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

Tapani Sirén
Puh. 02-7673903

GSM. 0500-594468
tsr.tekniikka.fi

Koskentie 652
32100 YPÄJÄ

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

Puh. 050 372 1172
Avoinna: ma–pe 10–18  •  Lauantai ja iltatyö sop. mukaan

MYYDÄÄN
RIVITALOKAKSIO 58 m2. 

2 h + k + s + autokatos,
Rantatie 3 as 5.  

Tarjoukset syyskuun aikana.  
P. Seppo 040 771 1825 tai  

Anneli 044 280 8896.

KIITOS
Pirjo ja Ismo Laurilalle

Eero Sandell

LIIKE SULJETTU 9.–17.9. VÄLISENÄ AIKANA
Itsepalvelueteinen avoinna joka päivä klo 9–21

Mahd. tilauksia otetaan vastaan iltaisin
klo 17 jälkeen numerossa (02) 767 3082

Perttulan Kukka  ja  Lahja
P. (02) 767 3082, 040 531 6545

EU-ELINTARVIKKEET
Vähävaraisille tarkoitettuja Eu-elin-
tarvikkeita on saapunut uusi erä. 
Niitä voi hakea Ypäjän seurakun-
nan diakoniatoimistosta osoitteessa 
Seurakuntakoti, Perttulantie 8. Elin-
tarvikkeita voi hakea ke klo 10–11.30 ja to klo 15–16. 
Lisätiedot:  diakoniatyöntekijä Hanna Hakala puh. 

040 553 6362 tai etunimi.sukunimi@evl.fi.

Ypäjä, Kiurunpolku 
Okt, 3h+k+khh+psh+s+
wc+var, 106/137 m2.
Erill. hyvin var. autotalli,  
n. 50 m2. Kohde saneerattu 
hienoon kuntoon. 
T. 1.528 m2. H. 138.500 €
Ypäjä, Soinintie
Okt, 6h+k+psh+s+2wc+ 
at+ var, 160/200 m2. 
Remontoitu täystiilitalo al-
kuper. omistajilta. Laaduk-
kaat materiaalit, erittäin 
siisti. Erill. verstas/ var.rak.
T. 1.625 m2. H. 165.000 €.
Ypäjä, Kallenpolku 3 B
Rt, 3h+k+psh+s+vh+wc, 
69,5 m2. Valoisa päätyhuo-
neisto. Kaksi las. parveket-
ta.  Autotalli sis. hintaan.  
Vh. 82.000 €.

Vuokrataan kiinteistö
Ypäjä, Kartanonkylä
Keskikyläntiellä sij. okt ja 
konehalli. 4h+k+psh+s,  
n. 135 m2. Vuokra sop. mu-
kaan.

www.oikotie.fi 
Matti Järvinen LKV

Ypäjä, 040 594 8877

”Kokko Juhannus” (Risto Kuivamäki) selvittämässä tiukkaa kaarretta Pertun päivien perinteisessä mäkiautokisassa ultraekologisella ”Koko kokko” -ajokillaan. Huom. akseliston tervavoitelu.

European Breeding Event Finland
15.–16.9.2012 Ypäjä-halli, Hevosopisto, Ypäjä

La 15.9.  Nuoret 3-5-v. ratsut esillä: Ulf Möllerin 
valmennus,ratsastusluokkia, kantakirjauksia

Su 16.9.  Maitovarsanäyttely ja 1–3 -vuotiaiden  
nuorten ratsujenmyyntinäyttely!

Katsojille maksuton sisäänpääsy ja katalogi hevosista. 
Tule seuraamaan upeita varsoja - lämpimästi tervetuloa! 

Aikataulut ja lisätiedot www.hannoveraner.fi/ebef
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Ypäjän seurakunnan 
toimintaa syyskuussa:

Seurakunnan asiat

kirkkoherra
Vesa Rasta

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

40. vuosikerta.

Lehden suurin vastuu ilmoituk-
sen julkaisemisessa sattunees-
ta 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 9 %

TILAUSOSOITE
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 762 6500
fax. (02) 767 7214

ISSN 1237-2528

Ypäjän kunta
Toimistot avoinna
ma–ke 9.00–15.00
to 9.00–17.00
pe 9.00–14.30
puh. vaihde (02) 762 6500
fax. (02) 767 7214

Ypäjän seurakunta
Perttulantie 10
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
puh. 040 553 6362

PAINOPAIKKA
Pirkanmaan Lehtipaino Oy

Lokakuun Ypäjäläinen 
ilmestyy torstaina 4.10.2012 
Lehteen tarkoitettu aineisto on 
toimitettava kunnantalolle  
26.9.2012  klo 15 mennessä.

Marraskuun Ypäjäläinen ilmestyy 
4.11.2012.

Ypäjän seurakunnan  
YhteYstiedot
Kirkkoherranvirasto on avoinna  
maanantai, keskiviikko, torstai  
klo 9–12.
Kirkkoherranvirastossa myynnissä 
Ypäjän kirkon kuvilla olevia adres-
seja 10 eur/kpl sekä Ypäjän seura-
kunnan vaiheita -kirjaa 25 eur/kpl.   

Yhteystiedot
Kirkkoherra, Vesa Rasta (vesa.v.rasta@evl.fi) (02) 7677 259
Kirkkoherranvirasto, Tuula Aaltonen (02) 767 3108
Taloustoimisto, Katja Laine (02) 767 3368
Diakoni, Hanna Hakala 040 553 6362
Kanttori, Kaija Saukkola 040 146 5274
Kirkko, srk-mestari, Maurits Hietamäki 050 560 3368
Nuorisotyönohjaaja, Isto Iipola 040 148 4108
Päiväkerho, lastenohjaaja, Laila Moisander 050 304 3926
Srk-koti, vahtimestari, Liisa Hietamäki 040 769 5930

Seurakunnan sähköposti: ypaja.srk@evl.fi
Sähköposti suoraan henkilölle: etunimi.sukunimi@evl.fi 

Huom! kirkkoherra: vesa.v.rasta@evl.fi
Kotisivut: www.ypajanseurakunta.fi

PERHEKIRKKO MIKKELINPÄIVÄNÄ
30.9.2012 klo 11.00 Ypäjän kirkossa.
Tervetuloa vauvat, lapset, nuoret, aikuiset ja 
vanhempi-väki sukupolvimessuun. Kirkon 
jälkeen kirkkokahvit seurakuntakodissa.

Diakoniatyö
Diakoniatoimistossa päivystys 
ke  klo 10–11.30 ja to  klo 15–16. 
Huom! Päivystystä ei ke 26.9. 
Diakonia voit tulla tapaamaan sopimuksen mukaan muul-
loinkin tai pyytää kotikäynnille, soitathan, niin tiedän tulla 
luoksesi. 
Diakoni Hanna Hakala, yhteystiedot puh. 040 553 6362,  
s-posti: etunimi.sukunimi@evl.fi.
Diakonin kanssa voit keskustella luottamuksellisesti mieltäsi 
painavista asioista, suruista ja murheista. Tai voit tulla ihan 
vain tervehtimään tai kysymään, jos sinulla on asiaa dia-
koniatyöstä.
Vähävaraisille tarkoitettuja EU-elintarvikkeita on saapunut 
uusi erä. Niitä voi tulla hakemaan päivystysaikoina tai voi 
soittaa ja sovitaan aika. Muista ottaa oma kassi mukaan!

YPÄJÄN SRK:n MUSIIKKITYÖ
KUOROTOIMINTA ALKAA torstaina 13.9.2012 srk-kodilla (nykyiset kuorot).
KAIKEN KANSAN LAULURYHMÄ harjoittelee torstaisin klo 17.00–17.50. 
Yksiääninen lauluryhmä laulaa helppoja pikku lauluja, ja toivottavasti saa-
daan uusiakin kykyjä jo innokkaaseen ryhmäämme.
KIRKKOKUORO harjoittelee torstaisin klo 18.15–19.45.  
Tämä iloinen ryhmä kaipaa myös uusia innokkaita laulajia joukkoonsa.
Uusina ryhminä:
LASTEN- JA NUORTEN MUSIIKKIRYHMÄT (soitin/laulu). Tutustuminen on 
keskiviikkona 12.9.2012 klo 17.00–18.30 srk-kodilla.Yhteinen kokoontumi-
nen olisi keskiviikkona 19.9.2012 klo 17.00 alk.
Tiedustelut kanttorilta 040 146 5274  
(ke–pe) tai kaija.saukkola@evl.fi 

KAIKKIIN RYHMIIN  SYDÄMELLISESTI TERVETULOA!!!

YPÄJÄN SEURAKUNNAN NUORISOTYÖ
Rippikoulu alkaa tänä vuonna  
lokakuun lopussa uuden nuoriso-
työntekijä Isto Iipolan johdolla.
Lue lisää lokakuun Ypäjäläisestä.
Isoskoulutus alkaa pe 14.9. srk-kodissa.
Jos on kysyttävää, ota yhteys nuorisotyönteki-
jä Isto Iipolaan puh. 040 148 4108.

ma 27.8. Päiväkerhot alkaneet, vielä ehtii ilmoittautua!
maanantai 5-vuotiaat klo 9.00–12.00
tiistai 4-vuotiaat klo 9.00–11.00
keskiviikko 3-vuotiaat klo 9.00–11.00
 5-vuotiaat klo 12.00–15.00
torstai 4-vuotiaat klo 9.00–11.00

Päiväkerhot kokoontuvat seurakuntakodilla päiväkerhon tiloissa.  
Lisätietoja voi kysellä päiväkerhosta 050-304 3926 tai laila.moisander@evl.fi
su 2.9. klo 10.00 Messu, Vesa Rasta ja Kaija Saukkola
ke 5.9. klo 10.00–11.30 Diakoniapäivystys
 klo 11.30 Keskiviikko-ruokailu
to 6.9. klo 11.00–13.00 Kultaisen iän kerho
 klo 15.00–16.00 Diakoniapäivystys
pe 7.9.  klo 18.00 Rauhanyhdistyksen seurat seurakuntakodilla
su 9.9.  klo 10.00 Sanajumalanpalvelus; Vesa Rasta ja Inkeri Suonpää
ti 11.9. klo 12.00 Diakoniapiiri Ypäjänkylän kirjastossa
ke 12.9. klo 10.00–11.30 Diakoniapäivystys
 klo 11.30 Keskiviikkoruokailu
 Hartaudet palvelukeskuksessa:
  – klo 13.00 Hoiva, klo 13.30 Ruustinna, 14.10 Keva-kerho
to 13.9. klo 15.00 Diakoniapäivystys
 klo 17.00 Kaiken kansan lauluryhmä
 klo 18.15 Kirkkokuoro
 – Tervetuloa uudet laulajat molempiin ryhmiin!
pe 14.9. klo 9.30–11.30 Perhekerho kerhon tiloissa
 klo 18.00–20.00 Isoiskoulutus alkaa
su 16.9.  klo 10.00 Sanajumalanpalvelus; Vesa Rasta ja Kaija Saukkola
ke 19.9. klo 10.00–11.30 Diakoniapäivystys
 klo 11.30 Keskiviikkoruokailu
to 20.9. klo 11.00–13.00 Kultaisen iän kerho
 klo 15.00–16.00 Diakoniapäivystys
 klo 17.00 Kaiken kansan laulut
 klo 18.15 Kirkkokuoro
pe 21.9. klo 9.30–11.30 Perhekerho kerhon tiloissa
su 23.9. klo 10.00 Messu; Vesa Rasta ja Kaija Saukkola
ke 26.9. klo 10.00 Huom! EI Diakoniapäivystystä
 klo 11.30 Keskiviikkoruokailu
 Hartaudet palvelukeskuksessa:
  – klo 13.00 Hoiva, klo 13.30 Ruustinna,  

klo 14.10 Keva-kerho
to 27.9. klo 15.00–16.00 Diakoniapäivystys
 klo 17.00 Kaiken kansan lauluryhmä
 klo 18.15 Kirkkokuoro
pe 28.9. klo 9.30–11.30 Perhekerho kerhon tiloissa
su 30.9.  klo 11.00 Perhekirkko; Vesa Rasta ja  

Kaija Saukkola
Kirkkokahvit seurakuntakodilla perhekirkon jälkeen, Tervetuloa ke 29.8. klo 13 
Ehtoollishartaudet palvelukeskuksessa, klo 13 Hoiva, klo 13.30 Ruustinna, klo 
14.10 Lukkari (Vesa ja Kaija)
to 31.8.  ei diakoniapäivystystä!

Rakas äitimme ja isoäitimme

Aune Kaarina Iljin
o.s. Kempe

s. 14.10.1924 Ypäjä
k. 14.07.2012 Tenhola

Kiittäen, kaivaten ja lämmöllä muistaen

Tauno
Outi
Tarja ja Antti
lastenlapset ja lastenlastenlapset
muut sukulaiset ja ystävät

Jäi ahkera työsi muistoksi meille
hyvän sydämes ohjeet elämän teille.
Sä aina muistit ja huolta kannoit,
et paljon pyytänyt vaan kaikkesi annoit.

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa. Lämmin kiitos osanotosta.
Kiitos myös Tenholan kotisairaanhoidon ja LUS:n  

sisätautiosaston henkilökunnalle äidin hyvästä hoidosta.
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Ypäjä on ollut aikanaan minul-
le outo paikkakunta. Vain neljä 
kertaa olen käynyt täällä ennen 
virkaan astumista 1.9.1972. Ke-
sällä 1956 pyöräilin poikasakis-
sa ns. Vaulammin-Ypäjän lenkin 
asuessani meijerillä Jokioisten 
Vaulammilla. ”Muistan pienen 
linja-autoaseman, jonka ympä-
rillä oli useampi bussi ja Kur-
jenmäkeä oli pyörä talutettava. 
Ihmettelin Levällä kahta koulu-
rakennusta vierekkäin, ja Ojalan 
kaupasta haettiin jotakin suuhun 
pantavaa. Tosin hevoslaitumella 
tuli poikettua, ja joku mies oli 
pois hätistämässä. Olisikohan 
ollut legendaarinen johtaja Os-
mo Aalto? Toisen kerran olin 
seurakuntien välisessä lentopal-
lo-ottelussa jokirannassa kun-
nantalon tai silloisen pappilan 
alapuolella noin vuonna 1959, ja 
silloin käytiin myös kirkon tor-
nissa.

Kolmannen kerran kävin tal-
vella 1972 katsastamassa uuden 
pappilan. Rovasti Toivo Roivas 
otti minut ja vaimoni Liisan 
ystävällisesti vastaan. Halusin 
tutustua paikka kuntaan ennen 
kuin jätän hakupaperini Tampe-
reen tuomiokapituliin avoinna 
olleeseen kirkkoherran virkaan. 
Pappilan avara sali suurine ikku-
noineen viehätti. Kirkko sen si-
jaan oli suorastaan kummallisen 
näköinen, eräänlainen paloase-
ma tai pursiseuran paviljonki. 
Mutta kyllä siihenkin tottuu, jos 
Ypäjälle tulee valituksi. Tämä 
oli ainoa tapaaminen edeltäjäni 
Roivaksen kanssa ja muistan, 
miten hän lyhyesti ja ytimek-
käästi pappilan kuistilla esitteli 
paikkakunnan. Kirkon takana 
ovat kaupat ja pankit ja apteekki 
ja parturikin. Ja kauempana on 
kerrostalon alakerrassa seura-
kuntasali ja vieressä baari ja kir-
jasto. Ja tuossa suoraan pellon 
takana on keltainen poliisitalo, 
jos poliisi Unto Vahteraa tarvit-
set. Ja tästä oikealle lääkäritalo, 
jossa nuori lääkäri Erkki Nissilä 
palvelee ja sitten kunnantalo ja 
neuvola. Molemmissa päissä ky-
lää ovat koulut ja tietysti tuo he-
vosmäki, siittolanmäki. Ja vielä 
joen toisella puolella on mylly ja 
meijeri. Selvä. Taidetaanpas ha-
kea Ypäjälle.

Neljännen kerran kävin Ypä-
jällä pitämässä vaalisaarnaa 
kirkossa huhtikuussa 1972 ”Hy-
vän paimenen sunnuntaina”. Al-
kuvirren muistan lopunikääni: 
”Kaitse, Jeesus, paimen hyvä, 
laumassasi minua.” Kun sitten 
sakastista alttarille tullessani kat-
soin seurakuntaan päin, se lauloi 
juuri silloin neljättä säkeistöä: 
”Paimen kääntää laupiaasti lam-
paan puoleen kasvonsa.” Minua 
hymyilytti ja ujostutti: sattuipas 
osuva kohta. Ja aina tätä virttä 
veisatessani tulee mieleen tuo 
vaalisaarnapäivä. Viikkoa myö-
hemmin, huhtikuun lopulla, oli 
papinvaali Ypäjällä ja minut 
valittiin. Muistan olleeni illalla 
katsomassa miten Salon eli Us-
kelan joen rantapenkereet olivat 
sortuneet jokeen, vyöryneet. Ko-
tiin tullessa rovasti Roivas soit-
teli äänestystuloksen ja onnitteli. 
Seuraavana päivänä Salossa kävi 
huhu: Ahti lähtee Ypäjälle kirk-
koherraksi. Torilla kävelin ja tut-
tu tuli vastaan ja päästi räkäisen 
naurun. ”Mitäs nauramista siinä 
on?”, ihmettelin. Selvisi, että 
toripäivinä aluetta kiersi kulku-
ri, puujalkainen. Jos hänelle ei 
annettu lanttia, mies piti kovan 
haukkumisen. Tällaisesta Ypäjän 
papiksi kutsutusta kulkurista en 
ollut kuullutkaan. Myöhemmin 

Ypäjällä juttelin asiasta ja ku-
kaan ei tiennyt miehen tarinasta. 
Joskus 1980 paikkeilla satuin 
kysymään Salossa torilla: Onkos 
sitä kulkuria näkynyt. Ei kuu-
lemma ollut, ja mies jäi minulle 
ikuiseksi arvoitukseksi.

Elokuun viimeisenä päivänä 
31.8.1972 saapui muuttokuorma 
Salosta Ypäjän pappilaan. Mat-
kalla haettiin yksi senkki kotoani 
Someron Havuharjun mäeltä Kä-
pykankaalta. Ja toinen pysähdys 
ennen pappilaa oli Ypäjän sääs-
töpankin edessä ja hain avaimen 
pankinjohtaja Mikko Kannistol-
ta, joka siihen aikaan hoiti myös 
seurakunnan taloutta. Pappilaan 
tullessa minua harmitti talon 
ympäristön alastomuus. Oli vain 
tuhkapensas ja sekin mielestäni 
väärinpäin (tien varsi paljas) ja 
muutama pihlaja. Pappilan pie-
nen remontin takia ensimmäiset 
yöt vietimme Someron isossa 
pappilassa, jossa vaimon isä 
Erkki Seppä oli kirkkoherrana. 
Ja silloin oli menossa Someron 
piispantarkastus ja sain tutustua 
uudelleen opettajaani, hiljak-
koin piispaksi tulleeseen Erkki 
Kansanahoon. Ensimmäinen 
virkatehtävä piispalta oli se, että 
selvitän, elääkö Svante Tehi vie-
lä Ypäjällä. Piispa ja Tehi olivat 
käyneet vilkasta kirjeenvaihtoa 
keskenään, mutta yhtäkkiä olivat 
kirjeet loppuneet. Kanslisti Lee-
na Reittonen, uusi työtoverini, 
selitti heti, että Svante Tehi on 
poisnukkunut edellisenä vuonna. 
Jaaha, sanoi piispa ja huokaisi 
pitkään. Oliko se helpotuksen 
huokaus, en tiedä.

Elämä alkoi pappilassa. Mik-
ko Kannisto tuli munkkipussin 
kanssa ja siinä juotiin tulokahvit 
kirkkohallintokunnan puheen-
johtaja Paavo Äijälän, Reittosen 
ja Kanniston seurassa. Vaimoni 
Liisa lähti työhön Liisa Isoiitun 
johtamaan kansalaiskouluun 
Perttulassa. Elämä pyörähti 
käyntiin, ja heti ensimmäisessä 
jumalanpalveluksessa kirkko 
oli lähes täynnä ihmettelemäs-
sä nuorta pojankloppia, joka oli 
saapunut Salosta Ypäjän paime-
neksi. Ja ensimmäinen iloisten 
uutisten ilta kanttori Tapio Lau-
rilan kanssa pidettiin Katinhän-
nän Eino Lintukankaalla. Siitä 
se alkoi elämä kirkossa ja kirkon 
ulkopuolella. Tärkein elämä on 
tietysti ollut pappilassa, ja sa-
malla kiitän rakasta vaimoani 
Liisa Ahtia ja tietysti koko per-
hettä. Sitten on pyöritty ja istuttu 
kansliassa ja työhuoneessa pit-
kät tovit, mutta kirkossa ja srk-
kodilla on tapahtunut se näkyvin 
osa seurakuntalaisten kannalta.

