi

juhlaan kunnan tervehdyksen.
Puheessaan Leppälahti kertoi hyvinvointikuntayhtymän
syntymisestä ja palveluiden
säilymisestä seudulla. Asian
puolesta tehdään töitä, sillä
palveluiden säilyminen lähellä
on tärkeää. Itsenäisyyttä halutaan jatkaa ja kuten historiasta-

kin selviää, on itsenäisyys ollut aina paras vaihtoehto. Niin
kauan kun Ypäjällä on sananvaltaa, ovat asiat hyvin.
Leppälahden antoisan puheen jälkeen ohjelmaa jatkoivat aikuisten lauluryhmä kanttorin johdolla esittäen laulut
”Paljon ois aihetta lapsella

kiittää” sekä ”Suojeluenkeli”.
Tässä vaiheessa alkoivat jo
mahat murista sen verran että oli aika siirtyä ruokavirren
säestyksellä kunnan ja seurakunnan järjestämälle maittavalle lounaalle. Tarjolla oli
herkullisia ruokia juomineen.
Ruokailutauon jälkeen Lep-

mukaisesti tulevaisuudesta,
jonka voi ennustaa menneisyyden kautta. Jokainen tämänkin
juhlan vieras on oma yksilönsä
– tässä vaiheessa juhlaa kirkkoherra kehotti läsnäolijoita
kättelemään tai halaamaan
vieruskavereitaan, kosketus on
nimittäin välttämätön ihmisille. Ajat muuttuvat ja me ajan
kanssa – kirkkokin on muuttunut viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana. Parikka
päätti puheensa siunaukseen.
Kirkkoherra Vesa Parikan juhlapuhe on luettavissa tästä lehdestä.
Juhlapuheen jälkeen Leppänen lauloi kanttorin johdolla
Petri Laaksosen ”Täällä pohjantähden alla”, jota seurasi
vielä aikuisten kuoron esitys
kanttorin johdolla, sekä diakonissa Terhi Hakala-Vappulan loppuhartaus. Diakonissa
kertasi ohjelmanumeroita sekä
totesi, että yhdessä tehden on
saatu paljon aikaan. Ihminen
on silloin vanha kun et ymmärrä muita eivätkä muut ymmärrä sinua. Päätösvirren jälkeen
nautimme vielä kahvit maittavan täytekakun kera.
Suvi Leppänen

”Tulevaisuutta rakentamaan”
Kirkkoherra Vesa Parikan juhlapuhe Vanhustenviikon juhlassa
Meille tuttu sanonta kuuluu:
”Ennustaminen on vaikeaa,
varsinkin tulevaisuuden ennustaminen.” Tosin ei tässä tarvitsekaan tulevaisuutta ennustaa,
vaan rakentaa. Se helpottaa
jo kovasti. Tulevaisuuteen on
mahdollista jossain määrin
kurkottaa menneisyydestä.
Eihän mäkihyppääjäkään lähde liikkeelle hyppyrin nokalta
vaan vauhtimäestä.
Jokainen olemme elämän
aikana sekä suunnitelleet että
arvelleet, jopa tienneet, mitä
tulee. Olemme suunnitelleet
jotain tapahtumaa tai matkaa,
olemme myös arvelleet jotain,
sillä kun tummat pilvet nousevat, niin kohta sataa tai emme
ole voineet lähteä kylään juuri
siihen aikaan, kun olleen kuitenkin navetassa silloin. Olemme siis tulevaisuuteen suuntautuneita menneisyyden kautta.
Afrikassa tulevaisuuden ajatellaan olevan takana ja menneisyyden edessä, koska mennythän tiedetään jo. Niin ne ajattelutavat eroavat toisistaan.
Suunnittelu ja valmistautuminen ovat hyväksi, koska
silloin odottamattomat asiat
eivät ole niin vaikeita kohdata.
Suunnittelemalla siis rakennetaan aina tulevaisuutta.
Suunnitelmasta ja sen muuttumisesta löydämme hyvän
esimerkin Raamatusta. Kun Jumalan loi maailman, sen saattoi todeta olleen hyvän. Mutta
jos se ei sellaisena pysy, niin
varasuunnitelmakin näytti olleen. Eli Hän tulee itse tänne,
eikä vaan korjaamaan vanhaa,
vaan tekemään ihan uuden.
Sitä Kristuksen työ merkitsee.
Hän se vasta oikean tulevaisuuden rakentanut onkin.
Mutta palataan nyt ajassa
taaksepäin. Mitä on muuttunut
viimeisten vuosikymmenten
aikana ja voiko siitä päätellä

pänen jatkoi juhlaa puhuen
metsäretkistä ja siitä kuinka
luonto hoivaa ihmistä. Voitko
kuvitella, että ainoastaan 10
minuuttia luonnossa saa aikaan
verenpaineen laskemista ja 20
minuutin jälkeen mieliala kohenee?
Vanhustenviikonjuhlan pääpuhujana oli tänä vuonna Ypäjän uunituore kirkkoherra Vesa
Parikka. Hän puhui menneisyydestä sekä päivän teeman

jotain, mitä edessä on? Sotien
jälkeen on moni asia muuttunut. Työt ovat muuttuneet,
terveydenhuolto parantunut,
samoin koulutus, hyvinvointi
lisääntynyt, moni asia on helpottunut. Moni ikäihminen on
näin sanonut, että elämä on
muuttunut parempaan suuntaan
näiltä osin.
Se ei ole ihmekään, sillä yli
75-vuotiaat muistavat sota-ajan
ja sen puutteet, ja monet sen
eläneet sekä näkevät että kokevat ajat sen jälkeen parempina. Eivät tietenkään kaikki.
On niin monenlaisia elämänkohtaloita. Me sodan jälkeen
syntyneet olemme saaneet elää
hyvää aikaa, niin hyvää, ettei
sitä aina ymmärräkään.
Mitä on muuttunut? Työn
osalta on ehkä tapahtunut se
suurin muutos. Vuosisatoja
käsillä tehtiin suurin osa työstä, muttei enää. Nyt tehdään
enemmän päällä, toivottavasti,
vaikkei se ole ihan varma sekään. Joka tapauksessa koneet
korvaavat käsityötä yhä enemmän. Kirurgikin voi tehdä leik-

kauksen vaikka naapurikaupungista kokonaan koneella.
Tai mitä sanotte täällä hevospitäjässä, jos hevosen harjauksen, pesun, ruokinnan,
hampaiden hoidon, kengityksen jne. hoitaa kone, tai raviohjastaja seuraa näytöltä, miten
koneet valjastavat hevosen,
laittavat kärryt perään ja siihen
lisäpainon, joka on ohjastajan
sijainen, ja sitten hevonen lähteen ravaamaan. Ja kun on ravattu tarpeeksi, niin ohjastaja
ohjaa hevosen takaisin ja sulkee näyttöruudun.
Tähän suuntaan ollaan menossa, mutta ei kai nyt ihan
tällaiseen. Tosin on nykyisin
koemielessä linja-autoja, joissa
ei ole kuljettajaa lainkaan. Se
ei ehkä ole kovin suuri vahinko seuduilla, joissa kuljetetaan
pääasiassa ns. mykkiä matkustajia. Mitä siellä kuljettajallakaan tehdään?
Kyllä hevonenkin ihmisen
kosketuksen tarvitsee. Samoin
ihminen. Tiedämme hyvin, että ihminen kasvaa helpommin
tasapainoiseksi aikuiseksi, jos

on saanut positiivista kosketusta lapsena. On aikoinaan tehty
julmia kokeita, joissa vastasyntyneisiin ei ole koskettu ensimmäisen elinvuoden aikana
muuta kuin ruokittaessa ja vaatetta vaihdettaessa. Useimmat
eivät eläneet aikuisuuteen asti.
Kosketus on tärkeä ja tarpeellinen kaikille vauvasta
vaariin ja mummiin ja siksi pidämme nyt kättely- tai halaustauon. Vierellä olevaa voi, jos
hän tahtoo, kätellä tai halata.
Jos on flunssa tai juuri ollut,
niin sitten on syytä kieltäytyä.
–––––
Vuosikymmenten aikana on
terveydenhoito muuttunut,
koulutus, ravinto. Korvikkeen
ajan muistatte. Nyt te teette
tai syötte sellaisia ruokia, joita
lapsuudessanne ei edes ollut.
Nämä ja muutkin asiat ovat
vaikuttaneet siihen, että elinikä
on pidentynyt huomattavasti,
yhä useampi saavuttaa 80, 90
ja sadan vuoden iän. On arvioitu, että tänä päivänä joka
toinen vastasyntynyt voisi elää
100-vuotiaaksi. Teillä on siis

keskimäärin huomattavasti pidempi ikä kuin teidän isovanhemmillanne on ollut.
Iän pidentymisellä on seurauksensa. Eläkkeellä voi
matkustaa, aloittaa uuden harrastuksen, löytää uusia ystäviä
jne. Voi nähdä lapsenlapsenlapsen jopa seuraavankin sukupolven, jos seuraavat sukupolvet eivät ole turhaan vitkastelleet. Perhekäsitys on muuttunut. Syntyneitä on vähän, joten
lapsella voi olla jopa kahdeksan isovanhempaa. Lapsia soisi syntyvän enemmän, vaikka
tämä kehotus tietysti enää teitä
koskekaan.
Tutkimuksissa on todettu,
että ikäihmisen muisti voi pysyä hyvänä, jopa parantua ellei tule sairauksia tai vammaa.
Se, että näkö tai kuulo huononee tai liikkuminen vaikeutuu,
ei tarkoita, että aivotoiminta
heikkenee, vaan ne saavat vain
vähemmän virikkeitä. Eräs sokea mummu kutoi sukkia lähes
omin voimin, kun siihen oli
vuosikymmeniä tottunut. Toisin sanoen on hyvä pitää kiinni hyvistä totutuista tavoista,
arvoista ja asioista. Sillä voi
rakentaa omaa tulevaisuuttaan.
Ihmisen aivotoimintaan ikä
vaikuttaa kyllä, mutta ei niin
paljon kun vielä muutama vuosikymmen sitten oletettiin. Aina voi oppia uutta. Ikää enemmän aivotoimintaan vaikuttaa
stressi.
Pitkän iän salaisuus on edelleen salaisuus, mutta pitkän iän
eläneissä on joitain yhteisiä
piirteitä:
–
sopeutuneet nuoria paremmin elämässä olleisiin asioihin
– on edelleen älyllisiä virikkeitä
– tyydyttäviä ihmissuhteita
– luovia harrastuksia
– osallistuvat vapaaehtoistoimintaan
– saavat suurta lohtua uskonnosta
Arvot ovat muuttuneet ja
tulevat vielä muuttumaankin.
Nykyisin Suomessa ihmisillä on monia arvoja ja lisääkin

