
Kunnan ja seurakunnan tiedotuslehti • syyskuu 2013 • 41. vuosikerta

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
www.parturikampaamooutiperho.fi

YPÄJÄN
TAKSI

Puh. (02) 727 1180

Vuokrataan
1h+kk+ sauna 34 m2.

Erillinen makuuhuone sekä 
vaatehuone. Vuokra 350 €/

kk + vesi ja sähkö.
Vapautuu lokakuun alusta.

Puh. 040 821 7718.  

TIEDOTE
Jakelukulma Oy on ilmoittanut uusista reittimuu-
toksista 17.8.2013 alkaen, jolloin mainosjakelu 
osalla talouksista siirtyy ns. noutopistejakeluun.
Viralliset tiedotteet, kuten Ypäjäläinen, jae-
taan edelleen asiakkaiden omiin laatikoihin.

Jakelukulma Oy
Psta Seppo Vuorio

Pertuntie 4 h, k, khh, pukuh, 
S n. 135 + 100 m2. Aivan 
keskustassa v. -79 valm.  
tilava talo rinneratkaisuna 
2 kerroksessa. Alakerr. mm. 
2 autotallia ja paljon muu-
ta. Uudistustarve huomioi-
tu hinnassa. Hp 85.000,-.  
H Einola 0400-536 547,
kohde 680340.

Hannu Einola 0400 536 547
Matti Mäkinen 0400 536 941

s-posti: etunimi.sukunimi@op.fi
www.opkk.fi 

Loimijoen OP-Kiinteistökeskus
Väinämöisenkatu 6, 32200 Loimaa

Jyvämäentie Peltoa n. 12,05 ha, 
metsää n. 7,2 ha sekä n. 1,8 ha 
saarekkeita/joutomaata. Tilatu-
kioikeudet siirt. mukana, pelto 
nyt vuokrattuna. Metsä vahvaa 
havupuustoa (p. arvio on). Kirjall.  
TARJOUKSET tstoomme 6.9. 
menn. merkinnällä ”Jyvämä-
entie”. Myyjällä oikeus hylätä 
tarjoukset. Tied. H Einola 0400-
536547, kohde 683955.

Omakotitalo      Maa- ja metsätila   

Ypäjän kunnantoimisto on suljettuna
torstaina 12.9.2013 koulutustilaisuuden vuoksi.

Kunnanjohtaja

Keijo 60 v
Musiikillinen iltapäivä

Kartanon koululla sunnuntaina 15.9. kello 16

Menossa mukana: Tapio Laurila, Katja Karisukki,
Kauko Hyytiäinen, Moranderin veljekset, Vesa Rasta

ym. alansa taitajia. Paketin pitää kasassa Olla-Riitta Aarikka.
Lähetä tekstiviesti tai soita tarjoilun vuoksi 8.9. mennessä  

puh. 050 363 6624.
Matkatili, jos haluat jollakin lahjalla muistaa, 830007-10087198.

Keijo ja Päivi Leppänen

J  meel

Elina Hirvonen 
puh. 050 3018 258  

elina.ida.hirvonen@gmail.com

- logot
- mainokset
- esitteet 
- julisteet
- teippaukset
- kutsu- ja onnittelukortit
- kirjekuoret

Ypäjän Yrittäjät ry:n jäsen

Suunnittelu & Taitto

Hieronta, fysikaalinen hoito
Intialainen päähieronta

Lympha Touch -nestekiertokäsittely
Tervetuloa!

Fysioterapeutti Satu Vaarula
Varsanojantie 8

p. 0400-430 088    www.hyvinvoi.net

Pertun päivät ja Ypäjän Yö 2013
Suuret kiitokset yhteistyöstä kaikille  
Pertun päivien ja Ypäjän Yön 
suunnitteluun ja toteuttamiseen 
osallistuneille toimijoille, niin 
yksityisille kuin yhdistyksille ja 
yrityksille.

Kirppis ja rompetori keskustan puistoalueella oli tervetullut uutuus Pertun päivien ohjelmassa.  

Pertun päiviltä ja Ypäjän Yöstä
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Seurakunnan asiat

kirkkoherra
Vesa Rasta

Ypäjän seurakunnan  
toimintaa syyskuussa:

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

41. 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 10 %

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

ISSN 1237-2528

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

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

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

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

PAINOPAIKKA
Pirkanmaan Lehtipaino Oy

Lokakuun Ypäjäläinen ilmestyy 
torstainan 3.10.2013. Lehteen 
tarkoitettu aineisto on toimitet-
tava kunnantalolle 26.9.2013  
klo 12.00 mennessä.

Marraskuun Ypäjäläinen ilmestyy 
3.11.2013.

Kunnossa kaiken ikää -pro-
jektibrändi valottaa asiaa. Äijä 
voisi olla vaikkapa yli 40-vuo-
tias mies. Äijällä saattaa olla 
hiukan huollon tarvetta. Liik-
kuminen ja ruokapuoli ovat 
kenties päässeet repsahtamaan. 
Eletyn elämän jäljet näkyvät 
ehkä keskivartalolla ja veri-
arvot, painoindeksit sun muut 
heittävät jossain määrin härän-
pyllyä.

Syksyn toimintaa ideoides-
samme yhdessä Ypäjän kunnan 
ja seurakunnan välillä tulimme 
siihen tulokseen, että kotikun-
nassamme lienee ÄIJIÄ! Äijät 
eivät ole yleensä kovin vaaral-
lisia, paitsi ehkä itselleen, el-
lei tilanteeseen tartuta ajoissa. 
Päätimme kunnan liikuntaeks-
pertin Merja Kivimäen kanssa 
tarjota äijille jotakin virikettä. 
Asia tuli myös sikäli lähelle 
itseäni kun huomasin minusta-
kin tulleen ÄIJÄN! 

Lokakuussa ja marras-
kuussa torstai-iltaisin Ypäjän 
kunta ja seurakunta tarjoavat 
torstai-iltaisin ÄIJILLE yli 40! 
mahdollisuuden miettiä sekä 

toteuttaa neljänkympin kilo-
metrihuoltoa kurssin muodos-
sa. Kurssilla meitä iloisesti ja 
miellyttävästi ”rääkkäämään” 
on lupautunut Merja ”The 
Sport” Kivimäki. Allekirjoit-
tanut toimii vertaisohjaajana. 
Eli aion käydä saman proses-
sin kuin muutkin äijät. Totesin 
itsestäni että minä olen koh-
deryhmään sopiva. Kunto on 
laskenut, enkä ole pystynyt 
pitämään elämän tasoa fyysi-
sesti läheskään ”urheiluvuo-
sien” tasolla, vaan kuntoni on 
pudonnut jopa alle keskiverron 
joillakin osa-alueilla. Kymme-
nen vuotta sitten juostut ma-
ratoonit yms. eivät autakaan 
enää nykytilanteessa. 

Haastan kaikki Ypäjän ja 
mahdollisesti myös lähiseutu-
jenkin ÄIJÄT mukaan kahteen 
kahdeksan kerran kurssijak-
soon. Ensimmäinen jakso on 
loka-marraskuussa ja toinen 
keväällä. Merja ainakin uskoi 
keskustellessamme Ypäjän ÄI-
JIIN niin, että oli varma jokai-
sen tekevän tulosta, eikä edes 
tule paha olo. Olo kuulemma 

muuttuu miellyttäväksi ja van-
hat vaatteetkin mahtuvat taas 
päälle. Itse haluan tämän ko-
kea!

Kurssin sisältönä on help-
poa kaikille mahdollista lii-
kuntaa ja sopivien liikunta-
muotojen etsimistä, ravinto-
terapiaa sekä henkisen hyvin-
voinnin kehittämistä. Omana 
panoksenani haluan muistuttaa 
että ihminen on psyko-fyysis-
henkis-hengellinen kokonai-
suus. Tässä ulottuvuudessa 
lupaan tarjota ÄIJILLE rinnal-
lakulkemistukea. 

Sorry vaan jos olet alle ne-
likymppinen tai naispuolinen 
et pääse mukaan muuten kuin 
tsemppariksi ja haastamaan 
lähipiirisi sohvaperunoita & 
penkkiurheilijoita itsekin ”ra-
dalle”!

Tässä kirjoittaa ylipainoi-
nen kirkkoherra, entinen urhei-
luharrastaja, henkilö joka tar-
vitsee juuri TÄTÄ KURSSIA!

Ypäjän kunta ja seurakunta 
tiedottavat asiasta lisää!

Nähään kurssilla ÄIJÄT!!!
Vesa Rasta

Haaste: äijät liikkeelle!!!
Mikä on äijä?

Kampelan Kootut
Sumpun tapahtumakalenteri syksylle 2013

Nuortenillat on tarkoitettu kaikille
yli 13-vuotiaille. Sumpussa klo 18–22.

Syyskuu:  la 14.9. pe 27.9.
Lokakuu:  la 12.10. pe 25.10.
Marraskuu:	 la	 9.11.	 pe	22.11.
Joulukuu:	 la 	7.12.	

Syysloma: 
Mahdollisista tapahtumista tai  retkistä tietoa myöhemmin.

Isoskoulutukset kaikille riparin  
käyneille (myös Wanhoille)  
joka toinen ke klo 18–20.

18.9., 2.10., 30.10.,
13.11., 27.11., 11.12.

Käy Tykkäämässä Ypäjän 
seurakunnan nuorisotyön sivusta    
Facebookissa ja pysyt kärryillä.   
Lisätietoja ja tuoreimmat uutiset  
Isostoiminnasta NetSumppu-yhteisöstä. 

PERHEKIRKKO MIKKELINPÄIVÄNÄ
29.9.2013 klo 10.00 Ypäjän kirkossa.
Tervetuloa vauvat, lapset, nuoret, aikuiset ja 
vanhempi väki yhteiseen messuun. Kirkon jäl-
keen kirkkokahvit seurakuntakodissa. 

Huom! Ei erillistä vanhusten viikon messua! Seurakunta tarjo-
aa vanhemmalle väelle tarvittaessa kirkkokyydin, ota yhteys 
Hannaan viim. to 26.9, puh. 040 553 6362.

Päiväkerhotiedote
Päiväkerho on aloittanut toimintansa viikolla 35. Muut-
tuneet kerhoryhmät ja -ajat ilmoitetaan kerhovihkossa.

Torstaina 5.9. ei ole kerhoa.
Perhekirkko pidetään  

Mikkelinpäivänä 29.9. klo 10 alkaen.
Lisätietoja kerhoista saa Lailalta puh.040 804 9252 
sähköposti laila.moisander@evl.fi

Diakoniatyö
Diakoniatoimistossa päivystys  
klo 10–11.30 ja to klo 15–16.
Huom! Päivystystä ei to 5.9.  
eikä 11.9. – 19.9., Hanna vapaalla 
ja koulutuksessa. 
Diakonia voit tulla tapaamaan  
sopimuksen mukaan muulloinkin 
tai pyytää kotikäynnille. 

Diakonin kanssa voit keskustella luottamuksellisesti mieltäsi 
painavista asioista.
Diakoni Hanna Hakala,  yhteystiedot puh. 040 553 6362,  

s-posti: etunimi.sukunimi@evl.fi. 
Vähävaraisille tarkoitettuja EU-elintarvikkeita voi tulla hake-
maan päivystysaikoina tai voi soittaa ja sovitaan aika. Muista 
ottaa oma kassi mukaan!

su 1.9. klo 10.00 Messu; Vesa ja Eeva Taneli
  klo 10.00 50 v. sitten (v.1963) ripille päässeiden tapaaminen seurakuntakodilla. Tilai-

suus aloitetaan kokoontumalla jumalanpalvelukseen Ypäjän kirkkoon, jonka jälkeen 
laskemme kukat sankarihaudalle sekä uudistamme rippikuvan kirkon portailla. Juhla 
jatkuu seurakuntakodilla kahvin ja seurustelun merkeissä.

ti 3.9. klo 12.00 Diakoniapiiri Ypäjänkylän kirjastossa
 klo 18.00 Lapsityön Vastuuryhmä
ke 4.9. klo 10.00 – 11.30 Diakoniapäivystys
 klo 11.30 Keskiviikkoruokailu jatkuu!
 klo 13.00 Hartaudet palvelukeskuksessa
 klo 13.00 Hoiva, klo 13.30 Ruustinna, klo 14.10 Keva-kerho
 klo 18.00 Nuorisotyön vastuuryhmä
to 5.9. HUOM!! Kirkkoherranvirasto SULJETTU!!
 EI diakoniapäivystystä eikä kerhoja!!
pe 6.9. klo 9.30 Perhekerho alkaa!
su 8.9. klo 10.00 Sanajumalanpalvelus; Vesa ja Kaija
ti 10.9. klo 17.30 Kirkkoneuvosto
ke 11.9. klo 10.00 EI diakoniapäivystystä
 klo 11.30 Keskiviikkoruokailu
 klo 18.00 Siionin kannel -lauluilta
to 12.9. klo 11.00 Kultaisen Iän kerho; vieraana kuntohoitaja Mari Krapi
 klo 15.00 EI diakoniapäivystystä
 klo 18.00 Kirkkokuoro alkaa!
pe 13.9. klo 9.30 Perhekerho
la 14.9. klo 18.00 Nuortenilta seurakuntakodilla
su 15.9. klo 10.00 Sanajumalanpalvelus; Vesa ja Kaija
ti 17.9. klo 17.00 Kaiken kansan lauluryhmä
 klo 18.30 Uusi!! Lauluilta uusille ja vanhoille kyvyille!
ke 18.9. klo 10.00 EI diakoniapäivystystä
 klo 11.30 Keskiviikkoruokailu
 klo 13.00 Hartaudet palvelukeskuksessa
 klo 13.00 Hoiva, klo 13.30 Ruustinna, klo 14.10 Keva-kerho
 klo 18.00 Isoskoulutus
to 19.9. klo 15.00 EI diakoniapäivystystä
 klo 18.00 Kirkkokuoro
pe 20.9. klo 9.30 Perhekerho
su 22.9. klo 10.00 Messu; Vesa ja Tapio
ke 25.9. klo 10.00 – 11.30 Diakoniapäivystys
 klo 11.30 Keskiviikkoruokailu
 klo 18.00 Rukousta paikkakunnan puolesta; Vesa
to 26.9. klo 11.00 Kultaisen iän kerho
 klo 15.00 – 16.00 Diakoniapäivystys
 klo 18.00 Kirkkokuoro
pe 27.9. klo 9.30 Perhekerho
 klo 18.00 Nuortenilta
su 29.9. klo 10.00 Kaikenikäisten Perhemessu; Vesa, Kaija, Hanna ja Laila

YPÄJÄN SRK:N MUSIIKKITYÖ ilmoittaa
srk-kodilla alkavista lauluilloista
KIRKKOKUORO:  
torstaisin alkaen 12.9. klo 18.00.  

KAIKEN KANSAN LAULURYHMÄ:  
alkaen 17.9. joka toinen tiistai klo 17.00. 
Myös uusia laulajia toivotaan mukaan, varsinkin kirkkokuo-
roon.
JOTAIN UUTTA!! Ti 17.9. klo 18.30 alkaen KAIKILLE SUUNNAT-
TU LAULUILTA pidetään parillisilla viikoilla tiistaisin. Iltaan 
odotetaan KAIKEN IKÄISIÄ enemmän tai vähemmän laulanei-
ta seurakuntalaisia. TERVETULOA TUTUSTUMAAN!!  Tämä on 
vapaamuotoinen laulujen/virsien ilta, jossa myös tutustutaan 
lyhyesti johonkin säveltäjään ja sanoittajaan.
Ihminen on luotu laulamaan. Laulaminen tekee hyvää koko 
keholle ja sillä on terapeuttinen vaikutus hyvinvointiin jne.  
Pienet lapsetkin ääntelevät ja laulelevat nauttien siitä kovasti.

SIIS MYÖS LAPSET JA NUORET  
TERVETULOA ROHKEASTI MUKAAN

(voidaan toteuttaa myöhemmin pieniä lauluryhmiäkin).

Kanttori Kaija Saukkola
puh.040 146 5274 tai etunimi.sukunimi(at)evl.fi
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Tapanani on tehdä tarkastuskier-
roksia Ypäjällä: miten maa ma-
kaa. Toukokuun viimeisenä päi-
vänä oli lämmintä. Ennätyske-
säinen toukokuu oli päätökses-
sään. Jatkuuko kesä tällaisena, 
kunhan vain ei tulisi keskikesäl-
lä jaksoa, jolloin vilusta väristen 
vedetään pitkät kalsarit jalkaan. 
Miten kävi, sen lukija tietää 
nyt. Ja tein sitä tarkastuskier-
rosta: ystävällinen oli vastaan-
otto kunnantalolla. Muutama 
sana vaihdettiin, ja sitten kävin 
katsomassa, löytyykö vielä pel-
lostani jossakin vaiheessa häviä-
vän pappilan takaa valkosipulia. 
Ja löytyihän sitä vielä jokunen 
suurten rikkakasvien seasta. Pää-
tin käväistä naapurissa Reittosen 
Leenaa katsomassa. ”Ei ole nyt 
kotona, vaan saunan eteisessä”, 
sanoi ääni, jonka omistaja kertoi 
olevansa viimeistä päivää töissä, 
eläkeaika kun alkaisi. Menin en-
si kerran vanhustentalon saunan 
eteiseen ja siellä Leena istui pu-
tipuhtaana kammattavana. Jutte-
limme. Nyt tuli vihdoin käytyä 
tuossa saunassa jonne aikanaan 
sain Niemisen Jussilta kutsun 
tulla kylpemään. Menemättä se 
jäi, sillä kutsuja sai surmansa lii-
kenneonnettomuudessa. Meillä 
oli iloinen tunnelma, sillä jotkut 
saunaan tulijat olivat innoissaan 
siitä, että tulenko heidän kans-
saan saunaan. Saatoin Leenan 
hänen ovelleen ja toivotin hyvää 
kesää.

Siwassa oli kotoisa tunnelma. 
En paljoa ostellut mutta sitäkin 
enemmän juteltiin. Ja juttua olisi 
piisannut sillä kun tuttu lähti niin 
toinen tuli tilalle. Satojen juok-
sujen aikana tutuksi tullut golf-
kenttä piti käydä katsomassa. 
Siellä se Perttu tuli vastaani käsi 

ojossa, ja tuttuja pelaajia: ”Mis-
säs olet ollut kun et ole lenkkiäsi 
tehnyt?” Monikaan ei ehkä ole 
tullut ajatelleeksi, miten rauhal-
linen ja suorastaan komea on 
maalaismaisema Jaakkolan van-
han sukutilan ympärillä. Etelä-
Suomen keskellä oleva Loimijo-
ki Golf on suorastaan sanottuna 
hyvällä paikalla. Siellä hermot 
lepäävät ja latautuvat kun pelaa-
jat ja muut kävijät aluetta kiertä-
vät. Itse asiassa siellä kannattaa 
käydä jo hyvän ravintolankin 
tähden ja kuunnella luonnon ää-
niä ja kauneutta. Odotan sitä päi-
vää, jolloin innostun menemään 
golfin kurssille, sillä nykyisin 
pelin aloittaminen on varsin 
helppoa jokaiselle.