Alkuaikoina usein poikkesin 
säästöpankissa jossa talouden-
hoitoa junaili Mikko Kannisto. 
Ensimmäisenä syksynä menin 
sinne kirjeen kanssa jossa toi-
vottiin seurakunnan kannanot-
toa mahdolliseen kunnan yh-
distymiseen. Minä pelästyin ja 
ensimmäiseksi Kannisto sanoi, 
että on olemassa sellainen kuin 
Mappi Ö. Ja niin koko kirje jou-
tui roskakoriin. Kuntaliitosasiat 
ovat siis varsin vanhoja rnörkö-
jä, jotka ovat aika ajoin leijuneet 
Loimien yllä. Ja olen iloinnut et-
tä näissä asioissa sitä mappi Ö:tä 
on osattu tähän päivään saakka 
Ypäjälläkin käyttää.

Alttari
Lapsena opin Someron kir-

kossa että alttari on niin pyhä 
paikka, että vain pappi saa men-
nä sinne ja suntio vain siivotes-
saan sitä tai laittaessa alttaria 
kuntoon kukkien ja kynttilöiden 

takia. Aikaisemmin olin Ypäjäl-
lä seinässä kiinni olevan altta-
ripöydän äärellä. Vuoden 1998 
jälkeen alttaripöytä uusittiin ja 
irrotettiin seinästä. Pappi seisoo 
sen takana ja katselee koko ajan 
seurakuntaan päin. Siitä tavasta 
minä pidän. En siitä vanhasta, 
jossa pappi kääntyili kuin tuu-
liviiri milloin seinään päin ja 
milloin taas yleisöön. Ennen tätä 
muutosta Ypäjän maatalousnai-
set lahjoittivat 1992 kansalais-
opistossa valmistetut ja kaikkia 
värejä edustavat messukasukat 
eli stolat. Ainakin vuoden ver-
ran tusina naista niitä valmisteli 
Ypäjällä. Ja aikaa meni ja kah-
vetta ja juttua piisasi. Kerran 
soitin erääseen taloon asiasta ja 
isäntä vastasi, että emäntä ei ole 
kotona. Emäntä taitaa olla muut-
tanut sinne seurakuntaan niitten 
kirkkoherran vaatteitten takia. 
Taisivat jo hermostua kodeissa 
kun emännät aina vain istuivat 
ja kangaspuut kävivät tiuhaan.

Alttaripöytä on nimenomaan 
ruokapöytä eli siellä olen ollut 
vain ehtoollisen aikana. Aluksi 
olen edessä lukupulpetin vierel-
lä ja vasta kolehtivirren jälkeen 
alttarille. Aikaisemmin sain kat-
sella kahta alttaritaulua: Gabriel 
Sweidelin ”Ristiinnaulittu Jee-
sus” ja Urho Lehtisen ”Itämaan 
tietäjien kumarrusmatka Jeesus-
lapsen luo”. Jälkimmäinen pois-
tettiin ja vietiin ylös lehterille.

Nykyisin alttari on monen-
moisen asian tapahtumapaik-
kana. Jos kaste on kirkossa, 
niin pyydän lapsia mukaan ha-
kemaan valkea kastekynttilään 
alttarilta. Joskus on ollut tusina-
kin lapsia perässäni toimitusta 
tekemässä ja sehän antaa kaste-
juhlaan lapsille mukavan keven-
nyksen. Joskus ovat innokkaim-
mat valokuvaajat tulleet vierel-
leni alttarille kuvaamaan vihki-
paria. Kerran leikilläni sanoin 
että näitten todistajien ja valo-
kuvaajien läsnä ollessa julistan 
teidät aviopuolisoiksi. Alttari-
kaide on hyvä polvistumiselle 
jopa silloin kun häissä sulhanen 
alkaa heilua ja silmämunat mul-
jahdella päässä, niin keksin hei-
dät komentaa rukousasentoon ja 
sulhasen olo kohenee kummasti. 
”Tulipas se rukous oikealla het-
kellä.” En sanonut että keksin 
sen juuri siihen paikkaan.

Saarnatuoli
Lapsuudessa kuulin arvoi-

tuksen: ”Yksijalkainen kaksijal-
kaista kantaa, mikä se on?” Vas-
taus kuuluu: pappi saarnatuolis-
sa. Juhlallinen on saarnatuolista 
näkymä, varsinkin jos kirkko on 
täynnä väkeä. Tiimalasia en ole 
koskaan käyttänyt, vaikka sel-
lainen on saarnatuolissa. Kyllä 
sen ajan kulumisen näkee ihmi-
sistä, jos saarna on liian pitkä. 
Olenkin sanonut, että huonon 
saarnan yhteydessä ihmiset ru-
peavat vilkuilemaan kelloa, ja 
pahinta on, jos rupeavat vielä 
kuuntelemaan mahdollista kel-
lon käymistä. Erään kerran kuu-
lui kirkas lapsen ääni, kun tein 
retorisen kysymyksen, mitähän 
Jeesus nyt sanoisi. Ja poika hih-
kaisi, aamen. Ja kansaa nauratti 
kun sanoin että taidanpas ihan 
kohta ottaa tuosta pojasta opiksi 
ja sanoa itsekin aamen. Silloin 
pääsi pojalta kuuluva helpotuk-
sen huokaus.

Hienoimman hetken saarna-
tuolin äärellä olen kokenut sil-
loin kun viimeisen remontin ark-
kitehti Marja Rauhala sanoi, että 
tulepas sinäkin nyt katsomaan, 
mitä vanerilevyjen alta paljastuu 

saarnatuolissa. Sieltä pitäisi tulla 
se alkuperäinen esille. Ja kaik-
kien ihmeeksi sieltä paljastuivat 
hyvin säilyneet jugendaiheiset 
nouseva aurinko, voikukka ja 
kallankukka. Nämä maalauk-
set puhuttavat minua jatkuvasti. 
Nouseva aurinko viittaa itsenäi-
seen Suomeen jota sata vuotta 
sitten kovasti toivottiin. Voikuk-
ka kukkii kiihkeimpänä vuoden-
aikana alkukesällä. Kiihkeää 
elämää on myös kirkossa, kun 
rakastavaiset parit marssivat vi-
hille ja lapsia tuodaan kasteelle. 
Kalla on surun kukka ja luke-
mattomat surun hetket on myös 
hautajaisten muodossa koettu 
kirkossa. Ilo, suru, elämän sy-
kintä ja sammuminen näkyvät 
saarnatuolimme koristeissa.

Kommelluksia ei ole kovin-
kaan montaa muistissa. Tytär-
täni Hannaa kuuluttaessa her-
kistyin, ja uskontunnustus meni 
hieman oudolla tavalla. Olin 
ottanut virsikirjan mukaani ja 
kas, sen takasivulla piti olla 
myös uskontunnustus, mutta oli-
kin Isä meidän kahteen kertaan 
painovirheen takia. Mutta sitä 
eivät kaikki edes huomanneet 
että Isä meidän tuli luettua myös 
kaksi kertaa. Eräänä uudenvuo-
den päivänä saarnani aikana tuli 
kolme hirveä hautausmaalle ja 
sekös herätti ihmisten huomiota. 
Lopulta kaksi hirveä putosi Loi-
mijokeen, ja lehteriltä lähti naa-
purin mies apuun. Itsekin sinne 
sitten kirkon jälkeen albassani 
kävelin katsomaan. Palomiesten 
viedessä hirviä Erkkilän navet-
taan hautausmaan toisella puo-
lella, kirkas ääni vastarannalta 
kuului: ”No voihan nenä, nyt 
sinne tuli enkelikin paikalle!”

Mutta mitä minä sanon 
pikku Hilmalle?

Olen virassani tekemässä 
Suomen ennätystä. Olen niin 
kauan kuin lain mukaan saa ol-
la kirkkoherrana. Osittain tämä 
johtui siitä, että meidän Hannan 
rakas tytär Hilma sanoi kerran, 
että mummola on paras paikka. 
Hän haluaa aina mennä Ypäjälle 
mummolaan. Mutta miten mi-
nä tämän nyt selitän Hilmalle, 
joka ei ehkä vielä ymmärrä tätä 
aikuisten maailmaa. Kun kerran 
virka loppuu, menee asuntokin 
alta. Siis on kyseessä erään-
lainen häätö. Eli seurakunnan 
torppari ajetaan nyt pois asun-
nostaan. Miten minä sen selitän? 
Otan vastaan hyviä neuvoja. 
Riittääkö selitykseksi se, kun 
eräs mies (leikkisästi) sanoi kau-
pan kassajonossa: löytyi vihdoin 
sellainen mies, joka pistää sinut 
pois viralta. Kauan se kesti. Toi-
sin sanoen kun lähes 40 vuotta 
on asunut tässä kirkon kupees-
sa, niin onhan se suuri muutos. 
Todella suuri. Elämähän on aina 
täynnä muutoksia, jokaisen koh-
dalla. Pysyväistä asuinpaikkaa 
meillä ei ole, olen usein sano-
nut hautajaisissa. Ja kyllä papin 
täytyy uskoa myös puheisiinsa. 
Mutta elämä jatkuu ja kaikki 
Ypäjän tiet, polut, metsä reitit, 
pihamaat, ne ovat minulle kovin 
rakkaita. Uskokaa pois. Tämä 
Loimijokilaakso on maailman 
napa ja minulle rakas ja samoin 
myös muille täällä ainakin pi-
tempään asuville.

Väkiluku väheni 1300 
henkeä 40 vuodessa

Vuoden 1972 kirkon kalente-
rissa Ypäjän seurakunnan väki-
luku oli 3570 henkeä. Ja nyt uu-
simmassa kalenterissa on noin 
2300 henkeä. Vähennystä on siis 

ollut noin 1300 henkeä. Hauta-
jaisia on minulla ollut yli 2000 
kappaletta, eli jos nämä kaikki 
kokisivat justiinsa nyt ylösnou-
semuksen, niin väki ei mahtuisi 
tänne kirkkoon vaan suurin osa 
jäisi ulkopuolelle. Toki kasteita 
ja häitä on ollut vähemmän. Pa-
pin työ on monipuolista. Yhtään 
samanlaista päivää ei ole ollut. 
Siinä työssä saa kokea ihmis-
elämän koko kaaren kehdosta 
hautaan saakka. Ilojen ja surujen 
kanssa olen saanut elää päivästä 
toiseen noin 2800 jumalanpalve-
luksessa ja tilaisuudet päälle.

Jeesus pahan  
vallan voittaja

Jokainen pyhä päivä sisäl-
tää oman aiheensa. Nyt eletään 
paastonaikaa, sen kolmatta sun-
nuntaita ja tekstit ja virret kerto-
vat Jeesuksesta, joka on Pahan 
vallan voittaja. Jeesus Kristus, 
siinä on iankaikkinen elämä. 
Kun aikanaan menin arkkipiis-
pa Martti Simojoen tutkittavaksi 
saadakseni pappisvihkimyksen, 
niin eräs evankelinen uskovai-
nen mies muistutti minua, että 
muista saarnata Kristusta ja vie-
läpä ristiinnaulittuna sovittajana 
ja Vapahtajana. Yksin uskosta ja 
yksin Kristuksen tähden saam-
me uskon kautta omistaa Jee-
suksen omana Vapahtajanamme. 
Saarnassa on aiheitten mukaan 
monia asioita mutta kaiken pi-
täisi tähdätä Kristukseen, hänen 
työhönsä meidän edestämme. 
Paha jyllää maailmassa, mutta 
lopullinen voitto on Kristuksel-
la. Hän on sittenkin viimeise-
nä seisova multien päällä, kun 
kaikki muu on jo mennyttä. 
Voitto on Kristuksen kädessä, 
ja tämän saamme omistaa uskon 
kautta luottamuksellisesti.

Siinä on Raamatun mukaan 
rakkaus, ei siis siinä että me 
olemme rakastaneet Jumalaa, 
vaan siinä, että hän on rakasta-
nut meitä ja lähettänyt Poikansa 
meidän syntiemme sovituksek-
si. Toistasataa vuotta on Ypäjän 
seurakunnan sinetissä viitattu 
Toisen korinttolaiskirjeen vii-
denteen lukuun ja jakeeseen 19: 
”Jumala itse teki Kristuksessa 
sovinnon maailman kanssa eikä 
lukenut ihmisille viaksi heidän 
rikkomuksiaan: meille hän uskoi 
sovituksen sanan. Ja tämä kuu-
luisa kohta Raamatussa jatkuu: 
Me olemme siis Kristuksen lä-
hettiläitä, ja Jumala puhuu teille 
meidän kauttamme. Pyydämme 
Kristuksen puolesta: suostu-
kaa sovintoon Jumalan kanssa. 
Sovinnossa on aina hyvä elää. 
Sovinto on sukua paratiisin iha-

nuudelle. Kaikki Kristukseen 
kastetut ovat omalla tavallaan 
julistamassa tätä sovintoa ja pa-
pin virka tietysti edellyttää sen, 
että pappi pitää tämän sovinto 
ja lunastusasian aina esillä. Ju-
malan työtovereina me kaikki 
olemme vetoamassa toinen toi-
sillemme: ottakaa Jumalan armo 
vastaan.

Raamattuhan on varsin paksu 
kirja monenlaisine asioineen. Se 
on oikeastaan 66 kirjan kirjas-
to. Mutta juonena siinä on Ju-
malan rakkaus: Niin on Jumala 
maailmaa rakastanut. Tämä pie-
noisevankeliumi on Raamatun 
punainen lanka, juoni. Ja tämä 
on itse asiassa jokaisen saar-
nan ydin muodossa ja toisessa. 
Kun pahan voimat ympärillä 
useinkin järkyttävät, on syytä 
muistaa Jeesus niitten voittaja-
na. Ja tuo Jumalan rakkaus on 
kertakaikkinen, jota Uuden tes-
tamentin alku kieli, kreikankieli 
mukavasti painottaa. Nimittäin 
Kreikan kielessä on myös aoris-
ti, verbimuoto, joka painottaa 
kertakaikkisuutta. Uskontoja on 
maailmassa kaikenmoisia ja jat-
kuvasti tulee joku joka jotakin 
hienoa väittää itsestään. Mutta 
meidän on syytä muistaa että Ju-
mala on rakastanut maailmaa ja 
tässä on aoristi, eli tiettyyn het-
keen kuuluvan tapahtuman ker-
takaikkinen kuvaus. Jumalalla 
oli ja on yksi ainoa rakas poika 
Jeesus Kristus. Muita ei ole odo-
tettavissa.

Tämän ainoan poikansa Ju-
mala antoi kerran rakkautensa 
osoitukseksi. Jumalan rakkaus 
maailmaa kohti on aoristi, ker-
takaikkinen tapahtuma. Vain 
Jeesuksesta Kristuksesta me nä-
emme ja ymmärrämme, mitä Ju-
malan rakkaus todella on.

Suomen ennätys nykyisen 
eläkelain perusteella on nyt koh-
dallani syntynyt: 45 vuotta pap-
pina, josta peräti lähes 40 vuotta 
Ypäjällä. Seurakunnan työnte-
kijät vaihtuvat, mutta Jumalan 
rakkaus, se on ja pysyy aina voi-
makkaana ja tuoreena. Toivotan 
Vesa Rastalle runsasta siunausta. 
Ja koko rakkaalle hevospitäjäl-
le, johon olen kovasti kiintynyt. 
Todella kovasti, mutta pakko on 
muuttaa pois rakkaasta käynees-
tä pappilasta ja kirkon seudusta. 
Sillä pysyväistä asuinpaikkaa 
meillä kenelläkään ei ole. Miten 
kauan Vesa Rasta on Ypäjällä, 
emme tiedä. Vain Jumala tietää, 
mutta hän ei kerro. Se on kui-
tenkin varmaa että 40 vuotta on 
määrä, joka ei enää koskaan tule 
toteutumaan.

Risto Ahti

SEURAKUNNAN PÄIVÄKERHOT 
ALKOIVAT VIIKOLLA 35

Päiväkerhon toiminta-ajat seuraavasti
Maanantai 5-vuotiaat klo 9.00–12.00
Tiistai 4-vuotiaat klo 9.00–11.00
Keskiviikko 3-vuotiaat klo 9.00–11.00
 5-vuotiaat klo 12.00–15.00
Torstai 4-vuotiaat klo 9.00–11.00
Vielä pääsee mukaan kerhoihin.
Mitä Päiväkerhossa tehdään?
• hartaushetki
•  luovaa toimintaa (piirtämistä, askartelua, liikuntaa, laulua 

yms.)
• eväshetki
• vapaata leikkiä
• satu- tai lorutuokio
• loppupiiri

Mitä mukaan kerhoon?
• kerhoreppu/-kassi
• sisätossut (tossuihin on hyvä laittaa lapsen nimi)
•  eväät: pieni välipala, juoman tulisi olla muovipullossa tai 

pillimehu 
• kerhovihko (vihkon saa kerhosta)
Lisätietoja voi kysellä päiväkerhosta 050 304 3926

Viimeinen saarnani 11.3.2012
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Museolla julkistettiin vuoden 2012 Perttu ja Kerttu. Tämän vuoden Perttu on Maurits Hietamäki, Ypäjän kotiseutuyhdis-
tyksen pitkäaikainen puheenjohtaja ja paikallishistorian tallentaja. Kertuksi valittiin ryhmänä Ypäjän perinnepiiri, joka on 
kerännyt Ypäjänkylän historiaa vuodesta 1997 alkaen ja julkaissut historiakirjan kotikylästään.

Ypäjänkylän kyläyhdistys ry kiittää
25-vuotisjuhlasvalokuvanäyt-
telynsä ja tapahtumatorin saa-
masta mielenkiinnosta kaikkia 
kävijöitä. Kiitos myös Hippoon 
saamistamme lahjoituksista.

Valokuvanäyttelyssä oli mo-
nenlaista mielenkiintoista kat-
sottavaa. Valokuvien lisäksi oli 
lehtileikkeitä vuosien varrelta, 
vanhoja videoita alkuaikojen 
tapahtumista sekä lähes kaikki 
vuosien varrella jaetut kylätie-
dotteet. Lisäksi oli harrasteku-
vaajien otoksia niin valokuvina 
kuin näytöllä pyörivänä esityk-
senäkin.

Tapahtumatorilla oli lankojen värjäyksen lisäksi myös vihdan tekoa Anja Heikkilä tekijänä sekä punontaa kahvipusseis-
ta, tekotapaa esitteli Sirkka Rinne.

Tapahtuman kuvat  
Sanna Mäkeläinen ja  

Pirkko Lipponen

Pertun päivien Iloisessa iltapäivässä
Vuodesta 1985 alkaen on Hel-
sinki muuttunut edukseen sillä 
ensimmäisen kerran juoksuni 
tein mielestäni melko lailla 
erilaisessa Helsingissä. Ruo-
holahti ja Pikku Huopalahden 
tienoo ovat muuttuneet tyys-
tin. Helsinki on kaunistunut ja 
komistunut vuosi vuodelta ja 
rakentaminen on ollut vilkasta. 
Toisaalta taas tietyt osat ovat 
säilyttäneet puistomaisuutensa 
ja Keilalahteen on saatu hie-
man amerikkalaisuutta kor-
keine rakennuksineen. Joka 
vuosi olen odottanut: mitähän 
uutta on saatu reittien varrelle. 
Toisaalta reitit ovat vaihdelleet 
ehkä aina parempaan suun-
taan, vaikkakin jäin kaipaa-
maan Lönnrotinkadun käyttöä 
juoksureittinä.