tulee. Tosin monissa on kuitenkin samoja piirteitä eli ihmisarvoa kunnioittavia. Monissa on
aivan samoja arvoja kuin kirkonkin arvoissa, tosin Jumala
on niistä jäänyt pois tai ainakin
sivummalle. Jos tarpeeksi kauas katsomme maamme historiaa, niin arvomme pohjautuvat
siihen, mitä kirkko on aloittanut, kuten opetustoimi, siis lukutaito, köyhäinhoito, sairaanhoito, puutarhaviljely, jolloin
ravinto monipuolistui jne.
Entä kirkko? Mikä on kirkon tulevaisuus tässä maassa?
Se on ollut lähemmäs 1000
vuotta, joten ei tarvitse olla kovin ennustaja, kun voi todeta,
että sehän on ja pysyy, tosin
muuttuvana. Sen 30 vuoden aikana, minkä olen kirkon työssä
ollut, on koko ajan muuttunut
yhtä ja toista. Virsikirja on
muuttunut, toimitukset ovat
muuttuneet jo pariin kertaan,
kirkkolaki on uudistunut, on
tullut naispappeus, rippikoulu uudistunut pari kertaa, virat
ovat muuttuneet, jumalanpalvelus pariin otteeseen jne. Kirkon jäsenmäärä vähenee, tosin
liittyneitäkin on. Viime vuonna
kirkkoon liittyi enemmän kuin
minään vuonna. Mutta vastaisuudessa kirkko työllistää vähemmän. Se ei liene kenenkään
etu. Mikä on pienten seurakuntien tulevaisuus, sillä mm.
Ypäjän seurakunnan talous on
tiukoilla? Oma seurakunta on
tärkeä, mutta ehkä asia ei ole
kokonaan omissa käsissämme.
Vapaaehtoisuus kasvaa,
koska muuten jäisi asioita tekemättä. Samalla sanoman
ydin eli evankeliumi korostuu.
Keskiöön voi tulla vanha kunnon parannuksen teko, joka
ikäihmisillä vielä on muistissa.
Silloin ihmiskeskeisyys jää sivummalle ja tilalle tulee vanha
tuttu lause: ”Rakasta Jumalaa
yli kaiken ja lähimmäistäsi niin
kuin itseäsi.”
Siunatkoon teitä kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki.
Vesa Parikka
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Terkkuja Ameriikasta
Ei kukaan enää lähetä postikortteja!! ”Lähettääkö joku
vielä tuollaisia?!”, kuulin ensimmäisenä, kun olin ostanut New Yorkista pikkuisesta
katukaupasta kortit, merkit
ja kirjoittelin kahvia siemaillessani vastaanottajien osoitteita kortteihin. Epäuskoinen
kysyjä, vanhempi herrasmies
itse lukee joka aamu vieläkin
jokusia satoja s-posteja, vaikka ikämittari lähestyy kahdeksaakymmentä kohtapuoliin.
No kaikki ystävät ja tuttavat,
jotka vähänkään mua tuntevat,
tietävät etten muutenkaan tee
samoja juttuja kuin muut ihmiset. Ja luulisin myöskin, että
hulluksi huutaisivat ja sormella osoittaisivat, jos alkaisin lähettämään perheelle, ystäville
ja kummilapsille s-posteja Disney Worldista. Sitä paitsi, tykkään itsekin saada postikortteja ystäviltä reissuiltansa ja
joskus ihan jopa muuten vaan
lähetetyt Moikka! tai Kivaa
päivää! -postikortit ilahduttaa
postilaatikolla vierailijaa suunnattomasti! Postikortin lähettäjä on nähnyt sen isomman
vaivan hankkiessaan, kirjoittaessaan ja kiikuttaessaan kortit
lähimpään lähtevien lootaan.
Lähettäjä on tehnyt siis muutakin, kuin istunut nenä kiinni
tietokoneessa tai kännykässä.
Edellisestä lauseesta pääsenkin kivasti aasinsiltailemaan yhteen lemppariaiheeseeni, nykyisten nuorten,
tulevien aikuisten kirjoitustaitoihin tulevaisuudessa. Onko niitä? Siis kirjoitustaitoja?
No villi veikkaukseni on, että
vähenemässä määrin. Tällä
hetkellä sydämeni lähes itkee
krokotiilin kyyneleitä (tai ainakin murehdin asiaa hiljaa
mielessäni), sillä tajuan, että
kirjoitustaitoiset aikuiset taitavat olla kuolemassa lähiaikoina sukupuuttoon.
Makoilen Floridassa suihkun jälkeen hotellihuoneen
sängyllä ja katselen iltauutisia.
Yksi illan pääuutisista (presidentinvaalien lisäksi) on Applen julkaisema melkoinen läjä
uusia hymiöitä. Olisin muuten
kirjoittanut edelliseen lauseeseen Emojin monikossa, mutta
en tiedä, miten ko. sana taivutetaan. No ehkä se(kin) asia
joskus minulle vielä selviää.
Ja sitten takaisin siihen kirjoitusasiaan. Huolestuttavaako?
No todellakin huolestuttavaa!
Ihmiset ovat jo hylänneet pitkien kirjeiden kirjoittamisen
(mikä on ihan ymmärrettävää nyky”kiire”maailmassa),
mutta että korvataan kirjeet
ja postikortit ja edes lyhyet

peräkkäin kirjoitetut lauseet
napin painalluksella luotaviin
(typeriin) kuvakkeisiin. Huoh.
Huomaan olevani kukkahattu,
vaikken vielä edes neljääkymmentä. Ja pienenä laimennuksena edelliseen: laitan minäkin
noita hiton hymiöitä viesteihini helpottaakseni, nopeuttaakseni viestien kirjoittamista.
Niin tai näin, en varmana pysty pelastamaan koko maailmaa
tai edes osia siitä, mutta ajattelin kirjoitella kaikenmaailman
whatsuppien, messengereiden
ja emojien lisäksi postikortteja
tutuille jatkossakin.
Tiedättekö muuten millainen homma oli yrittää laittaa
postikortit tulemaan Suomeen
New Yorkista? No se oli siinä
määrin haastavaa, että postilaatikoiden puutteessa kortit
kulkeutuivat käsilaukussani aina Kanadan puolelle Niagaran
putousten kautta ja Washington
D.C:hen, eli pelkkä laatikon
etsiminen kesti viikon verran.
Floridassa Disney Worldissa
puolestaan kortit löytyivät jo
kymmenennestä kaupasta ja
merkit kolme kauppaa edellisen jälkeen. Olisihan se nyt
ennenkuulumattoman helppoa,
jos kortteja myyvästä kaupasta
saisi myös merkit. Ehei! Postilaatikko olikin sitten melkein
merkkejä myyvän puodin kulman takana, joten siinäpä varsin positiivinen yllätys tämän
matkan postikorttisekoiluihin.
”Ei KUKAAN enää lähetä
paperisia kortteja!!” sanoi minulle jo viime syksynä Brightonissa hotellin terassilla Intiasta kotoisin oleva, Englannissa nykyisin asuva matkapuhelinvalmistaja Nokian insinööri.
Olipa se insinööri viisas jo silloin vuosi sitten.
P.S. Vihdoin viimein olen
saanut sanaisen arkkuni auki
myös netissä ja olen kirjoittanut ensimmäiset tekstit useita
vuosia sitten luomaani blogiin.
Blogi on vielä(kin) hieman
keskeneräinen ja aika kirjoittamiselle yhä rajallinen. Tästä
huolimatta, jos kiinnostaa, niin
osoitteesta elamanrakastaja.
blogspot.com löytyy Pölpöttäjä-niminen blogi. Taitaa nuo
kirjoitukset löytyä myös pelkällä PÖLPÖTTÄJÄ -nimelläkin. Blogissa tekstejä aiheesta
ja aiheen vierestä, koska yksinkertaisesti vaan rakastan
kirjoittamista. Tällä hetkellä löydät tekstejä ja tarinoita
kesälomastani, jonka vietin
Amerikassa. Matkan jälkeen
varmaankin jostain muusta aiheesta. Käy ihmeessä lukaisemassa!
Virve Saarikoski

Reijo Heinoselle
menestystä Ruotsissa
Ruotsin Örebrossa ammuttiin
elokuun 29.–30. päivinä veteraaniampujien riistamaalin
Pohjoismaisista mestaruuksista. Ypäjäläinen Reijo Heinonen
ampui kisassa erinomaisesti
voittaen Pohjoimaiden mestaruuden kaikissa neljässä ampumassaan lajia sarjassa Y-80.
Heinonen ampui hirven yksittäislaukauksissa (20 lauk.) tuloksen 158 sekä parilaukauksis-

sa 71 p. Villikarjun kisassa hän
ampui voittotulokset normaalijuoksuissa 255 ja sekajuoksuissa 264 p.
Suomalaiset ampujat menestyivät muutoinkin hyvin,
sillä esimerkiksi jokioislainen
Risto Suonpää saavutti PMhopeaa kolmessa lajissa ja
Pohjoismaiden mestaruuden
Suomen joukkueessa.

Täyden kympin synttärit
Lokakuun ensimmäisenä lauantaina kaikki Ypäjän kymmenvuotiaat saivat yhteisen
syntymäpäiväjuhlan. Syntymäpäivää juhlittiin yhdessä
kummien ja muiden läheisten
aikuisten kanssa ulkoilun merkeissä. Naurua, hikeä, yhteistä
riemua ja raikasta syysaurinkoa ei tapahtumasta puuttunut.
Lähipaikkakunnilla ja valtakunnallisesti monissa kunnissa on järjestetty seurakunnan ja yhteistyökumppanien
toimesta kymppisynttäreitä jo
vuosikaudet. Alun perin ajatus
lähti huomiosta, että kerho- ja
rippikouluiän välissä seilaavat
kymmenvuotiaat eivät pääse
juurikaan osaksi seurakunnan
toimintaa. Tätä ajatusta muSuojuoksua autonrenkaista
tehdyllä esteradalla.
Kuva: Sini Ruusiala

kaillen Ypäjälläkin päätettiin
kutsua koolle koko ikäluokka
kummiensa kera juhlistamaan
yhteisiä Täyskymppi-synttäreitä Piilikankaalle 3. lokakuuta.
Tapahtumakonseptista Ypäjän seurakunnalle vinkkasi
Mirva Ylösmäki. Nuorisotyövastaava Isto Iipola otti vinkistä kopin ja alkoi suunnitella
tapahtumaa seurakunnan lapsija nuorisotyön vastuuryhmäläisten kanssa. Mukaan kutsuttiin myös Kulttuuri Puomi ry.
Tapahtumaa tuki MTK Ypäjä,
jonka ylläpitämä Tuottajain
tupa Piilikankaan uimalan rannalla toimi juhlapaikkana.