Hautausmaa piti tarkastaa. 
Siellä ruokatauolla oli Pirjo 
Kivenkorva joukkoineen. Lei-
nosen Villen tapasin. Eihän en-
tisiä rippikoululaisia heti tahdo 
tuntea, sillä nuoret muuttuvat 
nopeasti ja Holstin Johanna oli 
innoissaan, sillä hän mielellään 
on hommissa juuri ulkona hau-
tausmaalla. Ypäjän hautausmaa 
on mielestäni hyvin hoidettu, 
puhutteleva kuten muutkin naa-
purien kalmistot. Siellä on kuk-
kaloiston keskellä virkistävää 
istua. Ja hautausmaa on hyvä 
paikka ihmiselle henkilökohtais-
ta hiljentymistä varten. Hautaus-
maa pitää parhaimman saarnan, 
johon tulokseen olen tullut. Pirjo 
ja Ville kaivoivat myös pappilan 
viereisestä ojasta myrkyllistä jät-
tiläisputkea. Joskus 1970-luvulla 
sellaisen toin Mannisista ja is-
tutin pappilan pihalle. Silloin ei 
puhuttu kasvin vaarallisuudesta. 
Ja nyt se tiedetään, ja Venäjän 
puolella Karjalan kannaksella 
kyseinen kasvi on haitaksi asti 

levinnyt. Suuret alueet ovat peit-
tyneet kyseisestä putkesta joka 
tukahduttaa kaiken muun kas-
vullisuuden. Toivottavasti Pirjo 
joukkoineen sai kasvit pois. Itse 
aikanaan pidin vahtia että ko-
meaan kukkaan asti kasvi pääsi 
mutta jo ennen siemeniä kukka-
osa katkaistiin. Mietin vain sitä, 
onko nyt luonnossa kasveja, joi-
den haitoista emme tiedä, mutta 
tulevaisuudessa tiedetään.

Ja sitten käväisin Ypäjän mu-
siikkiteatterin alueella. Jo kauas 
kuuluivat vasaroiden lyönnit ja 
talkoolaisten työn äänet. Mark-
ku Pikkanen ja Asko Vainio oli-
vat siellä muutamien muitten 
kanssa. Joko kelpaa lavasteet ja 
rakenteet, kysyi Markku. No, 
katsotaan sitten ensi-illassa, to-
tesin. Ystävällisesti ainakin puo-
li tuntia Asko Vainio, teatterin 
primus motor, esitteli minulle 
aluetta. Käytiin vanhan nave-
tan sisällä korppukahvilla. Nyt 
kelpaa kun rakennus on sisältä 
kunnostettu ja asianmukaiset 
pukuvarastotkin on aikaan saatu. 
Asko oli innoissaan, mies muka-
na vuodesta toiseen. Jotakin sii-
nä täytyy olla takana, kun ihmi-
nen on mukana harjoituksissa ja 
talkoissa satoja ja satoja tunteja. 
Sitä työtä ei tehdä rahasta vaan 
sitoutumiseen tarvitaan muuta: 
teatteritoiminta antaa henkistä ja 
jopa fyysistä rikkautta ihmiselle. 
Ei ole ihme että laajalta alueel-
ta tullaan nauttimaan kuuluisan 
Ypäjän musiikkiteatterin aikaan 
saannoksista. Ja kesäisen läm-
pimän hetkeni keskelle tuli vie-
lä musikaalin ohjaaja Hannele 
Martikainen.

Ja kierrokseni päätteeksi 
poikkesin vielä hevosopiston 
alueella: nautin hevosten puo-

lesta jo siitäkin että pollet olivat 
päässeet kesäisille laitumille va-
pauteen tallien maailmasta. Mo-
nikaan ypäjäläinen ei ehkä osaa 
arvostaa sitä, että hevoslaitumet 
ovat kulttuurimaisemaa par-
haimmillaan ja tuolta ratsastus-
kentältä on todella upea näkymä 
Loimijoelle. Kannattaa kävellä. 
Lopuksi piti vielä poiketa Kar-
rinpuomissa Mattia katsomas-
sa, miestä jonka opin aikanaan 
kaupan kassalla tuntemaan. Nyt 
Karrinpuomin nimi on palautet-
tu. Aikanaan siellä kävin paljon, 
koska varsinkin 1970-luvulla 
siellä oli paljon hautajaismuis-
tohetkiä. Mutta uskon että Puo-
min uusi tuleminen on alkanut ja 
jatkuu kauas. Piti vielä poiketa 
parturipojan talossa, joka on 
kunnostettu hienoksi majoitus-
paikaksi, mutta uuden omistajan 
autoa en nähnyt pihalla.

Finnderbyn aikaan tein uuden 
kierroksen. Silloin kävin terveh-
timässä Karrinpuomin Mattia ja 
toivotin onnea ja siunausta. Ja 
samalla katsastin entisen partu-
rin talon, josta on tullut hieno 
ravintola ja majoitustakin löy-
tyy. Ja vielä piti katsoa se uusi 
hevospatsas siellä oppilasruo-
kalan edessä. Tosin olin nähnyt 
jo kuvan lehdessä ja ihmettelin, 
että onpas jättiläisnainen osunut 
paikalle, kun hevonen näytti niin 
pieneltä. Mutta sitten paikalla 
olleena ihastelin pientä mut-
ta hyvin tehtyä hevospatsasta. 
Taidokasta työtä joten ihan sen 
takia kannatti tuo tempaus: vii-
koksi Ypäjä kaupungiksi ja asia 
sai julkisuutta ympäri Suomen. 
Tottahan toki tuo hevonen jalus-
toineen sopii keskeiselle paikal-
le hevosmäelle. 

Risto Ahti

Hyvät ypäjäläiset

Lämpimiä hetkiä kesän alkaessa

Järjestellessäni rakkaan edes-
menneen puolisoni Riston pa-
pereita löysin kaksi kirjekuorta. 
Molemmissa oli päällekirjoi-
tuksena Ypäjäläinen, toisessa 
selvennyksenä ”Syyskuu”, toi-
sessa ”Lokakuu”. Ne oli tar-
koitettu meille kaikille läheisen 
julkaisun tuleviin numeroihin. 
Mietin, mitä näille kirjoituksille 
teen. Hyvät ystävät, Risto tar-
koitti ne teidän luettavaksenne. 
Niinpä annoin ne Rasilan Tapa-

nille. Luotan hänen harkintaan-
sa julkaistaanko niitä.

Ypäjäläinen oli Ristolle ra-
kas julkaisu. Hän kulki pitkin 
pitäjää, jutteli ihmisten kanssa. 
Kotiin tultuaan hän istahti kir-
joituskoneen, myöhemmin tie-
tokoneen ääreen. Joskus kiukut-
telin, kun mies oli kuin metso 
soitimella: ei kuullut, ei nähnyt. 
Jaaha, isällä on taas inspiraatio, 
totesivat lapset. Risto kirjoit-
ti siitä, mitä hän näki ja kuuli 

– teistä, hyvät ypäjäläiset. Te 
olitte hänelle tärkeitä ihmisiä. 
Hän halusi olla mukana teidän 
elämässänne, sen iloissa ja su-
ruissa. Ehkä joku koki hänen 
lähestymisensä kiusallisena, 
emme tiedä. Mutta siitä olemme 
varmoja, että Ristolla ei ikinä 
ollut pahaa tarkoitusta eikä pa-
hansuopia ajatuksia kenestä-
kään. Hän oli ”todellinen isra-
elilainen, jossa ei vilppiä ole”.

Kiitämme Vesa Ketolaa ja 

Markku Leppälahtea heidän ys-
tävällisistä sanoistaan elokuun 
Ypäjäläisessä. Olimme ypäjä-
läisiä 40 vuoden ajan. Kunnan 
ja seurakunnan yhteistyö oli 
erittäin toimivaa. Päämäärä oli 
yhteinen: työskentely Ypäjän ja 
ypäjäläisten hyväksi. Ajat muut-
tuvat, ihmiset vaihtuvat. Toivo-
tamme kaikkea hyvää Ypäjälle 
ja kiitämme kuluneista vuosista. 
Teitä kaikkia tervehtien

Liisa ja Jaakko Ahti

Viime aikoina on vallinnut 
trendi uskonnollisen ja varsin-
kin kristillisen sanaston häivyt-
tämisestä julkisuudesta.  Us-
konto on yksityisasia? Mihin 
vedetään raja? Suureksi onnek-
si, ainakin minulle, saatiin tie-
to että Suvivirsi (571) saadaan 
edelleen laulaa kevätjuhlissa. 
Myös ruokarukous kaiketi las-
ketaan hyväksi tavaksi. Monel-
le suulle peruna on kuitenkin 
turhan kuuma.

Pari viikkoa sitten julkaistiin 
lehtijuttuja, joissa eräät ev.lut. 
papit ilmaisivat, etteivät usko 
kristinuskon perustotuuksiin 
silti haluten toimia pappeina. 
Epäilys on varmasti joskus eh-
kä usein myös kristityn mie-
lessä. Ei kai sentään epäilystä 
tule kirkoissa alkaa kylvämään. 
Pappislupauksessa on luvat-
tu kuitenkin sitoutua kirkon 
oppiin ja tunnustukseen. Toki 
joudun usein sanomaan kuten 
Raamatun avuntarpeessa ol-
lut ohikulkijamies Jeesukselle: 
”Minä uskon! Auta minua epä-
uskossani!” Tässä on kuitenkin 
käsittääkseni kyseessä eri asia 
kuin kirkon opin muotoilemi-
sesta uudelleen ihmisjärjen 

mukaiseksi. Uskossahan ei ole 
kyse järjestä. Ainoa järkevä syy 
minulla on uskoa Jeesukseen 
jotta pääsisin taivaaseen ja ko-
kea Hänen rak. En uskalla enkä 
haluakaan olla uskomatta.

Voimme kuitenkin leikkiä 
hieman ajatuksella epäilyskir-
kon oppilauseista tai rukouk-
sista (oletetaan että arveluttavat 
uskonsisältöiset sanat korvat-
taisiin piippauksella).
–  ruokarukous voisi kuulua 

PIIP PIIP ruokamme!
–  uskontunnustus kuulostaisi jo 

melkoisen hömpsähtävältä: 
Minä piip piip piip taivaan  
ja maan piip ja piip piip, joka 
sikisi piip piip ja syntyi piip 
Mariasta ja kärsi Pontius Pi-
latuksen aikana ja piip piip 
jne...

–  piip meidän joka piip piip...
–  piip piip teitä ja varjelkoon 

teitä, piip valistakoon kas-
vonsa teille ja olkoon teille 
piip! Piip kääntäköön kas-
vonsa teidän puolenne ja an-
takoon teille rauhan!

Piip ja piip ja piip nimeen!
Toivottaisin myös teille  

lukijoilla PIIP PIIP!
Vesa Rasta

PIIP PIIP!

Suurta onnittelujuhlaa vietet-
tiin seurakuntakodissa keski-
viikkona 21.8. Juhlaan osal-
listui noin 30 juhlijaa. Koolla 
olivat tänä vuonna 70, 75, 80, 
85, tai 90 ja yli täyttävät tai jo 
alkuvuodesta täyttäneet.

Juhla aloitettiin kirkkoherra 
Vesa Rastan tervetulotoivotuk-
sella. Lauloimme tutun Paljon 
onnea vaan -laulun. Pähkäile-
mistä tuotti, mitä laitetaan ni-
men kohdalle. Lauloimmekin 
sitten ”paljon onnea teille”. 
Kanttori Kaija Saukkola veti 

laululeikin, jossa seisomaan 
sai nousta sen mukaan, missä 
kuussa on syntynyt. Lopuksi 
oli vielä 13. säkeistö, jos oli 
unohtanut syntymäkuunsa. Ku-
kaan ei ollut unohtanut!

 Rasta piti hartauden ja 
myös lauloi. Lauloimme myös 
pari yhteisvirttä. Diakoni Han-
na Hakala piti loppuhartauden, 
ja saimme kuulla kanttorin lau-
laman laulun. Lopuksi joimme 
makoisat kakkukahvit ja rupat-
telimme.

Diakoni Hanna Hakala

Suuri onnittelujuhla 21.8.

Joku saattaisi seuraavat rivit 
luettua sanoa: ”Mitähän se 
pappikin siinä rutisee?” TAI: 
”Pysyköön hengellisessä regi-
mentissään!” (regimenttioppi 
on siis jako maalliseen ja hen-
gelliseen yhteiskunnassa by 
Martti Luther).

Esivaltaa kunnioittaen sot-
ken kuitenkin piskuisen lusik-
kani tähän soppaan. Soppa on 
valmistettu kunta-, SOTE-, ja 
myös hiphei! seurakuntauu-
distuksista. Kaikki tietenkin 
pitää toteuttaa kiireellä ja yh-
tä aikaa. Aivan samalla tavoin 
kuin hengellisessä regimen-
tissä pirulla on kiire eksyttää 
ihmiset pois uskosta ja luot-
tamuksesta ennen maailman-
loppua! Onkohan näissä jota-
kin yhteistä?Ministerit käyvät 
maallisen regimentin puolella 
kertoilemassa kuntatason poru-
koille, että rahat on loppu (jos 
ette sitä ole huomanneet). Hen-
gellisessä regimentissä tämä 
voisi olla kuten eräässä sarja-
kuvassa, kun toinen hahmoista 
sanoo: ”Tämän tähtitaivaan alla 
sitä tuntee itsensä niin pieneksi 
luomakunnassa.” (ehkä sanoja 
voisi olla pappi). Toinen hahmo 
vastaa: ”No hittolainen, tuon 
osaisin kertoa ilman minkään-
laista koulutusta ja yleissivis-
tystäkin!”

Kuka tietää mitä tehdä? No 

Luoja tietää, muttei aina kerro! 
Tämä kuulemma edeltäjäni ro-
vasti Risto Ahtin sanonta mu-
kailtuna. Tässä välissä kiitän 
Ristoa, äskettäin edesmennyttä 
edeltäjääni yli 40 vuoden työstä 
Ypäjän seurakunnan ja monen 
muun yhteisön hyväksi! No jat-
ketaanpa regimentti opista. Täs-
sä voisi poliitikko sanoa kan-
salaiselle että EU tietää, muttei 
kerro! Kuka sitten on EU? Per-
soonaton valtamassa vai syvän 
suunnitelmallisesti ohjattu lyp-
sykone? 

Identiteetti! Siihen kuuluu 
tietoisuus omasta itsenäisestä 
olemisesta vapaassa yhteis-
kunnassa & PAIKALLISTEN 
KULTTUURISTEN JUURIEN 
tuntemiseen kasvattaminen. 
Olkaamme ylpeitä Ypäjäläisiä 
(ja hengellisessä regimentissä 
myös sopivan nöyriä!). Tätä 
”back to roots – takaisin juuril-
le” -työtä on kutsuttu niin Ypä-
jän kunta kuin seurakuntakin 
tekemään. Omasta näkökul-
mastaan käsin.

Toivotan kaikkea hyvää 
maallisen regimentin kielipe-
lillä ja Jumalan siunausta täältä 
hengellisestä käsin kaimalleni 
kunnan johdossa työporukkan-
sa kera, meidän seurakuntam-
me motivoituneelle joukolle ja 
kaikille ypäjäläisille!

Vesa Rasta

Hirwee kiire (& rahat loppu)!

Seurakuntakodin ympäristössä 
oli monenlaista ohjelmaa. Päivä-
kerhossa oli avoimet ovet, jossa 
sai käydä tutustumassa kerhon 
toimintaan. Monet kävivätkin 
ottamassa vähän esituntumaa 
kohta alkavaan kerhoon. Lap-
set saivat myös piirtää katulii-

duilla ja nauttia pomppulinnan 
pompuista. Nuoret saivat pelata 
peliä, jossa piti keksiä kätketty 
Raamatun lause. Seurakuntako-
din kuistilla oli munkkikahvila, 
jossa moni ilahtui tuoreista mun-
keista. Munkkeja riitti sadalle 
herkuttelijalle. Kahvilassa kä-

vikin mukavasti väkeä ja välillä 
saatiin nauttia kanttorin soitosta 
ja kuultiinpa vähän miesten ko-
meaa lauluakin! Kaunista urku-
musiikkia soi kirkossa ypäjäläis-
syntyisen Katri Vesasen urku-
konsertissa. Partiolaisten kanssa 

sai kokeilla tikkupullan paistoa, 
joka monelle olikin aivan uusi 
juttu. Kuusjoen kyläyhdistyksen 
kojusta sai ostaa herkullisia voh-
veleita ja makkaraa! 

Teksti: Hanna Hakala
Kuvat: Helena Niinimaa

Ypäjän Yö seurakuntakodin ympäristössä

Lapset piirtelivät komeita kuvia kerhon oven eteen.

Munkkikahvilasta haettiin makoisia munkkeja.
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Kesällä 2008 me Kuusjoenkul-
malla kasvaneet Kulmalan Eira, 
Jokelan Ritva, Uotilan Helena ja 
Suonpään Leila otimme polku-
pyörät esiin ja ajelimme pitkin 
vanhoja kotikulmia muutaman 
tunnin iltapäivällä. Kirjoittelin 
silloin jutun Ypäjäläiseen, mikä 
julkaistiin maaliskuun 2009 leh-
dessä. 

Elämme vuotta 2013 – ja ke-
vään korvalla alkoi taas pyöräily-
vietti ottaa otettaan. Ritva ja Eira 
olivat kohdanneet ja asiaa laitta-
neet vireille. Pikkuhiljaa saatiin 
porukka koolle ja retkemme al-
koi. Aikataulut saatiin soviteltua 
niin, että perjantaina heinäkuun 
5. päivänä klo 15 kokoonnuim-
me Eiran mökille. Ensin joimme 
lähtökahvit ja söimme maittavaa 
piirakkaa. Samalla arvuuteltiin, 
milloin edellinen kiertoajelum-
me oli.  Olin juuri tarkistanut asi-
an säilyttämästäni Ypäjäläisestä, 
joten totesimme siitä viisi vuotta 
vierähtäneen. 

Alkuun meitä lähtikin tällä 
kertaa vähän eri kokoonpano 
liikkeelle kuin aiemmalla ker-
ralla.  Ritvan 8-vuotias tyttären-
poika Väinö oli innokkaana ha-
lunnut lähteä myös mammojen 
kanssa reissuun, joten meillä oli 
remonttimies mukana. Hän oli 
kyllä sitä mieltä, että meidän pi-
tää itse osata korjata pyörä, jos 
ongelmia tulee matkan varrella!