Vain kaksi kertaa olen jou-
tunut jäämään pois 20 vuoden 
aikana maratonilta Helsin-
gissä. Toisella kerralla päivä-
määrä ei sopinut ollenkaan 
ohjelmaani ja toisella kerralla 
polvi oli kipeä, joten jouduin 
lääkärintodistuksella siirtä-
mään osallistumiseni seuraa-
vaan vuoteen. Syynä polven 
kipeytymiseen lienee ollut se 
että harjoituslenkillä olin vä-
hällä astua kyykäärmeen pääl-
le, ja viime tingassa venytin 
askeltani huonolla seurauksel-
la. Muistan Helsinki marato-
nit varsin kuumina juoksuina. 
Lähes aina on aurinko paista-
nut ja paluumatkalla auringon 
paiste suoraan silmiin jossa-
kin Lauttasaaren sillalla on 
pannut mietteliääksi: jaksaako 
sitä loppuun saakka. Toisaal-
ta ei voi jäädä istumaan ja 
odottamaan että joku korjaisi 
jälkiautossa ja veisi maaliin. 
Ja ihmettelyä siinäkin on jos 
palaisi takaisin keskustaan ja 
tekisi ilmoituksen keskeytyk-
sestä. Siis eteenpäin. Ensim-
mäiset kävelyt olen pakotettu 
ottamaan 33 km:n kohdalla 
mutta silloin muistan että täs-
tä on maaliin sama matka kuin 
oma juoksulenkkini Ypäjällä: 
eli vain 9 km, ja sen ajattele-
minen auttaa, tai pääsiäisen 
aikaan juostu Härkälän lenkki 
Somerolla. Yleensäkin pitäisi 
ajatella hauskoja asioita juok-
sun aikana tai vaikkapa laulaa 
kuten tein nyt viimeksi. On 
sinulla vielä voimia tallella, 
totesi joku. Joskus laulan jou-
lulaulua keskellä Helsinkiä: 
”Reippahasti käypi askeleet, 
äidin hommat on niin kiirei-
set.” Tai saatan lauleskella 
omilla sävellyksillä keksimää-
ni: ”Jalkaa eteen ja toista taak-
se ja kolmatta eteen vien, vaan 
missäs se neljäs onkaan.” Hau-
kottelustakin saa laulun kun 
rupeaa ohhoh -äännähtelyä 
laulamaan. Joku muu juoksi-
ja saattoi vitsailla ja huultakin 
heittää lauluilleni, kun totesi, 
että kyllä ne kaksi jalkaa vie-
lä jotenkuten toimivat, mutta 
siitä kolmannesta ei ole nyt 
vähään aikaan mihinkään. Nel-

jättä jalkaa hän ei ole kuullut-
kaan ihmisellä olevan.

Erään kerran oli benji-hyp-
pääjiä Kaivopuiston rannassa. 
Niitä katsellessani alkoi hie-
man pyörryttää ja niinpä tör-
mäsin vanhemman rouvan sy-
liin, joka antoi komean halauk-
sen. Kuulin mahtavaa naurua 
takanani kun rouva selitti että 
en ole ennen juoksevaa miestä 
halannut. Alkuvuosina todella 
väsytti Urheilukadun varrella 
tavattoman pitkä betoniaita. 
Maaliin tulijalle se oli tuskien 
taival ja vieläpä ruma. Nyt on 
stadionin seutu muuttunut ja 
siistiytynyt niistä vuosista ja 
mielestäni nyt kelpaa kutsua 
ulkomaisia kilpailijoita myös 
yhäti kansainvälistyvään Hel-
sinkiin.

Kymmenvuotiaana pää-
sin Helsingin olympialaisiin, 
jonne kotikylästäni Some-
ron Lautelasta meni lähinnä 
miesporukka. Muistan seissee-
ni stadionin ulkopuolella, kun 
Emil Zatopek tuli voittajana 
maratonilta. Aikuiset selittivät 
maratonin pituutta minulle esi-
merkein, että kun ajat pyörällä 
kotoa Someron kirkolle ja toi-
sen kerran sama juttu ja vielä 
kolmaskin kerta niin olet ma-
ratonin suorittanut tai tietysti 
kirkolle ja takaisin ja kerran 
vielä kirkolle. Silloin jäi ta-
juntaani vain se, että ihmemies 
pystyy sellaiseen kokemuk-
seen. Tuo lapsuuden muisto 
tulee aina mieleen saapuessani 
maratonin maaliin. Samaiseen 
vuoden 1952 olympiamatkaan 
liittyi sellainenkin muisto, et-
tä bussin lähtöä kotimatkalle 
odotellessamme mentiin jo-
honkin ravintolaan, ja miehet 
joivat isomahaisista pulloista 
pilsneriä. Kuinka ollakaan, 
minun tuli nälkä ja voileipä 
piti saada. Suurella lautasella 
tarjoilija toi kasan vihannesta, 
joiden alta löytyi pieni leipä. 
Osa vihanneksista oli minulle 
täysin outoja, taisi olla papri-
ka. Isäni maksaessa ravintola-
laskua jäi mieleeni hänen huo-
kauksensa, että pojan voileipä 
maksoi enemmän kuin kaljat 
useammalle miehelle. Jäin 
miettimään Lautelan alakoulun 
opettajani Anni Hämeensalon 
opetusta, että viina vie ihmis-
ten rahat. Nyt oli pakko uskoa, 
että se taitaa sittenkin olla lei-
pä. Koskaan en tästä asiasta ju-
tellut isäni kanssa. Se harmitti 
kovasti, sillä kovan maksun 
lisäksi se olympialeipä ei pois-
tanut nälkääni. 

Monesti olen päättänyt lo-
pettaa maratonjuoksu ja siir-
tyä miedompiin matkoihin, 
mutta tauti iskee salakavalasti, 
ja aika näyttää, tuleeko mara-
toneille vielä jatkoa jossakin 
päin maailmaa. Ja ainakin ute-
liaisuuttaan voi mennä juosten 
katsomaan, mitä uutta on saatu 
Helsingissä aikaan.

Risto Ahti

Maratonin  
lumoissa Helsingissä
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Ypäjän Yö -tapahtuma on 
makusteltu. Tai enhän näh-
nyt koko yötä, kun olin 
päivätyössä. Yritin myydä 
kirjaani Romanin puolikas 
kohtalaisella menestyksellä. 
Rymysin myyntipaikalleni 
OP:n viereen jo heti kello 
14 00. Paikalla ei ollut vielä 
kuin pari myyjää. Vastapää-
tä kojuaan pitänyt mies yritti 
myydä ihmeellisiä jenkki-
lihanhaudontatapatoja tai kat-
tiloita. Yhden yhtäkään hän 
ei saanut kaupaksi sen viiden 
tunnin aikana. Tuo Somero-
lainen lipeväkielinen mies 
myi myös kultadubleekoruja 
lähes yhtä huonolla menes-
tyksellä, vaikka suu kävi kuin 
hevosen ostajalla. Ihmettelin 
kovin kun hän huuteli ohi-
kulkijoille, että tulkaa hake-
maan, saatte rannekorun ihan 
ilmaiseksi. Muutama tulikin, 
mutta suurin osa meni pelok-
kaasti ohi. Ihmettelivät kai 
kauppatapaa. Jotain outoa, 
että ihan ilmaiseksi. Toki 

poikenneille hän sai myytyä 
”87euron” korun 10 eurolla 
ja lisäksi kaupantekijäisinä 
erilaisen rannekorun. Eipä 
tuolle miehelle juurikaan ka-
tetta jäänyt, vaikka kertoikin 
ostaneensa koko läjän kon-
kurssipakkohuutokaupasta.

Ypäjälle on saapunut ko-
rutrendi. Ainakin viidessä ko-
jussa oli myynnissä kaiken-
näköisiä ja kokoisia rihkama-
koruja. Killuttimia ja hilavit-
kuttimia. Eräs myyjä kantoi 
lonkerogeissiä kojuunsa. Jos 
se olisi avannut kielenkannat 
ja myynti olisi kasvanut mit-
takaavaksi. Ei kasvanut. Sii-
hen jäivät roikkumaan vitkut-
timet odottamaan selvempää 
päivää.

Torilla oli myös noita iän-
ikuisia neulamuikkuja ja tie-
tysti lettuja. Torin takana ty-
perän näköisen hevospatsaan 
takana Jaakkolan Sampsa 
ajatti mäkiautokisoja. Ihme-
tellä pitää, että missä välissä 
Sampsa ehtii nuokin rohmak-

kaan näköiset autot rakentaa. 
Varmasti hänellä riittää puu-
haa muuallakin. Mutta mitä-
pä ei tekisi kansan viihtyvyy-
den kannalta.

Väkeä torilla liikkui har-
vakseltaan, vaikka ilma oli 
hikinen. Väki oli pakkautu-
nut esiintymislavan ääreen 
kauaksi torista. V-P Lehto 
kai villitsi puolituhmilla mu-
ka-muka vitseillään. Ypäjän 
Musiikkiteatteri sai jälleen 
kerran kansan hurmostilaan, 
eikä suotta.

Torivalvoja oli sanonut 
odottavansa vähintään kuut-
tasataa ihmistä. Ei näkynyt 
ainakaan torilla. Hyvä jos 
pariinsataan ohikulkijaan 
päästiin. Loput neljäsataa tai-
sivat olla muissa tapahtumis-
sa. Mutta hyvä, että tällaisia 
tapahtumia järjestetään. Saa 
nähdä jatkuuko perinne kun 
Ypäjä liitetään Loimaaseen, 
tuskin jatkuu.

Kirjakauppa kävi nihkeäs-
ti. Useimmat vaan hipelöivät, 

lukivat takakannen ja lupasi-
vat palata ostamaan kierretty-
ään, ei näkynyt. Toiset sanoi-
vat olevansa niin huonoja lu-
kemaan. Eivät kai olleet edes 
kansakoulua käyneet. Eräät 
sanoivat harkitsevansa vie-
lä. Harkinnevat kai vieläkin. 
Toisilla ei ollut rahaa muka-
na. Kalja kyllä tuntui maistu-
van. Mutta kyllä kauppakin 
kävi. Romanin puolikkaan 
otti kainaloonsa 10 % tori-
väestä. Joten ei matka aivan 
turha ollut.

Yksi episodi hätkähdytti. 
Pulleavatsainen mies tuli pää 
punaisena huutamaan, että 
minä arvostelen kirjoituksis-
sani työläisiä. Sanoin, että en 
arvostele työläisiä vaan työtä 
vieroksuvia. Aikoi jo uhos-
saan tarttua raiveliini kunnes 
vaimonsa tuskissaan sai mie-
hen talttumaan.

Että sellaista säpinää Ypä-
jän Yössä.

Keijo Wääri

Wäärin käsityksiä
Ypäjän Yössä myyntityössä

Hevosopiston tapahtuma-
kausi jatkuu koko syksyn. 

Suomenratsujen Ku-
ninkaallisiin 30.8.–2.9. 
osallistuu yli 400 hevosta. 
Tapahtumassa ratkaistaan 
mm. suomenhevosten kou-
lumestaruus, 6-vuotiaiden 
suomenhevosten Tapiola 
kasvattajakilpailut este- ja 
kouluratsastuksessa, 3- ja 
4-vuotiaiden laatuarvoste-
lun finaali jne.

Esteratsastuksen SM ja 
Nuorten hevosten festivaa-
li täyttävät hevosurheilu-
alueen 6.-9. syyskuuta, ja 
perjantaina 7.9. nähdään 
Starinita Oy:n järjestämä 
hevoshuutokauppa Ypäjä-
hallissa. 

Kuun puolessa välis-
sä 16.9. on harjoitusravien 
vuoro. Ravien järjestäjinä 
ovat Hevosopisto ja Ypäjän 

Hevosystäväinseura. Sama-
na viikonloppuna 15.–16.9. 
on kasvattajille suunnattu 
European Breeding Event 
Finland, jonka järjestää 
Suomen Hannover-yhdistys 
ry.

Kuun lopulla nähdään 
vielä kahdet estekilpailut, 
21.–23.9. järjestäjänä on 
Team Eurohorses, ja 28.–
30.9. järjestäjinä ovat rat-
sastusseura RCC ja BCM.

12.–14. lokakuuta He-
vosopistolla nähdään Rat-
sujalostusliiton järjestämä 
Laatuarvostelu ja kyvyt 
esiin -finaali, ja kuun lopul-
la 25.–26.10. Suomen Hip-
poksen järjestämä tamma- 
ja varsanäyttely. 

Katso lisää tietoa näis-
tä ja Hevosopiston muista 
tapahtumista osoitteesta 
www.hevosopisto.fi! 

Yleisötapahtumia  
Hevosopistolla 
syys-lokakuussa

Kunnissa valmistaudutaan va-
litsemaan päättäjiä uudelle val-
tuustokaudelle. Jollakin taval-
la on ollut syyllinen olo, sillä 
valtiovalta on tälläkin kertaa 
kuntien kimpussa ja meidänkin 
täällä Ypäjällä pitäisi vain val-
mistella kuntaliitosta.

Ypäjällä oli lauantaina kun-
tafoorumi, missä oli alustajina 
Heinolan valtuuston puheen-
johtaja demari Hannele Rämö 
ja Orimattilasta kokoomuslai-
nen emeritusprofessori Aimo 
Ryynänen. Itse olen ollut kes-
kustan puoluehallituksessa 14 
vuotta.  Meillä eri puolueiden 
edustajilla oli täysin yhteinen 
näkemys kuntapolitiikasta. 
Heinolassa on yli 20 000 asu-
kasta ja Ypäjällä 2500. Tämä 
yksimielisyys kertoo siitä, että 
maassamme on menossa hy-
vinvoinnin uusjako. Sirkka-
Liisa Anttilan sanoin seutu-
kunnistakin ollaan tekemässä 
maakuntien keskuksien torp-
pareita.

Suomessa on vallalla käsi-
tys, että keskittämällä kaikki 
mahdollinen suuriin keskuk-
siin, päästään eroon haitalli-
sesta haja-asutuksesta. Samalla 
annetaan ymmärtää, että kun-
talaiset ja niiden päättäjät ovat 
sitä fiksumpia, mitä suurem-
masta kunnasta on kysymys.  
Meidänkin seudulla olen tör-
männyt usein valituksiin siitä, 
että pikkukunnasta on edus-
tajia ajamassa vaikkapa maa-
kunnan asioita. Eräänkin valit-
tajan mukaan humppilalainen 
edustaja pitäisi vaihtaa kunnan 
koon mukaan tammelalaiseen.

Tällä matematiikalla fors-
salaiset olisivat fiksumpia 
kuin ypäjäläiset ja kaikkein 
fiksuimmat löytyisivät pääkau-
pungista. Mutta edelleen hel-
sinkiläiset olisivat aika heikko-
lahjaisia pietarilaisten rinnalla. 
Ja edelleen Intiasta löytyisi sit-
ten ne huiput.

Lehdistä saa lukea myös 
kuinka toivotaan mahdollisim-
man monen uuden lähtevän eh-
dokkaaksi, ainakin pikkukun-
nissa. Halutaan vaihtuvuutta ja 
uusia ideoita.  Uusia ideoita ja 
ihmisiä tarvitaan, mutta luotta-
mustoimenkin hoitaminen vaa-
tii opettelua ja ajan tuomaa ko-
kemusta. Samalla tavalla kuin 
eri ammateissakin. Niin kuin 
kulunut vitsi potilaasta, joka 
kertoi leikkaavalle lääkärille 
jännittävänsä edessä olevaa 
leikkausta, kun se oli hänellä 
ensimmäinen kerta. Lääkäri 
lohdutti potilasta sanomalla, et-
tei välittäisi, ensimmäinen ker-
ta se on hänelläkin.

Luottamustoimi ottaa oman 
aikansa ja vaatii tietynlaista si-
toutumista. Niitä etävaltuutet-
tujakin löytyy, jotka huitovat 
mielipiteitään lehdille, mutta 
kokouksissa ei sitten näy. 

Toivon, että pikkukunnilla-
kin on elonpäiviä jäljellä. Kun-
tarakenne ja pikkukunnat ovat 
lähinnä vain Suomen ongelma. 
Monissa Euroopan maissa on 
paljon enemmän kuntia ja asiat 
hoituu niissä hyvin. Suomessa-
kin on kysymys enemmän val-
tapolitiikasta kuin järkisyistä. 
Ypäjällä on reagoitu maailman 
muuttumiseen tekemällä yh-
teistyötä yhä enemmän naapu-
rikuntien kanssa. Me olemme 
olleet vakuuttuneita, että kun-
taliitoksissa palvelut keskit-
tyvät väestötiheyden mukaan 
niin kuin kuivuvan järven vesi 
valuu syvänteisiin.

Ensi vuonna katsotaan uu-
della valtuustolla tulevaisuu-
teen luottavaisin mielin.  Mei-
dän asukkaiden pitää huolehtia 
toisistamme, vaikka uudet tuu-
let muokkaisivatkin kuntakent-
tää uuteen malliin.

Myötätuulta ehdokkaille 
toivottaen.  

Markku Leppälahti

Nurkkakuntalainen

Rakennusperinteen vaalimi-
sesta palkittiin Hyrsynkulman 
Kankarinmäen torpan omistajat 
ja kunnostajat Eila ja Markku 
Yliskylä. 

Ypäjän Pertun päivien Iloisen 
iltapäivän ohjelmaan sisältyi 
kansanmusiikkiyhtye Tradi-

kaalin konsertti musiikkiteat-
terilla. Esitys sai yleisöltä läm-

pimän vastaanoton, ja niinpä 
esityksen jälkeen myynnissä 

olleet demolevyt loppuivat 
hetkessä kesken. Nuorista, 

taitavista soittajista koostuva 
ryhmä maustaa nimensä mu-

kaisesti musiikkiaan uusilla 
virikkeillä ja kansainvälisillä 

vaikutteilla kunnioittaen 
samalla kansanmusiikin pe-

rinteitä. Tradikaali perustettiin 
vuonna 2010 kansantanssiyh-

tye Tahdittomien säestys-
ryhmäksi. Syyskuun lopulla 
molemmat ryhmät osallis-
tuvat Suomen edustajina 

Anseongissa Etelä-Koreassa 
järjestettävään Folkloriada-

festivaaliin.   

Pertun päivien Iloisessa iltapäivässä
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Mistä alkaisin? Siitäkö, että 
kiukuttaa? Vai siitä, että huo-
lestuttaa? Vai siitä, että tuntuu 
toivottomalta? Ei, aloitan siitä, 
että meillä oli taas Ypäjän yö…  

Ennen töihin lähtöä katsoin 
ulos ja totesin, ilma oli aurin-
koinen, ihanaa! Varmasti pal-
jon yleisöä ja kojuissa kierteli-
jöitä, mutta samalla pikku hil-
jaa mieleeni hiipi ajatus kau-
niin ilman kääntöpuolesta… 
siitä, miten paljon nuoret viih-
tyvät illalla/yöllä lämpimässä 
elokuun illassa. Ja kyllähän he 
viihtyivät… 

Ilta meni kivasti. Haavis-
sa kävi mukavasti porukkaa. 
Ilokseni muutama aikuinenkin 
eksyi pienten lasten kanssa 
katsomaan tiloja, hieno hom-
ma! Lisää vaan aikuiset tutus-
tumaan! 

Yllätyshyökkäyksen teki 
myös Yle-tv kameroiden ja 
Ankkurin poliisin kanssa kun 
he pyyhälsivät sisään monine 
kysymyksineen. Niin muuten, 
tiesitkös? Yle kuvaa Hevos-
opistolle sarjaa, joka on tosi tv 
- tyyppinen ja kertoo opiskeli-
joiden elämästä. Saamme näh-
dä myös Ypäjän yöstä kokonai-
sen jakson ensi keväänä… On-
ko se jakso sitten imarteleva? 
Tuskin. 

Miksikö?  
No minäpä kerron. 

Ilta eteni kivasti. Iida Toivo-
la oli töissä nuorisotoimella ja 
Nalle Puh pukuun somistuen 
hän ja Jari Sillsten järjestyk-
senvalvojan ominaisuudessa 
kävivät kiertelemässä alueella 
jalkautumassa ja puhallutta-
massa nuoria. Ajatuksena oli 
se, että asiaan on puututtava, 
edes hyvällä. Jos puhalsit – sait 
tikkarin.

Kello läheni jo kymmentä ja 
tapahtuma alkoi lauantain osal-

ta lopetella. Haavikin oli auki 
klo 22:een asti jonka jälkeen 
laitettiin pillit pussiin ja jal-
kauduttiin nuorten pariin Iidan 
kanssa. Ja sitten… nyt haluan 
palata noihin ensimmäisiin ky-
symyksiin. Se mitä oli tapahtu-
nut parin tunnin aikana Ypäjän 
keskustassa, pisti kiukuksi...

Keskusta oli kuin sotatan-
ner. Jalkauduimme nuorten pa-
riin ja mieleeni iskeytyi huoli, 
todella. Keskusta oli täyttynyt 
noin sadasta nuoresta ja heidän 
autoistaan. Salen pihalla oli 
romuinen ja kolhuinen auto, 
jonka päällä muutamia nuoria 
huusi megafoniin vähemmän 
älykkäitä kommenttejaan. Au-
ton vieressä oli kuvausryhmä, 
joka tallensi kaiken arkistoi-
hinsa. Niin ja mulle tiedettiin 
kertoa, että nämä esiintyjät oli-
vat tulleet ihan Loimaalta asti 
mutta se ei tosiaan lieventänyt 
huolta... lähinnä kasvatti sitä. 
Kaikilla on muistossa viime 
vuoden otsikot...  