Pallon etsintää olkimerestä.
Kuva: Sini Ruusiala

Wäärin käsityksiä
Tuhlaajapojan lapsuus ja nuoruus
Siitä Kurjenmäen päältä avautui suora näkymä Ypäjän
muumilaaksoon. Kurjensillan
ylitettyään päästiin suoraan
pitäjän sydämeen. Oikealla oli
Osuusliike Valta, joka näytti
valtavalta. Vasemmalla kintaalla oli silloinen Osuuspankki ja sitä vastapäätä Säästöpankki.
Osuuspankin vieressä oli
Jokiläänin Osuusliike. Ennen Valtaa oli vielä Heikkilän
Naimin lyhyttavaraliike. Suoraan edessä sen nykyisen kiinalaishevospatsaan takana oli
vielä yksi liike, nimittäin AlaNissilän elintarvikekauppa.
Siittolanmäkeen käännyttäessä
mutkassa oli parturi Majanen
ja siitä hevosenloikka Siittolaa
kohden Hollitupa. Maantien
toisella puolella oli Matkahuolto, jota hoiti Nummelinin
Taimi. Linjabiilejä kulki harvakseltaan. Sattuipa kerran
niin, että Siittolan mäkeä alas

tullessa Okslahden linja-autosta meni jarrut ja linjuri syöksyi
suoraan Jokiläänin Osuusliikkeeseen ihan lihatiskille asti.
Mäkeä ylös mennessä oli Saarikosken Mikon huoltoasema
ja sitä vastapäätä Reittonen. Ja
siitä ylös mennessä oli postilaatikkorivi, joissa luki runollisesti Taimila, Papali, Haimi.
Mäen päällä olikin sitten
jo oppiahjoni Ypäjän Yhteiskoulu. Opettajista on mieleen
jäänyt pari-kolme. Vääpeli
Haimi opetti voimistelua ja
urheilua. Yleensä mentiin raviradan maastoon suorittamaan
kevyttä kenttäsulkeista. Käsien
ja jalkojen heilutusta niin että
kintaat ja saappaat lensivät lepikkoon. Rehtorina toimi Matti
Kuivamäki. Hyvin lojaali ja pidetty ihminen isolla iillä.
Pitäjässä ja varsinkin keskustassa oli muitakin mielenkiintoisia henkilöitä. Oli poliisikaksikko Huuhka ja Vahtera.

Oli taksiautoilijat Heikkilä ja
Haapanen. Oli nuoret hurjapäät Helander ja Tamminen.
Sattuipa kerran, että kun ajelimme Heikkilän Topin mustalla taksi-Volgalla tansseihin
kohti Hirvihovia, niin kauhea
virtsaamisen tarve iski. Sisään
taksiin tarpeiden toimittamisen
jälkeen mennessämme sormeni
jäi oven väliin, vaikka ovi oli
kiinni. Siitä meni sormi, ajattelin. Kun tempaisin käteni
sisään, niin yllätys oli suuri.
Sormi oli vahingoittumaton.
Volgan ovet olivat niin väljät,
ettei vaurioita tullut. Matka jatkui. Toisen kerran ja taas Hirvihoviin mennessämme Taimilan Einon Simcalla ahtauduimme kaikki kuusi autoon.
Riston veli Jussi oli kuskina.
Menomatkalla oli jokseenkin
ahdasta. Yhdessä mutkassa
Jussi ei löytänyt vaihdekeppiä
ja ojaan mentiin vauhdilla, että hanki pölisi. Olimme Riston

kanssa varanneet lämmikettä
ja rohkaisua. Parkkipaikalla
pistimme Jallupullon keskiväliin sormimerkin ja lomotimme
laakista kumpikin kertasiemaisulla merkkiin asti. Sitten äkkiä sisään, ennenkuin humala
hiipii. Ja hiipihän se, oikein
jymähti. Ne tanssit jäivät siltä
kertaa. Simcan vieressä pidettiin oikeat laattamestaruustalkoot.
Rippikouluun kävi käsky.
Me kaikki 48 pojankoltiasta
istuimme kirkossa rovasti Roivaksen tiukassa opetuksessa.
Pari viikkoa sitä piinaa kesti.
Jossakin vaiheessa mieleemme
pälkähti kiivetä kirkon torniin
soittamaan kirkonkelloja. Melkoinen moikinta siitä syntyikin. Kirkon pihalle alkoi kertyä kansaa. Luulivat kai hautajaisten olevan menossa. Ja
taas meitä vietiin. Roivas otti
toista ja Pärttyli Pennanen toista kiinni korvasta. Kiikuttivat
meidät sakastin puolelle kauhtanakaappiin. Pois pääsimme
vasta illansuussa.
Ps. Uusi kirjani Piispallinen
ummetus on painossa ja ilmestyy ennen isänpäivää. Tulkaa
ostamaan omanne.
Keijo Wääri
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Kymmenvuotiaille aveceineen suunniteltiin täyden kympin rastirata, jolta kerättiin kirjaimia tehtäväkorttiin. Kymmeneen rastiin lukeutui köysikiipeilyä jyrkällä rinteellä,
kasvien tunnistusta, ryömimistä pimeässä pressuputkessa,
puiden keihästystä, suojuoksua
autorenkaissa, ruudukon kopioimista jalat sidottuina, sokon
parin ohjausta, tasapainottelua
kivillä ja olkimereen sukeltamista.
Täyskymppi-synttäreille
osallistui kolmasosa ikäluokasta. Koska suurempaan osallistujamäärään oli varauduttu,
saivat nämä juhlansa ansainneet sankarit ähkyyn saakka
kakkua ja vaahtokarkkeja.
Hurjimmat juhlijat pulahtivat rastiradan jälkeen uimaan,
mutta monet tyytyivät vain
lämmittelemään saunassa. Sää
oli onneksi suotuisa, eikä liiasta kylmyydestä saatikka sateesta tarvinnut kärsiä.
Osallistujien tehtävänä oli
myös tietämättään täydentää
kymppipuhe, josta puuttui adjektiiveja. Ohessa puhe, joka
saatiin aikaiseksi arpomalla
puuttuviin kohtiin sopivia sanoja. Puheen lisäksi juhlavuodesta riemuittiin Täyskymppikappaleen siivittämänä, jota
juhlijoille laulatti itse kirkkoherra Vesa Parikka.
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Virkkuna yhdessä -kulttuuripalvelun yhteisötaiteilijaksi
valittiin Annamari Karjalainen
Kulttuuriyhdistys Kuvio palkkasi
marraskuuksi yhteisötaiteilijan

Kirkkoherra Vesa Parikka piti
puheen juhlavieraille. Kuva: Sini
Ruusiala

Naurubarometrillä mitattuna juhlat olivat oiva aloitus
uudelle perinteelle. Vieraat
viihtyivät ja järjestäjät olivat
tyytyväisiä tapahtuman antiin.
Syntymäpäivät ovat yllätyksiä
täynnä, joten voi olla, että ensi
vuonna on luvassa jotakin ihan
muuta, mutta lähestulkoon
kymmenen kertaa kymmenen
prosentin varmuudella voidaan luvata, että seuraavakin
ikäluokka pääsee juhlistamaan
yhdessä ekoja pyöreitään.

KYMPPIPUHE

Hei kaikki SULOISET 10-vuotiaat ja HASSUT juhlavieraat.
Tervetuloa tänne MUKAVALLE Piilikankaalle juhlimaan
LYSTIKÄSTÄ 10-juhlaa.
Olette nyt suorittaneet HAUSKAN ja HURJAN radan ja
päässeet MUKAVAAN maaliin. Jokainen pari selvisi KILTISTÄ radasta hienosti, ja sai kerättyä koko PUNAISEN
rastikortin täyteen VEKKULEITA merkkejä.
Me NAURAVAT ohjaajat toivomme, että tämä MÄRKÄ juhla on sinulle KIVA ja SURULLINEN.
Juhlan KEHUVAKSI huipennukseksi, syömme nyt SURUTONTA kakkua ja juomme VIISASTA mehua. Toivottavasti
kaikilla on ILOINEN kaveri vieressä ja PYÖREÄ olo tässä
juhlassa.
Taivaan Isä haluaa olla myös kanssamme ja Hän antaa
meille HYMYILEVÄÄ varjelusta elämämme jokaisena
KARVAISENA päivänä.
AVULIASTA juhlaa meille kaikille!

Talven saapuessa ja pimeyden lisääntyessä mieli kaipaa
virkeyttä ja tekemistä. Kulttuuriyhdistys Kuvio haluaa
taiteen keinoin edesauttaa hyvinvointia toiminta-alueellaan
palkkaamalla Annamari Karjalaisen luomaan yhteisötaidetta
iäkkäiden kanssa.
Virkkuna yhdessä -kulttuuripalvelussa eri toimijoilla on
ollut vapaus hyödyntää Kuvion tarjoamaa maksullista kulttuuripalvelua ja marraskuussa
ottaa yhteisötaiteilija työskentelemään ikääntyneiden kans-

sa. Kulttuuripalvelua hyödyntävät mm. Jokioisten Intala ja
Letkun kylä.
Yhteisötaiteilija Annamari
Karjalaisella on vuosien työkokemus yhteisötaiteesta ikääntyneiden kanssa. Työkaluina
työssään hänellä on draama,
tarinankerronta, muistot ja kuvataiteet sekä tanssi. Vuodesta 2005 lähtien hän on tehnyt
maaseutukylissä Kylämatka
-hanketta, jossa tarinapiirissä
tehdään aikamatkoja osallistujien muistoihin ja yhteisöllisiin
paikallistarinoihin. Hän kehitti
formaattia Varinais-Suomen
läänintaiteilijana ja vuonna
2011 siitä tuli Turun kulttuuripääkaupunkiprojekti. Kylämatkan tavoitteena on lisätä
hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä
pienyhteisöissä. Ansioluettelosta esiin tulee mm. kansainväliset Storytellig as a Healing
Art kurssit (Glasgow, UK ja
Rauland, Norja).
Annamari innostuu aina
uusista projekteista ja tutustuu
uuteen ympäristöön ja ihmisiin. Hän on tehnyt töitä erilaisten ikääntyneiden kanssa,
ikääntyneen muisti tai kunto ei
ole este, tavoite on saada voimia arkeen, arvonantoa ja iloa.

Olkaa onnellisia elämästä
Aika kului ja elämä kuljetti Lahjan pois kotoa. Isältään
saamat elämänohjeet ovat kantaneet häntä nykypäiviin saakka. Luulenpa, että otsikon ohje
on hyvä vinkki meille jokaiselle tänä päivänä.