Starttasimme Eiran pihalta 
koululle päin. Muutaman sanan 
vaihdoimme kouluajoista koulun 
ohi ajaessamme: koulukavereis-
ta, opettajista Ahon Marjatasta 
ja Johannes Kupelasta. Virkeä 
puutavarafirma pitää koulun tie-
noon edelleen elävän näköisenä, 
ja remonttiakin huomaamme 
rakennukseen tehdyn. Väinön 
johdolla sivuutimme myös Hele-
nan sisaren Eliisan emännöimän 
Palasen talon, jonne emme kui-
tenkaan poikenneet häiritsemään 
askareita. Ja taisipa emännällä 
olla syntymäpäiväkin juuri tä-
nään, myöhästyneitä onnitteluja 
ohiajaneilta!

Hurautimme mäen alas Kuus-
joen ylittävälle sillalle ja sen 
jälkeen käännyimme oikealle 
Aallon suuntaan. Nyt olimme 
rohkeita ja pyöräilimme Aallon 
pihaan asti, kukkaistutuksia oli 
pihalla paljon, mutta isäntävä-
ki ei ollut kotosalla. Muisteltiin 
entistä emäntää ja isäntää ja ko-
puttelimme oven takana tava-
taksemme nykyiset asukkaat. 
Tiesimme, että Raimo Aalto on 
talon isäntänä. Hän oli muis-
taaksemme kansakoulussa ylim-
mällä luokalla meidän muiden 
aloitellessa koulunkäyntiämme. 
Harmittelimme, kun emme häntä 
tavanneet. 

Jatkoimme matkaa eteenpäin 
ja silloin meillä oli pieni katkos, 
kun ainoa miespuolinen jäsen 
seurueestamme alkoi voida huo-
nosti. Väinölle tuli niin huono 
olo, että Pekka-pappa Kosken 
puolelta tuli noutamaan pojan 
kotiin.

Me muut sitten jatkoimme tai-
valta ja Väinön kulkupeli jätet-
tiin ladon seinustalle odottamaan 
noutajaa retkemme jälkeen. Lau-
ri Aallon talo on edelleen asuma-
ton, mutta maita viljelee tyttären-
poika Someron puolelta.  Muis-
telin isäni olleen paljon Laurilla 
töissä, milloin rakentamassa 
jotakin ja milloin taas tekemässä 
maatöitä. Ja muistelimme jälleen 
Laurin vihreää Austin Miniä, jol-
la hyväntuulinen, isokokoinen 
mies liikkui aikanaan. 

Viisi vuotta sitten muistim-
me ajaneemme peltotietä, joka 

vei meidät suoraan Aaltosen 
pihaan. Nyt suunnittelimme sa-
maa, vaikka tie oli kovasti hei-
nän vallassa. Emmimme, josko 
punkit hyppäisivät ihollemme, 
mutta lähdimme silti polkemaan 
tietä eteenpäin. Kun pääsimme 
metsän reunaan, mistä tie kääntyi 
aikomaamme suuntaan, totesim-
me sen vesakoituneen mahdot-
tomaksi päästä läpi.  Punkkeja 
uhmaten lähdimmekin suoraan 
metsään vievälle polulle talutel-
len heinikon seassa kulkupele-
jämme. Luulimme tulevamme 
sitä etenemällä nopeasti Ruoko-
suontielle, mutta toisin kävi. Kun 
metsäpolku päättyi, olimmekin 
Ypäjän vanhan kaatopaikan luo-
na. Reitti oli meille kaikille vie-

ras, mutta pian olimme Ruoko-
suontiellä. Heti kääntyessämme 
oikealle katsoimme tienhaaraa, 
jonka päässä oli numerokyltti ja 
jokin rakennus pilkotti puiden 
välissä. Kävimme keskustelua, 
mikä talo siellä on. Asia jäi meil-
tä hiukan epäselväksi, mutta em-
me sinne lähteneet katsomaan. 
Päätimme kysyä joltakulta, kuka 
sinne on rakentanut…

Käännyimme ajamaan kohti 
Paloposkea ja näimme tiellä täy-
sikokoisen mustan kyykäärmeen. 
Silloin vasta tuli mieleen, että 
sandaaleissamme paljain jaloin 
metsässä kulkiessamme oli siellä 
ollut muitakin vaaroja kuin pun-
kit. Puistatti!

Aaltoselle emme tällä kertaa 
poikenneet, mutta Paloposkeen 
ajoimme kurkkimaan, olisiko 
Ilpo kotosalla. Muistelimme, et-
tä viime kerralla käydessämme 
molemmat Ilpon vanhemmat 
olivat vielä olleet elossa. Nyt hä-
nen isänsä on jo nukkunut pois. 
Ihanat keltaiset kukat täyttivät 
Paloposken siistin pihan. Hiljai-
sen oloista… ovi aukesi ja isäntä 
astui ulos ikkunanpesupuuhis-
taan. Vaihdoimme kuulumisia 
ja otimme valokuvia. Ilpo oli 
ihmeissään, kun tulimme vielä 
kaksipyöräisillä emmekä rollaat-
toreilla! Naurua riitti…

Kvartettimme hajosi Ilpon pi-
halla, kun Helenan piti lähteä lu-
nastamaan tilaamiaan mansikoita 
Kärkäisen Istolta. Niinpä Eliisan 
kohta armeijan leipiin lähtevä 
komea poika Juho tuli nouta-
maan tätiänsä pakettiautolla. Sin-
ne meni Hetu pyörineen, ja meitä 
jäi vielä kolme kovaa jäljelle. 
Hyvästelimme Ilpon ja uhkasim-
me vielä joskus poiketa vuosien 
varrella. Muistimme vielä kysyä 
tienhaaraa, josta aikaisemmin oli 
puhetta. ”Sinne on rakennettu 
metsästäjien lahtivaja!”, kertoi 
Ilpo. Kiitos tiedosta, sielläpä on!

Otimme suunnaksi Toivolan 
Matin ja Riitan kotipaikan ja 
saimme taas ihailla ruiskukkien 

määrää läheisellä pellolla. Matti 
ja poikansa Tuukka olivat pihal-
la, Matti klapeja tekemässä. Jät-
tipä hän hommat sikseen ja tuli 
kanssamme tarinoimaan. Kaikki 
oli talossa hyvin, joten jatkoim-
me matkaamme rupatteluhetken 
jälkeen. 

Poikkesimme Häihälän Mai-
jan ja Juhanin oven taakse, mutta 
kukaan ei ilmeisesti ollut kotona. 
Hyppäsimme pyörillemme ja 
polkaisimme eteenpäin. Lähei-
sellä pellolla tapasimme Juhanin, 
jolla oli meille aikaa hukkakau-
rametsästyksen lomassa. Juhani 
kertoi, että luultavasti Maija on 
kotona pitäen oven lukossa, kos-
ka kulmakunnalla on kuljeskellut 
lähiaikoina epämääräisiä autoja, 

joiden matkaan on tarttunut mui-
den omaisuutta. Juhani kehotti 
meitä kääntymään takaisin ja 
kolkuttelemaan heidän ovelleen 
uudelleen, arveli Maijansa keit-
televän meille kahvitkin. Emme 
sitä epäilleet, mutta kuitenkin 
jatkoimme matkaamme, koska 
eväsreppumme kahvipulloineen 
oli vielä korkkaamatta.  

Niinpä ajelimme eteenpäin 
ohi vanhan Pajun, Häihälän, 
Harjulan ja Vieraankiven ja py-
sähdyimme vanhan uimapaikan 
kohdalle. Mietimme siihen kah-
vittelemaan jäämistä, pensaikko 
oli vallannut koko ”kankkulan 
kaivon” ympäristön. Uimakoppi 
oli ränsistynyt edelleen viiden 
vuoden aikana, mutta maton- ja 
autonpesun kieltävä kyltti loisti 
itsepintaisesti selkein tekstein 
nurkalla edelleen. Laitoimme 
pyörät parkkiin ja levitimme 
retkiliinamme alustaksi aivan 
tien päähän. Istuimme liinalle 
ja kaivoimme eväämme esiin. 
Paikka oli aivan loistava tauon 
pitämiseen. Kahvit ja sämpylät 
maistuivat erinomaisilta. Ilta oli 
kaunis ja seura mitä parhainta. 
Harmiteltiin vaan sitä, että Hele-
na oli meidän joutunut jättämään 
mansikoittensa takia. Mietittiin 
myös Väinöä, jolta retki jäi kes-
ken, mutta järkeilimme samalla, 
että tämä olisi ollut liian rankka 
reissu niin pienelle ihmiselle. Pa-
ri autoa ajoi ohitsemme ja kuskit 
taisivat hämmästellä outoa seu-
ruetta tien laidalla.

Vähän siinä taidettiin suun-
nitella jo Ritvan kohta koittavia 
synttärijuhliakin. On aika juhlia, 
kun 20 tulee kolmannen kerran 
täyteen! Ritva sen aloittaa ja me 
muut tulemme perässä vuoden 
välein. Pakko oli muistella ui-
makouluakin siinä istuskellessa. 
Olin juuri matkaan lähtiessäni 
kuullut Hakamäen Paavolta ju-
tun, että yksi silloisista uimaan 
opettelevista oli ollut vähällä 
hukkua tähän prunniin, kun oli 
jäänyt pohjasaveen kiinni suk-

ellusharjoituksessaan. Opetta-
jamme Ahon Marjatta oli hänet 
saanut pelastetuksi ja oppilas voi 
hyvin edelleen.

Keräsimme roskat reppuun ja 
liinan rullalle takakontille, pol-
kaisimme matkaan ohi Mäkelän 
Raimon kodin ja mietimme, mis-
sä Raimo mahtaa olla nykyään. 
Hyviä muistoja oli hänen rus-
keasta Datsunistaan 60-luvulla, 
jolloin me pikkulikatkin häneltä 
kyydin saimme. 

Ohitimme Poutalan” likko-
jen” talon, mikä näytti yksinäi-
seltä kasvillisuuden keskellä. 
Muistelimme näitä likkoja, jot-
ka olivat jo aikuisia lapsuudes-
samme, mutta meillä kaikilla oli 
heistä jonkinlainen muistikuva 
kuitenkin. 

Moision risteyksestä kurva-
simme Raitaselle, missä viime 
reissullammekin kävimme piha-
piiriä syynäämässä. Silloin ihai-
limme ikkunaseinin varustettua 
piharakennusta, oikea ulkoilma-
olohuone se oli ja viihtyisän nä-
köinen. Nytpä meillä tärppäsi ja 
auto pihalla näkyi ensimmäisenä. 
Siitä saattoi jo päätellä, että joku 
oli paikalla. Rappusilla istui iloi-
sen tuntuinen rouva puhumassa 
kännykkään. Vieressä istui mies, 
jonka tunnistimme Eeroksi. Tun-
nistamista auttoi kyllä se, että 
olimme jo matkalla kuulleet hä-
nen isännöivän kotitaloaan kesä-
paikkana. Ihana rouva lopetti he-
ti puhelunsa ja riensi meitä vas-
taan, Kaarinaksi hän esittäytyi ja 

tunsimme heti olevamme terve-
tulleet heidän pihaansa. Eero ei 
meitä tuntenut, joten vihjeiden 
jälkeen hän kyllä yksi kerrallaan 
meidän muisti ja sitten halattiin, 
lujaa ja lämpimästi.

Istuimme heidän vierainaan 
jonkin aikaa ja samalla muistel-
tiin menneitä asioita ja kertoiltiin 
omia elämänpolkujamme tähän 
päivään saakka. Oli hienoa saa-
da kuulla, että heillekin pitkän 
seurustelun ja avioliiton myötä 
oli lapsia ja lapsenlapsia siu-
naantunut. Eerokin oli 60-luvun 
lopulta asti asustellut Helsingis-
sä ja tavannut jo silloin Laihial-
ta kotoisin olevan Kaarinansa. 
Edesmennyt Pekka Rämö oli 
ollut meidän hyvä kaveri ja var-
sinkin Eeron kanssa he viihtyivät 
yhdessä ja soittelivat kitaroitaan. 
Tätä muistelimme ja siinä syntyi 
kuin itsestään hiljainen hetki Pe-
kan muistoksi.

Kello oli jo vierähtänyt lä-
hemmäs iltayhdeksää, joten läh-
dimme matkaan hyvillä mielin 
ja moneen kertaan vielä toiste-
limme, kuinka mukava oli tavata 
iloinen Raitasen pariskunta. Ohi-
timme Toivolan, juteltiin pari sa-
naa Mirjamista, jonka tiesimme 
asuvan Turun suunnalla. Harri 
vaimoineen pitää kotipaikkaa. 

Muistelimme taas, miten pikku-
likkoina pidimme käsityökerhoa 
ja kokoonnuimme välillä Toivo-
lassakin. Värkkäsimme kaikki 
samanlaiset pipot, pidimme tie-
tokilpailuja ym.

Pyöräilimme ohi Poutalan 
Pertin ja Tellervon talon, jota 
ympäröi siisti piha puutarhoi-
neen ja kukkaistutuksineen. 
Pertti onkin kohta viisikymppi-
nen, muistelimme.  Ja asia olikin 
niin, koska seuraavalla viikolla 
hänen kuvansa komeili Forssan 
Lehdessä onniteltavien joukossa. 
Sama iloinen ja poikamainen il-
me on Pertin kasvoilla säilynyt! 
Onnea meiltäkin kovasti näin jäl-
kikäteen!

Viisi vuotta sitten tehdyn pyö-
räretkemme jälkeen on vanha 
Nahi vaihtanut omistajaa, em-
me menneet pihalle tällä kertaa. 
Airi ja Jari ovat kotitilastaan nyt 
luopuneet. Pihapiiri oli kuitenkin 
siisti, asutun näköinen ja rehevä 
kuten aiemminkin. 

Mikolan Railin ja Ollin luo 
emme nyt myöskään poikenneet, 
uusi leikkimökki oli näköjään 
tullut pihalle viime reissumme 
jälkeen, heidän lapsenlapsensa 
Anna sitä kuulemma ahkerasti 
emännöi. Ritvan vanhasta koti-
tilasta kun on kyse, on aina ohi 
mentäessä pakko muistella, kun 
isä-Pentti ajoi Ritvaa saattelevia 
poikia pois viljapellon laidalta.

Poikkeammekin tällä kertaa 
Simolan papan eli Alpertin en-
tiseen pihapiiriin, joka on ollut 

asumattomana useita vuosia. Rit-
van muistot olivat papasta kirk-
kaina mielessä ja niitä hän ker-
toili siinä samalla. Alppi-pappa 
oli jo silloin luonnonmukaisten 
ravinnon ja hoitojen kannattaja 
terveine elämäntapoineen ja kuh-
nekylpyineen. 

Ajelimme ohi vanhan Hän-
nisen, nykyisen Marttilan Pekan 
ja Maijan talon, joka on saanut 
näyttävän sinisen ulkokuoren ja 
terassin. Sitten olikin jo Alangon 
Matin ja Annen perheen koti. 
Vanha päärakennus on edelleen 
pystyssä ja hyvässä maalissa. 
Kello oli jo taas niin paljon, et-
tä emme enää tehneet vierailuja 
pihalle. Ehkä seuraavalla reissul-
lamme ajammekin reitin toisin 
päin, jotta ehdimme jututtamaan 
entisiä naapureitamme tälläkin 
kulmalla. 

Hakamäet, Paavon ja Riitan 
sekä Jannen ja Jonnan perheen 
kodit ovat ojan molemmin puo-
lin vastakkain. Jannen isännöimä 
vanhempi talo oli minulla aika-
naan melkein toinen koti, kun 
siellä lapsena lähes päivittäin 
sain kyläillä. Paavon vanhemmat 
Taimi ja Antti olivat kummini 
ja olivat minulle melko läheisiä. 
Viikonloppuisin oli Hakamäessä 
aikamoinen vilinä, kun Helsin-

gissä asuvat tyttäret tulivat per-
heineen maalle, iloisen naurun 
ja juttelun kuuluminen oli tuttua 
kotiini ojan toiselle puolelle. 
Usein joku hesalaisista poikkesi 
myös meille kyläilemään, myös 
Hakamäen vävyt ja miniät tulivat 
tutuiksi vuosien varrella. Taimin 
reikäleivät ja mattopuut olivat 
arjessani mukana sekä syyske-
sän marjojenpoiminta lukuisista 
pensaista Hakamäen saunapo-
lun varrelta. Kummieni haudalla 
poikkean aina käydessäni Ypäjän 
hautausmaalla. Ritva muistaa 
myös Antin huumorinviljelijänä 
ja ystävällisenä isäntänä, joka 
koulumatkaa taittaville tytöil-
le sanaili meidän olevan tulevia 
missejä! Meistä tuli kuitenkin 
vaan tavallisia tallaajia ilman 
missiuraa ja -mittoja…

Pysähdyimme vielä vanhaan 
kotiini Kelkalle ja kävimme si-
sälläkin katsastamassa. Viime 
pyörämatkallamme isäni oli vie-
lä kotona asumassa, nyt ei ole 
asukasta enää täällä. Viimeisten 
vuosien aikana olemme kaikki 
menettäneet vanhempiamme: 
Eira äitinsä Kertun vuonna 2004, 
Ritva isänsä Pentin 2009, He-
lena isänsä Antin 2010, ja minä 
sekä isäni Timon 2010 että äiti-
ni Hilkan 2012. Muistoissamme 
he elävät, ja olemme onnellisia 
siitä, että saimme pitää heidät 
melko iäkkäiksi. Ja on ihanaa, 
että olemme kaikki tunteneet 
aikoinaan toistemme vanhem-
mat. Myös paljon muita läheisiä 
kulmakuntalaisia on siirtynyt 
taivaallisille vihreille niityille, 
kunnia ja rauha heidänkin muis-
tolleen.

Aluksi oli suunnitelmissa, 
että myös Salon (Eteläkoski) 
Sirpakin olisi lähtenyt kanssam-
me pyöräilemään, mutta hänelle 
tulikin sitten muuta menoa. Sir-
pan isä Tarmokin on juuri viime 
vuonna 2012 nukkunut pois mel-
ko iäkkäänä. Hänet muistamme 
kovana leikinlaskijana, aina oli 
jokin hyvä sanonta kohdallaan 
meille pikkutytöille – ja vähän 
isommillekin.

Kello oli jo yli 21 ja niinpä 
lopettelimme retkeämme, emme 
tällä kertaa jatkaneet enää Sär-
kisiltaan, joten Romut, Rämöt, 
Mero, Siren, Paloposki ja Kuosa 
jäivät nyt kiertämättä. Lähetäm-
me tässä terveisiä näiden ja mui-
den talojen asukkaille, johon em-
me poikenneet. 

Tiedoksi myös, että olemme 
Ritvan kanssa suunnittelemassa 
Kuusjoenkulman ”jengin” ta-
paamista ensi kesäksi. Aikoinaan 
meillä oli tapana tavata joka toi-
nen vuosi Tuottajaintuvalla, mut-
ta jotenkin siitä luovuttiin. Tote-
simme, että on aika elvyttää tuo 
käytäntö. Kesällä uuden Emilia-
ravintolan terassilla Ypäjällä 
tapaamamme Heikki Mero oli 
oikeastaan hän, joka sai meidät 
asiasta innostumaan. Laitamme 
sanaa kiertämään sitten lähempä-
nä, vuonna 2014!