Katsoin ympärilleni sitä sir-
kusta… Siellä oli alakoululai-
sia nuoria, seiskaluokkalaisia, 
yläkoululaisia, kaljapullot kä-
dessään, joku tappeli takava-
semmalla, painivat niin kuin 
pojat tekevät ollessaan huma-
lassa. Niin, mutta nämä pojat 
olivat 14-vuotiaita. Missä oli-
vat aikuiset? 

Oli siellä myös täysi-ikäisiä, 
kyllä vain. Kysymys kuuluu-
kin, miksi? Eikö tosiaan ole 
parempaa tekemistä? Ja kun 
sitä lupaa sinne baariin on 
vuosi tolkulla odotettu, niin 
miksi sitten ryypätään pihalla? 
Ypäjällä se ei haittaa… Miksi? 
Miksi tämä hyväksytään? Mis-
sä olivat aikuiset? 

Jänishousuja, sanon minä! 
”Ei sinne voi tulla partioimaan 
kun on naapurin tenavat ky-
seessä. Siinähän menee naapu-

risuhteet ja tulee vielä kaiken-
laisia uhkauksia.” Onko noin? 
Siitäkö kenkä puristaa? On 
huoli nuoresta, mutta en us-
kalla tehdä mitään asian eteen? 
Niinkö? Vai onko totta että ny-
kyisin, aikuiset ja vanhemmat 
eivät enää välitä? 

”Niin, ne on ne loimaalai-
set. Tai naapurin tenavat… ei 
meidän. Meidän on kilttejä 
nuoria.” Tiedätkös, missä lap-
sesi oli viime lauantaina tai 
mitä hän teki? Pystytkö var-
masti sanomaan, että kaikki 
oli hyvin? Ja jos et, sietää ky-
syä MIKSI? Niin, voihan tä-
män kyseenalaistaa.. Mistä se 
nuoriso-ohjaaja mitään tietää? 
Kaikkihan me ollaan nuoria 
oltu? Eikö muka se itse ole 
pussikaljalla ollut? Niin, elä-
mä muuttuu. Asiat eivät ole 
niin kuin ne olivat 15–20 vuot-
ta sitten… Ihmisten väliltä on 
hävinnyt tietynlainen kunnioi-
tus toista kohtaan, ja se on se 
syy, miksi on syytä olla huolis-
saan toisesta ja varsinkin siitä 
omasta lapsesta. 

Missä on se henki milloin 
vielä välitettiin toisesta? Maal-
la pidettiin huolta koko pitäjän 
tenavista? Pidetäänkö vielä 
vai annetaanko me sen kuolla? 
Annetaanko tämän tilanteen le-
vitä kuin lantakasan? Yksin ei 
kukaan pysty sitä kauhomaan 
kasaan... Se on jokaisen van-
hemman tehtävä, pienin teoin. 
Miten paljon halutaan olla ot-
sikoissa ennen kuin ruvetaan 
tekemään asialle jotakin? Re-
hellisesti, pystytkö tekemään 
jotain asialle? Edes sen pienen 
asian verran... välitä nuoresta! 

Terveisin, 
Kati Saukkonen 

Ypäjän kunnan nuoriso-
ohjaaja

Yök, mikä Yö!

Kanta-Hämeen 
poliisilaitos

Turvallisuusnurkka
Kiusatun satu 
Kouluvaaran rinteessä lounai-
sessa Hämeessä, komeat kym-
menvuotiaat kuuset (Picea abies) 
kurkottivat kohden valoa. Opet-
telivat kestämään tuulen tuiver-
rusta ja tykkylumen painoa ok-
sillaan. Ylväästi ne kasvoivat 
kohden tukkipuun mittoja. Toi-
nen toistensa kanssa kilpaillen 
vahvistuivat vähitellen. Olivat 
mielessään parempia, komeam-
pia ja kauniimpia kuin mitkään 
muut puut.

Vuoronperään kuuset kehua 
retostelivat keskenään, mitä 
heistä tulee isona. ”Minusta tu-
lee suurin ja komein joulukuusi 
kaupungin torille”, sanoi omasta 
mielestään kaunein kuusi. ”Se-
hän on vain yhden joulun tarve”, 
sanoi rungoltaan vahvin ja jat-
koi: ”Minustapa tuleekin urhei-
luhallin kurkihirsi, eikä se katto 
sorru.” Kolmas jatkoi ylpeänä: 
”Minun runkopuuni on parasta 
ja tasalaatuisinta, joten minusta 
tulee kauneimmat paneelit edus-
tussaunaan.”

Ylpeiden ja itseään täynnä 
olevien kuusten välissä kasvoi 
pieni, pyöreä ja hiukan kitu-
kasvuinen kuusi, joka oli aivan 
hiljaa. Se oli tottunut olemaan 
hiljaa ja yritti olla mahdollisim-
man huomaamaton. Muut kuuset 
olivat aina pilkanneet sitä, tiput-
taneet lumet sen päälle ja pom-
mittaneet kävyillään sitä. Pieni 
poloinen oli jo tyytynyt osaansa. 
Nytkin suurin ja kaunein sanoi: 
”Sinusta ei tule muuta kuin ah-
venturo järven pohjaan.” Tämän 
kuusen ainoa kaveri oli linnun 
tuomasta siemenestä paikalle 
eksynyt surukuusi (Picea abies 
f. pendula). Se tunsi kaveruutta, 
koska sen omat oksat roikkuivat 
surullisesti pitkin runkoa. Kak-
sin nämä kaverukset kuiskailivat 
toisilleen ja yrittivät auttaa kes-
tämään kiusaukset.

Koitti aika, jolloin monitoi-
mikone tuli paikalle ja parturoi 

rinteen sileäksi. Vain pieni pyö-
reä kuusi ja surukuusi säästyi-
vät. Metsänleimaaja oli ymmär-
tävä ja totesi, että nämä kaksi 
ylivertaista ja erikoista kuusta 
suojellaan. Myöhemmin ihmiset 
kävivät ihailemassa näitä eri-
koisia ja erinomaisia yksilöitä. 
Muiden tulevaisuus ei mennyt 
ihan tavoitteiden mukaan, sillä 
he joutuivatkin sellutehtaalle ja 
lopulta vessapaperiksi. Rehvas-
telijoille oli käynyt huonosti, 
sillä tyvilaho oli noussut niiden 
runkoon ja haaveet loistavasta 
tulevaisuudesta huuhtoutuivat 
WC-pytyn vetäisyllä viemäriin. 

Koulumaailmassa edellä mai-
nitun kaltaisia kuusia kutsutaan 
oppilaiksi. Sielläkin kiusaamisen 
uhreiksi joutuvat ainakin hiukan 
erilaiset koulutien kulkijat. Syitä 
voi olla monia, ulkonäkö, tavat, 
menestyminen tai menestymät-
tömyys. Joskus ei tarvita oike-
astaan mitään syytäkään, tilanne 
vain ajautuu siihen. Tätä hyvin-
kin raadollista kiusaamista ja 
kiusatuksi tulemista esiintyy ai-
van liian paljon. Joten tarvitaan 
surukuusen kaltaisia vertaistu-
kijoita. Metsänleimaajien rooli 
on taas opettajilla, vanhemmilla 
ja kaikilla asioita oikein ajatte-
levilla. Heidän tulisikin kaikin 
tavoin huolehtia, että jokainen 
voi kasvaa elämässään halutulle 
tielle. Kiusaajiakaan ei pidä ajaa 
ahdinkoon, vaan tukea ja ohjata 
parhaimpaan päämäärään. Se 
päämäärä ei ole vahvemman oi-
keudella heikompien kiusaami-
nen, vaan yhteispeli.

Vähän yli kaksi sataa vuotta 
sitten syntynyt J.V. Snellman 
pyrki vahvistamaan kansalaisyh-
teiskuntaa ja totesi, ettei näin 
pienellä kansalla ole varaa vä-
kivaltaan, vaan asiat pitää hoitaa 
sivistyksen avulla.

Ilkka Iivari 
komisario

Kanta-Hämeen poliisilaitos

En tiedä keitä olette, mutta tie-
dän mitä olette tehneet. Ja se ei 
ole kivaa. 

Se on erittäin mielenkiintoi-
nen paikka, tuo meidän musiik-
kiteatterimme. Tänä kesänäkin 
se kiinnosti noin 6000 katsojaa 
ja nimenomaan koskien esityk-
siä, jonka heille näyttämöltä 
käsin annoimme. Ehkä tekin kä-
vitte katsomassa meitä iskan, tai 
äiskän kanssa. En tiedä sitäkään.

Tähän asti asiat teidän kans-
sanne ovat luistaneet ihan kiitet-
tävällä tavalla, mutta nyt siihen 
on tullut pientä ikävää säröä. 
Sattuvaa säröä, verta vuotavaa 
säröä, joka kohdistuu ensisijai-
sesti meihin musiikkiteatterilai-
siin.

Teatterialueellamme on kaksi 
isoa teräskonttia, jotka ovat toi-
mineet tukirakenteina kulissien 
rakentamiselle, mutta myös sen 
lisäksi varastotiloina kaikenlai-
selle rekvisiitalle, jota ei ole tar-
vinnut viedä sisälle lämpimään 
mm. pienelle erälle lasimateri-
aalia. Jostakin kumman syystä 
tämä lasitavara on teitä kiinnos-
tanut. Olette jakaneet sitä laa-
jalle alalle kulissien takana. Ei 
siinä mitään, mutta miksi olette 
sen rikkoneet. Suurimmat sir-

paleet olemme korjanneet pois, 
mutta pienimmät neulamaisen 
terävät ovat piilossa ruohikossa 
ja hiekan seassa. Voi sitä itkua ja 
hammasten kiristystä, jos niihin 
joku jalkansa astuu. Sellainen-
han menee kengänpohjasta heit-
tämällä lävitse, paljaasta jalasta 
puhumattakaan. Se ei ole kivaa.

Mikähän teitä mahtoi kiin-
nostaa katsomon yläpäässä si-
jaitsevassa vanhassa valo-/ääni-
kopissa, oikein niin paljon, että 
etuluukku täytyi vääntää auki. 
Ne käytetyt sormiparistotko, 
joita sitten heittelitte ympäriin-
sä katsomoa. Taisitte kyllä osan 
käyttää ”ammuksinakin” rikko-
essanne tätä lasitavaraa.

Eikä kovin kivalta tuntunut 
harjoitusten aikaan se pienten 
kivien päällemme viskominen, 
sieltä kulissien takaa.

Uusi esityskausi on tuotapi-
kaa edessä. Sovitaanko jo nyt 
maitomies Tevjen sanoin, että 
”me jätämme heidät rauhaan ja 
he jättävät meidät”. Eikös vaan 
niin ole parempi?

Yhteistyöterveisin

Pekka Virtanen
Ypäjän Musiikkiteatteri ry:n  

puheenjohtaja

Äidin ihanat pikku riiviöt

Ikäihmisten mölkkymestaruudet  
ratkottiin  Ypäjän palvelukeskuksessa

Pertti Raiskio, Elma Salo, Saima Muhonen ja Hilja Tähtinen.

Ypäjän kunta on käynnistänyt 
Palikkalan oikeusvaikutteisen 
osayleiskaavan laatimisen. 
Suunnittelualue sijoittuu noin 
kahdeksan kilometrin päähän 
Ypäjän kuntakeskuksesta kaak-
koon valtatien 10 molemmin 
puolin. Alue rajautuu etelässä 
Someron kaupungin ja idäs-
sä Jokioisten kunnan rajoihin. 
Alustavan rajauksen mukaan 
suunnittelualueen pinta-ala on 
noin 30 km2. Oheiseen karttaan 
on merkitty alustava rajaus 
alueesta, jolle yleiskaava laa-
ditaan. Kaavoituksen aikana 
saattaa aluerajaus muuttua.

Yleiskaavan laatijaksi Ypä-
jän kunta on valinnut Airix 
Ympäristö Oy:n ja kaavoi-
tushankkeen projektipäällikkö 
on Esko Hyytinen. Ypäjän 
kunnan suunnittelutoimikunta 
toimii kaavoitushankkeen oh-
jausryhmänä. 

Ypäjän kunnanhallitus on 
hyväksynyt hanketta koskevan 
osallistumis- ja arviointisuun-
nitelman.  Suunnitelmassa ker-
rotaan mm. miten kaavoitustyö 
etenee, miten suunnittelutyöstä 
informoidaan, mitä selvityksiä 
työn aikana tullaan tekemään 
ja miten kaavoitustyöhön voi 
osallistua. Suunnitelmassa on 
keskeisiksi tavoitteiksi asetettu 
nykyisten toimintojen ja niiden 
laajentumisedellytysten tutki-
minen uusille palvelu- ja yri-
tystoiminnoille, uuden tieyh-
teyden ”Palikkalan oikaisun” 
sijoittuminen välille seututie 
213 – kantatie 52. 

– Merkille pantavaa on se, 
että tärkeänä tarkoitusperänä 
on linkittää nykyinen st 213 
(siis Ypäjältä Loimaalle kul-
keva seututie) sekä kt 52, jo-
ka Salon suunnasta lävistää 
Someron kaupungin ja päätyy 
Vaulammille Jokioisissa. En-
nen kaikkea näiden kahden 

Palikkalan  osayleiskaavan laatiminen on käynnistynyt 
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Mölkkykisat pidettiin 
8.8.2012 palvelukeskuksen 
pihapiirissä. Kilpailijoita oli 
yhteensä 29. Kilpasarjaan 
osallistui 7 miestä ja 6 naista. 
Mölkkymestaruuden voitti 
naistensarjassa Hilkka Mä-

kilä ja miestensarjassa Kau-
ko Koisti. Palvelukeskuksen 
asiakkaat pelasivat kahdessa 
eri sarjassa, joissa voittajia 
olivat Pertti Raiskio ja Risto 
Reiman. Kaikki palvelukes-
kuksen kilpailijat palkittiin 

Ikäihmisten mölkkymestaruudet  
ratkottiin  Ypäjän palvelukeskuksessa

Aune Kankaanoja, Risto Reiman, Eero Ahola ja Raili Simola.

Kilpasarjan mölkkymestarit vuonna 2012: Kauko Koisti ja 
Hilkka Mäkilä.

Kesäkokous pidettiin ampuma-
radalla 5.8.2012 klo 12.00 alka-
en. Kokouksen puheenjohtajana 
toimi Risto Rantanen ja sihteeri-
nä Helga Tuura. Paikalla oli 19 
seuran jäsentä.
Päätettiin mm.  
seuraavista asioista:
Metsästystä saa harjoittaa lain 
puitteissa seuraavin rajoituksin:
Jouluaattona ja joulupäivänä on 
kaikki metsästys kielletty.
Metso, naarasteeri metsäjänis 
sekä kauris rauhoitetaan.
Saaliskiintiöt:
Urosteeri 1 (yksi) kpl / metsästä-
jä / metsästyskausi.
Koealueet:
Ajokokeiden ja haukkukokeiden 

ajaksi myönnetään tarvittavat 
alueet.
Vierasmaksut:
Vieras 10 € peurapassi 200 nel-
jältä perättäiseltä vuorokaudelta. 
Jäsenellä saa olla kolme vierasta 
metsästyskaudella.
Pienpetokampanjan arvonnassa 
onnetar suosi Jyrki Uutelaa ja 
Jani Nurmista.
Metsästysalueilla liikuttaessa 
on noudatettava hyviä tapoja. 
Viljapeltoja ei sotketa eikä ajeta 
pehmeillä peltoteillä. Roskia ei 
myöskään jätetä maastoon.
Seuran petoyhdysmies on Janne 
Hakamäki. Hänelle ilmoitus peto-
havainnoista puh. 0400 770 672.
Seuran kotisivut www.yrm.fi

Sihteeri

Ypäjän Riistamiehet ry.

Hevosten määrä lisääntyy – 
miten siihen suhtautuu ympä-
röivä yhteiskunta? Hevoset ja 
yhteiskunta -hanke laajentaa 
virkamiesten, kuntapäättäji-
en ja hevosalan sidosryhmien 
tietämystä alati kasvavasta he-
vosalasta.

Hämeessä ja Uudellamaalla 
ovat Suomen hevosrikkaimmat 
alueet – ja samalla vahvimmat 
kasvukeskukset. Suomessa on 
yli 75 000 hevosta ja määrän 
on arvioitu kasvavan jopa 130 
000 hevoseen vuoteen 2040 
mennessä.

Hevosalan kasvu yhdistetty-
nä yhdyskuntarakenteen urba-
nisoitumiseen tuo uudenlaisia 
haasteita niin alalle itselleen, 
mutta myös ympäröivälle yh-
teiskunnalle. Asukaskeskitty-
mien tiivistyminen yhdessä 
ihmisten vieraantumiseen maa-
seudusta luo konfliktitilanteita 
esimerkiksi maankäytössä ja 
rakentamisessa. Hevosmää-
rien ja hevosalan kasvaessa 
tarvitaan uutta yhteistyömal-
lia hevosalan ja kuntien, elin-
keinoelämän ja viranomaisten 
välillä.

Åbo Akademin professori 
Erland Eklundin sanoin käsil-
lä on ”Uusi hevostalous, jos-
sa hevosalan on avauduttava 
muille, mutta myös muiden 
alojen hevosalalle.” Nyt käyn-
nistyvä hanke tuleekin vastaa-
maan niihin tarpeisiin, mitä 
Åbo Akademin jo päättyneessä 
Hästsam-projektin selvitykses-
sä alalta toivottiin.

Hevosala liittyy kuntatyös-
sä useaan eri osa-alueeseen. 
Esimerkiksi maataloustoi-
mi, maankäyttö ja kaavoitus, 
ympäristöasiat, elinkeino- ja 
liikuntatoimi kietoutuvat he-
vosharrastuksen ja -yritysten 

ympärille. Hevosen rooli myös 
osana hyvinvointipalveluja 
on vahvistunut. Esimerkiksi 
sosiaalipedagogista hevostoi-
mintaa käytetään avohuollon 
tukitoimena ja ratsastusterapia 
on tavoitteellista kuntoutusta. 
Hevosalan kilpailukyvyn ke-
hittymisen kannalta on tärkeää 
pystyä tarjoamaan tutkimus-
tietoa ja toimintamalleja, jotka 
ovat tukena päätöksenteossa. 
Päätöksenteon tulisi perustua 
riittäviin tietoihin hevosalan 
tarpeista ja vaikuttavuudesta. 
Kohderyhmänä hankkeessa 
ovat erityisesti Hämeen ja Uu-
denmaan hevosalan sidos- ja 
rajapintatoimijat, joita ovat 
mm. kuntien luottamus- ja vir-
kamiehet.

Hankkeen käytännön toi-
menpiteitä ovat mm. kyselyt, 
erilaiset seminaarit, tapaami-
set, koulutus- ja keskustelu-
tilaisuudet sekä opintomatkat 
ulkomaille. Uudellamaalla ja 
Hämeessä toteutetaan paikal-
listapaamisia ja käynnistetään 
hevostoimikuntien työskentely. 
Hankkeessa jatketaan Forssan

seudun hevosklusteriohjel-
man toimenpiteitä, joita ovat 
mm. yrittäjätapaamiset ja tiivis 
alueyhteistyö. Projektissa tuo-
tetaan Hevoset ja yhteiskunta 
– rajapintoja -kirja hevosalan 
vaikuttavuudesta

kuntasektorille.
Hankkeen toteuttaa Hippo-

lis – Hevosalan osaamiskes-
kus ry ja sen toteutusaika on 
15.3.2012 – 31.12.2014. Hank-
keen rahoittajat ovat Hämeen 
ja Uudenmaan ELY-keskukset, 
EU-osarahoitteinen Manner-
Suomen maaseudun kehittä-
misohjelma sekä Forssan Seu-
dun Kehittämiskeskus.

Hevoset ja  
yhteiskunta -hanke  
tuo tietoa kunnille

mitaleilla. Kilpailun jälkeen 
kaikki mukana olijat saivat 
nauttia grillimakkarasta, vir-
vokkeista ja kahvitarjoilusta. 

Kiitos kaikille osallistuneille!
Vanhusneuvosto,  

Eläkeliitto ja  
Ypäjän kunta

Suomen Veteraaniampujat jär-
jestivät18.–19.8.2012 Inkoossa 
Pohjoismaiset mestaruuskilpailut 
riistamaalilajeissa. Ypäjäläinen 
Reijo Heinonen ampui kisoissa 
erinomaisesti ja saavutti sarjas-
sa Y-75 kaikkiaan neljä mitallia: 
PM -hopeaa hän ampui villikar-
jun sekajuoksuissa (277p), hirven 
kertalaukauksissa (148p) ja hir-

ven parilaukauksissa (139p) sekä 
PM-pronssia villikarjun normaa-
lijuoksuissa (301p). Jokioislainen 
Juha Hacklin ampui PM-hopeaa 
sarjan Y-50 hirven kertalauka-
uksissa (185p) ja Risto Suonpää 
PM-hopeaa sarjassa Y-70 villi-
karjun normaalijuoksuissa (327p) 
sekä hirven parilaukauksissa 
(144p).