Aika kuluu

Kaikki alkoi Karjalasta Viipurin läänin Pyhäjärven Kahvenitsan kylässä 90 vuotta sitten.
Heikki ja Maria Kaasalaisen
perheeseen syntyi perheen kolmantena lapsena tyttö, joka sai
pyhässä kasteessa nimekseen
Lahja. Vanhemmilla oli paljon
karjaa ja Lahjakin oli usein
mukana navetassa, sillä yksin
ei voitu häntä jättää yksin sisälle kun vanhemmat sisarukset olivat koulussa. Näin maaseutu ja sen elämä tuli Lahjalle
varsin tutuksi jo pienenä.
”Paavo-Heikin Lahja”, kuten häntä kutsuttiin, kävi ahkerasti pyhäkoulussa. Kun koitti
aika aloittaa koulun käynti,
tapahtui se Kiertokoulun muodossa. Tämän päivän nuorille

ei kiertokoulun käynti sano
varmaankaan mitään. Lahjan
nuoruudessa koulu kiersi kylällä ja sitä pidettiin eri taloissa. Näin lapset oppivat elämän
alkeet ja heistä kasvoi hyviä
nuoria, jotka pärjäsivät elämän
eri vaiheissa. Koulumatkat
sujuivat kesäisin kävellen ja
talvisaikaan hiihtäen. Mieliaineeksi koulussa Lahja mainitsee lukemisen ja laulamisen,
joista johtuen Lahjan harrastuksiin nykyäänkin kuuluvat
laulaminen ja runojen lausunta.
Rippikoulun Lahja kävi Pyhäjärven kirkolla. Kirkkoherra
Viikan saman ikäisten tyttärien kanssa hän viettikin usein
vapaa-aikaa harrastuksien parissa.

Osuuskauppaväki. Olet varmaankin kuullut sanonnan jossa tuo lause on tullut tutuksi.
Lahja sai harjoittelijapaikan
Viipurin läänin Pyhäjärven
osuuskaupassa. Lahja piti työskentelystä kauppa-alalla ja aika kului nopeasti. Tästä alasta
tulikin Lahjalle elämäntyö.
Sotavuodet tulivat ja Karjalan heimon oli lähdettävä sotaa
pakoon. Samoin kävi Kaasalaisen perheen, jolloin koti Karjalassa oli jätettävä. Evakkomatka oli raskas, joten karja sekä
vähäinen omaisuus jonka kerkesi kasata, otettiin mukaan ja
matka kohti Kuortanetta alkoi.
Liikeala oli Lahjalla veressä, ja pian koitti aika kun Virtasalmen osuuskauppa sai hänet vanhemmaksi myyjäkseen.
Lahja hoiti lähinnä kaupan
mainosalaan liittyviä tehtäviä.
Kauppiaan poika Väinö oli sodassa ja palattuaan rintamalta
hän palasi takaisin ja aloitti
työt kaupassa.
Väinö Ahvo oli mukavan
tuntuinen ja miellyttävä nuorukainen. Vapaa-aika töistä sai
Väinön ja Lahjan tutustumaan
paremmin toisiinsa. Yhteiset
hiihtolenkit ennustivat tulevaa,
vaikka molemmat totesivatkin
vain, että ”me vaan hiihdeltiin”.

Vävy, vanhemmat
ja häät
Pian koittikin aika jolloin tuleva vävyehdokas tuli käymään
Lahjan kotona Kiikassa. Lahja
ja Väinö olivat menneet kihloihin kotoväeltä salaa. Tämä
ei kuitenkaan nuoria häirinnyt
vaan tyttö toi pojan rohkeasti
”näytille”. Lahjan vanhemmat
ihastuivat Väinöön melkeinpä siltä istumalta, niin mukavan nuoren miehen Lahja oli
löytänyt. Väinöstä tuli oikein
mieluinen vävy Lahjan vanhemmille. Nuoret olivat ostaneet kihlat vuonna 1941, ja
kristilliseen avioliittoon heidät
vihittiin 11.11.1945 Keuruun
kirkossa. Vihkimisen toimitti
silloinen lääninrovasti Lauri
Kalliala.

Lahjan ja Väinön
yhteinen onni
Yhteinen koti Riistavedellä
odotti nuortaparia. Elämän aikana liikeala kuljetti heitä eri
puolille Suomea. Perheen ensimmäinen lapsi Markku syntyi vuonna 1948.
Vuonna 1957 perhe muutti
Ypäjälle. Väinö aloitti Osuuskaupassa myymälänhoitajana
ja Lahja vanhimpana myyjänä. Lahjan tehtävänä oli hoitaa
myös konttorin puolen työt.
Perheen koko kasvoi 1962,
jolloin Markku sai pikkuveljen
nimeltään Matti.

Eläkeaika
Elämä eläkkeelle jäämisen jälkeen on ollut Lahjalle kiireistä
aikaa, sillä kansalaisopiston

kurssit, sekä lausuntataide ja
runous vetivät Lahjaa puoleensa. Monet juhlavieraat eri
tilaisuuksissa ovat kuulleet ja
nauttineet Lahjan esityksistä.
Seurakunnan kirkkokuoro sai
Lahjasta kantavan voiman, ja
useita vuosia Lahja kävikin
aktiivisesti kuoroharjoituksissa
sekä seurakunnan tilaisuuksissa
laulamassa kuorolaisten kanssa.
Lahja on edelleen mukana
monessa. Eipä ole kauankaan
aikaa siitä kun Lahja oli mukana seurakuntalaisten kesäisellä
retkellä lausuen runoja reippaasti – vielä ulkomuistista!
Kuoroharjoituksissakin Lahja
on ollut reippaana mukana,
josta kuorolaiset ovat olleet
mielissään. Myös kultaisen iän
kerhossa ja muissa tilaisuuksissa saamme kuulla Lahjan runonlausuntaa.
”Hymyilevä Apollo” on runo, jonka moni varmaan tuntee.
Olen kyseisen runon kuullut
Lahjan lausumana Ypäjän kirkossa uudenvuoden vaihtuessa.
Ehkäpä vielä joskus saamme
kuulla hänen lausuntaansa kirkon tähtitaivaan alla.
En tiedä kuinka tarkkaan
kuuntelin, mitä Lahja kertoi
minulle kauniissa kodissaan
Perttulantien varrella Ypäjällä tämän vuoden lokakuisena
maanantai-aamupäivänä. Sen
voin sanoa että Lahjan kanssa
aika kului kuin siivillä. Parituntinen vierähti mukavasti muistellessa menneitä ja suunnitellessa tulevaa 90-vuotisjuhlaa.
Edelliset isot juhlat kymmenen vuotta sitten olivat
230-vuotisjuhlat, kun Väinö

täytti 90 vuotta ja Lahja 80
vuotta, heidän ollessaan yhdessä jo 60 vuotta. Vieraita oli
paikalla yli 200 henkeä. Juhlat järjestettiin Ypäjän Kartanon koululla. Tällöin lupasin
että tulen juontamaan Lahjan
90-vuotis- ja Väinön 100-vuotisjuhlat. Näin ollen olen mukana juhlinnassa nyt marraskuussa. Väinö ei valitettavasti enää
ole mukana, mutta voimme todeta että viettäessämme Lahjan
juhlaa tulee Väinön syntymästä
kuluneeksi 100 vuotta.
Lahjaa juhlitaan Ypäjän seurakuntatalolla nyt marraskuussa. Tarjolla on tasokasta ohjelmaa hyvän ruoan kera. Sana
on vapaa, ja juhlassa kuullaan
myös Lahjan lausumia runoja.
Lahjan toiveena olisi että
mahdollisimman moni ystävä
tulisi paikalle, mutta tulosta olisi hyvä ilmoittaa tarjoilun takia
ennakkoon. Lupasin Lahjalle,
että otan vastaan ilmoittautumisia, sillä onhan mukavaa, että
kaikille riittää suuhunpantavaa
hengen ravinnon lisäksi.
Onnittelujen vastaanotto alkaa 7.11.2015 kello 11 ja itse
ohjelma alkaa kello 12.
Ilmoita juhliin tulostasi numeroon 050 363 6624 / Keijo.
”Säilyköön elämänne puhtaana kuin lumi ja kirkkaana
kuin keväinen päiväpaiste.”
Lahja totesi haastattelun
lopuksi: ”Kun tunnen itseni
vanhaksi ja yksinäiseksi, otan
runokirjan käteeni, istun tuoliin
ja luen. Runoudessa on koko
elämän sisältö.”
Haastattelijana
Keijo Leppänen
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Varsanojan vaiheilta Tikanheitto harrastuslajiksi
Osa 3/4
Olen valittanut sitä, että lapsuudessa ei ollut lähitienoilla
leikkikavereita. Onneksi äidillä oli paljon sisaruksia ja heillä
lapsia. Niin että kun serkut tulivat kylään, se oli yhtä juoksemista ja mekastusta. Lopulta
äiti hermostui ja komensi koko
porukan ulos. Se minua välillä harmitti, kun kaupunkilaisserkut olivat mielestäni kovin
hienoja tai ainakin erilaisia ja
minä tietysti maalainen. Jopa
Jokioisilla asuvat serkut tuntuivat niin kaupunkilaisilta.
Jälkeenpäin olen toki ollut kiitollinen taustastani ja ymmärtänyt arvostaa maalaisuuttani,
sen antamia juuria ja elämän
eväitä.
Lapsuudessani maaseudun
naisilta vaadittiin paljon sekä
kotitöissä että karjanhoidossa
ja pelloilla. Asuintalojen varustus oli vaatimaton. Ei ollut
sisävessaa eikä kylpyhuonetta,
ei vesijohtoa eikä viemäriä. Ei
ainakaan meillä ollut. Kaikki
toimi periaatteella ”tuo tullessas – vie mennessäs”. Muistini
mukaan äidillä oli ulos ja sisään kulkiessaan aina ämpärit
molemmissa käsissään. Keittiössä oli jäteämpäri, jonka
tuotoksen hyödynsivät siat ja
kanat. Käsien pesupaikka oli
erikseen. Tärkein puhdistautumispaikka oli sauna, joka lämmitettiin vähintään kerran viikossa. Saunassa pestiin myös
pyykit. Pyykkisaippua tehtiin
itse sian ihrasta ja lipeästä ja
pyykkikoneena toimi pyykkilauta. Valkopyykki keitettiin
saunan padassa. Meidän äidin
ykköstuote muussa puhtauden
pidossa oli Pore-saippua sitten
myöhemmin. Sen nimiin hän
vannoi, oli mikä lika tahansa.
Olosuhteista huolimatta puhtaus oli arvokas asia.
Esimerkki ihmisten omatoimisuudesta oli terveydenhoito
kotikonstein. Lääkkeitä ei saanut ja jos jotakin sai, ne olivat
kalliita. Tämän päivän lääketiede ei näitä konsteja suosittele: Ruokasoodaa otettiin happovaivoihin. Lähes jokaiseen
sairauteen sopi ottaa kamferitipoilla kasteltu sokerin pala.
Kipeytyneeseen jalkaan laitettiin tuoreista rautalehdistä kääre. Eräs lääke oli sipulimaito.
Se tehosi flunssaan ja kurkkukipuun, mutta sen maku oli
lapsen mielestä vallan kamala.
Niinpä kerran sattui, että minä olin ensin kipeänä ja sain
sipulimaitoa. Kun olin vähän
parantunut, tuli veljeni vuorostaan flunssaan. Silloin minä
kuljin äidin kintereillä hokien
”Anna sille sipulimaitoa”.
Eräs tapaus oli radion tulo. Se tapahtui meillä melko
myöhäisessä vaiheessa. Nyt
se oli kuitenkin ostettu. Äiti
ja isä olivat menneet jonnekin
kylään. Olin varmaan alakouluikäinen ja Ylösmäen Elsa oli
tullut meille kotolaiseksi. Hän
oli isän täti. Radio oli mielestäni niin ihmeellinen, että halusin kuunnella siitä kaiken
väliaikapimpotuksia myöten.
Ylösmäessä oli ollut radio jo
aikaisemmin ja Elsa-täti yritti
kyllästyneenä lopettaa radion
kuuntelemisen siltä päivältä.
Kaipa se sitten lopulta onnistui.