Saatoimme todeta, että ilta oli 
ollut onnistunut. Olimme selvin-
neet pyöräilyurakastamme ilman 
haavereita. Muistoja oli kaiveltu 
ja uusia oli syntynyt. Kiitos teille 
ystävät, oli suurenmoista tavata 
teitä, tapaamisiin

Eira, Helena, Ritva  
ja kirjuri Leila

P.S.  Ritva soitteli reissun jälkeen 
vielä samana iltana, että haki-
essaan Väinön pyörän Aallon 
läheltä, Raimo oli tullut vas-
taan häntä. He olivat vaihta-
neet siinä kuulumisia.

Kun Kuusjoenkulman tytöt taas pyöräilivät

Eira, Ritva, Eero ja Leila Raitasen pihalla.

Eira, Ilpo, Ritva ja Helena Paloposken pihalla.
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Elo-syyskuun vaihteessa Ypä-
jällä kisaavat Suomenratsujen 
Kuninkaalliset: tapahtumaan 
osallistuu yhteensä yli 400 suo-
menhevosta. Seuraavana viikon-
loppuna 5.–8.9. ovat vuorossa 
nuoret este-, kenttä- ja koulu-
ratsut omassa festivaalissaan. 
Kauteen mahtuvat vielä har-
joitusravit lauantaina 28. syys-
kuuta. Hevosopiston oma kisa-
kausi päättyy lokakuun lopulla, 
25.–27.10., jolloin Ypäjällä näh-
dään kouluratsastuksen kaikkien 
ikäluokkien hallimestaruudet ja 
aluejoukkuemestaruudet. 

Yleisöllä on Hevosopiston 
järjestämiin syksyn ratsastus-
kisoihin vapaa pääsy, raveissa 
käsiohjelman ja samalla sisään-
pääsyn hinta on 5 €. 

Syksyn tarjontaa Hevosopis-
tolla kasvattavat myös muut ta-
pahtumajärjestäjät. Starinita Oy 
järjestää ravihevosten huutokau-
pan perjantaina 6. syyskuuta. Al-
kusyksyn tapahtumiin kuuluvat 
myös RCC:n esteratsastuskilpai-
lu 20.–22.9. ja samana viikon-
loppuna lännenratsastuksen SM. 
TEHOn estekisa Ypäjä Horse 
Show on vuorossa 27.–29. syys-
kuuta. 

Nuorten Hevosten 
Festivaali 6.–8.9.

Hevosopiston, Ypäjän Rat-
sastajien, Ratsujalostusliiton ja 
Suomen Hannover-yhdistyksen 

yhteistyössä järjestämän tapah-
tuman lajeina ovat este-, maas-
to- ja kouluratsastus. 

NHF tarjoaa 3–7-vuotiaille 
ratsuille mahdollisuuden kil-
pailla niille sopivissa luokissa 
ja turvallisessa ympäristössä ja 
samalla kohtauspaikan suoma-
laisille kasvattajille, ratsujen 
omistajille ja kouluttajille. Kisan 
yhtenä tarkoituksena on myös 
toimia eräänlaisena mittarina, 
vertailukohtana nuorten hevos-
ten yleisestä tasosta. Kisassa 
nähdään myös kokeneempia he-
vosia: osa luokista on avoimia 
kaikille, ja kouluradalla kisataan 
samalla Hevosopiston GP-sarjan 
osakilpailu. 

Merkittävimpiä luokkia ovat 
este- ja kouluratsastuksessa mm. 
RJL:n 5-vuotisderbyt ja 6-vuo-
tiaiden Breeders’ Prize. Koulu-
radalla ohjelmassa n myös mm. 
7-vuotiaiden Supreme Horse 
Care champion-sarjan finaali. 
Uutuutena nähdään 3–4-vuoti-
aiden Hannover-hevosten kou-
luchampionaatti. Tulevia kent-
tätähtiä nähdään derbykentän 
maastoestekilpailussa, jossa ar-
vioidaan mm. hevosten hyppy-
kykyä ja ratsastettavuutta. 

Tapahtumien tarkemmat ai-
kataulut varmentuvat lähempänä 
kutakin kilpailua ja niistä kerro-
taan kunkin tapahtuman tiedois-
sa Hevosopiston nettisivuilla 
osoitteessa www.hevosopisto.fi.

Syksyn kisakausi jatkuu  
Hevosopistolla vilkkaana 

”Maasta sinä olet tullut ja maak-
si pitää sinun jälleen tuleman.” 
Tuttu lause vaikka toki olemme 
nyt ilojuhlassa. Lause pitää paik-
kansa lähes kaikkien suomalais-
ten kohdalla. Toki se pitää paik-
kansa myös pienen vähemmis-
tön kohdalla. Tarkoitan sitä että 
suurimman osan suomalaisten 
sukujuurista menee maaseudulle 
torppiin ja mäkitupiin, toki myös 
isompiin taloihin ja kartanoihin 
lukuisine työmiehineen. Maasta 
ja toki myös metsistä ja vesistä 
on leipä ja elanto otettu kovalla 
työllä. Tämä koskee myös torp-
pari Karl Matinpoika Levomäen 
jälkeläisiä, joista on valmistunut 
laaja sukukirja. Pidän sitä kult-
tuuritekona, sillä runsaat valoku-
vat antavat oman leimansa kir-
jaan, johon vieraskin mielellään 
tutustuu.

Lukiessani kirjaa löysin pal-
jon tuttuja henkilöitä, joista en 
edes tiennyt että hekin ovat Le-
vomäen sukua. Mukavasti ovat 
levomäkiläiset menestyneet tässä 
maailmassa ja saaneet hyvinkin 
arvostettuja paikkoja yhteiskun-
nassa. Itse olen mielissäni siitä 
että suvun jäsenet olivat monella 
tapaa aktiivisia Ypäjän seurakun-
nan toiminnoissa. Ja aikanaan 
myös Anna ja Matti Levomäen 
talo oli usein kinkerien ja muit-
ten seurakunnallisten ehtoitten 
pitopaikkana. Pihakirkkoperin-
ne taisi alkaa juuri Levomäeltä, 
ainakin ensimmäisiä se oli. Tar-
koitan taloa jossa nyt Heikki ja 
Marja Levomäki asuvat ja isän-
nöivät. Ja piha kirkoissa aina kat-
selin ihastellen Kalle Matinpojan 
aittaa Levomäen pihapiirissä. 
Siinä aitassa on jotakin ajatto-
muutta sukupolvelta toiselle. Ai-
tan hirressä on vuosiluku 1828.

Levomäen suku on varsin ta-
vanomainen suomalainen suku 

siinä mielessä, että luottamus-
henkilöitä herrastuomareineen 
löytyy ja myös siirtolaisiksi 
Amerikkaan on lähdetty. Tänä 
vuonna on kulunut 375 vuotta 
siitä kun laiva saapui Delawaren 
alueelle mukanaan siirtolaisia 
Ruotsista ja Suomesta. Ja pe-
räti 350 000 lähti siirtolaisiksi 
Pohjois-Amerikkaan 1870–1929. 
Ja tietysti suuria joukkoja lähti 
senkin jälkeen. Vahinko vain, 
että nyt alkavat suomenkieliset 
lehdet loppua ja suomen kieli 
todella harventua Amerikassa. 
Torpparien häätämisiä löytyy 
suvun historiasta. Samoin yllät-
täviä kuolemia varsin nuorena 
mutta myös tervaskantoja kuten 
yli satavuotiaaksi elänyt Joose, 
josta hänen lapsenpäästäjänsää 
oli todennut: ”Tämä rääpäle ei 
elä kauaa.” Mutta tulevaisuutta 
on vaikea ennustaa: se on aina 
toisenlainen kuin ihminen kuvit-
telee. Häitä vietettiin lukemat-
tomia myös Levomäen suvussa, 
ja itsellänikin on hauskoja muis-
toja hääjuhlista. Ennen vanhaan 
myös varsin nuorena naitettiin, 
ja vastenmielisesti saattoi joku 
16-vuotias tyttö alistua naapuri-
miehen sänkykumppaniksi. Löy-
tyypä suvusta yli sata maratonia 
juossut teollisuusneuvos Reino 
Uusitalo Pyhtäältä. Hänet muis-
tan hyvin yhtenä osanottajana 
Bostonin satavuotis-maratonilla 
1996, jossa itsekin olin. Tänä 
vuonna Bostonin pommiräjäh-
dykset toivat maratonin koko 
maailman tietoisuuteen. Tämä 
maailman vanhin maraton juos-
taan aina huhtikuun kolmas maa-
nantai. Suvusta löytyy sairaan-
hoitoalan ihmisiä, insinöörejä, 
maisteria, yrittäjiä, opettajia, 
myös iso joukko sotaveteraaneja. 
Myös sodissa kaatuneita sankari-
vainajia löytyy suvusta. Ja tietys-

ti maanviljelijöitä, korkeastikin 
koulutettuja on runsaasti, sillä 
kun on kerran maanviljelijä, sitä 
on sitten elämän loppuun saakka.

Nykyisin Suomessa nuorem-
mat ihmiset eivät tunne suku-
laisiaan, ja jos tuntevat jollakin 
tavalla, niin yhteyksiä ei ole. 
Siksi pidän tärkeänä sukujuhlia, 
joita Levomäen suvulla on ollut 
useita. Niissä yhteisöllisyys vah-
vistuu ja korostuu. On viisaasti 
sanottu, että kuka ei tunne men-
neisyyttä, ei nykyisyyttäkään voi 
ymmärtää. Pidän ajatusta viisaa-
na ja miettimisen arvoisena mo-
neenkin kertaan.

Isäni laajoista suvuista olen 
itse saanut vuoden sisällä usei-
ta kirjoja, jotka vievät ajatukset 
laajalle alueelle Salon seudulle. 
Olen siis vahvasti varsinaissuo-
malainen kun taas Levomäen 
kirjassa kuvataan hienosti myös 
hämäläiset piirteet. Ypäjänkylän 
historiaa tulee Levomäen suku-
kirjassa esille sopivasti ja vuon-
na 1876 rautatien valmistumi-
nen merkitsi kylän kehityksessä 
suurta muutosta. Itse olen hyvin 
laiskasti tutkinut sukua ja olen 
iloinen, että nyt olen niitä saanut 
ja löytänyt Salosta uusia sukulai-
sia.

 Levomäen sukukirja antaa 
monipuolisen kuvan kymmenis-
tä ja sadoista ihmisistä vuosien 
aikana. Se on tyypillinen suo-
malainen suku monipuolisine 
elämänkohtaloineen. Joka tapa-
uksessa sukukirja on peruslähde 
hänelle, joka haluaa vaikkapa 
sadan vuoden päästä tehdä uuden 
sukukirjan aivan toisenlaisessa 
maailmassa missä nyt olemme. 
Sanoisin että 1950-luvun jälki-
puolisko on ollut kulta- aikaa ja 
vielä pitkälti 2000-luvulle. Tu-
levaisuudessa voidaan joutua 
elämään niukempaa aikaa: toi-

vottavasti ei kuitenkaan aikaa, 
jollaista olivat sotavuodet ja sen 
jälkeinen uudisrakennustyö, jol-
loin oli kaikesta pulaa, paitsi ei 
työstä ja lapsimäärästä.

Erikoisuuksia löytyy jokai-
sesta suvusta. Niin myös Levo-
mäeltä. Eräs sukuhaara on So-
merolla vaikuttava Kolatun väki. 
Erikoinen nimi, joka minulle tuli 
eteen vuonna 2010 jolloin vielä 
lääninrovastina sain olla mukana 
Someron piispantarkastuksessa. 
Yhtenä ohjelmanumerona oli 
käynti Pitkäjärven puolessa, vai 
oliko Vilukselaa, Kolatun juus-
tolassa. Outi Kolattu on siellä 
emäntänä. Muistan isännän esit-
telyn juustoista sekä maistiai-
sista, joita saimme nauttia. On 
erinomainen asia että nykyisin 
maaseudulla osataan ja rohjetaan 
erikoistua tietyille aloille. Juus-
tola on yksi hyvä esimerkki.

Toinen hyvä erikoistumisen 
ala on Ypäjän Paperi, jonka ai-
kanaan Paavo ja Aune Uusitalo 
perustivat Mannisiin. Tulipalo 
ei lannistanut toimintaa vaan sitä 
jatkettiin entistä laajemmin Pa-
likkalan vanhalla koululla. Van-
ha sanonta kuuluu, että eteenpäin 
elävän mieli, taaksepäin takene-
van kieli. Levomäen laajassa su-
vussa on aina pyritty eteenpäin. 
Valtava määrä nimiä on aakkos-
järjestyksessä kirjan lopussa: 
satoja etunimiä ja kymmenittäin 
erilaisia sukunimiä. Ihmettelin 
aluksi, että yhtään Risto-nimeä 
en huomannut, mutta tarkistin 
asiaa, ja löytyihän niitä neljä 
viisi kappaletta. Vävyjä ja lap-
siakin: Risto Alanko, Risto Ha-
kala, Risto Ilmanen, Risto Rai-
kaa, Risto Tamminen. Kyllä niitä 
kaimojakin löytyy joka suvusta. 
Toivotan siunausta kaikille Le-
vomäen suvun ihmisille.

Risto Ahti

Levomäen sukujuhla 16.6.2013

Vs. vanhus -ja vammaistyön johtaja Hanna Hutka-Ojanen sekä 
kilpasarjan mölkkymestarit vuonna 2013, Mattti Niinimaa ja Mirjami 
Kaunela.

Mölkkykisat pidettiin 7.8.2013 
palvelukeskuksen pihapiiris-
sä. Tänä vuonna kilpailijoita 
oli yhteensä 33.  Kilpasarjassa 
naistensarjan mölkkymestari 
vuonna 2013 on Mirjami Kau-
nela ja miestensarjassa Matti 
Niinimaa. Palvelukeskuksen 
asukkaat pelasivat kahdessa eri 
sarjassa, joissa voittajia olivat 
Pekka Häihälä ja Juhani Järvi-
nen. Kilpailun jälkeen kaikki 
pelaajat ja kannustamassa ol-
leet saivat nauttia grillimak-
karasta ja virvokkeista. Kiitos 
kaikille osallistuneille!

Tauno Sillanpää, Pekka Häihälä, Saimi Kaijalainen ja Hanna Hutka-
Ojanen.

Juhani Järvinen, Aino Lammela ja Olavi Nummelin.

Ikäihmisten mölkkymestaruudet ratkottiin 
Ypäjän palvelukeskuksessa

Lämpöinen kesä näyttää jatku-
van edelleen. Takana on mukava 
kesä kaikin puolin. Viikonvaih-
teen Pertun päivä oli onnistunut 
ja odottaa ilman muuta jatkoa. 
Tein havainnon, että väkeä oli-
si mahtunut enemmänkin. Itse 
olin lauantaipäivän rompetorilla 
ja katsoimme Leppäsen Keijon 
kanssa vähän päältä, että jonkin-
lainen järjestys alueella säilyisi 
myyjien sisääntulovaiheessa. 
Ohjelman tiivistämistä edelleen 
pitää miettiä, samoin torin alka-
misaikaa, vaikka jo aamukym-
meneltä. Alueen tiivistäminen 
torin ympäristöön oli mielestäni 
hyvä idea. Perjantain kirjastota-
pahtumaa on varmaankin vaikea 
sovittaa lauantaille, mutta jolla-
kin tavalla yleisön määrä olisi 
hyvä keskittää samaan aikaan ja 
paikkaankin. Lauantain ohjelma 
jäi itseltäni liian vähälle seu-
rannalle, sillä olimme perheen 
kanssa perustaneet myyntipai-
kan rompetorille, jossa oli myös 
kirjaston poistomyyntiä, muu-
tama yhdistys ja parikymmentä 
yksityistä myyjää. Rompetori toi 
hyvän lisän tapahtumaan ja saa-
nee isomman roolin ensi vuon-
na, mutta kaipaa tietenkin uusia 
ideoita. Samoin koko Pertun 
päivä kaipaa päivitystä. Mainos-
taminen pitää aloittaa ajoissa, 
sillä riittävä tiedon välittäminen 
on vaikeimpia haasteita, ainakin 
pienen kunnan vähäisillä mää-
rärahoilla. Forssan Lehdelle ja 
Loimaan Lehdelle suuri kiitos 
myönteisestä suhtautumisesta 
pikkukunnan kulttuuritapahtu-
maan.

Caissaniemen sunnuntaita-
pahtumassa ei liioin tungosta 
ollut. Paikalla oli kuitenkin yli 
kolmekymmentä kesäpäivän 

viettäjää. Vietin kivan kesäisen 
päivän tuttujen ihmisten kanssa. 
Sää suosi ja se osaltaan täydensi 
alueen korvaamattomuutta.

Hyvinvointikuntayhtymän 
perustaminen puhuttaa seudul-
la. Uusi kuntayhtymä tehdään 
ja seudun muissa kunnissa on 
tehty jo kiirehtiviä päätöksiä. 
Varmaan meidänkin päättäjät 
tekevät samansuuntaisia päätök-
siä. Valtakunnan tasolla painos-
tetaan tekemään suuria yksiköitä 
tarkoituksena tehdä suurkuntia. 
Kuntayhtymä on kuitenkin aina 
demokraattisempi vaihtoehto 
kuntaliitosten taikka isäntäkun-
tamallin rinnalla.

Sitä olisi toivonut, että oli-
si ollut enemmän aikaa suurten 
asioiden valmistelussa. Ilmassa 
oleva epävarmuus on saatava 
hälvenemään niin päättäjien 
kuin henkilökunnankin ja kunta-
laistenkin kohdalta.

Monia neuvotteluja on käyty 
ja haettu yhteisymmärrystä so-
siaalitoimen jatkohoidosta. Me 
olemme painottaneet paikallisten 
palvelujen pysyvyyttä. Samalla 
olemme pyrkineet rakentamaan 
hallintomallia siten, että siitä 
löytyy todellisia elementtejä itse-
näisten kuntien yhteistyöstä.

Uskon, että aurinko paistaa 
tälläkin sektorilla ja pääsem-
me rakentavaan yhteistyöhön 
naapurikuntien kanssa. Toivon, 
että valmistelukauden aikana 
Somero ja Loimaa löytävät yh-
teistyösuunnan tänne Lounais-
Hämeeseen. Siten me saamme 
todellisen vastavoiman suurten 
kaupunkien välimaastossa.

Mukavaa syksyä Ypäjäläisen 
lukijoille!

Markku Leppälahti

Nurkkakuntalainen

TURVATAAN PERUSTURVA
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Emme voi kuin päästää tus-
kastuneen huokauksen. Miksi? 
Miksi? Miksi te nuoret olette 
sotkeneet lasten leikkikentän 
järkyttävään kuntoon? Las-
ten leikkipaikan, jossa heidän 
kuuluisi saada pitää hauskaa il-
man, että he satuttavat jalkansa 
lasinsiruihin tai joutuvat näke-
mään seiniin piirrettyjä törkei-
tä kuvia?