Reijo Heinonen  
ampui pm-hopeaa

Palikkalan osayleiskaavan aluerajaus

uusi tieyhteys kuntoon. Vain 
kaavoituksen kautta pystytään 
luomaan edellytykset uuden 
yhteyden tekemiseksi. Asia 
tietenkin vaatii myös naapuri-
kuntiemme Loimaan, Some-
ron ja Jokioisten ymmärryksen 
asialle ja koskettaa samalla 
myös maanomistajia. Ajatelta-
vissa on myös risteysalueelle, 
erityisesti kymppitien etelä-
puolelle, syntyvän työpaikka-
alueen muodostumista, jolla 
on iso merkitys yrittäjyydelle 
ja kunnan elinkeinotoimin-
noille. Työtä tehdään pitkällä 
aikajänteellä ja se vaatii myös 
viranomaistahojen ymmärryk-
sen hankkeelle. Alustavasti 
on Uudenmaan Ely osoittanut 
ymmärrystä asialle ja on hank-
keessa mukana. Uskottavaa on 
myös naapurikaupunkimme 
hyväksyntä isolle asiakokonai-
suudelle, toteaa kunnanjohtaja 
Vesa Ketola. 

Osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelma on virka-aika-
na yleisesti nähtävillä Ypä- 
jän kunnanvirastossa 22.8.– 
21.9.2012 välisenä aikana. Ai-
neistoon voi tutustua myös in-
ternetissä www.ypaja.fi.

Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta voi nähtävillä 
olon aikana esittää kirjallisen 
mielipiteen, joka osoitetaan 
suunnittelutoimikunnalle, Pert-
tulantie 20, 32100 YPÄJÄ.

Kaavahankkeen lähtökohtia 
sekä osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelma esitellään kes-
kustelutilaisuudessa maanan-
taina 17. syyskuuta klo 18 
alkaen. Paikkana on Ypäjän 
kunnanviraston valtuustosali, 
Perttulantie 20. Toivottavaa on, 
että asiasta kiinnostuneet tahot 
ovat mukana kaikille avoimessa 
tapahtumassa. Tervetuloa kuu-
lemaan ja kertomaan mielipitei-
tä alueen maankäytöstä.

tien yhdistäminen toteutues-
saan merkitsee pääkaupun-
kiseudun saavutettavuuden 
parantumista ja suoran tieyh-
teyden syntymistä Loimaan ja 

Someron kaupunkien välillä, 
joka tulee hyödyttämään Ypä-
jän kuntaa. Käytännössä tämä 
merkitsee myös selvän risteys-
alueen muodostumista pika-

vuoropysäkkiemme tuntumaan 
Palikkalassa, jonne nykyinen 
Loimaalta tuleva seututie päät-
tyy. Arviolta runsaan 7 kilo-
metrin lisäpätkällä saataisiin 

Palikkalan  osayleiskaavan laatiminen on käynnistynyt 
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JOKILÄÄNIN 
KANSALAISOPISTO 

www.jokioinen.fi 
p. (03) 4182 7402 

”Ilo juhlia yhdessä” 
Lukuvuosi 2012-2013 
kursseja YPÄJÄLLÄ: 

MUSIIKKI 
110104 PIANONSOITTO 
Perttulan koulu                 
Perttulantie 57 
Iris Sirel-Aarnio 
Kurssimaksu 45,00 e  

ti 17.00-19.15 
11.9.-11.12.2012, 39 t  
15.1.-9.4.2013, 36 t  
Enintään 9 opiskelijaa 

Kaikille pianonsoitosta kiinnostuneille. Opetus on 
henkilökohtaista opetusta 15 min/viikko. Kurssin 
lopussa pidetään pienimuotoinen konsertti 
osallistujien niin halutessa. Opettaja ottaa yhteyttä 
jokaiseen oppilaaseen erikseen ja sopii opetusajat. 
Ilm. 27.8.-4.9. 

110140 KITARANSOITON ALKEISRYHMÄ 
Kartanon koulu, musiikki-
luokka, Varsanojantie 97 
Tapio Lindholm 
Kurssimaksu 45,00 e  

ke 16.15-18.15 
5.9.-28.11.2012, 32 t  
9.1.-10.4.2013, 34 t  
Enintään 14 opiskelijaa  

Kitaran virittäminen, sointuja tuttujen kappaleiden 
kautta sekä melodioiden näppäilyä. Ilm. 27.8.-3.9. 

110142 KITARANSOITON JATKORYHMÄ 
Kartanon koulu, 
musiikkiluokka, Varsanojantie 
97 
Tapio Lindholm 
Kurssimaksu 45,00 e  

ke 18.30-20.45 
5.9.-28.11.2012, 36 t  
9.1.-10.4.2013, 39 t  
Enintään 18 opiskelijaa  

Kitaransoiton jatkokurssi, soveltuu myös useita 
vuosia harrastaneille. Osallistujat jaetaan 
soittotaustan ja iän mukaan pienempiin ryhmiin. 
Tavoitteena oppia lisää sointuja, melodioita 
tabulatuurista sekä tuttuja riffejä. Ilm. 27.8.-3.9. 

KIELET ja KULTTUURI 
120600 VENÄJÄÄ MATKAILIJOILLE        UUTUUS!           
Kartanon koulu                            
Varsanojantie 97 
Marina Aalto 
Kurssimaksu 37,00 e  

ma 17.30-19.00 
10.9.-3.12.2012, 24 t  
 

Tule tutustumaan venäjän kieleen ja kulttuuriin! 
Opetellaan aluksi kyrilliset aakkoset ja ääntämistä. 
Opetellaan myös sanastoa, joka liittyy 
käytännönläheisiin aiheisiin, kuten tutustuminen, 
vapaa-aika, lomanvietto, ostosten tekeminen jne. 
Tämän lisäksi tietoja suosituimmista matkakohteista 

Venäjällä, sekä venäläisestä kulttuurista. 
Oppimateriaalista sovitaan kurssin alussa ja teemme 
tarpeen mukaan yhteistilauksen.  

120100 SUOMEA MAAHANMUUTTAJILLE   
Kartanon koulu                            
Varsanojantie 97 
Marina Aalto 
Kurssimaksu 37,00 e  

ma 19.05-20.35 
10.9.-3.12.2012, 24 t  
                 UUTUUS!           

Kurssi on tarkoitettu aloittelijoille, joten tutustutaan 
suomen kielen tärkeimpään kielioppiin ja sanastoon, 
joka liittyy käytännönläheisiin aiheisiin, kuten 
tutustuminen, vapaa-aika, lomanvietto, ostosten 
tekeminen jne. Oppimateriaalista sovitaan kurssin 
alussa ja teemme yhteistilauksen.  

TIETOTEKNIIKKA 

340104 KUVANKÄSITTELYKURSSI 
Kartanon koulu, atk-
luokka, Varsanojantie 97 
Heikki Helminen 
Kurssimaksu 32,00 e  

ti 18.00-20.15 
to 18.00-20.15 
18.9.-27.9.2012, 12 t 
Enintään 11 opiskelijaa  

Opit Irfan View -ohjelmalla käsittelemään 
digikameralla otettuja kuvia. Ilm. 27.8.-12.9. 

340105 TILASTOAINEISTON KÄSITTELY EXCEL-
OHJELMALLA 
Kartanon koulu, atk-
luokka, Varsanojantie 97 
Heikki Helminen 
Kurssimaksu 32,00 e  
 

ti 18.00-20.15 
to 18.00-20.15 
 
22.1.-31.1.2013, 12 t  
Enintään 11 opiskelijaa  

Tilastolliset tunnusluvut, jakaumat, graafit, 
kyselylomakkeen teko ym. excel-ohjelmalla. Ilm. 
27.8.-15.1. 

340106 POWER POINT -KURSSI 
Kartanon koulu, atk-
luokka, Varsanojantie 97 
Heikki Helminen 
Kurssimaksu 32,00 e  
 

ti 18.00-20.15 
to 18.00-20.15 
 
5.2.-14.2.2013, 12 t  
Enintään 11 opiskelijaa  

Opit tekemään esityksiä, jotka sisältävät tekstiä, 
kuvia ja kaavioita. Ilm. 27.8.-31.1. 

KUVATAITEET 

110305 IKONIMAALAUS 
Kartanon koulu                 
Varsanojantie 97 
Marja Rive 
Kurssimaksu 66,00 e  

to 18.00-21.00 
13.9.-13.12.2012, 36 t  
10.1.-4.4.2013, 36 t  
Enintään 12 opiskelijaa 

Tutustutaan ikonimaalauksen tekniikkaan ja ikonien 
merkitykseen. Uudet opiskelijat voivat ostaa 
opettajalta aloituspaketin. Tervetuloa mukaan!  Ilm. 
27.8.-7.9. 
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opettajalta aloituspaketin. Tervetuloa mukaan!  Ilm. 
27.8.-7.9. 
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”Ilo juhlia yhdessä” 
Lukuvuosi 2012-2013 
kursseja YPÄJÄLLÄ: 

MUSIIKKI 
110104 PIANONSOITTO 
Perttulan koulu                 
Perttulantie 57 
Iris Sirel-Aarnio 
Kurssimaksu 45,00 e  

ti 17.00-19.15 
11.9.-11.12.2012, 39 t  
15.1.-9.4.2013, 36 t  
Enintään 9 opiskelijaa 

Kaikille pianonsoitosta kiinnostuneille. Opetus on 
henkilökohtaista opetusta 15 min/viikko. Kurssin 
lopussa pidetään pienimuotoinen konsertti 
osallistujien niin halutessa. Opettaja ottaa yhteyttä 
jokaiseen oppilaaseen erikseen ja sopii opetusajat. 
Ilm. 27.8.-4.9. 

110140 KITARANSOITON ALKEISRYHMÄ 
Kartanon koulu, musiikki-
luokka, Varsanojantie 97 
Tapio Lindholm 
Kurssimaksu 45,00 e  

ke 16.15-18.15 
5.9.-28.11.2012, 32 t  
9.1.-10.4.2013, 34 t  
Enintään 14 opiskelijaa  

Kitaran virittäminen, sointuja tuttujen kappaleiden 
kautta sekä melodioiden näppäilyä. Ilm. 27.8.-3.9. 

110142 KITARANSOITON JATKORYHMÄ 
Kartanon koulu, 
musiikkiluokka, Varsanojantie 
97 
Tapio Lindholm 
Kurssimaksu 45,00 e  

ke 18.30-20.45 
5.9.-28.11.2012, 36 t  
9.1.-10.4.2013, 39 t  
Enintään 18 opiskelijaa  

Kitaransoiton jatkokurssi, soveltuu myös useita 
vuosia harrastaneille. Osallistujat jaetaan 
soittotaustan ja iän mukaan pienempiin ryhmiin. 
Tavoitteena oppia lisää sointuja, melodioita 
tabulatuurista sekä tuttuja riffejä. Ilm. 27.8.-3.9. 

KIELET ja KULTTUURI 
120600 VENÄJÄÄ MATKAILIJOILLE        UUTUUS!           
Kartanon koulu                            
Varsanojantie 97 
Marina Aalto 
Kurssimaksu 37,00 e  

ma 17.30-19.00 
10.9.-3.12.2012, 24 t  
 

Tule tutustumaan venäjän kieleen ja kulttuuriin! 
Opetellaan aluksi kyrilliset aakkoset ja ääntämistä. 
Opetellaan myös sanastoa, joka liittyy 
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vapaa-aika, lomanvietto, ostosten tekeminen jne. 
Tämän lisäksi tietoja suosituimmista matkakohteista 

Venäjällä, sekä venäläisestä kulttuurista. 
Oppimateriaalista sovitaan kurssin alussa ja teemme 
tarpeen mukaan yhteistilauksen.  

120100 SUOMEA MAAHANMUUTTAJILLE   
Kartanon koulu                            
Varsanojantie 97 
Marina Aalto 
Kurssimaksu 37,00 e  
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10.9.-3.12.2012, 24 t  
                 UUTUUS!           

Kurssi on tarkoitettu aloittelijoille, joten tutustutaan 
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TIETOTEKNIIKKA 

340104 KUVANKÄSITTELYKURSSI 
Kartanon koulu, atk-
luokka, Varsanojantie 97 
Heikki Helminen 
Kurssimaksu 32,00 e  

ti 18.00-20.15 
to 18.00-20.15 
18.9.-27.9.2012, 12 t 
Enintään 11 opiskelijaa  

Opit Irfan View -ohjelmalla käsittelemään 
digikameralla otettuja kuvia. Ilm. 27.8.-12.9. 
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Kartanon koulu, atk-
luokka, Varsanojantie 97 
Heikki Helminen 
Kurssimaksu 32,00 e  
 

ti 18.00-20.15 
to 18.00-20.15 
 
22.1.-31.1.2013, 12 t  
Enintään 11 opiskelijaa  

Tilastolliset tunnusluvut, jakaumat, graafit, 
kyselylomakkeen teko ym. excel-ohjelmalla. Ilm. 
27.8.-15.1. 
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to 18.00-20.15 
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KUVATAITEET 
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Kartanon koulu                 
Varsanojantie 97 
Marja Rive 
Kurssimaksu 66,00 e  

to 18.00-21.00 
13.9.-13.12.2012, 36 t  
10.1.-4.4.2013, 36 t  
Enintään 12 opiskelijaa 

Tutustutaan ikonimaalauksen tekniikkaan ja ikonien 
merkitykseen. Uudet opiskelijat voivat ostaa 
opettajalta aloituspaketin. Tervetuloa mukaan!  Ilm. 
27.8.-7.9. 
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MUUT TAIDE- JA TAITOAINEET 
110306 SILKKI- JA BATIIKKIKURSSI      UUTUUS! 
Vanha pappila, Rauhalantie 
Tuija Pietilä-Estrada 
Kurssimaksu 32,00 e  
 

la 10.00-15.30 
su 10.00-15.30 
24.11.-1.12.2012, 20 t  
Enintään 8 opiskelijaa  

Maalataan ja kuvioidaan silkkiä eri tekniikoilla. 
Tutustutaan hienoon batiikkitekniikkaan. Tule 
tekemään vaikka juhlahuivi kaulaan. Tervetuloa 
vasta-alkajat ja jatko-opiskelijat. Kurssipäivät: la 
24.11., su 25.11. ja la 1.12. Ilm. 27.8.-19.11. 

119802 HOPEAKETJU 
Vanha pappila                
Rauhalantie 
Arja Perälä 
Kurssimaksu 57,00 e  
 

Joka toinen viikko   
su 16.00-19.15 
16.9.-9.12.2012, 24 t  
13.1.-7.4.2013, 28 t  
Enintään 14 opiskelijaa  

Aloittelijat tekevät: muinais-, kuningas- ja Oiliketjut 
hopeasta tai messingistä + juotos. (Esim. hopeinen 
ranneketju tulee maksamaan n. 25 € mallista 
riippuen). Jatkajat: oman valinnan mukaan. 
Käyttämänsä materiaalin kurssilaiset maksavat itse, 
voit myös ostaa käyttämäsi materiaalin esim. netistä. 
Rummutus 1 €/koru. Ilm. 27.8.-12.9. 

119810 KORTTIKURSSI                           UUTUUS! 
Vanha pappila, Rauhalantie 
Tuija Pietilä-Estrada 
Kurssimaksu 22,00 e  
 

pe 18.00-20.15 
la 10.00-13.00 
16.11.-17.11.2012, 7 t  
Enintään 10 opiskelijaa  

Kurssilla valmistetaan kortteja eri tekniikoilla; esim. 
askartelemalla tai maalaamalla.Tutustutaan korttien 
historiaan. Tervetuloa tekemään joulukortteja, 
onnittelukortteja, ystävänpäiväkortteja ym. - ilahduta 
itsetehdyllä kortilla! Ilm. 27.8.-9.11. 

MUOTOILU JA KÄDENTAIDOT 
110471 KÄSITYÖPAJA 3 (v. 00-02 -syntyneille) 
Vanha pappila, Rauhalantie 
Tiina Salmi ja vaihtuvia     
kädentaidon opettajia 
Kurssimaksu 57,00 e  

to 16.00-17.30 
6.9.-29.11.2012, 24 t  
10.1.-25.4.2013, 28 t  
Enintään 10 opiskelijaa  

Käsityöpajan kolmas vuosi käynnistyy. Eri opettajien 
johdolla työskennellään mm. puutyö-, värjäys-, 
ompelu- ja luonnonmateriaalipajoissa. Mikäli paikkoja 
vapautuu otetaan uusia pajalaisia mukaan. 
Tiedustelut Tiina Salmi p. 0500-531550. 
Materiaalimaksu 25 €. Ilm. 27.8.-3.9.  

110474 NUORTEN KÄDENTAITO-VIIKKO 
pidetään kesäkuussa viikolla 23. Viikon sisältö 
ilmoitetaan kevään aikana. Ilmoittautuminen alk. 
6.5. 

110434 KUDONNAN PERUSKURSSI 
Vanha pappila, Rauhalantie 
Tiina Salmi 

to 18.00-20.15 
13.9.-29.11.2012, 33 t  

Kurssimaksu 66,00 e  10.1.-25.4.2013, 39 t   
Tutustutaan juhlamielellä kankaankudonnan 
perusasioihin. Opetellaan tai kerrataan käytännössä, 
yhdessä tekemällä kankaan suunnittelun ja 
rakentamisen vaiheita sekä kutomista ja viimeistelyä. 
Valmistetaan monipuolisesti juhlavia kodintekstiilejä 
ja asusteita.  

110443 TILKKUAARTEET 
Vanha pappila               
Rauhalantie 
Sari Wenning 
Kurssimaksu 57,00 e  

Joka toinen viikko    
ti 10.00-12.30 
11.9.-4.12.2012, 27 t  
8.1.-2.4.2013, 24 t  
Enintään 12 opiskelijaa  

Tilkkuaarteet on sopiva kurssi sekä aloittelijoille että 
jatkajille. Syksyllä jatketaan farkkuteemaa ja keväällä 
tutustutaan erilaisiin kaitaletekniikoihin. Ennen 
syyslomaa kokoonnumme joka viikko ja sitten joka 
toinen. Keväällä joka viikko kolme kertaa ja sitten 
joka toinen.  

110447 SYYSHUOVUTUS 
Kartanon koulu                 
Varsanojantie 97 
Sari Wenning 
Kurssimaksu 37,00 e  

pe 18.00-21.00 
la 10.00-15.45 
14.9.-6.10.2012, 26 t  
Enintään 12 opiskelijaa  

Villasta huovuttamalla veden ja saippuan avulla voi 
saada aikaan mitä vaan: asusteita, vaatteita, 
kodintekstiilejä, koriste-esineitä. Tule mukaan 
kurssille opettelemaan huovuttamista tai jatkamaan 
kivaa harrastusta! Ilmoittautuneille lähetetään 
kurssikirje. Perjantaina 14.9. suunnitellaan työt ja 
tehdään materiaalitilaus. Kahtena viikonloppuna 28.-
29.9 sekä 5.-6.10 muokataan villa haluttuun 
muotoon. Ilm. 27.8.- 7.9.  

110448 KEVÄTHUOVUTUS 
Kartanon koulu                 
Varsanojantie 97 
Sari Wenning 
Kurssimaksu 37,00 e  

pe 18.00-21.00 
la 10.00-15.45 
11.1.-2.2.2013, 26 t  
Enintään 10 opiskelijaa  

Tällä kurssilla toteutetaan huovuttamattomat 
huopaideat tai suunnitellaan uusia. Yhdistellään 
luovasti eri materiaaleja ja kokeillaan erilaisia 
tekniikoita. Kurssipäivät: pe 11.1., jolloin 
suunnitellaan toteutettavat työt ja tehdään 
materiaalitilaus. Viikonloppuina 25.-26.1. ja 1.-2.2. 
muokataan villa haluttuun muotoon. Ilm. 27.8.-4.1.  