Kotikuri oli minun nuoruudessani aika tiukka. Vasta
ripille pääsyn jälkeen oli lupa
lähteä joihinkin huveihin, esimerkiksi elokuviin. Sain rippilahjaksi kotoa polkupyörän,
Monarch-merkkisen. Se oli
hyvä pyörä, väriltään punainen
ja kevyt polkea. Pyörä oli minulla käytössä lähes 20 vuotta.
Se oli ihan tavallinen peruspyörä ilman vaihteita. Kuljin
pyörälläni Forssa-Varsanoja
väliä, kun olin Forssassa työssä. Sitten myöhemmin olin
työssä Alastarolla, josta kesäisin pyöräilin viikottain kotiin
ja takaisin. Matka tuntui pitkältä polkea. Oli mukava, kun
veljeni Harri joskus tuli polkupyörällä vastaan Kauhanojalle
saakka.
Siitä tiukasta kotikurista on
esimerkkinä seuraava tapaus.
Se tapahtui samana kesänä,
jolloin täytin kuusitoista vuotta. Olin kirkonkylässä käydessäni jutellut joitakin kertoja
erään nuoren miehen kanssa.
Kerran hän lupasi tulla minua
hakemaan ajelulle moottoripyörän kanssa. Ajattelin, että
ei hän tule kuitenkaan, joten
taisin yltiöpäisesti sanoa, että tule vaan. Niinpä eräänä
sunnuntaina iltapäivällä olin
pihalla ja isä oli noko
silla.
Silloin häntä ei saanut häiritä
eikä herättää minkään turhan
asian takia. Kauhukseni kuulin
moottoripyörän tulevan meille. Sanoin kaverille, että mene
takaisin maantien varteen niin
minä tulen perästä. Hain takin
ja olin juuri päässyt tielle, kun
näin myös isän tulevan maantielle päin. Hän oli herännyt eikä ollut kovin hyvällä tuulella.
”Heti likka kotiin”, oli määräys. Mikäs siinä auttoi. Nuori
mies nosti kytkintä, enkä häntä
sen jälkeen nähnyt. Kun äkäilin isälle tapahtuneesta, oli
vastaus, että ei meille ole pärinäpojilla asiaa.
Erilaiset keräilyharrastukset ovat kiehtoneet minua ihan
nuoresta alkaen. Lukemaan
oppiminen avarsi maailmankuvaa. Kiinnostuksella tutkin
vähäisiä sanoma- ja muita lehtiä, jotka sain käsiini kotona
tai kylässä. Siellä alkoi olla
kuvia ja kirjoituksia sen ajan
julkkiksista, kuten laulajista ja
filmitähdistä sekä Suomessa
että ulkomailla aina Amerikkaa myöten. Kun sain luvan,
leikkelin kuvia ja kirjoituksia
tehden niistä vaatimattoman
leikekirjan. Kotimaisista julkisuuden henkilöistä kirjaan
pääsivät ainakin Ansa Ikonen,
Tauno Palo, Tapio Rautavaara
ja Hillevi Lagerstam. Ulkomaisista henkilöistä suosikkejani olivat Elisabet Taylor
ja Harry Belafonte. Urheilijoista suuren ihailuni kohde
oli hiihtäjä Veikko Hakulinen.
Hän pääsi ilman muuta leikekirjaan. Leikekirjani pohja oli
tehty puoti paperista ja liimana käytettiin keitettyä perunaa.
Ei se kovin vahva eikä kaunis
leikekirja ollut, mutta toimitti
hyvin asiansa.
Muistot ovat ihania niin
kauan kuin vielä muistaa jotakin.
Hellevi Marjatta Komonen

myös naisille sekä nuorille

– Tuskin valehtelen kovin paljon, jos väitän, että ainakin joka toisesta suomalaistaloudesta
löytyy tikkataulu, toteaa Suomen Tikkaurheiluliiton sihteeri
Pekka Niinikoski jatkaen, että
tikanheitto on yksi kesän ehdottomimpia suosikkilajeja. Tikkaa
voi heittää yksin, kaksin tai kilpailla vaikka koko suvun voimin
siitä, kuka kerää eniten pisteitä.
Tikkaa on heitetty Suomessa 30-luvulta lähtien, sitä heitettiin ensin vain hupimielessä.
Ulkoraken
n uksen seinällä oli
tikkataulu, jossa kyläläiset kävivät ottamassa mittaa toisistaan, tuolloin nuolet tehtiin itse.
Runko oli puuta, pyrstö pahvia
ja kärkenä oli naula. Tauluna
ainoastaan puuhun piirretyt renkaat 1–10. Heittomatka oli myös
silloin hieman suhteellinen, toisinaan se oli n. 10 m mutta yleisemmin heitettiin n.7 m:n matkalta.
Tikanheitto on nykyään jo
perinteiseksi luonnehdittava
suomalainen harrastuslaji. Aktiivisimmat harrastajat perustivat alkuun tikkaurheiluseuroja
ennen varsinaisen kilpailutoiminnan järjestäyty
m istä. Ensimmäinen tikkaurheilijoiden
järjestäytyminen tapahtui vuonna 1974, jolloin perustettiin Suomen Tikkarengas. Toiminnan
laajentuessa valtakunnalliseksi,
perustettiin vuonna 1983 Suomen Tikkaurheiluliitto STURL,
joka hallinnoi nykyäänkin tikanheitonsääntöjä sekä myöntää
kilpailijoiden kilpailulisenssit.
Kilpailulisenssillä on lupa kilpailla liiton myöntämissä virallisissa kilpailuissa ja se kattaa
tapaturmavakuutuksen myös
kisamatkoilla. Lisenssi anotaan
vuosittain tikkaurheilua harrastavien jäsenseurojen kautta, tällä
hetkellä liiton myöntämiä kilpailulisenssejä on 475.
Suomen Tikkaurheiluliitto on pienlajiliitto, joka saa
valtion avustusta opetus- ja
kulttuuriministeriöltä. Niinikoski pelkää lajin hiipuvan, mikäli
lajille ei löydetä nuoria harrastajia.
– Harrastajien keski-ikä on
noussut viime vuosina jo liian
korkealle, nuoria tarvittaisiin
ehdottomasti lisää mukaan toimintaan, hän kertoo. Siksi kuluvana vuonna on liiton toimesta
panostettu enemmän tikkaurheilun näkyvyyteen usein eri
tavoin.
– Olemme osallistuneet eri
puolilla Suomea järjestetyille
messuille sekä muihin pienempiinkin yleisötapahtumiin, jonka
myötä olemme saaneet tikkaurheilua näkyviin. Kotimaassa
valmistettujen tikkataulujen
myynti on myös tämän ansiosta
kiitettävästi lisääntynyt, kertoo
Niinikoski. Lisäksi tikkaurhei-

29.9.2015 otetussa kuvassa vasemmalta oikealle Elina Kauranen, Eerika Vieraankivi, Laura Hätönen, Kalle Käkönen, Akusti
Kedonperä ja Rasmus Mäntymaa.

lua on tuotu enemmän nuorten
tietoisuuteen kouluissa tapahtuvien lajiesittelyjen kautta havainnollistamalla paikallisten

Forssan Seudun
Tikka ry tiedottaa:
8.10.2015 kuvassa vasemmalta oikealle Anni Airaksinen, RoosaMaria Simonen, Lauri Savolainen, Kim Mäkitalo, Oskari Laine,
Jetro Järvelä, Veera Laakso ja Helmiina Hakamäki.

tikkaurheiluseurojen edustajien
kertomana, miten he ovat harrastukseen lähteneet mukaan.
Forssan seudulla tikanheiton
esittelytoimintaa järjestettiin
syksyn aikana mm. Ypäjän Kartanon koululla 8. ja 9. luokkien
liikunnan valinnaisryhmille.
Oppilaita oli mukana yhteensä
29, ja luonnollista oli, että keskinäistä kilpailuakin oli havaittavissa. Parhaat tulokset palkittiin Akaalla toimivan Pakkaus
Piippo Packaging Oy:n lahjoittamilla ja Suomen Tikkaurheiluliiton hyväksymillä virallisilla
tikkaurheiluvälineillä. Lajiesittelijöinä toimivat lähiseudun tikkaurheilua harrastavien seurojen
jäsenet.
– Kerroimme oppilaille senkin, että harrastus kehittää ja
ylläpitää hyvin yhteenlaskutaitoa. Yleensä jokaisen heitetyn
tikan jälkeen heittäjä laskee
mielessään sen hetkisen tuloksensa, Niinikoski sanoo. Hänen
mukaansa ohjattuna toimintana
tikanheittoa voisi hyvin harkita
jopa koulujen liikuntatunneille.
Pekka Niinikosken mukaan
kynnys harrastuksen aloittamiseen on erittäin matala.

JOULULAHJAKERÄYS ALKAA!