Leikkikenttä on suunnattu 
pääosin alle kouluikäisille lap-
sille, mutta harva se ilta siellä 
nähdään nuoria hajottamassa 
ja sotkemassa paikkoja. Se ei 
ole oikein ja sen on loputtava. 
Pienet lapset saattavat myös 
pelätä ES-tölkit kädessään is-
tuskelevia nuoria, eikä lasten 
vanhempienkaan ole mukava 
joutua ensitöikseen siivoamaan 
paikkoja, kun lapsensa leikki-
kentälle tuovat.

On myös nuorten vanhem-
pien tehtävä huolehtia, että 
he tietävät, missä nuorensa 
liikkuu vapaa-aikana. Kukaan 
tuskin haluaa soittoa kotiinsa 
nuorensa ilkivallasta. Seinien 
sotkeminen ja julkisten paik-
kojen hajottaminen on rikos.

Eikö nuorilla tätä nykyä ole 
muuta tekemistä, kuin leikki-
kentän terrorisoiminen? On to-
ki totta, että Ypäjällä voisi olla 
enemmän nuorille suunnattuja 
aktiviteetteja, mutta muuta te-
kemistä löytyy varmasti ilman 
ilkivaltaakin. Terveitä tapo-
ja viettää vapaa-aikaa tuskin 
tarvitsee luetella, mutta kuten 
kaikki varmasti tietävät, on 
olemassa nuoria, jotka käyttä-
vät vapaa-aikansa liikuntaan, 
musiikkiin tai ns. normaaliin 
yhdessäoloon kavereidensa 
kanssa. Sen sijaan joidenkin 

vapaa-aika kuluu erilaisissa 
merkeissä. Roskaamista, spra-
yaamista, tupakointia ja paik-
kojen hajottamista. Mitä seu-
raavaksi ja mikä avuksi?

Viisastukaa siis hyvät nuo-
ret! Löydätte varmasti muita 
paikkoja kavereidenne tapaa-

miseen, kuin nyt jo (melko 
suuresti teidän takianne) huo-
nokuntoisen leikkikentän. Pi-
detään siis lasten leikkikenttä 
hyväkuntoisena ja turvallisena! 

Karita Pakarinen ja  
Samuli Ratas, Ypäjän NuVa

Järki päähän hyvät nuoret!

Asiaton oleskelu on jättänyt jälkensä Ypäjän leikkikentälle. 

Kanta-Hämeen 
poliisilaitos

Turvallisuusnurkka
Mökkivarkaan viisiottelu
Hyvät lukijat seuraatte Tosi-
TV -esitystä ”Mökkivarkaan 
viisiottelusta”, ottelija Benja-
min Perä-Häpeä on juuri aloit-
tamassa ottelu-urakkansa.
Uinti.
Benjamin saapuu toivorik-
kaana, voimansa tunnossa, 
kauniin hämäläisen järven 
rannalle, jossa uintiosuus on 
edessä. Voitonhimoisin silmin 
hän katsoo ensimmäistä suo-
rituspaikkaa. Öiden viileys on 
kylmentänyt veden. Ei uskalla 
Benjami uida, kun pelkää kan-
gistumista. ”Lavastajan muna-
us”, sanoo näytelmän ohjaaja. 
Benjamin pääseekin lahden 
ylitse ihokkaankaan kastumat-
ta, sillä hän löysi lukitsematto-
man soutuveneen. Uintiosuus 
hylätään luvattoman välineen 
käytöstä, ei uintia saa soutaen 
suorittaa, vain käsipohja olisi 
sallittu – puupäät saa kellua.  
Menestymis- ja saalistusvietti 
saa Benjamin kuitenkin jatka-
maan ottelua.
Miekkailu.
Benjamin kaivaa povestaan 
ruuvimeisselin, jolla ryhtyy 
miekkailemaan mökin ulko-
ovea auki. Mökin ovi on kui-
tenkin takalukossa ja muuten-
kin murtosuojattu kunnolla, 
eikä edes toiseksi astaloksi 
mukaan otettu sorkkarautakal-
pa avaa ovea, joten hylkyyn 
menee myös miekkailuosuus. 
Tulisieluinen urheilijamme 
päästelee ilmoille sanansäilää 
ja kiivastuksissaan heittää ki-
vellä ikkunan rikki ja ryömii 
sisään mökkiin.
Ammunta.
Tarkoitus olisi ammuskellakin, 
kuten lajin luonteeseen kuuluu. 
Mutta… Tästä mökistä aseet 
onkin viety kotiin asekaapin 
kätköihin. Ei tule Linnosvuon 
kaltaisia onnistumisen rie-
muvoittoja ammunnastakaan, 
pisteet jäävät alle euroviisupis-
teidenkin. Eikä mökistä löydy 

muutakaan arvokasta palkin-
noksi, sillä nekin omistaja on 
korjannut parempaan talteen. 
Onkin siirryttävä seuraavaan 
lajiin, sillä kiireellisen vauras-
tumisen tarve sitä vaatii.
Maastojuoksu.
Maastojuoksun lähtölaukauk-
sen kajauttaa ilmoille mökis-
sä olevat hälytinlaitteet, jotka 
myös ilmoittavat omistajalle 
mökissä olevan kutsumatto-
mia vieraita. Omistaja soittaa 
poliisille ja maastojuoksu voi 
alkaa. Benjamilla on Gunder-
sen-järjestelmän mukaisesti 
etumatkaa, mutta takaa-ajavien 
poliisien kunnonajoitus on täy-
dellinen. Benjamin kirmailua 
kestää vain tovin, kun poliisit 
juoksevat miehen kiinni. Ben-
jamille tuloksena hopea, hä-
peä ja tuomio. Kaiken lisäksi 
Benjamin kärähtää dopingista, 
sillä veressä on kemiallisia ta-
junnanlaajentajia, muttei plas-
manlaajentajia.
Kilpailu on päättynyt Benja-
min tappioon. Jaa, että mihinkä 
unohtui ratsastus. Ei se unoh-
tunut, sillä Benjamin nappasi 
mökiltä lähtiessään mukaansa 
isoisän pojanpojalleen käsin-
veistämän puuhevosen. Maas-
tojuoksun alkaessa Benjamin 
hylkäsi keinuhevosen liiterin 
taakse, josta poliisit palauttivat 
sen mökille. Pojanpoika saa 
kesäillan auringonlaskua kat-
sellessaan keinutella terassilla 
ja leikkiä lännen nopeinta she-
riffiä tähti rinnassaan.
Sheriffiin ohjeet: murtosuo-
jaukset kuntoon, arvotavarat 
turvalliseen säilöön, aseet ko-
tiin asekaappeihin ja hälyttimet 
kruunaa kaiken. Näin turva-
taan nautinnollinen mökkei-
ly luonnonhelmassa. Syksyn 
pimeys saa Benjamin kaltaiset 
ketaleet liikkeelle, joten syytä 
on varautua.

Ilkka Iivari 
komisario

Kanta-Hämeen poliisilaitos

Wäärin käsityksiä

Ypäjästä tuli Ypäjä vuonna 
1892, jolloin siihenastinen 
Perttulan kunta muutti nimensä 
rautatieaseman mukaan Ypä-
jäksi. Tämän lehden ilmesty-
essä on Pertun Päivät / Ypäjän 
yö jo taputeltu. Säätietojen 
mukaan sää oli melko sopiva. 
Vanhan kansan Foreca kun 
kertoi, että jos Pertun Päivänä 
sataa niin sataa 9 viikkoa sol-
kenaan. Pitkän ajan sääennuste 
näyttää, että sateista ei ole siis 
pelkoa. Eli mikä päivä Pärttyli-
nä, sitä sää syksynä.

Pertun päivät ovat vuosit-
tain Pertun nimipäivänä, siis 
24.8. Perttu-nimisiä miehiä 
oli Suomessa vuoden 2009 
loppuun mennessä 3083 kap-
paletta. Perttu nimi on muun-
neltu nimistä Perttuli, Pertteli 
ja Pärttyli. Ypäjän kanttorina 
toimi takavuosina Pärttyli Pen-
nanen. Opetti meillekin laulua 
yhteis koulussa. Kokeissa jos-

tain kumman syystä useimmil-
la meistä oli kaamea kurkkuki-
pu. Mikä kulmakunta sitten on 
ominut Pertun tapahtumiensa 
nimeksi? Ainakin Pertunmaal-
la vietetään Pertun päiviä 29.7. 
Pertun päiviä vietetään myös 
Perttelissä. Vihdissä on Pertun 
päivän pidot. Olen antanut it-
seni huhuna kuulla, että tänä 
vuonna ei Pertun päivänä va-
littaisi Perttua ja Kerttua. Jos 
näin ei tapahtunut, niin olen 
hyvin vihainen. Viime vuonna 
kunnian sai ryhmä, Ypäjänky-
län perinnepiiri. Maurits Hie-
tamäki oli Perttu. Miksikö ei 
tätä hyvää perinnettä voisi jat-
kaa? Joku Virtasen Pekka olisi 
Perttuna hyvä valinta. Hän on 
kuuluisan Ypäjän Musiikkite-
atterin henki ja elämä.

Jäämme intomielellä odot-
tamaan ”muuumilaakson” ensi 
vuoden Pertun päiviä.

Keijo Wääri

Äpyjällä jypää, Ypäjän yössä

Kuvasatoa Pertun päiviltä ja Ypäjän Yöstä

Kunnanjohtaja Vesa Ketola avasi vuoden 2013  Ypäjän Yön.  

Forssalainen KK-Duo 
Ypäjän Yön estradilla. 

Pertunpäivän torielämä oli varsin värikästä.

Teatteri Rollon ikäihmiset tekivät iloksemme 
”Hukkareissun” Ypäjän Yöhön.
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TYTöT:

2009 synt. ja nuoremmat 40 
m: 1. Siiri Paloposki 11,85, 2. 
Martta Peuhkuri 11,90, 3. Minja 
Kaunisharju 12,39, Inka Jaak-
kola 12,70, Venla Hakamäki 
12,80, Mimosa Lindstedt 14,49, 
Ellen Sivula 13,13, Kaisa Pouta-
la 14,07, Iida Tamminen 14,53, 
Pipsa Palm 14,73, Lilli Sand-
backa 15,80, Senna Kaunela 
16,03, Katariina Rämö 17,57, 
Ella Tamminen 18,08, Eeva Pa-
loposki 21,03, Stella Reittonen 
21,10, Viivi Närvänen 27,07, 
Alina Hollo 32,70, Netta Jussila 
37,40, Sanni Jussila 37,54, Em-
mi Reittonen 47,90, Peppi Sal-
minen 48,90, Karoliina Rämö 
1.03.01, Jasna Viitanen 1.15.00.

2008 – 2007 synt. 40 m: 1. Lilli 
Reittonen 8,04, 2. Helmi Heik-
kilä 9,40, 3. Jessi Niemi 9,44, 
Emmi Mäkitalo 9,53, Sanni 
Mäenpää 9,72, Melani Korbe-
lainen 10,02, Venla Reittonen 
10,18, Emilia Lähdemäki 10,29, 
Emilia Männikkö 10,60, Saga 
Sivula 10,80, Camilla Ruusiala 
10,80, Josefiina Ruusiala 10,80, 
Sohvi Kaven 10,90, Alisa Alan-
ko 11,06, Hulda Heikkilä 11,11, 
Milana Viljanen 11,72, Helmi 
Moisander 12,20.

2008 – 2007 synt. pallonheit-
to: 1. Helmi Heikkilä 14,50, 2. 
Lilli Reittonen 10,13, 3. Sanni 
Mäenpää 9,35, Emmi Mäkitalo 
7,84, Venla Reittonen 7,00, Ali-
sa Alanko 5,96, Emilia Männik-
kö 5,93, Helmi Moisander 5,84, 
Emilia Lähdemäki 5,79, Sohvi 
Kaven 5,76, Camilla Ruusiala 
5,37, Jessi Niemi 5,37, Melani 
Korbelainen 5,26, Saga Sivula 
4,50, Milla Kähkönen 3,07, Jo-
sefiina Ruusiala 5,21.

2006 – 2005 synt. 60 m: 1. 
Veera Vuorentausta 10,63 2. 
Elli-Noora Lähdemäki 11,75, 
3. Laura Touru 12,12, Kerttu 
Poutala 12,52, Hilma Heikkilä 
12,67, Nella Niemi 12,90, Ronja 
Kaunisharju 13.11, Roosa Laine 
13,34, Aino Siren 13,81, Aino 
Mäkilä 13,86, Nella Reittonen 
13,98, Joanna Salmi 14,08, Ruut 
Järvelä 14,53, Aura Löfstedt 
14,93, Venla Huttunen 15,42, 
Eveliina Rämö 15,42.

2006 – 2005 synt. pituushyppy: 
1. Veera Vuorentausta 2,90, 2. 
Laura Touru 2,57, 3. Elli-Noora 
Lähdemäki 2,55, Roosa Laine 
2,40, Ronja Kaunisharju 2,30, 
Hilma Heikkilä 2,28, Joanna 
Salmi 2,23, Kerttu Poutala 2,10, 
Aino Mäkilä 2,10, Nella Reitto-
nen 2,07, Aino Siren 2,00, Nella 
Niemi 1,88, Ruut Järvelä 1,84, 
Aura Löfstedt 1,75, Eveliina Rä-
mö 1,69, Venla Huttunen 1,60.

2004 – 2003 synt. 60 m: 1. Lin-
nea Levomäki 10,38, 2. Heta 
Mäenpää 10,40, 3. Noora Ha-
kamäki 10,66, Simone Lehti-
nen 11,42, Sikuriina Karisukki 
11,49, Milla Hirsikangas 11,54, 
Aurora Laaksonen 14,59, Laura 
Kankaanpää 12,01, Matilda Hol-
lo 12,25, Iida Vastamäki 12,47, 
Ilona Garatea 12,70, Nelli Moi-
sander 13,75, Marion Korbelai-
nen 13,82.

2004 – 2003 synt. pituushyp-
py: 1. Linnea Levomäki 3,45, 2. 
Noora Hakamäki 3,21, 3. Laura 
Kankaanpää 3,04, Sikuriina Ka-
risukki 3,01, Simone Lehtinen 
2,75, Heta Mäenpää 2,75, Ma-
rion Korbelainen 2,39, Matil-
da Hollo 2,26, Iida Vastamäki 
2,22, Ilona Garatea 2,14, Aurora 
Laaksonen 1,89.

2002 – 2001 synt. 100 m: 1. 
Saara Suonpää 15,91, 2. Milla 
Niemi 17,70, 3. Anni Vastamäki 
18,47, Sini Mäenpää 19,36, Hel-
mi Tenkanen 21,13.
2002 – 2001 synt. pituushyppy: 
1. Saara Suonpää 3,99, 2. Riikka 
Vuorentausta 3,64, 3. Milla Nie-
mi 3,34, Anni Vastamäki 3,00, 
Sini Mäenpää 2,74, Fanny Paija 
2,71, Helmi Tenkanen 2,26.

PojAT:
2009 synt. ja nuoremmat 40 
m: 1. Verne Jaakkola 12,10, 2. 
Niklas Ruusiala 12,12, 3. Jere 
Siren 12,43, Peetu Koski 12,52, 
Tapio Vuorentausta 12,64, Sau-
li Kaven 13,69, Eeli Reittonen 
13,70, Daniel Rautio 15,25, Eeli 
Nykänen 16,20, Santeri Palo-
poski 17,13, Lauri Hakamäki 
21,40, Onni Nykänen 22,12, 
Kuutti Jaakkola 29,50, Eevert-
ti Luoto 32,40, Fedje Jaakkola 
36,24, Mikko Kankare 41,43.
2008 – 2007 synt. 40 m: 1. Tuo-
mas Tamminen 9,19, 2. Erkka 
Reunanen 9,37, 3. Marlon Ranta 
9,40, Miska Reunanen 9,44, Jus-
tus Kilpinen 9,50, Justus Laine 
10,00, Veikko Peuhkuri 10,37, 
Nikolai Frolov 10,53, Eemeli 
Palovaara 10,54, Bruno Reitto-
nen 11,00, Aaro Löfstedt 11,10, 
Väinö Paloposki 11,55, Sante-
ri Rämö 11,90, Tiitus Kilpinen 
11,90, Miikka Niinimaa 11,90, 
Nuutti Viljanen 12,18, Akseli 
Hollo 13,45.
2008 – 2007 synt. pallonheit-
to: 1. Miska Reunanen 10,38, 2. 
Justus Kilpinen 10,20, 3. Justus 
Laine 9,18, Eemeli Palovaara 
9,10, Marlon Ranta 8,23, Väinö 
Paloposki 8,02, Veikko Peuh-
kuri 7,90, Nikolai Frolov 7,36, 

Santeri Rämö 6,45, Sauli Kaven 
6,37, Tiitus Kilpinen 6,01, Aaro 
Löfstedt 5,81, Miikka Niinimaa 
5,80, Bruno Reittonen 5,46, 
Nuutti Viljanen 4,97, Vili Palm 
4,95, Erkka Reunanen 4,73, Ak-
seli Hollo 4,30.
2006 – 2005 synt. 60 m: 1. San-
teri Heikkilä 9,89, 2. Manu Mä-
enpää 10,72, 3. Miro Lindstedt 
11,29, Konsta Vastamäki 11,71, 
Konsta Sivula 12,25, Eelis Män-
nikkö 12,29, Jalo Garatea 12,30, 
Juho Touru 12,76, Oskari Virta-
nen 12,77, Joni Lindholm 12,87, 
Miska Salminen 12,92, Atte Vil-
honen 13,45, Adrian Kankare 
13,46.
2006 – 2005 synt. pituushyp-
py: 1. Santeri Heikkilä 3,16, 2. 
Manu Mäenpää 2,78, 3. Konsta 
Vastamäki 2,61, Kasperi Sivula 
2,55, Juho Touru 2,40, Kons-
ta Sivula 2,20, Oskari Virtanen 
2,20, Joni Lindholm 2,13, Jalo 
Garatea 2,00, Miska Salminen 
1,95, Atte Vilhonen, 1,95 Antti 
Paloposki 1,67.
2004 – 2003 synt. 60 m: 1. Jiri 
Hirvonen 10,47, 2. Onni Siren 
11,09, 3. Ilkka Heikkilä 11,53, 
Jesse Vastamäki 11,57, Jyry 
Heikkilä 14,20. 
2004 – 2003 synt. pituushyppy: 
1. Pawel Krawczik 3,25, 2. Onni 
Siren 3,10, Jiri Hirvonen 3,10, 3. 
Ilkka Heikkilä 2,75, Jesse Vasta-
mäki 2,55, Jyry Heikkilä 2,15.
2002 – 2001 synt. 100 m: 1. 
Kim Mäkitalo 16,88, 2. Her-
manni Heikkilä 17,34, 3. Pawel 
Krawczik 17,36, Aleksanteri 
Laaksonen 19,08.
2002 – 2001 synt. pituushyp-
py:  1. Kim Mäkitalo 3,58, 2. 
Hermanni Heikkilä 3,33, 3. 
Aleksanteri Laaksonen 3,10.