110449 PUNOTAAN KIERRÄTYSMATERIAA-
LEISTA               
UUTUUS! 
Vanha pappila             
Rauhalantie 
Tiina Salmi 
Kurssimaksu 32,00 e  

Joka toinen viikko  
ke 18.00-21.00 
26.9.-21.11.2012, 20 t  
Enintään 14 opiskelijaa  

Opetellaan erilaisia punontatekniikoita. Käytetään 
hyödyksi kierrätysmateriaaleja kuten tapetteja, 
sanomalehtiä, kahvipusseja ja pakkausnauhoja. 
Valmistetaan monenlaisia koreja juhlaan ja arkeen. 
Ilm. 27.8.-19.9.  
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saada aikaan mitä vaan: asusteita, vaatteita, 
kodintekstiilejä, koriste-esineitä. Tule mukaan 
kurssille opettelemaan huovuttamista tai jatkamaan 
kivaa harrastusta! Ilmoittautuneille lähetetään 
kurssikirje. Perjantaina 14.9. suunnitellaan työt ja 
tehdään materiaalitilaus. Kahtena viikonloppuna 28.-
29.9 sekä 5.-6.10 muokataan villa haluttuun 
muotoon. Ilm. 27.8.- 7.9.  

110448 KEVÄTHUOVUTUS 
Kartanon koulu                 
Varsanojantie 97 
Sari Wenning 
Kurssimaksu 37,00 e  

pe 18.00-21.00 
la 10.00-15.45 
11.1.-2.2.2013, 26 t  
Enintään 10 opiskelijaa  

Tällä kurssilla toteutetaan huovuttamattomat 
huopaideat tai suunnitellaan uusia. Yhdistellään 
luovasti eri materiaaleja ja kokeillaan erilaisia 
tekniikoita. Kurssipäivät: pe 11.1., jolloin 
suunnitellaan toteutettavat työt ja tehdään 
materiaalitilaus. Viikonloppuina 25.-26.1. ja 1.-2.2. 
muokataan villa haluttuun muotoon. Ilm. 27.8.-4.1.  

110449 PUNOTAAN KIERRÄTYSMATERIAA-
LEISTA               
UUTUUS! 
Vanha pappila             
Rauhalantie 
Tiina Salmi 
Kurssimaksu 32,00 e  

Joka toinen viikko  
ke 18.00-21.00 
26.9.-21.11.2012, 20 t  
Enintään 14 opiskelijaa  

Opetellaan erilaisia punontatekniikoita. Käytetään 
hyödyksi kierrätysmateriaaleja kuten tapetteja, 
sanomalehtiä, kahvipusseja ja pakkausnauhoja. 
Valmistetaan monenlaisia koreja juhlaan ja arkeen. 
Ilm. 27.8.-19.9.  
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110454 PURKKEJA JA RASIOITA NAHASTA           
Hevosopisto, Valjas-
verstas, Varsanojantie 63 
Katri Ojanen 
Kurssimaksu 32,00 e  

pe 18.00-21.00 UUTUUS! 
la 10.00-15.00   
26.10.-10.11.2012, 14 t  
Enintään 12 opiskelijaa  

Kurssilla valmistetaan erilaisia nahkaisia purkkeja ja 
rasioita perinteisin menetelmin. Opetellaan 
käsinompelu tekniikat ja käyttämään nahan työstössä 
käytettäviä työkaluja. Purkkeja voidaan koristella 
monin tavoin: kuvioinnilla, punoksilla, kaiverruksilla, 
värjäyksillä. Lisäksi kurssilla mahdollisuus tehdä 
myös muita nahkatöitä esim. vöitä, koiranhihnoja ja 
pantoja yms. Materiaaleja voi ostaa paikan päältä. 
Kurssipäivät 26.10. ja 9.-10.11. Ilm. 27.8.- 19.10.  

110462 KÄDENTAITOMAANANTAI 
Vanha pappila             
Rauhalantie 
Minna Sikiö 
Kurssimaksu 37,00 e  

ma 18.00-21.00 
1.10.-26.11.2012, 16 t  
21.1.-18.3.2013, 12 t  
Enintään 14 opiskelijaa  

Tervetuloa kädentaitomaanantaille, jossa jokaiselle 
kerralle on oma aihe. Ensimmäisellä kerralla 
aloitamme villatontuilla ja päätämme yhdessä 
seuraavien kertojen aiheet, jotka voivat olla esim. 
metallilankapunonta, pajutyöt, nipsuvirkkaus, helmi- 
ja korutyöt, joulukortit, ym. Kurssipäivät syksyllä 1. ja 
29.10., 12. ja 26.11. keväällä 21.1., 18.2. ja 18.3. Ilm. 
27.8.- 24.9.  

110464 LANKATÖITÄ ERIKOISTEKNIIKOILLA 
Vanha pappila                
Rauhalantie 
Tiina Salmi 
Kurssimaksu 45,00 e  

Joka toinen viikko  
to 10.00-12.15 
27.9.-22.11.2012, 15 t  
17.1.-11.4.2013, 21 t  

Opetellaan yhdessä uutta ja juhlavaa. Kokeillaan 
uusia ja muistellaan vanhoja tekniikoita. Toteutetaan 
juhlavia tekstiilejä mm. virkaten, punoen, viitelöiden.  

110465 JOULUPAJA 1/Osmankäämipaja            
Vanha pappila             
Rauhalantie 
Minna Sikiö 
Kurssimaksu 12,00 e  

la 13.00-17.00   UUTUUS! 
27.10.2012, 5 t 
Enintään 14 opiskelijaa  

Pajassa valmistetaan osmankäämistä enkeleitä, 
erilaisia kransseja, pataluhia, ym. Kerää kurssille 
osmankäämin pitkiä lehtiä. Niiden olisi hyvä olla 
tuoreita. Kurssilla lehdet suikaloidaan esim. 
koirankammalla (opettajalta löytyy). Ilm. 27.8.-19.10.  

110469 NALLEKURSSI 
Vanha pappila              
Rauhalantie 
Gerda Torikka 
Kurssimaksu 32,00 e  

Joka toinen viikko  
ma 18.00-21.00 
10.9.-5.11.2012, 20 t  
Enintään 15 opiskelijaa  

Nallekurssilla valmistamme perinteisen nallen esim. 
mohair-, alpakka- tai viskoosikarvasta. Kaikki 
materiaalit voi ostaa opettajalta, mutta voit tuoda 
myös omia materiaaleja. Kurssilla saat kolmen nallen 
kaavat ja ohjeet. Ensimmäisellä kokoontumiskerralla 

tutustumme malleihin, materiaaleihin ja 
työmenetelmiin. Aloitamme työn valitsemalla mallit 
sekä materiaalit ja tutustumme nallen kaavoihin. Ota 
mukaan teräväkärkiset kangassakset, paperisakset, 
nuppineulat ja merkitsemisvälineet. Muista 
työvälineistä sovitaan paikan päällä. Voit ottaa 
mukaan myös jo tehtyjä nalleja ja/tai keskeneräisiä 
nalleprojekteja. Kurssi sopii sekä aloittelijoille että jo 
nallesaloihin tutustuneille ja mukaan mahtuu max. 15 
nalleystävää. Ilm. 27.8.-3.9.  

110483 MIELI VIRKEÄKSI, KÄDET VETREIKSI           
Perttulan koulu                  
Perttulantie 57 
Mirva Kallio 
Kurssimaksu 66,00 e  

to 17.30-19.45 UUTUUS! 
13.9.-29.11.2012, 35 t  
10.1.-4.4.2013, 35 t  
Enintään12 opiskelijaa 

Tehdään hauskaa, hullua, hulvatonta, hyödytöntä ja 
helposti hävitettävää! Ota haaste vastaan ja heittäydy 
käsillä tekemisen riemuun. Käytetään sekalaisia 
materiaaleja laudoista ja kävyistä kiviin ja luodaan 
"lavasteet" omaksi iloksi ja opiston tulevaan juhlaan. 
Tämä kurssi sopii nuorille, vanhoille, kuntoutujille 
...kaikille, jotka haluavat tehdä käsillään vailla 
suorituspaineita. Ilm. 27.8.-7.9. 

110487 HUONEKALUJEN KUNNOSTUS 
Perttulan koulu                 
Perttulantie 57 
Mirva Kallio 
Kurssimaksu 66,00 e  

ke 17.30-19.45 
12.9.-5.12.2012, 35 t  
9.1.-3.4.2013, 35 t  
Enintään 12 opiskelijaa  

Tervetuloa rapsuttelemaan ja verhoilemaan vanhoja 
huonekaluja, jotka kulkevat mukanasi eivätkä vaadi 
uusien, vaativien puuosien tekoa. Valoisa maalaustila 
mahdollistaa esim. sabloni-maalausten teon. Ilm. 
27.8.-7.9. 

110490 TAONTAKURSSI                          UUTUUS! 
Hevosopisto, Paja          
Varsanojantie 63 
Hannu Paljakka 
Kurssimaksu 66,00 e  
 

Joka toinen viikko  
la 9.00-14.30 
15.9.-24.11.2012, 36 t  
12.1.-23.3.2013, 36 t  
Enintään 12 opiskelijaa  

Taotaan kodin käyttöesineitä yms. Oppilaat tuovat 
oman vasaran, max. 1 kg sekä henkilökohtaiset 
suojavälineet ja omat raudat (ei harjaterästä). 
Opettajalta voi kysyä tarvikehankinnoista. 
Materiaalimaksu erikseen. Ilm. 27.8.-10.9. 

LIIKUNTA ja TERVEYS 

830103 KEVYTJUMPPA 
Kartanon koulu, liikuntasali          
Varsanojantie 97 
Kati Jokiniemi 
Kurssimaksu 45,00 e  

ke 17.00-18.00 
5.9.-21.11.2012, 16 t  
9.1.-20.3.2013, 16 t  
 

Kaikenkuntoisille miehille ja naisille soveltuva 
perusjumppa, jossa otamme erilaisia välineitä 
mukaan. Jumppa kehittää lihasvoiman ja 
kestävyyden lisäksi tasapainoa ja liikkuvuutta. Voit 



9Syyskuu / 2012

1 Filosofia. Psykologia. Rajatieto
Paavilainen, Maija: Anoppilogiaa

3 Yhteiskunta
Suomi ja Nato: Suomen Atlantti-seuran 10-vuo-
tisjulkaisu 
Korhonen, Maarit: Koulun vika?

4 Maantiede. Matkat. Kansatiede
Hagelstam, Wenzel: Talonpoikaiskoti: Pentti ja  
Anne Siivosen Mattila

6 Tekniikka. Talous. Käsityö. Maa- ja metsä-
talous. Kotitalous. Liiketalous
Ilmonen, Petri: Nettietiketti: Internetin käyttäy-
tymissäännöt selkokielellä
Havia, Jorma: Pieni nukketalokirja: opas nuk-
ketalon omatoimiseen rakentamiseen
Hannula, Pekka: Palvelua, kiitos: asiakaspalve-
lun saloja

7 Taiteet. Liikunta
Penttilä, Aino: Punatiiltä & keltamultaa: tehdas-
rakennuksia ja koteja Forssassa ja Jokioisilla
Surakka, Alpo: Aloita golf: ensimmäinen pe-
likausi keväästä syksyyn: golfopas nuorille ja 
aikuisille aloittelijoille 

86 Kirjallisuustiede. Kielitiede. Kielet
Pleasures of the peppermints: Finnish and Afri-
can writers in correspondence

9 Historia
Byrne, Lorna: Toivon viesti enkeleiltä
Nieminen, Orvokki: Näen juhannusruusujen 
kukkivan kauniimmin:…ja sitten syntyi neloset

Aikuisten kaunokirjallisuus
80 – 83 Kaunokirjalliset sekasisältöiset teokset. 
Runot. Näytelmät
Leino, Eino: Laulaja tähtiä laulelee: Eino Lei-
non runoja
Pieni runokirja: 150 suomalaista klassikkoa

Tabermann, Tommy: Niitylle minä sinut veisin
84 Kertomakirjallisuus  (D=dekkari, 
SF=fantasia/scifi, R=rakkaus)
Collins, Suzanne: Catching fire 
Collins, Suzanne: The hunger games
Collins, Suzanne: Mockingjay
Connelly, Michael: Viides todistaja (D)
Eeva, Sanna: Olot
Ei menny niinku Strömsössä: 2
Evanovich, Janet: Kahdeksan kaunista (D)
Fielding, Joy: Henkeäsalpaava (D)
Havaste, Paula: Yhden toivon tie
Huovinen, Veikko: Luonnonkierto: novelleja, 
pakinoita, lyhyitä erikoisia 1950-2001
Karhula, Pertti: Samassa veneessä
Kettunen, Unto: Minäkö väärä sankari (D)
Kyrö, Tuomas: Mielensäpahoittaja ja ruskea-
kastike
Läckberg, Camilla: Majakanvartija (D)
Nesbö, Jo: Lepakkomies (D)
Nopola, Sinikka: Matkustan melko harvoin ja 
muita kirjoituksia
Pajunen, Simo: Jäppinen ja sala-ampuja (D)
Palmgren, Reidar: Sudenmarja
Pesonen, Raimo: Automies
Rissanen, Pirjo: Kamomillasola (R)
Roberts, Nora: Avaimet onneen (R)
Sandberg, Timo: Vainooja (D)
Utrio, Kaari: Sunneva (R)
Vartia, Taavi: Tuulen viemä mies

85 Sarjakuvat
Bonelli, Gianluigi: Tex iskee
Tofield, Simon: Simonin kissa: Simonin kissan 
pentu

Lasten ja nuorten kaunokirjallisuus 
(H=hevoskirja, SF=scifi ja fantasia, K=kauhu, 
NA=nuorille aikuisille)
Hoffman, Heinrich: Jörö-Jukka
Itkonen, Jukka: Sanamaa: lastenrunoja

Arthur, Robert: 3 etsivää ja änkyttävä  
papukaija
Fitzpatrick, Becca: Hiljaisuus (NA)
Havukainen, Aino: Tatu ja Patu pihalla: käsikir-
ja kaikille niille, joilla ei ole mitään tekemistä 
ja niille,  jotka ovat jo unohtaneet leikkimisen 
jalon taidon
Holopainen, Anu: Syysmaa: 6: Matkalaiset (SF)
Hunter, Erin: Keskiyö (SF)
Jalo, Merja: Jesse seurapiirikoira
Kallioniemi, Tuula: Aaveita ja avaruusolentoja
Kanto, Anneli: Pusu ja pokaali
Lukkarila, Päivi: Venlan kesäponi (H)
Lähteenmäki, Laura: Niskaan putoava taivas 
(NA)
Mull, Brandon: Käärmekonnun salaisuudet 
(SF)
Rannela, Terhi: Yhden promillen juttuja (NA)
Riordan, Rick: Merenjumalan poika (SF)
Salama, Annukka: Käärmeenlumooja (SF)
Scarrow, Simon: Gladiaattori: katutaistelija 
Seppälä, Anne: Topi ja Rasseli 

AV-aineisto: äänikirjat, musiikki, elokuvat
Loiri, Vesa-Matti: Eino Leino 1. Eino Leino 2
Loiri, Vesa-Matti: Eino Leino 3. Eino Leino 4
Summer up : 10-v. juhlakokoelma
Wickholm, Jani: Aivan eri mies
Voicen kesähitti 2012
Leino, Eino: Hymyilevä Apollo ja muita suo-
sikkirunoja (puhe)
Hilarius Hiiri (dvd)
Kolu, Siri: Me Rosvolat ja Iso-Hemmin arkku 
(puhe)
Napapiirin sankarit (dvd)
Paistetut vihreät tomaatit (dvd)
Pekka Töpöhäntä (dvd)
Toinen jalka haudasta (dvd)
Lisäksi runsaasti uusia kuvakirjoja!
www.lounakirjastot.fi

YPÄJÄN KIRJASTON UUTUUSLUETTELO
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110454 PURKKEJA JA RASIOITA NAHASTA           
Hevosopisto, Valjas-
verstas, Varsanojantie 63 
Katri Ojanen 
Kurssimaksu 32,00 e  

pe 18.00-21.00 UUTUUS! 
la 10.00-15.00   
26.10.-10.11.2012, 14 t  
Enintään 12 opiskelijaa  

Kurssilla valmistetaan erilaisia nahkaisia purkkeja ja 
rasioita perinteisin menetelmin. Opetellaan 
käsinompelu tekniikat ja käyttämään nahan työstössä 
käytettäviä työkaluja. Purkkeja voidaan koristella 
monin tavoin: kuvioinnilla, punoksilla, kaiverruksilla, 
värjäyksillä. Lisäksi kurssilla mahdollisuus tehdä 
myös muita nahkatöitä esim. vöitä, koiranhihnoja ja 
pantoja yms. Materiaaleja voi ostaa paikan päältä. 
Kurssipäivät 26.10. ja 9.-10.11. Ilm. 27.8.- 19.10.  

110462 KÄDENTAITOMAANANTAI 
Vanha pappila             
Rauhalantie 
Minna Sikiö 
Kurssimaksu 37,00 e  

ma 18.00-21.00 
1.10.-26.11.2012, 16 t  
21.1.-18.3.2013, 12 t  
Enintään 14 opiskelijaa  

Tervetuloa kädentaitomaanantaille, jossa jokaiselle 
kerralle on oma aihe. Ensimmäisellä kerralla 
aloitamme villatontuilla ja päätämme yhdessä 
seuraavien kertojen aiheet, jotka voivat olla esim. 
metallilankapunonta, pajutyöt, nipsuvirkkaus, helmi- 
ja korutyöt, joulukortit, ym. Kurssipäivät syksyllä 1. ja 
29.10., 12. ja 26.11. keväällä 21.1., 18.2. ja 18.3. Ilm. 
27.8.- 24.9.  

110464 LANKATÖITÄ ERIKOISTEKNIIKOILLA 
Vanha pappila                
Rauhalantie 
Tiina Salmi 
Kurssimaksu 45,00 e  

Joka toinen viikko  
to 10.00-12.15 
27.9.-22.11.2012, 15 t  
17.1.-11.4.2013, 21 t  

Opetellaan yhdessä uutta ja juhlavaa. Kokeillaan 
uusia ja muistellaan vanhoja tekniikoita. Toteutetaan 
juhlavia tekstiilejä mm. virkaten, punoen, viitelöiden.  

110465 JOULUPAJA 1/Osmankäämipaja            
Vanha pappila             
Rauhalantie 
Minna Sikiö 
Kurssimaksu 12,00 e  

la 13.00-17.00   UUTUUS! 
27.10.2012, 5 t 
Enintään 14 opiskelijaa  

Pajassa valmistetaan osmankäämistä enkeleitä, 
erilaisia kransseja, pataluhia, ym. Kerää kurssille 
osmankäämin pitkiä lehtiä. Niiden olisi hyvä olla 
tuoreita. Kurssilla lehdet suikaloidaan esim. 
koirankammalla (opettajalta löytyy). Ilm. 27.8.-19.10.  

110469 NALLEKURSSI 
Vanha pappila              
Rauhalantie 
Gerda Torikka 
Kurssimaksu 32,00 e  

Joka toinen viikko  
ma 18.00-21.00 
10.9.-5.11.2012, 20 t  
Enintään 15 opiskelijaa  

Nallekurssilla valmistamme perinteisen nallen esim. 
mohair-, alpakka- tai viskoosikarvasta. Kaikki 
materiaalit voi ostaa opettajalta, mutta voit tuoda 
myös omia materiaaleja. Kurssilla saat kolmen nallen 
kaavat ja ohjeet. Ensimmäisellä kokoontumiskerralla 

tutustumme malleihin, materiaaleihin ja 
työmenetelmiin. Aloitamme työn valitsemalla mallit 
sekä materiaalit ja tutustumme nallen kaavoihin. Ota 
mukaan teräväkärkiset kangassakset, paperisakset, 
nuppineulat ja merkitsemisvälineet. Muista 
työvälineistä sovitaan paikan päällä. Voit ottaa 
mukaan myös jo tehtyjä nalleja ja/tai keskeneräisiä 
nalleprojekteja. Kurssi sopii sekä aloittelijoille että jo 
nallesaloihin tutustuneille ja mukaan mahtuu max. 15 
nalleystävää. Ilm. 27.8.-3.9.  

110483 MIELI VIRKEÄKSI, KÄDET VETREIKSI           
Perttulan koulu                  
Perttulantie 57 
Mirva Kallio 
Kurssimaksu 66,00 e  

to 17.30-19.45 UUTUUS! 
13.9.-29.11.2012, 35 t  
10.1.-4.4.2013, 35 t  
Enintään12 opiskelijaa 

Tehdään hauskaa, hullua, hulvatonta, hyödytöntä ja 
helposti hävitettävää! Ota haaste vastaan ja heittäydy 
käsillä tekemisen riemuun. Käytetään sekalaisia 
materiaaleja laudoista ja kävyistä kiviin ja luodaan 
"lavasteet" omaksi iloksi ja opiston tulevaan juhlaan. 
Tämä kurssi sopii nuorille, vanhoille, kuntoutujille 
...kaikille, jotka haluavat tehdä käsillään vailla 
suorituspaineita. Ilm. 27.8.-7.9. 