Ypäjän kunta ja Ypäjän seurakunta järjestävät jälleen tänä
vuonna yhdessä joululahjakeräyksen vähävaraisten perheiden
0–17 -vuotiaille lapsille ja nuorille. Onko Sinulla mahdollisuus
lahjoittaa joululahja sitä tarvitsevalle? Lahjojen tulisi olla uusia,
mutta sekä isot että pienet lahjat
ovat tervetulleita. Mieluisia lahjoja lapsille ovat esimerkiksi lelut, pelit ja kirjat. Nuorille sopi-

– Tikanheitto urheilulajina on todella edullinen, jos
sitä verrataan esimerkiksi ns.
välineurheilul ajeihin. Harras-

Nämä tikkataulut on valmistettu kartonkinauhasta heti taulun
keskustasta lähtien. Tikkataulut,
joissa on punainen keskusta eli
häränsilmä, eivät yleensä kestä
pitkään. Ulkomailla valmistetuissa ns. häränsilmätauluissa
on yleensä puinen keskiö, joka
rikkoutuu tikan osumista helposti ja taulu alkaa siitä purkautua
melko pian. Lisäksi ulkomaisten
valmistajien tikkapakkauksien
tikkojen keskinäiset painot vaihtelevat, joskus huomattavastikin,
josta syystä heitot eivät tuo toivottua tulosta. Ns. halpistaulujen
käytöstä johtuen innostus tikanheittoon on näiden välineiden
kestämättömyyden vuoksi jäänyt
joidenkin kohdalla valitettavasti
vähäisemmälle arvostukselle.
Tästäkin syystä kotimaassa valmistettujen tikkataulujen hankkimisesta urheilutarvikeliikkeiden tikkaurheiluvalikoimiin on
syytä harkita myös Forssan seudulla.
Vuonna 2014 perustetulla
Forssan Seudun Tikalla oli vuoden lopussa kahdeksan kilpailulisenssiä, tällä hetkellä niitä on
seuralla 12. Naisten ja nuorten
kiinnostus tähän yksilölajiin on
nousussa, mutta säännölliseen
harjoittelemiseen ryhtyminen on
ollut vielä sitä ratkaisevaa päätöstä vailla.

vat esimerkiksi hygieniatuotteet,
lahjakortit tai vaikkapa pipot ja
käsineet. Villasukkia ja lapasia
tarvitaan lämmittämään kaiken
kokoisia käsiä ja jalkoja. Käteistä rahaa ei voi lahjoittaa. Lahjoja ei tarvitse paketoida, mutta
jos haluat, voit sujauttaa ne jouluiseen lahjakassiin. Voit toimittaa lahjoituksesi 27.11.2015
mennessä seuraaviin keräyspisteisiin niiden aukioloaikoina:

tuksen aloittamiseen tarvitaan
vain kestävä tikkataulu, oikean
malliset tikat sekä sisätossut ja
sisätiloihin sopivat kevyet asusteet. Kaikki muu sen jälkeen on
aktiivisen harjoittelun tulosta.
Tikkaurheiluseurat harjoittelevat
pääsääntöisesti sisätiloissa koska
viralliset kilpailut järjestetään
tasapuolisten olosuhteiden vuoksi myös sisätiloissa.
Niinikoski antaa vinkin tikkataulun hankintaan ja käsittelyyn.
− Kotimaiset Pakkaus Piippo
Packaging Oy:n valmistamat tikkataulut ovat hyviä kestämään.

Tikanheiton harjoitus- ja kilpailupaikkana FST käyttää Forssan
järjestöjentaloa, Kuhalankatu
17, 30420 Forssa. Harjoituspäivät vuoden 2015 syyskaudella on
tiistaisin ja torstaisin ja ne aloitetaan klo 17.00 – lopetellaan n.
klo 19.30. Seura tarjoaa kaikille
tikanheitosta, harrasteena tai
kilpailulajina kiinnostuneille,
mahdollisuuden tutustua lajiin
muutamana harjoitusiltana veloituksetta. Vasta seuran jäsenmaksun maksettuasi perimme
illan harjoituksiin osallistuvien
osalta paikan vuokramaksun.
Olisiko tämä uusi harrastuksesi?
Tule rohkeasti tutustumaan lajiin.
Seuramme jäsenet kertovat lisää
tikanheitosta.

Faktaa

• Virallisen tikkataulun leveys 341 mm
• Tikan pituus enintään 140 mm, kärkiosan mitta vähintään 30 mm
ja paino korkeintaan 25 grammaa
• Miesten ja yli 15v. poikien heittomatka viisi metriä, naisten ja tyttöjen sekä alle 15v. poikien neljä metriä
• Taulun korkeus heittopaikasta mitaten 150 cm
• Keskellä napakymppi, kympin halkaisija 35 mm, josta pisteet laskevat taulun reunaa kohti mentäessä
• Jos tikka rikkoo kahden renkaan rajan, tulos lasketaan sisemmän
renkaan mukaan heittäjän eduksi
• Taulusta tai toisesta tikasta pudonnut sekä taulussa olevien tikkojen varaan jäänyt tikka voidaan uusia
• Kädestä pudonneen tikan saa heittää
• Taulussa olevaan tikkaan kärjestä jäänyt tikka antaa saman pistemäärän kuin taulussa oleva tikka

Ypäjän pääkirjasto
Ypäjänkylän lainausasema
Kunnantalon palvelupiste
Diakoniatoimisto srk-kodissa
Viime vuoden keräys onnistui
yli odotusten, ja siitä kiitos kuuluu jokaiselle lahjoittajalle.
TEHDÄÄN TAAS YHDESSÄ LAPSILLE
JA NUORILLE MUKAVA JOULU!
Lahjoitukset otetaan kiitollisuudella vastaan.
Ypäjän kunta ja Ypäjän seurakunta
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Liikuntatapahtumia

Golfkesä
Mennyt kesä oli kohdaltani ehkä eniten lemppari piiitkään aikaan. Päätin keväällä, että tänä
kesänä pelaan niin paljon, kuin
vaan suinkin ehdin. Ja niin onnellisestihan siinä sitten kävi,
että kierroksia tuli tänä kesänä
enemmän kuin aiempina vuosina yhteensä.
Golfin harrastamisen kalleudesta saa kuulla ihmisiltä
jatkuvasti. Jos vaan erehtyy
kertomaan, että on menossa
tai tulossa pelaamasta, niin voi
sitä rahan menon voivottelun
määrää! Välillä vähän turhauttaa ihmisten ennakkoluulot ja
jutut, mutta niinkai se on, että
aina ja joka asiaan löytyy joku
ennakkoluuloinen ja sen kanssa
on vaan opittava elämään. Pehmennyksenä kuitenkin edelliseen, saatan toki itsekin välillä
sortua moiseen (ennakkoluuloiluun), ja eihän se johdu muusta
kuin tietämättömyydestä. Itse
kerron kauhistelijoille mielelläni hevosmaisen esimerkin, joka
sopii ainakin näin Ypäjälle. Jos

Keli ja maisema kohdillaan.

omistat hevosen ja pidät sitä
vieraassa tallissa, niin tuohon
hevoseen eläinlääkäreineen,
varusteineen ja kengityksineen
(puhumattakaan mahdollisista
sairastumisista tai vahingoista)
vuodessa saat menemään saman rahan, kuin golffiin kymmenessä vuodessa. Että siinä
vertailukohta :) Tosin saa golffaamiseenkin uppoamaan rahaa,
jos päivittää varusteet viimesen
päälle ja reissaa vieraskentillä
tahi ulkomailla asti pelaamassa. Omaksi onnekseni ainakin
Ypäjällä on mahdollisuus pelata
kohtuuhintaan!
Itselleni lajiksi golf valikoitui vähän niinkuin vahingossa,
kun ystävä pyysi mukaan alkeiskurssille. Kurssin jälkeen
taisin kai aika pikaisesti huomata tykkääväni kovasti golfista.
Ehkäpä lajin rauhallisen, repimättömän luonteen vuoksi, sillä
olihan lääkäri sanonut minulle
jo ajat sitten, ettei kauheena
enään paranisi hypellä ja juosta.
Kaikkien maailman pallolajien
ystävänä, pesäpallossa, koripallossa, lentiksessä ja sulkapallossa kun tuo himmailu ja rauhallisesti pelaaminen usein unohtuu
ja sitten seuraavana päivä tietää/tuntee (ja polvea katsoessa
näkee) taas riekkuneensa liikaa.
Golfissa muuten kierroksen aikana tulee käveltyä useita kilometrejä raikkaassa ulkoilmassa.
Ja reippaan kävelyn lisäksi onnistuneet lyönnit nostavat hyvän mielen potensseihin!
Äkkiseltään voisi luulla, että
golf on helppoa ja yksinkertaista. Lyödään vaan palloa reikää
kohden, siittä niin, suoraa väylää pitkin, ai miten helppoa!! Ja
mitä urheilua muka, pah! ”En
pidä golfia urheiluna”, sanoi
yksi ystäväni taannoin. Itseäni laji kiehtoo rauhallisuutensa
lisäksi ehkä juuri haastavuutensa ansiosta. Jokainen lyönti
on oma suorituksensa, johon

Jasperille Kaisalta
Olipa kerran pieni kaupunki,
jota sanottiin sade-kaupungiksi. Kaupungissa oli siitä
asti satanut, kun kuningas oli
sairastunut erittäin sitkeään
flunssaan. Eräänä päivänä kaupunkiin matkasi tohtori, joka
oli erittäin pitkä ja maailmaa
nähnyt lääkäri. Kun tohtori astui kaupungin porteista sisään,
hän ihmetteli, minkä takia kaupungissa sataa jatkuvasti. Hän
kuuli vain ihmisten askeleet
vesilätäköihin ja kuinka pienet
vesipisarat loiskahtelivat lammikoihin.
Tohtori riensi pikimmiten
kauppaan, jonka nimi oli Kynät ja Sateenvarjot. Hän osti
kaupasta sateenvarjon ja jatkoi
matkaansa kohti majataloa,
josta hän oli varannut itselleen
huoneen. Hän saapui majatalon vastaanottoon ja kysyi naiselta: – Miksi kaupungissanne
aina sataa? – Tuohon en osaa
vastata, mutta sen voin kertoa,
että sade tulee prinsessan tornista, majatalon nainen sanoi.
Tohtori kiitti ja lähti omaan
huoneeseensa nukkumaan.
Hyvien unien jälkeen toh-

pitää keskittyä huolella. Usein
juuri kun luulet onnistuvasi,
palaat maan pinnalle rytinällä.
Jos esimerkiksi aloitat eli avaat
väylälle huonosti, mutta puttisi
onnistuu paremmin kuin Tiger Woodsilla konsanaan, niin
unohdat huonon aloituslyöntisi oitis. Jos taas pelaat ensimmäiset väylät parhaiten koko
kesänä ja ”romahdat” kahdella
viimeisellä, niin haluat pelata
pian uudestaan. Yksi sääntö pätee joka pelikerta: Lyöt huonosti, haluat lyödä pian uudelleen.
Lyöt hyvin, haluat lyödä pian
uudelleen.
Kahden päivän pelitauon
jälkeen palo kentälle on kova.
Kalenterista tulee silmäiltyä
pitkänkin ajan päähän vapaat
ja muut menot, eli milloin seuraava mahdollisuus päästä pelaamaan. Sää vaikuttaa vähäsen tietty kanssa. Pieni sade ei
haittaa, ukonilma sen sijaan on
ehdoton ei. Viikon pelitauon
jälkeen, jos nyt vaikka kesäreissu tai työt estävät pelaaman
pääsyn, pitää aina kentälle palatessaan hetki miettiä, että mitenkä sitä mailaa taas pitikään
pitää kädessä ja mistä sen liikkeen kuuluu lähteä. Tänään tätä
juttua kirjoittaessa vietän vapaapäivääni Ypäjän kirjastossa,
jossa on parhaillaan Koulutiellä
Vuoristossa -näyttely. Olen paikalla lähinnä henkisenä tukena,
ehkä myöskin vähän valokuvaajan ominaisuudessa. Jutun
kirjoittamisen lomassa seuraan
Susijengin koripallopeliä Venäjää vastaa. Paljon siis päällekkäisiä tapahtumia tällekkin
päivälle ja olosuhteiden pakosta
siis golffiton päivä. Valitettavasti! Jossain vaiheessa viereeni kirjaston sohvalle istahtaa
Milla K. ”Miksi tässä on nää
näppäimet?” hän kysyy ja alkaa
painelemaan nappuloita ennen
kuin kerkeän kissaa sanomaan.
Millakin on siis avannut lehti-