HIPPO-yleisurheilukilpailujen tulokset 16.8.2013

Kesäkokous pidettiin ampuma-
radalla 18.8.2013 klo 12.00. Ko-
kouksen puheenjohtajana toimi 
Hannu Saarikoski ja sihteerinä 
Helga Tuura. Paikalla oli 31 seu-
ran jäsentä. Päätettiin mm. seu-
raavista asioista:
Metsästystä saa harjoittaa lain 
puitteissa seuraavin rajoituksin:
–  Jouluaattona ja joulupäivänä on 

kaikki metsästys kielletty. 
–  Metso, naarasteeri peltopyy, 

kauris sekä villisika rauhoite-
taan.

–  Urosteeri lain puitteissa seuraa-
vin rajoituksin: 1 (yksi) kpl / 
metsästäjä / metsästyskausi. 

–  Metsäjänis lain puitteissa, kui-
tenkin seuraavin rajoituksin: 
metsästystä saa harjoittaa Loi-
mijoen pohjoispuolella; saalis-
kiintiö on 1 (yksi) kpl / metsäs-
täjä / metsästys kausi.

Koealueet: ajokokeiden ja hauk-
kukokeiden ajaksi myönnetään 
tarvittavat alueet.
Vierasmaksut: vieras 10 €, peu-
rapassi 20 € neljältä perättäiseltä 
vuorokaudelta. Jäsenellä saa olla 
kolme vierasta metsästyskaudel-
la. Pienpetokampanjan arvonnas-
sa onnetar suosi Raimo Alkkia, 
Jani Nurmista ja Sauli Salmea.
Metsästysalueilla liikuttaessa 
on noudatettava hyviä tapoja. 
Viljapeltoja ei sotketa eikä ajeta 
pehmeillä peltoteillä.  Roskia ei 
myöskään jätetä maastoon. Ky-
sytään maanomistajalta lupa, jos 
esim. saalis on mennyt ladon alle 
tai muuhun vastaavaan paikkaan, 
saako sen mennä hakemaan. Seu-
ran petoyhdysmies on Janne Ha-
kamäki. Hänelle ilmoitus petoha-
vainnoista puh. 0400 770 672.

Sihteeri

Ypäjän Riistamiehet ry

Vaikka omasta persoonasta pu-
huminen näin lehdessä on it-
sensä paljastamista, niin teen 
sen kuitenkin. En tarkoita tehdä 
Räikkösiä. Tai voihan sitä vi-
lauttaa vaikka vaimolle, jos sillä 
sattuu olemaan lasit silmillä ja 
mieluusti suurennuslasit.

Ja oikea totuus ihan vaan sen-
kin takia, että koska tiedetään tä-
män maalariveljeskunnan olevan 
vähän niinkuin Ojoisten martta-
kerho. Kaikki tietävät tai ainakin 
varmasti ovat tietävinään ja var-
moja tiedoistaan.

Mitäs sille mahtaa kuulua? 
Olen kuullut, että huonosti me-
nee, vaikka Mersulla päästelee 
menemään ja krusifiksi kilkut-
taa aataminomenaa. Sano minun 
sanoneen, että kulissia kaikki. 
Pelkkää kulissia. Tai sitten tiäks 
sää se. Se nääs rehvakas keno-
veena rohmu? Kuuluu silläkin 
menneen persielleen koko kesän 
urakat. Voi että mää nautin. Ihan 
oikein sille urakoiden hintatalla-
rille. Ja sit silläkin on kuulemma 
sitä ja tolla tota jne. Ei maar, 
ryystetään taas niin kerron yh-
den tosi muikeen salaisuuden 
siittä yhrestä nääs.

Piiri pieni pyörii. Ainakin 
täällä Helsinkighetossa urakoit-
sijat ovat kuin centraalisantrat 
muinoin.

Ajattelin repiä sieluraato-
ni hajalle ja katkaista huhuilta 
siivet. Yrittäjien keskuudes-
sa huhut yleensä leviävät kuin 
AIDS Viipurissa. Olkoon tämä 
nyt vaikka sairaskertomus ja ai-
noa oikea totuus, ettei samalla 
alalla toimivien urakoitsijoiden 
tarvitse hukata aikaansa tasku-
käkättimien käyttöön arvuuttelu-
mielessä. Olkoon se myös opiksi 
muille. Siis henkilö kohtainen 
korvienvälityhjennys seuraavas-
sa. Sellainen hieno sana, lon-
tooksi burnout ja kansankielellä 
pöörnautti on viime vuosina tul-
lut muotiin. Ainakin minun reak-
tioni taudista oli ennen hyvinkin 
alentava, koska olin vakuuttunut 
sen olevan velmuilua, laiskuut-
ta ja aiheetonta sairasloman 
kinuamista. Terveet ukonkääk-
känät vetävät puoskaria nenästä 
ja jäävät sohville makoilemaan 
kattoon syljeksien ja tuhnuja 
tujautellen. Laiskuutta siis luu-
len. Älä tule lähelle. Mulla on 
se pöörnautti, ettei tartu. Polla 
tilttaa, ahdistaa niin että oikein 
ahdistaa. Nukkumatti on antanut 
loparit. Läski ei maistu. Keskit-
tymiskyky on keskeytynyt. Lu-
kea osaan vielä, mutta luettua en 
ymmärrä, saati että jaksaisin pa-
ria riviä enempää. Jallu nyt juuri 
menee kun siinä on kuvia. Autoa 
en pysty ajamaan, kun ei muista 
minne piti mennä. Olen totaa-
lisesti pelistä pois. Knock out: 

paha on myös, että klunssikin 
huilaa, eli pendix ei ota päälle. 
Siinä muutamia päällimmäisiä 
oireita. Oireita, joita ennen niin 
syvästi halveksin. Nyt olen sata 
väärässä.

Ei edes tohtorisetäkään tiedä 
kaikkia oireita ja lääkkeitähän ei 
ole keksitty. Ainoa on kuulemma 
totaalinen lepo ja pitkä sellainen. 
Ei auta Koskisen korvalääke tai 
aspiriini. Olet henkisesti vainaa. 
Ainoa lääke on mauseri. Niin ai-
nakin minusta tuntui. Ehkä kaik-
kein pirullisinta on, että tauti hii-
pii hitaasti. Kurkkii kuin tonttu 
ikkunan takaa ja sitten pam. Se 
iskee kuin tsunami. Syövästä 
lähtee tukka, mutta tästä lähtee 
järki, jos sitä vielä olisi ollut ja-
koon. Tuskin. Vaikkakin hieman 
sarkastisesti sanottuna kävin ta-
paamassa Pietaria. Portin takana 
kurkkimassa. Portti oli ruostees-
sa, eikä sattunut smirkelipaperia 
mukaan. Pakko oli tulla takaisin. 
Anteeksi vaan toisinajattelijoil-
le. Niin kuin ennen sanottiin, 
kuolema raapi persettä.

Sitten vielä yksi puoli asiasta. 
Jos ja kun, niin kuin meikäläisen 
tapauksessa, tällainen romus-
ka valitsee pienyrittäjän, niin 
se saattaa olla soromnoo. Millä 
ihmeen konseptilla urakoitsi-
ja ottaa vaikka puolen vuoden 
täystauon? Jos niin teet niin asi-
akkaita on tasan yksi, nimittäin 
ulosottomies. Knuppi ehkä tulisi 
kuntoon, mutta vaihtoehdok-
si jäisi nappi otsaan. Ihan vaan 
kysyn ja vastaan itse. Ei sitten 
millään.

Entisenä puoliammattilaise-
na kossumessiaana, siis tuonkin 
tärpätin itseoppineena, usein lii-
kaakin koemaistaneena tiedän 
sen olevan paha tauti, mutta yksi 
hyttysen oksennus verrattuna ai-
empaan. Sekin tuli koettua kat-
kerasti, että varsinkaan brenkku 
ja pöörnautti eivät mallaa yh-
teen. Ellei sitten ole kovaa kai-
puuta kalmiston rauhaan.

Nyt muutaman hukatun kuu-
kauden jälkeen olo on kuin hau-
dasta nousseella. Intoa on kuin 
finninaama teinillä ekoilla tref-
feillä. Taidosta en tiedä.

Vaikka mikään messias en 
halua olla, niin erittäin kovasta 
kokemuksesta toipumassa ole-
vana ihan vaan neuvoksi muille, 
että löysätkää ihmeessä ylänap-
pia, ettei tarvita pappia.

Mutta kaikkihan on makset-
tava, eikös juu, mitä tässä maa-
ilmassa velkaantuu. Ainakin en-
nen pitkää, mutta ei enää pitkän 
jälkeen.

P.S.  Ja tämä tarina on tosi. Ta-
pahtui Helsingissä vuonna 
2002.

Keijo Wääri

Elämä pelissä

Kuvasatoa Pertun päiviltä ja Ypäjän Yöstä

Kunnanjohtaja Vesa Ketola avasi vuoden 2013  Ypäjän Yön.  

Kauppa kävi vilkkaasti rompetorilla  
Pertunpäivän auringonpaisteessa.

Katutaidetta seurakuntakodin pihalla. Mäkiautokilpailussa kisasi myös tämä mini-Fiat. 
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119810   KORTTIKURSSI   
Vanha pappi-
la, Rauhalantie 
Tuija Pietilä-Estrada 
Kurssimaksu 24,00 €  

pe 18.00-20.15 
la 11.00-14.00 
25.10.-26.10.2013,  7 t  
Enintään 10 opiskelijaa 

Kurssilla valmistetaan, ideoidaan ja näprätään erilai-
sia kortteja, eri tekniikoilla. Esim. askartelutekniikoilla 
ja maalaamalla, kuten helpoilla akvarellitekniikoilla. 
Nyt JOULUKORTIT ja muut tarpeelliset kortit valmiik-
si ajoissa. Itse tehdyllä kortilla on aina oma erityinen 
arvo sen saajalle. Voit ottaa kurssille mukaan myös 
omia vanhoja korttejasi, tutustumme korttien histori-
aan. Tervetuloa mukaan rentoutumaan ja askartele-
maan. Ilmoittautuminen 26.8.-18.10.  

MUOTOILU JA KÄDENTAIDOT 
110471   KÄSITYÖPAJA 1 (v. 03-05 -syntyneille)  
Vanha pappi-
la, Rauhalantie 
Tiina Salmi ja vaihtuvia 
kädentaidon opettajia 
Kurssimaksu 60 €  

to 16.00-17.30 
5.9.-28.11.2013,  24 t  
9.1.-24.4.2014,  28 t  
Enintään 10 opiskelijaa 
Materiaalimaksu 25 € 

Uusi ryhmä käsityöpajassa aloittaa. Tutustutaan eri-
laisten materiaalien ja tekniikoiden avulla monipuoli-
sesti käsityön suunnitteluun ja valmistukseen. Eri 
opettajien johdolla työskennellään mm. puutyö-, vär-
jäys-, ompelu- ja luonnonmateriaalipajoissa. Tiedus-
telut Tiina Salmi p. 0500-531550. Ilm. 26.8.-4.9.  

110474   NUORTEN KÄDENTAITOKARUSELLI 
pidetään kesäkuun alussa. Tarkempi sisältö, ajan-
kohta ja ilmoittautumisaika ilmoitetaan kevään aik.  

110434   KUDONNAN PERUSKURSSI  
Vanha pappi-
la, Rauhalantie 
Tiina Salmi 
Kurssimaksu 69,00 €  

to 18.00-20.15 
12.9.-28.11.2013,  33 t  
9.1.-24.4.2014,  39 t  

Opetellaan tai kerrataan käytännössä, yhdessä te-
kemällä kankaan suunnittelun ja rakentamisen vai-
heita sekä kutomista ja viimeistelyä. Yhdistetään uut-
ta ja vanhaa niin kutomisessa kuin suunnittelussakin. 
Hyödynnetään uusia, leveitä kangaspuita isojen teks-
tiilien kutomisessa. Valmistetaan erilaisia tekstiilejä 
opiskelijoiden toiveiden mukaan.  

110443   TILKKUAARTEET  
Vanha pappi-
la, Rauhalantie 
Sari Wenning 
Kurssimaksu 60,00 €  

Joka toinen viikko     
ti 10.00-12.30 
10.9.-3.12.2013,  27 t  
7.1.-1.4.2014,  24 t  
Enintään 12 opiskelijaa 

Tähdet, tähdet - tehdään nyt kankaasta tilkkuillen. 
Tule mukaan kurssille, joka on sopiva sekä aloitteli-
joille että jatkajille. Alussa kokoonnumme joka viikko 
kolme kertaa ja sitten joka toinen. Keväällä joka viik-
ko viisi kertaa ja sitten joka toinen.  

110447   SYYSHUOVUTUS  
Kartanon kou-
lu, Varsanojantie 97 
Sari Wenning 
Kurssimaksu 47,00 €  

ke 18.00-19.30 
pe 18.00-21.00 
la 10.00-14.15 
4.9.2013-29.11.2013,  38 t  
Enintään 12 opiskelijaa 

Villasta huovuttamalla veden ja saippuan avulla voi 
saada aikaan mitä vaan: asusteita, vaatteita, kodin-
tekstiilejä, koriste-esineitä. Lisäämällä työhösi kirjon-
taa käsin tai koneella, koristeita neulahuovuttamalla 

tai muita materiaaleja, jopa valokuvan - teet yksilölli-
siä tuotteita.Tule mukaan kurssille opettelemaan 
huovuttamista tai jatkamaan kivaa harrastusta! Kes-
kiviikkona 4.9. suunnitellaan työt ja tehdään materi-
aalitilaus. Neljänä viikonloppuna 20.-21.9, 27.-28.9. 
ja 22.-23.11, 29.-30.11 muokataan villa haluttuun 
muotoon. Ilmoittautuminen 26.8.-30.8.  
110448   KEVÄTHUOVUTUS  
Kartanon kou-
lu, Varsanojantie 97 
Sari Wenning 
Kurssimaksu 47,00 €  

ke 18.00-19.30 
pe 18.00-21.00 
la 10.00-14.15 
8.1.-22.3.2014,  38 t  
Enintään 10 opiskelijaa 

Katso kurssin 110447 sisältö. Keskiviikkona 8.1. 
suunnitellaan työt ja tehdään materiaalitilaus. Neljänä 
viikonloppuna 24.-25.1.,31.1.-1.2.,14.-15.3.,21.-22.3. 
muokataan villa haluttuun muotoon. Ilm.26.8.-3.1.  
110454   NAHKATYÖKURSSI                  UUTUUS! 
Hevosopisto, Valjasvers-
tas, Varsanojantie 63 
Katri Ojanen 
Kurssimaksu 34,00 €  

pe 18.00-21.00 
la 10.00-15.00 
 
10.1.-18.1.2014,  20 t  
Enintään 12 opiskelijaa 

Kurssilla opitaan eri nahantyöstön vaiheet ja välineet. 
Kurssilaiset suunnittelevat töitä omien tarpeiden ja 
ideoiden mukaan. Voidaan valmistaa kokonaan uusi 
työ tai korjata/muokata vanhaa. Töitä voi olla esim. 
kukkaro, laukku, koiranpantoja, varusteita hevoselle 
tai vyö itselle tms. Kurssille voi ottaa mukaan omia 
materiaaleja tai ostaa paikanpäältä. Ilm. 26.8.-3.1.  
110464   LANKATÖITÄ ERIKOISTEKNIIKOILLA  
Vanha pappi-
la, Rauhalantie 
Tiina Salmi 
Kurssimaksu 47,00 €  

Joka toinen viikko     
to 10.00-12.15 
26.9.-21.11.2013,  15 t  
16.1.-24.4.2014,  21 t  
Enintään 20 opiskelijaa 

Opetellaan jälleen uusia ja vanhoja tekniikoita. Testa-
taan erilaisia punontaideoita, innostutaan perinteises-
tä lautanauhasta ja virkataan taas vimmatusti. Ilmoit-
tautuminen 26.8.-19.9.  
110467   JOULUPAJA 2 /                                      
Joulukoristeita metallilangasta  
Vanha pappi-
la, Rauhalantie 
Tiina Salmi 
Kurssimaksu 14,00 €  

la 10.00-14.00 
23.11.2013,  5 t  
Enintään 14 opiskelijaa 

Opetellaan vääntämään, takomaan, kieputtamaan ja 
sitomaan metallilankaa. Valmistetaan kauniita krans-
seja ja joulukoristeita erilaisista metallilangoista ja 
helmistä. Tarkemmat tiedot kurssikirjeessä. Ilmoit-
tautuminen 26.8.-15.11.  
110487   HUONEKALUJEN KUNNOSTUS  
Perttulan koulu,         
Hossintie 4 
Mirva Kallio 
Kurssimaksu 69,00 €  

ke 18.00-21.00 
2.10.-4.12.2013,  35 t  
15.1.-26.3.2014,  35 t  
Enintään 10 opiskelijaa 

Tervetuloa ehostamaan ja verhoilemaan vanhoja 
huonekaluja, jotka kulkevat mukanasi eivätkä vaadi 
vaativien, uusien puuosien tekoa. Valoisat ja siistit 
tilat sopivat hyvin esim. sabloni-maalausten ja verhoi-
lujen tekoon. Ilmoittautuminen 26.8.-26.9.  
110489   PUUTYÖ  
Hevosopisto,              
Varsanojantie 63 
Matti Berggren 
Kurssimaksu 69,00 €  

ti 17.30-20.30 
10.9.-19.11.2013,  40 t  
7.1.-11.3.2014,  34 t  
Enintään 12 opiskelijaa 
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MUSIIKKI 
110104   PIANONSOITTO  
Perttulan koulu, Hossintie 4 
Iris Sirel-Aarnio 
Kurssimaksu 47,00 €  

ti 17.00-19.15 
10.9.-10.12.2013,  39 t  
7.1.-8.4.2014,  36 t  
Enintään 9 opiskelijaa 

Kaikille pianonsoitosta kiinnostuneille. Opetus on 
henkilökohtaista opetusta 15 min/viikko. Kurssin lo-
pussa pidetään pienimuotoinen konsertti osallistujien 
niin halutessa. Opettaja ottaa yhteyttä jokaiseen op-
pilaaseen erikseen ja sopii opetusajat. Ilmoittautu-
minen 26.8.-5.9.  

110140   KITARANSOITTO  
Kartanon koulu, musiikkiluok-
ka, Varsanojantie 97 
Saku Anttila 
Kurssimaksu 47,00 €  

pe 16.15-19.15 
13.9.-13.12.2013,  48 t  
10.1.-4.4.2014,  48 t  
Enintään 12 opiskelijaa 

Kitaransoiton opetusta vasta-alkajille ja aiemmin soit-
taneille. Opetus kolmen hengen ryhmissä 
45min/ryhmä. Ilmoittautuminen 26.8.-6.9. 