110487 HUONEKALUJEN KUNNOSTUS 
Perttulan koulu                 
Perttulantie 57 
Mirva Kallio 
Kurssimaksu 66,00 e  

ke 17.30-19.45 
12.9.-5.12.2012, 35 t  
9.1.-3.4.2013, 35 t  
Enintään 12 opiskelijaa  

Tervetuloa rapsuttelemaan ja verhoilemaan vanhoja 
huonekaluja, jotka kulkevat mukanasi eivätkä vaadi 
uusien, vaativien puuosien tekoa. Valoisa maalaustila 
mahdollistaa esim. sabloni-maalausten teon. Ilm. 
27.8.-7.9. 

110490 TAONTAKURSSI                          UUTUUS! 
Hevosopisto, Paja          
Varsanojantie 63 
Hannu Paljakka 
Kurssimaksu 66,00 e  
 

Joka toinen viikko  
la 9.00-14.30 
15.9.-24.11.2012, 36 t  
12.1.-23.3.2013, 36 t  
Enintään 12 opiskelijaa  

Taotaan kodin käyttöesineitä yms. Oppilaat tuovat 
oman vasaran, max. 1 kg sekä henkilökohtaiset 
suojavälineet ja omat raudat (ei harjaterästä). 
Opettajalta voi kysyä tarvikehankinnoista. 
Materiaalimaksu erikseen. Ilm. 27.8.-10.9. 

LIIKUNTA ja TERVEYS 

830103 KEVYTJUMPPA 
Kartanon koulu, liikuntasali          
Varsanojantie 97 
Kati Jokiniemi 
Kurssimaksu 45,00 e  

ke 17.00-18.00 
5.9.-21.11.2012, 16 t  
9.1.-20.3.2013, 16 t  
 

Kaikenkuntoisille miehille ja naisille soveltuva 
perusjumppa, jossa otamme erilaisia välineitä 
mukaan. Jumppa kehittää lihasvoiman ja 
kestävyyden lisäksi tasapainoa ja liikkuvuutta. Voit 
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erilaisia kransseja, pataluhia, ym. Kerää kurssille 
osmankäämin pitkiä lehtiä. Niiden olisi hyvä olla 
tuoreita. Kurssilla lehdet suikaloidaan esim. 
koirankammalla (opettajalta löytyy). Ilm. 27.8.-19.10.  

110469 NALLEKURSSI 
Vanha pappila              
Rauhalantie 
Gerda Torikka 
Kurssimaksu 32,00 e  

Joka toinen viikko  
ma 18.00-21.00 
10.9.-5.11.2012, 20 t  
Enintään 15 opiskelijaa  

Nallekurssilla valmistamme perinteisen nallen esim. 
mohair-, alpakka- tai viskoosikarvasta. Kaikki 
materiaalit voi ostaa opettajalta, mutta voit tuoda 
myös omia materiaaleja. Kurssilla saat kolmen nallen 
kaavat ja ohjeet. Ensimmäisellä kokoontumiskerralla 

tutustumme malleihin, materiaaleihin ja 
työmenetelmiin. Aloitamme työn valitsemalla mallit 
sekä materiaalit ja tutustumme nallen kaavoihin. Ota 
mukaan teräväkärkiset kangassakset, paperisakset, 
nuppineulat ja merkitsemisvälineet. Muista 
työvälineistä sovitaan paikan päällä. Voit ottaa 
mukaan myös jo tehtyjä nalleja ja/tai keskeneräisiä 
nalleprojekteja. Kurssi sopii sekä aloittelijoille että jo 
nallesaloihin tutustuneille ja mukaan mahtuu max. 15 
nalleystävää. Ilm. 27.8.-3.9.  

110483 MIELI VIRKEÄKSI, KÄDET VETREIKSI           
Perttulan koulu                  
Perttulantie 57 
Mirva Kallio 
Kurssimaksu 66,00 e  

to 17.30-19.45 UUTUUS! 
13.9.-29.11.2012, 35 t  
10.1.-4.4.2013, 35 t  
Enintään12 opiskelijaa 

Tehdään hauskaa, hullua, hulvatonta, hyödytöntä ja 
helposti hävitettävää! Ota haaste vastaan ja heittäydy 
käsillä tekemisen riemuun. Käytetään sekalaisia 
materiaaleja laudoista ja kävyistä kiviin ja luodaan 
"lavasteet" omaksi iloksi ja opiston tulevaan juhlaan. 
Tämä kurssi sopii nuorille, vanhoille, kuntoutujille 
...kaikille, jotka haluavat tehdä käsillään vailla 
suorituspaineita. Ilm. 27.8.-7.9. 

110487 HUONEKALUJEN KUNNOSTUS 
Perttulan koulu                 
Perttulantie 57 
Mirva Kallio 
Kurssimaksu 66,00 e  

ke 17.30-19.45 
12.9.-5.12.2012, 35 t  
9.1.-3.4.2013, 35 t  
Enintään 12 opiskelijaa  

Tervetuloa rapsuttelemaan ja verhoilemaan vanhoja 
huonekaluja, jotka kulkevat mukanasi eivätkä vaadi 
uusien, vaativien puuosien tekoa. Valoisa maalaustila 
mahdollistaa esim. sabloni-maalausten teon. Ilm. 
27.8.-7.9. 

110490 TAONTAKURSSI                          UUTUUS! 
Hevosopisto, Paja          
Varsanojantie 63 
Hannu Paljakka 
Kurssimaksu 66,00 e  
 

Joka toinen viikko  
la 9.00-14.30 
15.9.-24.11.2012, 36 t  
12.1.-23.3.2013, 36 t  
Enintään 12 opiskelijaa  

Taotaan kodin käyttöesineitä yms. Oppilaat tuovat 
oman vasaran, max. 1 kg sekä henkilökohtaiset 
suojavälineet ja omat raudat (ei harjaterästä). 
Opettajalta voi kysyä tarvikehankinnoista. 
Materiaalimaksu erikseen. Ilm. 27.8.-10.9. 

LIIKUNTA ja TERVEYS 

830103 KEVYTJUMPPA 
Kartanon koulu, liikuntasali          
Varsanojantie 97 
Kati Jokiniemi 
Kurssimaksu 45,00 e  

ke 17.00-18.00 
5.9.-21.11.2012, 16 t  
9.1.-20.3.2013, 16 t  
 

Kaikenkuntoisille miehille ja naisille soveltuva 
perusjumppa, jossa otamme erilaisia välineitä 
mukaan. Jumppa kehittää lihasvoiman ja 
kestävyyden lisäksi tasapainoa ja liikkuvuutta. Voit 
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110454 PURKKEJA JA RASIOITA NAHASTA           
Hevosopisto, Valjas-
verstas, Varsanojantie 63 
Katri Ojanen 
Kurssimaksu 32,00 e  

pe 18.00-21.00 UUTUUS! 
la 10.00-15.00   
26.10.-10.11.2012, 14 t  
Enintään 12 opiskelijaa  

Kurssilla valmistetaan erilaisia nahkaisia purkkeja ja 
rasioita perinteisin menetelmin. Opetellaan 
käsinompelu tekniikat ja käyttämään nahan työstössä 
käytettäviä työkaluja. Purkkeja voidaan koristella 
monin tavoin: kuvioinnilla, punoksilla, kaiverruksilla, 
värjäyksillä. Lisäksi kurssilla mahdollisuus tehdä 
myös muita nahkatöitä esim. vöitä, koiranhihnoja ja 
pantoja yms. Materiaaleja voi ostaa paikan päältä. 
Kurssipäivät 26.10. ja 9.-10.11. Ilm. 27.8.- 19.10.  

110462 KÄDENTAITOMAANANTAI 
Vanha pappila             
Rauhalantie 
Minna Sikiö 
Kurssimaksu 37,00 e  

ma 18.00-21.00 
1.10.-26.11.2012, 16 t  
21.1.-18.3.2013, 12 t  
Enintään 14 opiskelijaa  

Tervetuloa kädentaitomaanantaille, jossa jokaiselle 
kerralle on oma aihe. Ensimmäisellä kerralla 
aloitamme villatontuilla ja päätämme yhdessä 
seuraavien kertojen aiheet, jotka voivat olla esim. 
metallilankapunonta, pajutyöt, nipsuvirkkaus, helmi- 
ja korutyöt, joulukortit, ym. Kurssipäivät syksyllä 1. ja 
29.10., 12. ja 26.11. keväällä 21.1., 18.2. ja 18.3. Ilm. 
27.8.- 24.9.  

110464 LANKATÖITÄ ERIKOISTEKNIIKOILLA 
Vanha pappila                
Rauhalantie 
Tiina Salmi 
Kurssimaksu 45,00 e  

Joka toinen viikko  
to 10.00-12.15 
27.9.-22.11.2012, 15 t  
17.1.-11.4.2013, 21 t  

Opetellaan yhdessä uutta ja juhlavaa. Kokeillaan 
uusia ja muistellaan vanhoja tekniikoita. Toteutetaan 
juhlavia tekstiilejä mm. virkaten, punoen, viitelöiden.  

110465 JOULUPAJA 1/Osmankäämipaja            
Vanha pappila             
Rauhalantie 
Minna Sikiö 
Kurssimaksu 12,00 e  

la 13.00-17.00   UUTUUS! 
27.10.2012, 5 t 
Enintään 14 opiskelijaa  

Pajassa valmistetaan osmankäämistä enkeleitä, 
erilaisia kransseja, pataluhia, ym. Kerää kurssille 
osmankäämin pitkiä lehtiä. Niiden olisi hyvä olla 
tuoreita. Kurssilla lehdet suikaloidaan esim. 
koirankammalla (opettajalta löytyy). Ilm. 27.8.-19.10.  

110469 NALLEKURSSI 
Vanha pappila              
Rauhalantie 
Gerda Torikka 
Kurssimaksu 32,00 e  

Joka toinen viikko  
ma 18.00-21.00 
10.9.-5.11.2012, 20 t  
Enintään 15 opiskelijaa  

Nallekurssilla valmistamme perinteisen nallen esim. 
mohair-, alpakka- tai viskoosikarvasta. Kaikki 
materiaalit voi ostaa opettajalta, mutta voit tuoda 
myös omia materiaaleja. Kurssilla saat kolmen nallen 
kaavat ja ohjeet. Ensimmäisellä kokoontumiskerralla 

tutustumme malleihin, materiaaleihin ja 
työmenetelmiin. Aloitamme työn valitsemalla mallit 
sekä materiaalit ja tutustumme nallen kaavoihin. Ota 
mukaan teräväkärkiset kangassakset, paperisakset, 
nuppineulat ja merkitsemisvälineet. Muista 
työvälineistä sovitaan paikan päällä. Voit ottaa 
mukaan myös jo tehtyjä nalleja ja/tai keskeneräisiä 
nalleprojekteja. Kurssi sopii sekä aloittelijoille että jo 
nallesaloihin tutustuneille ja mukaan mahtuu max. 15 
nalleystävää. Ilm. 27.8.-3.9.  

110483 MIELI VIRKEÄKSI, KÄDET VETREIKSI           
Perttulan koulu                  
Perttulantie 57 
Mirva Kallio 
Kurssimaksu 66,00 e  

to 17.30-19.45 UUTUUS! 
13.9.-29.11.2012, 35 t  
10.1.-4.4.2013, 35 t  
Enintään12 opiskelijaa 

Tehdään hauskaa, hullua, hulvatonta, hyödytöntä ja 
helposti hävitettävää! Ota haaste vastaan ja heittäydy 
käsillä tekemisen riemuun. Käytetään sekalaisia 
materiaaleja laudoista ja kävyistä kiviin ja luodaan 
"lavasteet" omaksi iloksi ja opiston tulevaan juhlaan. 
Tämä kurssi sopii nuorille, vanhoille, kuntoutujille 
...kaikille, jotka haluavat tehdä käsillään vailla 
suorituspaineita. Ilm. 27.8.-7.9. 

110487 HUONEKALUJEN KUNNOSTUS 
Perttulan koulu                 
Perttulantie 57 
Mirva Kallio 
Kurssimaksu 66,00 e  

ke 17.30-19.45 
12.9.-5.12.2012, 35 t  
9.1.-3.4.2013, 35 t  
Enintään 12 opiskelijaa  

Tervetuloa rapsuttelemaan ja verhoilemaan vanhoja 
huonekaluja, jotka kulkevat mukanasi eivätkä vaadi 
uusien, vaativien puuosien tekoa. Valoisa maalaustila 
mahdollistaa esim. sabloni-maalausten teon. Ilm. 
27.8.-7.9. 

110490 TAONTAKURSSI                          UUTUUS! 
Hevosopisto, Paja          
Varsanojantie 63 
Hannu Paljakka 
Kurssimaksu 66,00 e  
 

Joka toinen viikko  
la 9.00-14.30 
15.9.-24.11.2012, 36 t  
12.1.-23.3.2013, 36 t  
Enintään 12 opiskelijaa  

Taotaan kodin käyttöesineitä yms. Oppilaat tuovat 
oman vasaran, max. 1 kg sekä henkilökohtaiset 
suojavälineet ja omat raudat (ei harjaterästä). 
Opettajalta voi kysyä tarvikehankinnoista. 
Materiaalimaksu erikseen. Ilm. 27.8.-10.9. 

LIIKUNTA ja TERVEYS 

830103 KEVYTJUMPPA 
Kartanon koulu, liikuntasali          
Varsanojantie 97 
Kati Jokiniemi 
Kurssimaksu 45,00 e  

ke 17.00-18.00 
5.9.-21.11.2012, 16 t  
9.1.-20.3.2013, 16 t  
 

Kaikenkuntoisille miehille ja naisille soveltuva 
perusjumppa, jossa otamme erilaisia välineitä 
mukaan. Jumppa kehittää lihasvoiman ja 
kestävyyden lisäksi tasapainoa ja liikkuvuutta. Voit 
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tehdä liikkeet kevyesti tai tehokkaammin, itseäsi 
kuunnellen.  

830115 VENYTTELYRENTOUTUS           UUTUUS! 
Kartanon koulu, liikuntasali          
Varsanojantie 97 
Kati Jokiniemi 
Kurssimaksu 37,00 e  

ke 18.00-18.45 
5.9.-28.11.2012, 12 t 
9.1.-27.3.2013, 12 t  
 

Kelläpä meistä ei joskus olisi stressiä, paikat jumissa 
ja tukala olo. "Vapaa mieli vapaassa kehossa", 
sanotaan. Kolme varttia itsellesi viikottain tarjoaa 
lempeiden venytysten, rentoutuksen ja 

mielikuvaharjoitteiden myötä hyvää oloa. Tule 
kokeilemaan!  

830109 JOOGA 
Kartanon koulu, liikuntasali 
Varsanojantie 97 
Terhi Ryösä 
Kurssimaksu 57,00 e  

to 17.30-19.00 
6.9.-13.12.2012, 24 t  
10.1.-4.4.2013, 24 t  
Enintään 40 opiskelijaa  

Jooga lisää kehon liikkuvuutta, joustavuutta ja 
fyysistä kuntoa. Jooga parantaa keskittymiskykyä ja 
antaa voimia arkeen. Sopii kaikille: vasta-alkajille ja 
kokeneemmille, naisille ja miehille. Ilm. 27.8.-3.9. 

 
 

Tervetuloa 
opiskelemaan!
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opiskelemaan!

KIRJASTO
YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO
Perttulantie 59, 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
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
Joka kuukauden 2. lauantaina klo 11–14, syyskuun 
lauantai 8.9.

YPÄJÄNKYlÄN lAINAuSASEMA 
Ypäjänkyläntie 951, 32140 Ypäjä as
puh. 050 363 0508

AuKIOlOAJAT
ti klo 17–19
ke  klo 10–12
kerran kuukaudessa lauantaina klo 10–13, syyskuun 
lauantai 8.9. 

luKuPIIRI
Lukupiiri kokoontuu sunnuntaina 9.9. klo 17–19 pää-
kirjaston näyttelytilassa. 
Luetaan Virpi Hämeen-Anttilan teoksia. 

NÄYTTElYT
Satutunti maanantaina 10.9.kello 11. Satutunneille 
ovat alle kouluikäiset lapset tervetulleita vanhemman 
tai hoitajan kanssa, vauvankin voi ottaa mukaan. Ter-
vetuloa kivojen kirjojen ja askartelun pariin!

NÄYTTElYT
Kauko Ojalan valokuvanäyttely ”Ypäjää loimaalaisen 
silmin”.

TEATTERIMATKA
Vielä muutama paikka jäljellä teatterimatkalle 6.10. 
Helsinkiin (”Sylvi ja Anita”), ilmoittaudu viimeistään 
5.9. kirjastoon tai puh. 050 562 6301.
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Pvm:
23.09.2012
 
Aika:
Ilmoittautumiset 
alkaen klo.10
 
Kehät klo.12 
 
Paikka:
Ypäjänkylän seu-
raintalon piha

Osoite:
Ypäjänkyläntie 842, 
32140 YPÄJÄ  AS
 
Maksut:
7€/koira,
saman omistajan 
seuraavat koirat 5€

 
Lapsi & Koira 5€

 
 

Lisätiedot: 
Risto Rantanen
046-5569765

Koirien Match
Ypäjänkylän  
kyläyhdistys ry 
järjestää koirien 
Match Show:n Ypäjäl-
lä Ypäjänkylän seu-
raintalolla. 

Tapahtumassa paikalla 
myös buffetti.
 
Noudatamme Kennel-
liiton rokotusmää- 
räyksiä, huolehdithan 
siis että koirasi roko-
tukset ovat ajantasalla 
ja otathan rokotusto-
distuksen mukaan. 

Tervetuloa kaikki koirat 
karvoihin katsomatta! 
Myös siis x-rotuiset  
ja leikatut! 
 
Mätsärin vanhin koira 
palkitaan erikseen!
 
Match Show:n  
tarkoituksena on kerätä 
varoja seuraintalon 
remonttiin
 

Luokat:
Pennut  
(koirat alle1v.) 

Isot Koirat 
(säkä yli 40 cm.)

Pienet Koirat 
(säkä alle 
40cm.) 

Lapsi & Koira 
(tarkoitettu alle 
13v. lapsille)  
 

Tapahtuman 
Sponsoroi:
Zoojatar

Tule mei sakkii, mei kans on nii lustii jot!

JUURET MUOLAASSA –  
syksyn 2012 seminaari-illat 

”Juuret Muolaassa” -seminaari-illat on suunnattu muolaalai-
sille, heidän jälkeläisilleen ja myös muille Muolaasta ja Karja-
lan Kannaksesta kiinnostuneille. 

HUOM! UUSI PAIKKA: 
Helsingin kaupungin palvelukeskus Sörnäisissä,  
os. Käenkuja 1B / kolmas kerros (hissi). 
Käenkuja on Hämeentien ja Sörnäisten Rantatien välinen 
katu. Palvelukeskus on Hämeentien puoleisessa päässä. 
Paikalle pääsee helposti metrolla ja 10–15 minuutissa Rau-
tatieasemalta raitiovaunulla (numero 6, toinen pysäkki Ha-
kaniemen jälkeen) sekä kaikilla Hämeentietä ja Sörnäisten 
Rantatietä kulkevilla busseilla. Kadunvarsipysäköintitilaa 
voi löytyä lähistöltä. 

4.9.2012 klo 18.30 – 20.00 
Eija Järvinen  Muolalaisten seura ry:n puheenjohtaja 
 Muolaalaisten seuran vuoden 2012 tapahtumista 
 Lisäksi kuvia tapahtumista

2.10.2012 klo 18.30 – 20.00 
Matti Saarnisto professori
  Karjalan geologian perustaa ja esimerkkejä Muolaan 

seudun kehityksestä

6.11.2012 klo 18.30 – 20.00 
Mika Mäkilä 
 Kartat ja kiinteistötoimitusasiakirjat harrastuksena

4.12.2012 klo 18.30 – 20.00 
 Pikkujoulu
 Jouluaiheista tarjoilua, laulua ja muuta ohjelmaa 
Tervetuloa jo 17.30 eli tuntia ennen ”haastamaa”. 
Kahvittelun ja kulujen kattamiseen vapaaehtoinen pääsy-
maksu 5 euroa ovella.

Pikku Myy -kerho
3–6 -vuotiaille alkaa ti 4.9.2012 klo 17.30–19.00
Ypäjänkylän lainausasemalla.
Tervetuloa!
Järj. Ypäjän Nuorisoseura

ELÄMÄ LAPSELLE - 
konsertti  12.9.2012 

 

 

 

Lipun hinta on 20 € ja kuljetus on ilmainen!
Toimi pian!  Paikat varataan
ilmoittautumisjärjestyksessä!

Alle 12v huoltaja 
mukaan!