Onnistumisia!

kirjoittajan uransa ja hän teki
sen tekstillä: we4rpäjjjo.
No sitten takaisin golfasiaan.
Kävimme tänä kesänä uteliaisuuttamme myös naapurikentällä, Alastaro Golfissa. Kenttä
oli toooosi erilainen tai ainakin
erinäköinen. Loppupelissä aika
vähän golfia harrastaneena en
mitään niin kauhean teknistä
osaa kenttävertailussa kertoa,
mutta ulkonäköseikkoja kylläkin. Huomion kiinnittymisen
ulkonäköasiohin ei liene mikään ihme, jos on kuiva kangasmaastokenttä versus Loimijoen
varren vihreys ja vehreys. Itse
taidan tykätä vähän enemmän
kotikentästäni ja ei, tämä ei ole
mikään maksettu kommentti.
Syksy tekee tuloaan ja golfpelit alkaa käymään vähiin.
Olen päättänyt, että pelaan mahdollisimman paljon myös ensi
kesänä. Suon siis itselleni myös
ensi kesänä tämän mielettömän
hyvän fiiliksen! Kiitos ja anteeksi ystäville sekä menneestä
että tulevasta kesästä. Taidan
ensi kesänäkin olla vähän huono kyläilijä sekä heikosti puhelimella tavoitettavissa. En silti
suostu katumaan, että tein sitä
mistä olin kauan haaveillut ja
nautin koko sydämestäni. Golf
muuten rules. Suosittelen kokeilemaan!!
Virve Saarikoski

SADE-KAUPUNKI

Valokuvaaja Sirpa Ryypön Leppäkertun Keinutuoli -näyttelyn kuvat innostivat Perttulan
koulun kuudesluokkalaiset Pirjo Mutkalan johdolla kirjoittamaan satuja ja tarinoita ekaluokkalaisille kummioppilailleen. Ypäjäläisessä pääsette tutustumaan muutamiin upeisiin
kirjoituksiin kuvien kera.

tori oli valmis uuteen päivään.
Hän lähti kohti prinsessan tornia ja taivalsi kaupungin halki
etsiessään sateen lähdettä. Kun
vihdoin tohtori löysi prinsessan tornin, hän avasi oven ja
huomasi, ettei näkynyt mitään
muuta kuin valtavan pitkät
portaat. Tohtori päätti ryh-

tyä toimeen. Hän taivalsi läpi
korkean tornin ja löysi lopulta
itkevän prinsessan ja kysyi: –
Miksi itket?
– Itken, koska isäni on hyvin, hyvin sairas, enkä tiedä
mitä tekisin. – Mutta minä
olen tohtori ja voin yrittää parantaa isäsi. Lähdenkin tästä

heti sairaalaan auttamaan.
Tohtori sai prinsessan isän
parannettua ja sen jälkeen
prinsessa ei ole itkenyt, eikä
kaupungissa ole satanut.’
Teksti: Kaisa Käkönen
Kuva: Kuvaamo
Sirpa Ryyppö
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YPÄJÄNKYLÄN PIKKUJOULU

PUUROJUHLANA
Ypäjänkylän Seuraintalolla
Ypäjänkyläntie 842

sunnuntaina 29.11.2015 alkaen klo 18.00
Ohjelmassa jouluisia musiikkiesityksiä
Menu: J
 oulupuuro ja sekametelisoppa,
kahvi / glögi / mehu ja joulutorttu 7 €
Alle 3-vuotiaat maksutta
Tapahtumaan vapaa pääsy
Ps. Saamamme tiedon mukaan
Joulupukki vierailee puurojuhlassamme
Puffetissa myös arpoja myynnissä, hyvät palkinnot
Tervetuloa
Järj. Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry

Kuntoarvontojen voittajat

Kuntolaatikot:
Kuntokortit:
Jari-Pekka Salmi
Kirsti Kangas
Anna-Liisa Häihälä
Jukka Laaksonen
Eino Meri
Ritva Järvinen
Elisa Perävainio
Margit Laine
Ari Salo
Eeva Suvanto
Palkinnot ovat noudettavissa kunnantalon infopisteestä.
Onnea voittajille!

Kaikille avoin

KESKUSTELUTILAISUUS
viihtyisässä Villa Emiliassa su 15.11.2015 klo 18.00
Kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila
alustaa ajankohtaisista asioista.
Tervetuloa kahville!

Järj. Ypäjän Keskustanaiset ry

Marraskuu / 2015
TONTTUNUKKE

pe 6.11.2015 klo 17.15–18.00
la 28.11.2015 klo 10.00–16.30
su 29.11.2015 klo 10.00–16.30
Vanha pappila, Rauhalantie, Ypäjä. Opettaja: Kirsi Hämäläinen. Kurssimaksu 36 €, kurssinumero 110425.
Valmistetaan tyttö -ja poikatonttu. Samalla opitaan
nukenteon perusteet. Infossa 6.11. tietoa tarvikkeista
ja esivalmisteluista kurssia varten. Kysy viimehetken
paikkoja!

Aikuinen-lapsi -JOULUPAJA

ma 9.11.2015 klo 18–20
ma 16.11.2015 klo 18–20
ma 23.11.2015 klo 18–20
ma 30.11.2015 klo 18–20
Vanha pappila, Rauhalantie, Ypäjä. Opettaja: Minna
Sikiö. Kurssimaksu 25 € (lapsi 12,50 €), kurssinro
110466. Joulupajassa tutustutaan eri materiaaleihin
ja tekniikoihin yhdessä lapsen kanssa. Aiheina esim.
märkähuovutus, neulahuovutus, paperin värjäys suolatekniikalla ja sytykeruusut. Huovutuksilla voidaan
valmistaa esim. joulukalenteri. Tarvikkeita voi ostaa
opettajalta. Muista ilmoittaa molemmat pajalaiset.
Ilmoittautuminen viimeistään 6.11.2015.
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SUOMALAINEN PERINNERUOKA
lauantaina 21.11.2015 klo 11–14

Paanan koulu, kotitalousluokka, Asemakuja 1, Jokioinen
Opettaja: Tuija Pietilä-Estrada
Kurssimaksu 18 €, kurssinumero 810214

Suomalainen keittiö on saanut vaikutteita paljon Ruotsista ja Venäjältä. Mutta on suomalaisella keittiöllä myös
oma identiteettinsä, luonteensa. Suomalainen perinneruoka on monipuolista, maukasta ja täyttävää. Pohjalla vaikuttaa isoäidin ruokaperinteet. Opiston keittiössä
aloitamme tutustumisen Hämäläiseen keittiöön ja pitopöytään. Ideoita joulun pitopöytään. Olisi hienoa, että
kurssilla voisimme vaihtaa ajatuksiamme suomalaisesta
ruokaperinteestä. Tervetuloa sekä vanhemmat, että nuoremmat keittiöharrastajat. Tarvikkeet maksetaan suoraan
opettajalle (n. 10 €). HUOM. Kurssi ei sisälly työkausimaksuun. Ilmoittautuminen viim. 16.11.2015
https://www.opistopalvelut.fi/jokilaani/zavaus.asp
tai opiston toimiston kautta p. 03 4182 7402

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO

Marraskuun toimintaa

Syyskokous tiistaina 10.11.2015 klo 13.00 Veteraanituvalla. Paikalla piirin edustaja. Kahvitarjoilu klo
12.30.
Tarinatupa perjantaina 13.11. klo 13 Veteraanituvalla.
Naistenpiiri tiistaina 17.11. klo 14 Veteraanituvalla.
Kirjoittajapiiri kokoontuu Sylvi Leinolla perjantaina
20.11. klo 13.
Lehmirannan retkelle perjantaina 27.11. ilmoittautuneille tiedoksi: Lähtö seurakuntakodin edestä klo 12.00,
Käpälin th. 12.10. Maksu 30 € kerätään autossa.
Eläkeliiton Ypäjän yhdistys

Keskusta Eteläinen
paikallisyhdistys ry:n

SYYSKOKOUS

maanantaina 16.11.2015 kello 18.30 (hallitus 18.00)
Veteraanituvalla, Perttulantie 7.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
TERVETULOA
Hallitus

JOULUKERAMIIKKAA

ke 25.11.2015 klo 17.30–20.30/valmistus
ke 9.12.2015 klo 17.30–20.30/lasitus
Kivipaja, Keskuskatu 27, Jokioinen. Opettaja: Pirjo
Salo. Kurssimaksu 30 € + polttomaksu 5 €. kurssinumero: 110313 (omakustannekurssi, ei sisälly työkausimaksuun). Tehdään savesta helpoilla käsinrakennustekniikoilla enkeleitä, tonttuja ym. jouluisia koristeita.
Aikaisempaa kokemusta saven kanssa työskentelystä
ei tarvitse olla.

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

Suokulman yksityistien

TIEKOKOUS

pidetään tiistaina 10.11.2015 klo 18.45
Suokulmantie 108:ssa (hoitokunta paikalle jo klo 18).
Esillä sääntömääräiset asiat.

IImoittautuminen viimeistään 20.11.2015.
Ilmoittautumiset suoraan netissä:
https://www.opistopalvelut.fi/jokilaani/zavaus.asp
tai opiston toimiston kautta p. 03 4182 7402.

Hoitokunta

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO

Keskustan Perttulan py:n
sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
pidetään Kunnantalon kahviossa maanantaina
16.11.2015 klo 19.00.
Johtokunta kokoontuu klo 18.30.
Tervetuloa!
Johtokunta

Ypäjän Karjalaisseura ry tiedottaa

VUOSIKOKOUS ja
TUPAILTA

Mielikki toimii Ypäjällä!

Ypäjän Karjalaisseura ry:n varsinainen syyskokous tiistaina 17.11.2015 klo 18.00 Ypäjän Veteraanituvalla, Perttulantie 7 Ypäjä.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa				
Hallitus

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

VENÄLÄINEN RUOKAILTA
Tiistai 17.11.2015 klo 18.00–21.00
Humppilan yläaste, Eedenintie 1, Humppila
Opettaja: Marina Aalto
Kurssimaksu 15 €
Tervetuloa saamaan kulinaristisia elämyksiä naapurimaasta. Illan aikana laitetaan ruokaa, syödään ja pidetään hauskaa (voimme esim. keskittyä erilaisiin juhla-alkupaloihin). Tarvikemaksu suoraan opettajalle (5–10 €).
Ilmoittautuminen (kurssinumero: 810213)
viimeistään 13.11.2015
suoraan internetissä osoitteessa
https://www.opistopalvelut.fi/jokilaani/zavaus.asp
tai opiston toimiston kautta p. 03 4182 7402.

Ypäjän Keskustanaisten

SYYSKOKOUS

sunnuntaina 15.11.2015 klo 16.00
Ravintola Villa Emiliassa.