KIELET 
120303   ENGLANTIA VASTA-ALKAJILLE  
Kartanon koulu,                  
Varsanojantie 97 
Aino Koskelin 
Kurssimaksu 34,00 €  

ma 18.00-19.30 
23.9.-18.11.2013,  16 t  
 

Tutustutaan englannin kieleen arkielämän tilanteiden 
ja siihen liittyvän sanaston avulla. Harjoitellaan kielen 
perusrakenteita ja sanastoa. Paljon harjoituksia, 
pääpaino puhutussa kielessä. Jokainen uskaltaa yrit-
tää. Aloita kielen opiskelu nyt; englannin kieli on tär-
keä. Oppikirjana English for you, too, starter.  

120600   VENÄJÄN KIELI  
Kartanon koulu,                 
Varsanojantie 97 
Marina Aalto 
Kurssimaksu 47,00 €  

ma 17.30-19.00 
16.9.-25.11.2013,  20 t  
13.1.-24.3.2014,  20 t  
 

Venäjän kielen alkeiskurssi. Tutustaan venäjän kielen 
kielioppiin ja opitaan eri käytännön tilanteissa hyödyl-
lisiä sanoja. Tutustutaan venäläisiin matkakohteisiin 
ja nähtävyyksiin. Oppikirjana on Pora!.  

TIETOTEKNIIKKA  
340105   ATK-PAJA   
Kartanon koulu, atk-
luokka, Varsanojantie 97 
Esa Virta 
Kurssimaksu 39,00 €  

to 17.00-19.15 
19.9.-14.11.2013,  21 t  
Enintään 11 opiskelijaa 

Kurssilla paneudutaan tarvittavien atk-taitojen kehit-
tämiseen ja parantamiseen. Pääosassa kurssilla ovat 
kunkin opiskelijan omat tarpeet ja mielenkiinnon koh-
teet. Opiskelijoiden osaamisen pohjalta yhteisten 
tavoitteiden asettamisen avulla keskustellen opettaja 
kokoaa yhteisiä aihealueita opetuksen kohteeksi. 
Muutoin toimitaan työpajan tapaan, jossa kukin tekee 
omia harjoituksiaan ja saa tarvittaessa opastusta ja 
ohjausta. Ilmoittautuminen 26.8.-16.9.  

340106  SOSIAALINEN MEDIA, SOME-KURSSI  
Kartanon koulu, atk-
luokka, Varsanojantie 97 
Esa Virta 
Kurssimaksu 34,00 €  

ma 17.00-19.15  
16.9.-28.10.2013,  12 t  
Enintään 11 opiskelijaa 

Kurssilla käsitellään sosiaalisen median harkitsevaa 
ja turvallista käyttöä. Facebook -keskusteluryhmien 
avaaminen, kuvatietokannat yms. Koulutus on osa 
LAKE-hanketta. Ilmoittautuminen 26.8.-10.9.  

KUVATAITEET 
110305   IKONIMAALAUS 
Kartanon koulu,                 
Varsanojantie 97 
Marja Rive 
Kurssimaksu 60,00 €  

to 18.00-21.00 
12.9.-21.11.2013,  30 t  
9.1.-20.3.2014,  30 t  
Enintään 12 opiskelijaa 

Tutustutaan ikonimaalauksen tekniikkaan ja ikonien 
merkitykseen. Uudet opiskelijat voivat ostaa opetta-
jalta aloituspaketin. Tervetuloa mukaan! Ilmoittau-
tuminen alkaa 26.8.-9.9.  

MUUT TAIDE- JA TAITOAINEET 
110306   SILKKI- JA BATIIKKIKURSSI  
Kartanon koulu,                
Varsanojantie 97 
Tuija Pietilä-Estrada 
Kurssimaksu 39,00 €  

pe 18.00-20.15 
la 10.00-15.30 
su 10.00-15.30 
8.11.-17.11.2013,  24 t  
Enintään 10 opiskelijaa 

Tule inspiroitumaan silkeistä ja hehkuvista väreistä. 
Kurssilla maalataan ja kuvioidaan silkkikankaita eri 
tekniikoilla. Jatkamme myös tutustumista batiikkitek-
niikkaan. Tervetuloa mukaan niin vasta-alkajat kuin 
jatko-opiskelijat. Annetaan silkin lumota ja kesytetään 
se vaikka kankaista tuotteiksi. Ilm. 26.8.-1.11.  
119802   HOPEAKETJU  
Vanha pappi-
la, Rauhalantie 
Arja Perälä 
Kurssimaksu 60,00 €  

Joka toinen viikko   
su 16.00-19.15 
15.9.-24.11.2013,  24 t  
12.1.-9.4.2014,  28 t  
Enintään 12 opiskelijaa 

Aloittelijat tekevät: muinais-, kuningas-, ja Oiliketjut 
hopeasta tai messingistä + yksi juotos. (Esim. hopei-
nen ranneketju tulee maksamaan n. 25 € mallista 
riippuen.) Jatkajat oma valinta, myös punontaa tai 
levytöitä. Käyttämänsä materiaalin kurssilaiset mak-
savat itse, voi myös hankkia itse esim. netin kautta. 
Rummutus 1€/koru. Huom! Kevät alk. 12.1., siitä 
eteenpäin pariton vko: 19.1. jne. Ilm. 26.8.-12.9.  
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110104   PIANONSOITTO  
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Iris Sirel-Aarnio 
Kurssimaksu 47,00 €  

ti 17.00-19.15 
10.9.-10.12.2013,  39 t  
7.1.-8.4.2014,  36 t  
Enintään 9 opiskelijaa 

Kaikille pianonsoitosta kiinnostuneille. Opetus on 
henkilökohtaista opetusta 15 min/viikko. Kurssin lo-
pussa pidetään pienimuotoinen konsertti osallistujien 
niin halutessa. Opettaja ottaa yhteyttä jokaiseen op-
pilaaseen erikseen ja sopii opetusajat. Ilmoittautu-
minen 26.8.-5.9.  

110140   KITARANSOITTO  
Kartanon koulu, musiikkiluok-
ka, Varsanojantie 97 
Saku Anttila 
Kurssimaksu 47,00 €  

pe 16.15-19.15 
13.9.-13.12.2013,  48 t  
10.1.-4.4.2014,  48 t  
Enintään 12 opiskelijaa 

Kitaransoiton opetusta vasta-alkajille ja aiemmin soit-
taneille. Opetus kolmen hengen ryhmissä 
45min/ryhmä. Ilmoittautuminen 26.8.-6.9. 

KIELET 
120303   ENGLANTIA VASTA-ALKAJILLE  
Kartanon koulu,                  
Varsanojantie 97 
Aino Koskelin 
Kurssimaksu 34,00 €  

ma 18.00-19.30 
23.9.-18.11.2013,  16 t  
 

Tutustutaan englannin kieleen arkielämän tilanteiden 
ja siihen liittyvän sanaston avulla. Harjoitellaan kielen 
perusrakenteita ja sanastoa. Paljon harjoituksia, 
pääpaino puhutussa kielessä. Jokainen uskaltaa yrit-
tää. Aloita kielen opiskelu nyt; englannin kieli on tär-
keä. Oppikirjana English for you, too, starter.  

120600   VENÄJÄN KIELI  
Kartanon koulu,                 
Varsanojantie 97 
Marina Aalto 
Kurssimaksu 47,00 €  

ma 17.30-19.00 
16.9.-25.11.2013,  20 t  
13.1.-24.3.2014,  20 t  
 

Venäjän kielen alkeiskurssi. Tutustaan venäjän kielen 
kielioppiin ja opitaan eri käytännön tilanteissa hyödyl-
lisiä sanoja. Tutustutaan venäläisiin matkakohteisiin 
ja nähtävyyksiin. Oppikirjana on Pora!.  

TIETOTEKNIIKKA  
340105   ATK-PAJA   
Kartanon koulu, atk-
luokka, Varsanojantie 97 
Esa Virta 
Kurssimaksu 39,00 €  

to 17.00-19.15 
19.9.-14.11.2013,  21 t  
Enintään 11 opiskelijaa 

Kurssilla paneudutaan tarvittavien atk-taitojen kehit-
tämiseen ja parantamiseen. Pääosassa kurssilla ovat 
kunkin opiskelijan omat tarpeet ja mielenkiinnon koh-
teet. Opiskelijoiden osaamisen pohjalta yhteisten 
tavoitteiden asettamisen avulla keskustellen opettaja 
kokoaa yhteisiä aihealueita opetuksen kohteeksi. 
Muutoin toimitaan työpajan tapaan, jossa kukin tekee 
omia harjoituksiaan ja saa tarvittaessa opastusta ja 
ohjausta. Ilmoittautuminen 26.8.-16.9.  

340106  SOSIAALINEN MEDIA, SOME-KURSSI  
Kartanon koulu, atk-
luokka, Varsanojantie 97 
Esa Virta 
Kurssimaksu 34,00 €  

ma 17.00-19.15  
16.9.-28.10.2013,  12 t  
Enintään 11 opiskelijaa 

Kurssilla käsitellään sosiaalisen median harkitsevaa 
ja turvallista käyttöä. Facebook -keskusteluryhmien 
avaaminen, kuvatietokannat yms. Koulutus on osa 
LAKE-hanketta. Ilmoittautuminen 26.8.-10.9.  

KUVATAITEET 
110305   IKONIMAALAUS 
Kartanon koulu,                 
Varsanojantie 97 
Marja Rive 
Kurssimaksu 60,00 €  

to 18.00-21.00 
12.9.-21.11.2013,  30 t  
9.1.-20.3.2014,  30 t  
Enintään 12 opiskelijaa 

Tutustutaan ikonimaalauksen tekniikkaan ja ikonien 
merkitykseen. Uudet opiskelijat voivat ostaa opetta-
jalta aloituspaketin. Tervetuloa mukaan! Ilmoittau-
tuminen alkaa 26.8.-9.9.  

MUUT TAIDE- JA TAITOAINEET 
110306   SILKKI- JA BATIIKKIKURSSI  
Kartanon koulu,                
Varsanojantie 97 
Tuija Pietilä-Estrada 
Kurssimaksu 39,00 €  

pe 18.00-20.15 
la 10.00-15.30 
su 10.00-15.30 
8.11.-17.11.2013,  24 t  
Enintään 10 opiskelijaa 

Tule inspiroitumaan silkeistä ja hehkuvista väreistä. 
Kurssilla maalataan ja kuvioidaan silkkikankaita eri 
tekniikoilla. Jatkamme myös tutustumista batiikkitek-
niikkaan. Tervetuloa mukaan niin vasta-alkajat kuin 
jatko-opiskelijat. Annetaan silkin lumota ja kesytetään 
se vaikka kankaista tuotteiksi. Ilm. 26.8.-1.11.  
119802   HOPEAKETJU  
Vanha pappi-
la, Rauhalantie 
Arja Perälä 
Kurssimaksu 60,00 €  

Joka toinen viikko   
su 16.00-19.15 
15.9.-24.11.2013,  24 t  
12.1.-9.4.2014,  28 t  
Enintään 12 opiskelijaa 

Aloittelijat tekevät: muinais-, kuningas-, ja Oiliketjut 
hopeasta tai messingistä + yksi juotos. (Esim. hopei-
nen ranneketju tulee maksamaan n. 25 € mallista 
riippuen.) Jatkajat oma valinta, myös punontaa tai 
levytöitä. Käyttämänsä materiaalin kurssilaiset mak-
savat itse, voi myös hankkia itse esim. netin kautta. 
Rummutus 1€/koru. Huom! Kevät alk. 12.1., siitä 
eteenpäin pariton vko: 19.1. jne. Ilm. 26.8.-12.9.  
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000001  TYÖKAUSIMAKSU 
 Voit osallistua muille paitsi avoimen yliopiston ja 
omakustannekursseille. 
 
000002  OPISTOLAISYHDISTYKSEN JÄSENYYS 
Jäsenyys on maksuton. 
 
MUSIIKKI 
110104   PIANONSOITTO  
Perttulan koulu, Hossintie 4 
Iris Sirel-Aarnio 
Kurssimaksu 47,00 €  

ti 17.00-19.15 
10.9.-10.12.2013,  39 t  
7.1.-8.4.2014,  36 t  
Enintään 9 opiskelijaa 

Kaikille pianonsoitosta kiinnostuneille. Opetus on 
henkilökohtaista opetusta 15 min/viikko. Kurssin lo-
pussa pidetään pienimuotoinen konsertti osallistujien 
niin halutessa. Opettaja ottaa yhteyttä jokaiseen op-
pilaaseen erikseen ja sopii opetusajat. Ilmoittautu-
minen 26.8.-5.9.  

110140   KITARANSOITTO  
Kartanon koulu, musiikkiluok-
ka, Varsanojantie 97 
Saku Anttila 
Kurssimaksu 47,00 €  

pe 16.15-19.15 
13.9.-13.12.2013,  48 t  
10.1.-4.4.2014,  48 t  
Enintään 12 opiskelijaa 

Kitaransoiton opetusta vasta-alkajille ja aiemmin soit-
taneille. Opetus kolmen hengen ryhmissä 
45min/ryhmä. Ilmoittautuminen 26.8.-6.9. 

KIELET 
120303   ENGLANTIA VASTA-ALKAJILLE  
Kartanon koulu,                  
Varsanojantie 97 
Aino Koskelin 
Kurssimaksu 34,00 €  

ma 18.00-19.30 
23.9.-18.11.2013,  16 t  
 

Tutustutaan englannin kieleen arkielämän tilanteiden 
ja siihen liittyvän sanaston avulla. Harjoitellaan kielen 
perusrakenteita ja sanastoa. Paljon harjoituksia, 
pääpaino puhutussa kielessä. Jokainen uskaltaa yrit-
tää. Aloita kielen opiskelu nyt; englannin kieli on tär-
keä. Oppikirjana English for you, too, starter.  

120600   VENÄJÄN KIELI  
Kartanon koulu,                 
Varsanojantie 97 
Marina Aalto 
Kurssimaksu 47,00 €  

ma 17.30-19.00 
16.9.-25.11.2013,  20 t  
13.1.-24.3.2014,  20 t  
 

Venäjän kielen alkeiskurssi. Tutustaan venäjän kielen 
kielioppiin ja opitaan eri käytännön tilanteissa hyödyl-
lisiä sanoja. Tutustutaan venäläisiin matkakohteisiin 
ja nähtävyyksiin. Oppikirjana on Pora!.  

TIETOTEKNIIKKA  
340105   ATK-PAJA   
Kartanon koulu, atk-
luokka, Varsanojantie 97 
Esa Virta 
Kurssimaksu 39,00 €  

to 17.00-19.15 
19.9.-14.11.2013,  21 t  
Enintään 11 opiskelijaa 

Kurssilla paneudutaan tarvittavien atk-taitojen kehit-
tämiseen ja parantamiseen. Pääosassa kurssilla ovat 
kunkin opiskelijan omat tarpeet ja mielenkiinnon koh-
teet. Opiskelijoiden osaamisen pohjalta yhteisten 
tavoitteiden asettamisen avulla keskustellen opettaja 
kokoaa yhteisiä aihealueita opetuksen kohteeksi. 
Muutoin toimitaan työpajan tapaan, jossa kukin tekee 
omia harjoituksiaan ja saa tarvittaessa opastusta ja 
ohjausta. Ilmoittautuminen 26.8.-16.9.  

340106  SOSIAALINEN MEDIA, SOME-KURSSI  
Kartanon koulu, atk-
luokka, Varsanojantie 97 
Esa Virta 
Kurssimaksu 34,00 €  

ma 17.00-19.15  
16.9.-28.10.2013,  12 t  
Enintään 11 opiskelijaa 

Kurssilla käsitellään sosiaalisen median harkitsevaa 
ja turvallista käyttöä. Facebook -keskusteluryhmien 
avaaminen, kuvatietokannat yms. Koulutus on osa 
LAKE-hanketta. Ilmoittautuminen 26.8.-10.9.  

KUVATAITEET 
110305   IKONIMAALAUS 
Kartanon koulu,                 
Varsanojantie 97 
Marja Rive 
Kurssimaksu 60,00 €  

to 18.00-21.00 
12.9.-21.11.2013,  30 t  
9.1.-20.3.2014,  30 t  
Enintään 12 opiskelijaa 

Tutustutaan ikonimaalauksen tekniikkaan ja ikonien 
merkitykseen. Uudet opiskelijat voivat ostaa opetta-
jalta aloituspaketin. Tervetuloa mukaan! Ilmoittau-
tuminen alkaa 26.8.-9.9.  

MUUT TAIDE- JA TAITOAINEET 
110306   SILKKI- JA BATIIKKIKURSSI  
Kartanon koulu,                
Varsanojantie 97 
Tuija Pietilä-Estrada 
Kurssimaksu 39,00 €  

pe 18.00-20.15 
la 10.00-15.30 
su 10.00-15.30 
8.11.-17.11.2013,  24 t  
Enintään 10 opiskelijaa 

Tule inspiroitumaan silkeistä ja hehkuvista väreistä. 
Kurssilla maalataan ja kuvioidaan silkkikankaita eri 
tekniikoilla. Jatkamme myös tutustumista batiikkitek-
niikkaan. Tervetuloa mukaan niin vasta-alkajat kuin 
jatko-opiskelijat. Annetaan silkin lumota ja kesytetään 
se vaikka kankaista tuotteiksi. Ilm. 26.8.-1.11.  
119802   HOPEAKETJU  
Vanha pappi-
la, Rauhalantie 
Arja Perälä 
Kurssimaksu 60,00 €  

Joka toinen viikko   
su 16.00-19.15 
15.9.-24.11.2013,  24 t  
12.1.-9.4.2014,  28 t  
Enintään 12 opiskelijaa 

Aloittelijat tekevät: muinais-, kuningas-, ja Oiliketjut 
hopeasta tai messingistä + yksi juotos. (Esim. hopei-
nen ranneketju tulee maksamaan n. 25 € mallista 
riippuen.) Jatkajat oma valinta, myös punontaa tai 
levytöitä. Käyttämänsä materiaalin kurssilaiset mak-
savat itse, voi myös hankkia itse esim. netin kautta. 
Rummutus 1€/koru. Huom! Kevät alk. 12.1., siitä 
eteenpäin pariton vko: 19.1. jne. Ilm. 26.8.-12.9.  
 