Lähtö klo 16  
pysäkin paikalta.

Paluu n. klo 24. 

SITOVAT  
Ilmoittautumiset: 
ke 3.9. mennessä kati.
saukkonen@ypaja.fi  
(nimi, ikä, laskutusosoite) 
tai 050 574 7732.

Retken tarjoaa  
Ypäjän nuorisotoimi  /  MLL

AnnA mulle AikAA-päivä 15.9.
valtakunnallinen ”Anna mulle Aikaa”-päivä  

järjestetään la 15.9.2012.
Nuori tarvitsee huomiotasi.  

Hän haluaa tietää olevansa sinulle tärkeä. 
Kerro se hänelle olemalla läsnä. Anna aikaa nuorelle.

Kaikki kouluikäisen nuoren vanhemmat, hoplaa!

•  Loimijoki Golf tarjoaa  
ilmaiseksi mailat ja  
pallot klo 18–19!!!  
Nyt yhdessä kokeilemaan 
koko perheen voimin,  
miten se swingi lähtee! 

•  Hevosopisto Oy tarjoaa 
mahdollisuuden ratsas-
tustuntiin! Vanhempi + 
nuori, tarjoushinnoin. 

  Lisätietoja ja varaukset 
15.9. mennessä  
puh: 040 860 7639  
(ratsastuskoulu) 

•  Ypäjän pizzeria/kebab  
tarjoaa lauantaina 15.9. vanhemmalle & nuorelle 
10 % alennuksen pizzasta tai kebabista!

•  kosmetologipalveluita  
(kasvohoidot, jalka- ja käsihoidot, yms.) 

 Aikuinen & nuori – kaksi yhden hinnalla!!
  Varaukset ja lisätiedot 15.9. mennessä,  

tmi Niina Kuivamäki puh. 050/4102 583
•  parturi-kampaamo Outi perho,  

Nuorelle Wellan väri ja leikkaus 50 €, vanhemmalle 
shampoo ja hoitoaine kaupan päälle (250 ml)!  
Ajanvaraus 15.9. mennessä. puh: 050 372 1172

Järjestäjät: Parturi-kampaamo Outi Perho, Hevosopisto oy, 
Loimijoki golf, Ypäjän pizzeria/kebab, tmi Niina Kuivamäki, 
Ypäjän Nuorisotoimi Järjestäjät: Hevosopisto oy, Loimijo-
ki golf, Ypäjän pizzeria / kebab, tmi Niina Kuivamäki, Ypäjän 
seurakunta, Ypäjän Nuorisotoimi

vanha pappila torstaisin klo 16–17.30
Oletko 10–12 -vuotias (synt. v. 00-02) ja kiin-
nostunut käsitöistä? Jokiläänin kansalaisopiston 
järjestämässä Käsityöpajassa on muutama paik-
ka vapaana. Kurssin laajuus on 52 h (koko luku-
vuosi) ja hinta 57 € (+ materiaalimaksu 25 €).  
Käsityöpajassa tutustutaan monipuolisesti erilai-
siin käsityömateriaaleihin ja -tekniikoihin esim. 
puutyö-, värjäys-, ompelu- ja keramiikkapajoissa.
Syksy alkaa paperipajalla to 6.9. klo 16–17.30 
Vanhassa pappilassa. 

ilmoittautumiset 3.9. mennessä: 
  toimisto (03) 4182 7402 tai
       Tiina Salmi 0500 531 550.

käSiTYÖpAJA

RUSKARETKI
sunnuntaina 30.9. klo 13 alkaen  

Soukanseljäntien maastossa.
Pyöräily- tai kävelyreitti kulkee  
Koskentieltä Soukanseljäntietä  
pitkin Suorannantielle ja päätyy  
Mannistentielle (opasteet).
Puolivälissä reittiä ”baarivankkurit”: 
myytävänä kahvia, piirakoita, makkaraa ym.
Luontovisailu ja arvontaa.
Tervetuloa koko perheen voimin.

Järj. Kuusjoenkulman kyläyhdistys
PS. Pukeudu sään mukaisesti, sadevarustus mukaan.

Ajattelin lähestyä teitä näin 
Ypäjäläisen muodossa, koska 
en ole vielä teitä kaikkia tavan-
nut. Olen kunnan uusi perheoh-
jaaja ja olen aloittanut kunnassa 
huhtikuussa 2012, jonka vuok-
si ajattelin tiedottaa olemassa 
olostani ja työstäni. 

Eli toimin kunnassa perheitä 
varten. Perheet voivat ottaa mi-
nuun itse yhteyttä. Myös yhteis-
työtahot, kuten neuvola, päi-
vähoito tai koulu voivat ottaa 
yhteyttä tarvittaessa. Asia voi 
olla pieni tai suuri, mutta työni 
tarkoituksena on olla lapsiper-
heiden tukena erilaisissa elä-
mäntilanteissa vauvasta täysi-
ikäisyyteen asti. Yhteydenoton 
syynä voi olla esimerkiksi uusi 
perhetilanne, arjen hallinta, per-
heenjäsenten väliset ristiriidat, 
lasten kasvuun ja kasvatukseen 
liittyvät asiat, vanhemmuus tai 

muu lapsiperhettä koskeva asia. 
Yhteydenoton jälkeen sovitaan 
yhdessä perheen kanssa tapaa-
misista ja työskentelymuodois-
ta, joita voivat olla esimerkiksi 
keskustelut perheen kotona tai 
muussa sopivassa paikassa tai 
suunnitelman laatiminen asioi-
den hoitamiseksi. Perheohjauk-
sen lähtökohtana on arkielämän 
läheisyys, asiakaslähtöisyys ja 
perheen hyvinvoinnin edistämi-
en. Palvelut ovat luottamuksel-
lisia ja maksuttomia.

Tavoitat minut parhaiten nu-
merosta 050 303 0610 tai säh-
köpostitse johanna.ainasoja@
ypaja.fi. Toimitaan jatkossa yh-
dessä perheesi parhaaksi!

Terveisin,
Johanna Ainasoja

perheohjaaja
Ypäjän kunta

Hei ypäjäläiset lapsiperheet!

Ypäjän Eteläiset Maa- ja kotitalousnaiset

MEHUASEMAMME  
PALVELEE 10.9. ALKAEN

Puristamme omenamehua puhtaista, pestyistä 
omenoista (ei valkeakuulas).
Mehun puristuspäivät ovat:
vko 37:   10.9. klo 12.00,  

11.9., 12.9. ja 15.9.
vko 38:  18.9., 19.9. ja 22.9.
vko 39:  25.9. ja 26.9.
Ota mukaasi puhtaat (lasi)pullot mehuille samoin kor-
kit ja kuljetusastiat. Mahdollisuus omatoimiseen pas-
törointiin. Ota mukaasi myös kumisaappaat.
Hinnat: 0,40 €/kg, pastörointi 0,45 €/kg. Maksutapa: 
pankkisiirto.
Tiedustelut ja aikavaraukset: Saara Rantanen, puh 
044 355 2312 iltaisin klo 18.00–21.00.

Ypäjän Eteläiset maa- ja kotitalousnaiset
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YPÄJÄN MAATALOUSVÄKI 
LÄHTEE TEATTERIIN 2.11.2012

Maatalousnaiset, maamiesseurat ja  
MTK Lounais-Häme

järjestävät jäsenilleen matkan musikaaliin
SHOW MUST GO ON

Musiikkiteatteri Palatsi, Tampere

Musikaalin kertoo legendaarisen Queen-yhtyeen ja suoma-
laisen cover-bandin Bohemiansin tarinan. Tarkemmin inter-
netistä www.palatsiteatteri.fi. Ennen esitystä nautimme 3 
ruokalajin menyn: alkuruoka, grillattu häränpihvi / haudutettu 
ruijanpallas ja jälkiruoka. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee 
vahvistaa, kumman pääruoan valitsee.
Matkan jäsenhinta 65 euroa, sis. kuljetus, ruokatarjoilu sekä 
teatteriesitys.
Kuljetuksen aikataulu:  Ojalan kauppa 16.00
 Kuusjoki 16.10
 Perttula, l-autoasema 16.20
 Ypäjänkylän seuraintalo 16.30

Ilmoittautumiset syyskuun 30. päivään mennessä Kaija Suksi 
050 516 9302  tai Matti Alanko 050 347 9045.

Maamiesseurat, Maatalousnaiset ja MTK-Lounais-Häme

MANNISTEN KYLÄKERHO
kokoontuu syyskuun 5. päivä klo 18.00  

Lahja Poutalalla, Vellinkimäentie 16.
Tervetuloa. Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

Syyskuun toimintaa
Kirjoittajapiiri kokoontuu Veteraanituvalla perjantai-
na 7.9. klo 14. Aihe: Mitä muistan olympiavuodesta 
1952.
Naistenpiiri kokoontuu Veteraanituvalla tiistaina 11.9. 
klo 14.
Tarinatupa kokoontuu tiistaina 18.9. klo 13. Alustuk-
sessa useampia kohtia Ypäjän varhaishistoriasta.
Kuukausikokoontuminen Veteraanituvalla tiistaina 
18.9. klo 16.

Eläkeliitto Ypäjän yhdistys

Ypäjän Karjalaisseura ry 
tiedottaa
Tervetuloa TUPAILTAAN Ypäjän Op:n ker-
hohuoneeseen 16.9.2012 kello 18.

Aloitetaan syyskausi katsomalla kuvia Muolaasta ja 
muualtakin Karjalasta.  
Suunnitellaan luovutetun alueen kuntiin tutustumista 
seminaarisarjana ja Puolustusvoimien sodanaikaisten 
uutiskatsausten katselemista.
Tervetuloa asioista kiinnostuneet joukolla mukaan!

Metsänomistaja!
Äänestä metsänhoitoyhdistyksen
valtuustovaaleissa 31.8.–21.9.2012.
Näin vaikutat metsäetujesi valvontaan 
ja tulevaisuuden metsäpalveluihin.

metsänhoitoyhdistys 
LOIMAAN SEUTU

Ypäjänkylän Maa- ja kotitalousnaiset

SYYSKUUN TOIMINTAA
PYÖRÄILY jatkuu maanantaisin klo 18.00.  
LENTOPALLOILU jatkuu keskiviikkoisin 
klo 19.00

TUPAILTA tiistaina 18.9. klo 19.00 Seuraintalolla. 
Suunnitellaan syksyn toimintaa. Johtokunta kokoon-
tuu klo 18.00. Tervetuloa!

Ypäjän Sotainvalidit, puolisojäsenet,
tukijäsenet sekä naisjaosto

TUPAILTAPÄIVÄ
Veteraanituvalla perjantaina 21.9.2012 klo 14.00.
TERVETULOA!
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Liikuntatapahtumia

Ypäjän kunnan liikunta- 
ryhmät syksyllä 2012
Syksyn ryhmät alkavat 
tiistaina 9.10.2012
Kuntoryhmä klo 9–10.30 Kartanon koulun salissa 
(samalla tyylillä kuin viime keväänä, eli reissataan vä-
lillä).  20 e / 8 kertaa + kulut, joita tulee reissuista.
Erityiskuntosaliryhmä klo 12–13 (tarkoitettu henki-
löille, joiden vamman, sairauden tai muun toimintaky-
vyn heikkenemisen vuoksi on vaikea osallistua ylei-
sesti tarjolla olevaan liikuntaan) 25 e / kausi.
Molempiin ryhmiin voi ilmoittautua yhteispalvelupis-
teeseen puh. (02) 762 6500 tai sähköpostilla merja.
kivimaki@ypaja.fi. Tiedustelut liikunnanohjaaja Merja 
Kivimäki puh. 050 433 9002 (parhaiten tavoitat maa-
nantaisin klo 13–15.30 tai tiistaisin klo 9–13).

 
Alle kouluikäisten lasten liikuntakerhot 
jatkuvat vielä kahtena maanantaina syys-
kuussa. Kerhot pidetään Kartanon koulun 
salissa:
I-ryhmä  20.8.–10.9.2012 klo 16–17.

II-ryhmä 20.8.–10.9.2012 klo 17.15–18.15 (TÄYNNÄ!)
Ryhmään voivat osallistua myös lapsen vanhemmat.
Kerhossa liikutaan leikin varjolla.
I-ryhmässä tilaa. Vielä ehtii pari kertaa mukaan.  
Ohjaajana toimii liikunnanohjaaja Merja Kivimäki. 
           Mukaan sisäliikuntavarusteet ja vesipullo.

KUNTOJUMPPA
Kartanon koululla

TORSTAISIN KLO 19.30–20.30
4.10. alkaen

Tunti sisältää sykkeennostoa helpoin
askelsarjoin, lihaskunto-osuuden sekä

palauttavat venyttelyt. Hyödynnämme myös
erilaisia jumppavälineitä.

 

Hinta 6 €/kerta tai 40 €/8 kertaa

Ilmoittautumiset 14.9. mennessä

satun.liikuntapalvelut@gmail.com
Tunnin täyttyessä ilmoittautuneet

ovat etusijalla.

TERVETULOA MUKAAN!

Järj. Satun Liikuntapalvelut ja Ypäjän Naisvoimistelijat

Avoin päiväkoti
Aloittaa syksyn toiminnan yhdessä  
Ypäjän seurakunnan kanssa
pe 14.9. klo 9.30–11.30 srk:n  
päiväkerhon tiloissa (Perttulantie 10). 
Asiakasmaksu 2 € / perhe.  
Lisätietoja: Tiina Turkkila, 
puh. ma–to 7626 5255 (esikoulu).

Verenpaineenmittaus
ilman ajanvarausta

Ypäjän Osuuspankin alakerrassa
keskiviikkona 12.9.2012 klo 10.30–11.30

keskiviikkona 10.10.2012 klo 10.30–11.30
keskiviikkona 14.11.2012 klo 10.30–11.30
keskiviikkona 12.12.2012 klo 10.30–11.30

Tervetuloa!
Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

Verenpaineenmittaus
 ilman ajanvarausta

Ypäjänkylän lainausasemalla
keskiviikkona 19.9.2012 klo 10.30–11.30

keskiviikkona 17.10.2012 klo 10.30–11.30
keskiviikkona 21.11.2012 klo 10.30–11.30
keskiviikkona 19.12.2012 klo 10.30–11.30

Tervetuloa!
Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

KUULUTUS
Ypäjän kunta on käynnistänyt Palikkalan osayleis-
kaavan laatimisen. Suunnittelualue sijoittuu noin kah-
deksan kilometrin päähän Ypäjän kuntakeskuksesta 
kaakkoon valtatien 10 molemmin puolin. Alue rajau-
tuu etelässä Someron kaupungin ja idässä Jokioisten 
kunnan rajoihin. Alustavan rajauksen mukaan suun-
nittelualueen pinta-ala on noin 30 km2.
Työn alussa on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 
MRL 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunni-
telma, josta ilmenee mm. miten kaavoitustyö etenee, 
miten suunnittelutyöstä informoidaan, mitä selvityksiä 
työn aikana tullaan tekemään ja miten kaavoitustyö-
hön voi osallistua. Osallistumis- ja arviointisuunnitel-
ma on virka-aikana yleisesti nähtävillä Ypäjän kun-
nanvirastossa (Perttulantie 20) 22.8.–21.9.2012. 
Aineistoon voi tutustua myös internetissä www.ypaja.fi.
Asiasta voi nähtävillä olon aikana esittää kirjallisen 
mielipiteen, joka osoitetaan suunnittelutoimikunnalle, 
Perttulantie 20, 32100 YPÄJÄ
Lisätietoja asiasta antaa: 
Tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. (02) 7626 5241 
tai 0500 801 914, etunimi.sukunimi@ypaja.fi
Ypäjällä 15. elokuuta 2012
Ypäjän kunnanhallitus

3–6 -luokkalaisten PUUHISkerho
Leikkejä, pelejä, liikuntaa & retkeilyä

Nuorisotila Haavissa maanantaisin klo 14.30–16.00.
Toimintaa viikoilla 38–48, ei syyslomaviikolla 42.
Hinta 15 €.
Ilmoittautumiset sähköpostilla riina.levander@ypaja.fi 
10.9 mennessä. Mainitse ilmoittautuessasi nimesi, ikä-
si, osoitteesi, puhelinnumerosi, huoltajan nimi ja täydel-
linen sotu laskutusta varten sekä kerro jos sinulla on 
allergioita tms., josta ohjaajan olisi hyvä olla tietoinen, 
sekä tieto siitä, saako sinusta ottaa kuvia. Kiitos!! 

Järjestää Ypäjän kunnan nuorisotoimi

VAUHTIA ELÄMÄÄN
Luistelukerho

Loimaan jäähallilla sunnuntaisin klo 17–18.
Luistelukerho kokoontuu 10 kertaa  
alkaen 9.9.2012. Hinta 50 e/perhe.

Ilmoittautumiset 5.9. mennessä riina.levander@ypaja.fi. Ilmoit-
tautuessasi ilmoita osallistujien nimet, iät, osoite, puhelinnume-
ro, sekä maksajan nimi ja sotu laskutusta varten. Kiitos!
Kerho toteutuu jos vähintään 10 perhettä ilmoittautuu.

Järjestää   Ypäjän kunta /  
Vauhtia Elämään -liikuntahanke

Perhetyö tiedottaa
Lokakuussa keskiviikkoisin klo 9–10 perheohjauksen 

avoin vastaanotto lapsiperheille Veteraanituvalla.  
Tervetuloa keskustelemaan!

Lokakuussa ensisynnyttäjien äiti-vauvaryhmä  
vuonna 2012 ensimmäisen lapsensa synnyttäneille. 

Lisätietoja kotiin saapuvassa kirjeessä  
tai perheohjaajalta.

Terveisin,
Johanna Ainasoja

perheohjaaja
p. 050 303 0610

johanna.ainasoja@ypaja.fi

HUOM! UUDET AUKIOLOAJAT
Haavin avoin toiminta:
TIISTAINA: (7lk-haavi klo 14–16.30)
 13–17 v  klo 17–20

TORSTAINA: 13–17 v  klo 17–20

PERJANTAI: 10–12 v klo 17–19
 13–17 v  klo 17–22

Päivitetyn tiedon löydät Facebookista  
(tykkää ”nuorisotila Haavi”)

tai Kati nuoriso-ohjaaja statuksista. 

Kysyttävää? Ota yhteyttä: Nuoriso-ohjaaja Kati Saukkonen
050 574 7732, kati.saukkonen@ypaja.fi

Myydään tarjousten perusteella
TRAKTORIN KIPPIKÄRRYT

Lavakoko 1,9 x 3,4. Kuvia nähtävissä www.ypaja.fi Ilmoitustaululla.

Kärryt on nähtävänä kunnan varastolla Pappilanmäentie 1 ja 
ne myydään siinä kunnossa kuin ne myyntihetkellä ovat.

Kirjallisen tarjouksen voi jättää 17.9.2012 mennessä Ypäjän 
kunnan tekniseen toimistoon tai osoitteeseen kunta@paja.fi

Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä yhden tai hylätä kaikki tar-
joukset. Lisäkysymyksiin vastaa tekninen johtaja Jouko Käkö-
nen p: 0500 801 914.

OLETKO TYÖTÖN?
Tule mukaan työttömien tapaamisiin!

Tarjolla mukavaa yhdessäoloa
keskiviikkoisin klo 9.00–11.30  alkaen 5.9.2012

NUORISOTILA HAAVISSA (Varsanojantie 8)
Yhteiset aamukahvit, juttuseuraa,
tietoa ja toimintaa.
OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT!
Vetäjänä kunnan sosiaaliohjaaja Ulla Laine
Numerot: 050 574 7730 tai (02) 7626 5206
Toiminnan järjestää Ypäjän kunnan perusturvaosasto

Pertun päivät ja Ypäjän yö
Suuret kiitokset kaikille suunnitteluun ja toteutukseen  
osallistuneille toimijoille, niin yksityisille kuin  
yhdistyksille ja yrityksille!

 – palautepalaveri ja evästyksiä tulevaan
(nyt varataan ensi vuoden parhaat paikat!)
Kokoonnutaan kirjastoon  
maanantaina 17.9. kello 14.00.
Jos et pääse paikalle, voit laittaa kirjeen  
(Ypäjän kirjasto, Perttulantie 59,  
32100 YPÄJÄ)  tai sähköpostia  
(ypajan.kirjasto@ypaja.fi) tai  
soittaa puh. 050 562 6301!

Tervetuloa!
 Kulttuuritoimi

Keskustan Ypäjän kunnallisjärjestön

YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS
pidetään Kunnantalolla valtuustosalissa 
perjantaina 7.9.2012 klo 19.00.
Kokouksessa vahvistetaan kuntavaalien 2012 ehdo-
kaslista.
Tervetuloa!

Johtokunta