Käsitellään syyskokoukselle määrätyt asiat ja luodaan
ajankohtaiskatsaus.

Kokouksen lomassa nautitaan paikan taidolla loihtima
salaattilounas.
Tervetuloa mukaan tunnelmalliseen kokouspaikkaan!

Pikkujoulua on suunniteltu vietettäväksi yhdessä Jokioisten karjalaisten kanssa joulukuun puolella. Aika ja
paikka vielä avoinna.
Ypäjän Karjalaisseura ry

Ypäjän Sotaveteraanikerhon

KUUKAUSITAPAAMINEN
Veteraanituvalla keskiviikkona 18.11.2015 klo 14.00.
Kahvia ja keskustelua. Joulukorttitilaukset voi myös
tehdä. Pikkujoulujuhlan aika myös ilmoitetaan.

Ypäjän Nuorisoseura ry.

SYYSKOKOUS
maanantaina 16.11.2015 alkaen klo 18.00
Ypäjänkylän Seuraintalolla.
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu.
Tervetuloa 			
Johtokunta

Ypäjän Kotiseutuyhdistys ry

SYYSKOKOUS

keskiviikkona 18.11.2015 klo 18.00 Veteraanituvalla, Perttulantie 7, Ypäjä.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa
Hallitus

Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry.

SYYSKOKOUS

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO

Ypäjänkylän Seuraintalolla
maanantaina 16.11.2015 alkaen klo 19.00
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa.
Johtokunta

Ypäjän Reserviläisten

SYYSKOKOUS

torstaina 19.11.2015 klo 19.00 Veteraanituvalla.
Puheenjohtaja
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Marraskuu / 2015
Sotainvalidien Veljesliiton
Ypäjän ossto ry:n

TUPAILTAPÄIVÄ

perjantaina 27.11.2015 klo 14.00 Veteraanituvalla.
TERVETULOA!

Ypäjänkylän Maa- ja
kotitalousnaiset

SYYSKOKOUS
Seuraintalolla perjantaina 20.11.2015 klo 19.00.
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa!

Käpälin yksityistien

VUOSIKOKOUS
lauantaina 21.11.2015 klo 13.00 Sirenillä, Kivenkorvantie 61, Ypäjä.
Kokouksessa käsitellään yksityistielain mukaan vuosikokoukselle kuuluvat asiat sekä tien perusparannusta.
Hoitokunta

Varsanojan-Uiton yksityistiekunnan

SYYSKOKOUS

sunnuntaina 22.11.2015 klo 13.00 Harri ja Maija Leinolla.
Käsitellään päivitetyt tieyksiköt sekä muut sääntömääräiset asiat.
Hoitokunta

Hyrsynseudun Kyläyhdistys ry.
sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
sunnuntaina 22.11. klo 14 alkaen Veteraanituvalla.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Ypäjän Maamiesseura ry:n

SYYSKOKOUS

tiistaina 24.11.2015 klo 19.00 Seuraintalon takkahuoneella.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa!				
Johtokunta

Ypäjän Eteläiset Maa- ja
kotitalousnaiset
Vietämme jouluisen illan Härkätallissa
tiistaina 8. joulukuuta klo 19.00
pikkujoulun merkeissä.
Tervetuloa.
Kuusjoenkulman kyläyhdistyksen
tulevia tapahtumia

PERINTEINEN PIKKUJOULU

lauantaina 5.12.2015 klo 13 alkaen
Tuottajain tuvalla.
Pikkujoulua vietetään tuttuun tapaan
ulkoilun merkeissä. Paistetaan makkaraa nuotiolla ja
keitellään nokipannukahvit. Joulupukki poikkeaa tuomaan pikkupaketit lapsille (ja muillekin kilteille). Lauletaan joululauluja, leikitään ja pidetään hauskaa. Tervetuloa koko perheen voimin!
P.S. Tarkempia ohjelmatietoja joulukuun Ypäjäläisessä.
Toivotaan myös lunta!

Kuusjoenkulman kyläyhdistyksen ja Piilikankaan Pingviinien järjestämät AVANTOSAUNAT alkoivat lokakuussa Tuottajain tuvalla. Avantosaunavuorot jatkuvat
vuoden loppuun ja keväällä 2016 huhtikuun loppuun
saakka joka sunnuntai ja keskiviikko klo 18–21. Hinta 5 €/henkilö (huom. ei perhealennuksia). Hintaan sisältyy kuuma mehu ja piparit. Mahdolliset muutokset
ym. joulukuun lehdessä. Tervetuloa uudet ja vanhat
uimarit!
Kuusjoenkulman kyläyhdistys

to 26.11.2015 klo 19.00 Country Club Ypäjä (Golf).
Ilmoittautumiset 13.11. mennessä 040 840 3411 iltaisin, Aulikki.
Tervetuloa.

~ Joulun Taikaa ~

AVOIN PÄIVÄKOTI KIRJASTOLLA

Marraskuussa tehdään kivoja eläinaskarteluja.
Kerholaisilla on mahdollisuus osallistua
valokuvaukseen Heporannan päiväkodissa 12.11.2015.
Valokuvaukseen ennakkoilmoittautumiset tehdään Aulikille.
Poikkeuksellisesti 27.11. kerho pidetään Heporannan
päiväkodissa (Alatalo: Perttulantie 22) lauluhetken merkeissä.
Lisätietoja: Aulikki puh. 040 840 3411

Mistä syntyy Joulu?
joulunajan puuhista vai pipareista.
Kuva, jolla voisit tervehtiä
jouluna ystävää.
Vähintään kolme parasta palkitaan!
Paras 20 €:n S-ryhmän lahjakortilla,
muut joulun tapaan yllätyspalkinnoin.
Voit osallistua useammalla kuvalla.
Kuva s-postiin jok-yp4h@suomi24.fi
(kuva liitetiedostona).
Muista kertoa myös nimesi,
osoitteesi, puhelinnumerosi sekä ikäsi!
Viimeinen palautuspäivä ke 09.12.2015.
Jokioisten-Ypäjän 4H-yhdistys ry

Hae mukaan Ypäjän nuorisotoimen
kansainvälisyyskerhoon

Ypäjän nuorisotoimi aloittaa kansainvälisyyskerhon,
joka on suunnattu kuluvan lukuvuoden 7. ja 8. luokkalaisille. Kerhon tavoitteena on tuoda kansainvälisyys
lähemmäksi nuorten arkea, kielitaidon monipuolistaminen ja kehittäminen, projektityöskentelyn mahdollisuuksien harjoittaminen, taloussuunnitelmien tekeminen ja toteutus, henkilökohtaiset kontaktit ulkomaille
(esim. tietokoneella), ystävyyskunnan (Bábolnan)
nuorison vastaanottaminen vuonna 2016 vierailulle
Ypäjälle sekä vastavierailu Unkariin vuonna 2017.
Tällä kertaa kansainväliseen toimintaan hankkiudutaan ypäjäläisten nuorten sitoutumisen ja oman toiminnan kautta, osa rahoituksesta pystytään hakemaan ulkopuolelta, mutta pääasiallisena tavoitteena
on aktivoida nuoria itse hankkimaan yhdessä ja ohjatusti tarvittavat rahat. Kerholaiset sitoutuvat kerhon
toimintaan kahdeksi vuodeksi, jonka aikana kerätään
rahaa järjestämällä tapahtumia sekä myymällä tuotteita. Rahat sijoitetaan suoraan matkaan, joka järjestetään vuonna 2017. Nuorille kuuluu matka myös
pieni omavastuu (noin 200€). Kerho kokoontuu tarvittaessa, mutta vähintään kerran kuukaudessa klo 14
– 16 Ypäjän kunnan tiloissa.
Ilmoittautumiset ma 30.11.2015 mennessä, ilmoituksiin vaaditaan huoltajan suostumus.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset nuoriso-ohjaaja
Maija Kemppaiselle 050 574 7732 tai
maija.kemppainen@ypaja.fi

YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO

-valokuvauskilpailu 6 - 28 -vuotiaille

Koristeista ja kukkasista,

Oletko perustamassa yritystä? Tarvitseeko yrityksesi lisää
toimitiloja? Ypäjän kunta vuokraa Ypäjän parhaalta paikalta, osoitteessa Annantie 2 sijaitsevat toimitilat yhdelle taikka
sopimuksen mukaan kahdelle yrittäjälle.
Hallin pinta-ala on noin 300 m², korkeus 4 m. Rakennuksessa on toimisto-, varasto- ja muita toimitiloja. Lisätietoja antaa tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 0500-801 914 taikka
jouko.kakonen@ypaja.fi
Tekninen lautakunta

KIRJASTO

JHL-729:n

PIKKUJOULURUOKAILU

VUOKRATAAN

Tervetuloa mukaan!

Ikäihmisten palvelupiste

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

Ypäjän kunta järjestää

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
torstaina 12.11.2015
ähtö Ypäjän torilta 12.11.2015 klo 10.00 ja
paluu Forssasta noin klo 12.30.
Matkan hinta on 11 euroa/henkilö. Forssassa taksi
ajaa kauppakeskuksiin (Prisma, Citymarket) ja
tarpeen mukaan Forssan keskustaan.
Ilmoittautuminen asiointimatkalle
Taksi Tuomas Sirénille puh. 040 757 5833.

Hossintie 2, 32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5269
puh. (02) 7626 5268, 050 562 6301 (kirjastonjohtaja, kulttuuriasiat)
sähköposti: ypajan.kirjasto@ypaja.fi
www.ypaja.fi
www.lounakirjastot.fi (kotisivumme ovat uudistuneet, käy
katsomassa!)
Ypäjän kirjasto löytyy myös Facebookista haulla ”ypäjän
kirjasto”.

Aukioloajat

ma klo 13–19
ti
klo 13–19
ke
klo 13–16
to
klo 13–19
pe
klo 13–16
Kuukauden toinen lauantai kello 11–14, marraskuussa
14.11.

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

Aukioloajat

ti
klo 17–19
ke
klo 10–12
Kerran kuukaudessa lauantaina kello 10–13, marraskuussa 7.11. Askartelua lapsille kello 10–11, materiaalimaksu
Nuorisoseuralle 2 euroa.

MARRASKUUN NÄYTTELY

Lauri Ahtiaisen ”So far, so long” -näyttely koko marraskuun.

LUKUPIIRI

Seuraava lukupiiri kokoontuu sunnuntaina 13.12. kello 17–
19 pääkirjaston näyttelytilassa, luetaan Anna Kortelaisen
teoksia.

AVOIN PÄIVÄKOTI

Avoin päiväkoti perjantaisin kello 9.30–11.30. Tervetuloa
mukaan!

TERHOKERHO

MLL:n ja SPR:n Ypäjän osastojen yhteinen kerho kaikenikäisille kirjastossa joka kuukauden viimeisenä sunnuntaina kello 15–16. Marraskuun kerhossa 29.11. leivotaan
kaikki yhdessä pipareita. Lähde sinäkin mukaan!