1 Filosofia. Psykologia.  
Rajatieto
Helin, Sari: Huono äiti : tunnus-
tuksia
Hellsten, Carita: Levollisuuden 
kirja
Joutsenniemi, Kaisla: Ruuhkatai-
dot: iloa vanhemmuuteen
Lehtinen, Marja: Wilhelmin sau-
nakirja: saunan taiasta
Valtavaara, Anna-Liisa: Huolena 
huolehtiminen
3 Yhteiskunta
Ikonen, Eija: Kehittyvä kotihoito
Jokaisen oikeustieto
Kinnunen, Taina: Vahvat yksin, 
heikot sylityksin: otteita suoma-
laisesta kosketuskulttuurista
Kuusela, Hanna: Konsulttidemo-
kratia: miten valtiosta tehdään 
tyhmä ja tehoton
Leikvoll, Thomas: Seremonia-
mestarin käsikirja: näin järjestät 
juhlat kuin juhlat
Marklund, Liza: Helvetissä on 
erityinen paikka naisille jotka ei-
vät auta toisiaan
Mulari, Marjatta: Tietoisen am-
matinvalinnan opas
Murtorinne-Lahtinen, Minna: 
Hyvä paha äitipuoli: uusperheen 
arjessa
Repo, Laura: Pienet lapset ja kiu-
saamisen ehkäisy
Virtanen, Rauli: Kaivoja köyhil-
le? : suomalaisen kehitysyhteis-
työn vuosikymmenet
4 Maantiede. Matkat.  
Kansatiede
Kurvinen, Juha: Sirkus Pjong-
jang: keikka Pohjois-Koreaan
Niinikangas, Kalle: Lasten kans-
sa matkalla
Bramblett, Reid: Top 10 Milano 
ja järvet
Milano: kartta + opas
Sorensen, Annalise: Top 10 Bar-
celona
Pääsiäinen: juhlien juhla
5 Luonnontieteet.   
Matematiikka. Lääketiede
Diabetes
Kilham, Christopher S.: Viisi tii-
betiläistä harjoitusta: dynaamisia 
liikkeitä terveyden, energian ja 
elinvoiman lisäämiseksi
Leinonen, Lisa: Naurujooga: 
naurua ilman syytä: naura itsesi 
terveeksi!

Lignell, Raakel: Raxun remppa: 
rapakunnosta hyvään oloon
6 Tekniikka. Talous. Käsityö. 
Maa- ja metsätalous. Kotitalo-
us. Liiketalous.
Haasio, Ari: Netin pimeä puoli
Annila, Markku: Vanhat lasini: 
suomalaista lasia 1700-luvulta 
1900-luvun alkuun
Mills, Molla: Virkkuri
Ojala, Kari: Talo ilman hometta
Roberts, Monty: Hevoskuiskaa-
jan vastauksia : 150 yleisintä ky-
symystä hevosista (HEV)
Temonen, Olga: Emäntänä Olga: 
kasvisruokaa läheltä koko per-
heelle
Vireaho, Johanna: Onnellisen 
puutarhurin vuosi
Woodward, John: Hevosten maa-
ilma
Ylikorpi, Päivi: Kissanhoidon 
käsikirja: kissan käyttäytyminen, 
käsittely, perushoito ja ruokinta
Lindroos, Katja: Momo: koti ele-
mentissään
Pietiläinen, Ilona: Unelmien pii-
lopaikka: sisustus- ja rakennusi-
deoita kesäasumiseen
7 Taiteet. Liikunta
Pulli, Elina: Lupa liikkua: liikun-
taleikkejä ja -tuokioita varhais-
kasvatukseen
Tiirakari, Leeni: Kartanokierros
Leikvoll, Thomas: Small talk 
haltuun: näin kehityt tuppisuusta 
keskustelijaksi
Aaltonen, Ilppo: Musiikkia kaut-
ta vuosikymmenten: Forssan 
kaupungin soittokunta 1963-
2013
Mökkiläisen uusi laulukirja
Huttunen, Arja: Toimintaympä-
ristönä ratsastuskoulu (HEV)
Lähde, Jussi: Mestariravurit: 
lämminveristen ravurien tarinat 
(HEV)
86 - 89 Kirjallisuustiede.  
Kielitiede. Kielet
Harmaja, Saima: Kootut runot 
sekä runoilijakehitys päiväkirjo-
jen ja kirjeiden valossa
Jalkanen, Katja: Rivien välissä: 
kirjablogikirja
Miten minusta tuli lukija? : tun-
netut lastenkirjailijat kertovat
9 Historia
Meinander, Henrik: Tasavallan 

tiellä: Suomi kansalaissodasta 
2000-luvulle
Shikalov, Juri: Viipurin kadotetut 
vuodet 1940-1990
Tuomikoski, Pekka: 50 suoma-
laista taistelua
80 – 83 Kaunokirjalliset sekasi-
sältöiset teokset. Runot
Andersson, Claes: Syksyni su-
muissa rakastan sinua
Erämaja, Anja: Töölönlahti
84 Kertomakirjallisuus  
(D=dekkari, E= eräkirjat, 
SF=fantasia/scifi, R=rakkaus, 
S=sota, NOV=novellit)
Alsterdal, Tove: Haudattu hiljai-
suudessa (D)
Bagge, Tapani: Punainen varjo (D)
Brown, Dan: Inferno (D)
Camilleri, Andrea: Hämähäkin 
kärsivällisyys (D)
Eastland, Sam: Punatsaarin silmä 
(D)
Egan, Jennifer: Sydäntorni
Flynn, Gillian: Kiltti tyttö (D)
Grisham, John: Puhallus (D)
Harris, Charlaine: Pedon veri 
(SF)
Harris, Charlaine: Veren sitomat 
(SF)
Heino, Marja-Liisa: Astuit vää-
rään autoon (D)
Jansson, Anna: Haudan takaa (D)
Jokinen, Seppo: Vihan sukua (D)
Kivelä, Anneli: Outo lintu Kata-
jamäellä (R)
Läckberg, Camilla: Enkelintekijä 
(D)
Manner, Max: Räsynukke (D)
McCall Smith, Alexander: Hää-
huumaa lauantaina (D)
Mustonen, Enni: Paimentyttö (R)
Mäki, Reijo: Intiaani (D)
Naurua ikä kaikki: vanhene vail-
la arvokkuutta
Nesbö, Jo: Poliisi (D)
Nesser, Håkan: Herra Roosin ta-
rina (D)
Nousiainen, Inka: Kirkkaat päi-
vät ja ilta
Remes, Matti: Tappaja (D)
Robson, Justina: Aitoa peliä (SF)
Sipilä, Jarkko: Rahan metsästäjät 
(D)
Slaughter, Karin: Yli rajan (D)
Toibin, Colm: Äitejä ja poikia 
(NOV)
Tuominen, Pirjo: Muistatko Mar-
jatan? (D)

Tuomola, Johanna: Murhaaja 
vierelläsi (D)
Vala, Vera: Kosto ikuisessa kau-
pungissa (D)
Viirret, Raija-Liisa: Toinen avain 
Vuori, Kristiina: Siipirikko (R)
85 Sarjakuvat
Ankkojen maailmanhistoria: 1: 
Esihistoria ja varhaiset korkea-
kulttuurit
Furumiya, Kazuko: Puheenjohta-
ja ja kissanpentu (MANGA)
Kikuta, Michiyo: Navi Luna (6) 
(MANGA)
Tanaka, Masashi ; Gon (6) 
(MANGA)
Lasten ja nuorten tietokirjallisuus
Jaakonen, Kati: Hellapoliisi: en-
simmäiset reseptini
Reissutunti (nuotti)
Servo, Jasmiina: Hei, mitä sinä 
sanoit? (viittomakielen kuvasa-
nakirja)
Lasten ja nuorten kauno-
kirjallisuus (H=hevoskirja, 
SF=scifi ja fantasia, K=kauhu, 
NA=nuorille aikuisille)
Condie, Ally: Perillä (SF)
Dieckmann, Maijaliisa: Metsän 
poika tahdon olla: Aleksin Kiven 
tarina
Enoranta, Siiri: Nokkosvallanku-
mous (SF)
Hunter, Erin: Aamunkoi (SF) 
Itkonen, Jukka: Keinuhevosen 
kengittäjä: runoja vauvakotiin
Jalo, Merja: Hannu ja Kari : 
muistoja (HEV)
Jalo, Merja: Paholaisratsu (HEV)
Lappalainen, Eija: Hiekkasotilaat 
(SF)
Lappalainen, Eija: Konejumalat 
(SF)
McMullan, Kate: Hullut häät
McMullan, Kate: Kaamea luok-
karetki
Nuotio, Eppu: Taikurin poika
Russell, Rachel Renée: Nolo elä-
mäni : Olisinpa suosittu
Russell, Rachel Renée: Nolo elä-
mäni : Olisinpa bilehile
Shan, Darren: Kohtalon perilliset
Strandberg, Mats: Tuli (SF)
Wilson, Jacqueline: Salainen sis-
koni
Lisäksi uusia lasten kuvakirjoja,  
cd- ja dvd-levyjä!
www.lounakirjastot.fi

YPÄJÄN KIRJASTO UUTUUSLUETTELO
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000001  TYÖKAUSIMAKSU 
 Voit osallistua muille paitsi avoimen yliopiston ja 
omakustannekursseille. 
 
000002  OPISTOLAISYHDISTYKSEN JÄSENYYS 
Jäsenyys on maksuton. 
 
MUSIIKKI 
110104   PIANONSOITTO  
Perttulan koulu, Hossintie 4 
Iris Sirel-Aarnio 
Kurssimaksu 47,00 €  

ti 17.00-19.15 
10.9.-10.12.2013,  39 t  
7.1.-8.4.2014,  36 t  
Enintään 9 opiskelijaa 

Kaikille pianonsoitosta kiinnostuneille. Opetus on 
henkilökohtaista opetusta 15 min/viikko. Kurssin lo-
pussa pidetään pienimuotoinen konsertti osallistujien 
niin halutessa. Opettaja ottaa yhteyttä jokaiseen op-
pilaaseen erikseen ja sopii opetusajat. Ilmoittautu-
minen 26.8.-5.9.  

110140   KITARANSOITTO  
Kartanon koulu, musiikkiluok-
ka, Varsanojantie 97 
Saku Anttila 
Kurssimaksu 47,00 €  

pe 16.15-19.15 
13.9.-13.12.2013,  48 t  
10.1.-4.4.2014,  48 t  
Enintään 12 opiskelijaa 

Kitaransoiton opetusta vasta-alkajille ja aiemmin soit-
taneille. Opetus kolmen hengen ryhmissä 
45min/ryhmä. Ilmoittautuminen 26.8.-6.9. 

KIELET 
120303   ENGLANTIA VASTA-ALKAJILLE  
Kartanon koulu,                  
Varsanojantie 97 
Aino Koskelin 
Kurssimaksu 34,00 €  

ma 18.00-19.30 
23.9.-18.11.2013,  16 t  
 

Tutustutaan englannin kieleen arkielämän tilanteiden 
ja siihen liittyvän sanaston avulla. Harjoitellaan kielen 
perusrakenteita ja sanastoa. Paljon harjoituksia, 
pääpaino puhutussa kielessä. Jokainen uskaltaa yrit-
tää. Aloita kielen opiskelu nyt; englannin kieli on tär-
keä. Oppikirjana English for you, too, starter.  

120600   VENÄJÄN KIELI  
Kartanon koulu,                 
Varsanojantie 97 
Marina Aalto 
Kurssimaksu 47,00 €  

ma 17.30-19.00 
16.9.-25.11.2013,  20 t  
13.1.-24.3.2014,  20 t  
 

Venäjän kielen alkeiskurssi. Tutustaan venäjän kielen 
kielioppiin ja opitaan eri käytännön tilanteissa hyödyl-
lisiä sanoja. Tutustutaan venäläisiin matkakohteisiin 
ja nähtävyyksiin. Oppikirjana on Pora!.  

TIETOTEKNIIKKA  
340105   ATK-PAJA   
Kartanon koulu, atk-
luokka, Varsanojantie 97 
Esa Virta 
Kurssimaksu 39,00 €  

to 17.00-19.15 
19.9.-14.11.2013,  21 t  
Enintään 11 opiskelijaa 

Kurssilla paneudutaan tarvittavien atk-taitojen kehit-
tämiseen ja parantamiseen. Pääosassa kurssilla ovat 
kunkin opiskelijan omat tarpeet ja mielenkiinnon koh-
teet. Opiskelijoiden osaamisen pohjalta yhteisten 
tavoitteiden asettamisen avulla keskustellen opettaja 
kokoaa yhteisiä aihealueita opetuksen kohteeksi. 
Muutoin toimitaan työpajan tapaan, jossa kukin tekee 
omia harjoituksiaan ja saa tarvittaessa opastusta ja 
ohjausta. Ilmoittautuminen 26.8.-16.9.  

340106  SOSIAALINEN MEDIA, SOME-KURSSI  
Kartanon koulu, atk-
luokka, Varsanojantie 97 
Esa Virta 
Kurssimaksu 34,00 €  

ma 17.00-19.15  
16.9.-28.10.2013,  12 t  
Enintään 11 opiskelijaa 

Kurssilla käsitellään sosiaalisen median harkitsevaa 
ja turvallista käyttöä. Facebook -keskusteluryhmien 
avaaminen, kuvatietokannat yms. Koulutus on osa 
LAKE-hanketta. Ilmoittautuminen 26.8.-10.9.  

KUVATAITEET 
110305   IKONIMAALAUS 
Kartanon koulu,                 
Varsanojantie 97 
Marja Rive 
Kurssimaksu 60,00 €  

to 18.00-21.00 
12.9.-21.11.2013,  30 t  
9.1.-20.3.2014,  30 t  
Enintään 12 opiskelijaa 

Tutustutaan ikonimaalauksen tekniikkaan ja ikonien 
merkitykseen. Uudet opiskelijat voivat ostaa opetta-
jalta aloituspaketin. Tervetuloa mukaan! Ilmoittau-
tuminen alkaa 26.8.-9.9.  

MUUT TAIDE- JA TAITOAINEET 
110306   SILKKI- JA BATIIKKIKURSSI  
Kartanon koulu,                
Varsanojantie 97 
Tuija Pietilä-Estrada 
Kurssimaksu 39,00 €  

pe 18.00-20.15 
la 10.00-15.30 
su 10.00-15.30 
8.11.-17.11.2013,  24 t  
Enintään 10 opiskelijaa 

Tule inspiroitumaan silkeistä ja hehkuvista väreistä. 
Kurssilla maalataan ja kuvioidaan silkkikankaita eri 
tekniikoilla. Jatkamme myös tutustumista batiikkitek-
niikkaan. Tervetuloa mukaan niin vasta-alkajat kuin 
jatko-opiskelijat. Annetaan silkin lumota ja kesytetään 
se vaikka kankaista tuotteiksi. Ilm. 26.8.-1.11.  
119802   HOPEAKETJU  
Vanha pappi-
la, Rauhalantie 
Arja Perälä 
Kurssimaksu 60,00 €  

Joka toinen viikko   
su 16.00-19.15 
15.9.-24.11.2013,  24 t  
12.1.-9.4.2014,  28 t  
Enintään 12 opiskelijaa 

Aloittelijat tekevät: muinais-, kuningas-, ja Oiliketjut 
hopeasta tai messingistä + yksi juotos. (Esim. hopei-
nen ranneketju tulee maksamaan n. 25 € mallista 
riippuen.) Jatkajat oma valinta, myös punontaa tai 
levytöitä. Käyttämänsä materiaalin kurssilaiset mak-
savat itse, voi myös hankkia itse esim. netin kautta. 
Rummutus 1€/koru. Huom! Kevät alk. 12.1., siitä 
eteenpäin pariton vko: 19.1. jne. Ilm. 26.8.-12.9.  
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Jäsenyys on maksuton. 
 
MUSIIKKI 
110104   PIANONSOITTO  
Perttulan koulu, Hossintie 4 
Iris Sirel-Aarnio 
Kurssimaksu 47,00 €  

ti 17.00-19.15 
10.9.-10.12.2013,  39 t  
7.1.-8.4.2014,  36 t  
Enintään 9 opiskelijaa 

Kaikille pianonsoitosta kiinnostuneille. Opetus on 
henkilökohtaista opetusta 15 min/viikko. Kurssin lo-
pussa pidetään pienimuotoinen konsertti osallistujien 
niin halutessa. Opettaja ottaa yhteyttä jokaiseen op-
pilaaseen erikseen ja sopii opetusajat. Ilmoittautu-
minen 26.8.-5.9.  

110140   KITARANSOITTO  
Kartanon koulu, musiikkiluok-
ka, Varsanojantie 97 
Saku Anttila 
Kurssimaksu 47,00 €  

pe 16.15-19.15 
13.9.-13.12.2013,  48 t  
10.1.-4.4.2014,  48 t  
Enintään 12 opiskelijaa 

Kitaransoiton opetusta vasta-alkajille ja aiemmin soit-
taneille. Opetus kolmen hengen ryhmissä 
45min/ryhmä. Ilmoittautuminen 26.8.-6.9. 

KIELET 
120303   ENGLANTIA VASTA-ALKAJILLE  
Kartanon koulu,                  
Varsanojantie 97 
Aino Koskelin 
Kurssimaksu 34,00 €  

ma 18.00-19.30 
23.9.-18.11.2013,  16 t  
 

Tutustutaan englannin kieleen arkielämän tilanteiden 
ja siihen liittyvän sanaston avulla. Harjoitellaan kielen 
perusrakenteita ja sanastoa. Paljon harjoituksia, 
pääpaino puhutussa kielessä. Jokainen uskaltaa yrit-
tää. Aloita kielen opiskelu nyt; englannin kieli on tär-
keä. Oppikirjana English for you, too, starter.  

120600   VENÄJÄN KIELI  
Kartanon koulu,                 
Varsanojantie 97 
Marina Aalto 
Kurssimaksu 47,00 €  

ma 17.30-19.00 
16.9.-25.11.2013,  20 t  
13.1.-24.3.2014,  20 t  
 

Venäjän kielen alkeiskurssi. Tutustaan venäjän kielen 
kielioppiin ja opitaan eri käytännön tilanteissa hyödyl-
lisiä sanoja. Tutustutaan venäläisiin matkakohteisiin 
ja nähtävyyksiin. Oppikirjana on Pora!.  

TIETOTEKNIIKKA  
340105   ATK-PAJA   
Kartanon koulu, atk-
luokka, Varsanojantie 97 
Esa Virta 
Kurssimaksu 39,00 €  

to 17.00-19.15 
19.9.-14.11.2013,  21 t  
Enintään 11 opiskelijaa 

Kurssilla paneudutaan tarvittavien atk-taitojen kehit-
tämiseen ja parantamiseen. Pääosassa kurssilla ovat 
kunkin opiskelijan omat tarpeet ja mielenkiinnon koh-
teet. Opiskelijoiden osaamisen pohjalta yhteisten 
tavoitteiden asettamisen avulla keskustellen opettaja 
kokoaa yhteisiä aihealueita opetuksen kohteeksi. 
Muutoin toimitaan työpajan tapaan, jossa kukin tekee 
omia harjoituksiaan ja saa tarvittaessa opastusta ja 
ohjausta. Ilmoittautuminen 26.8.-16.9.  

340106  SOSIAALINEN MEDIA, SOME-KURSSI  
Kartanon koulu, atk-
luokka, Varsanojantie 97 
Esa Virta 
Kurssimaksu 34,00 €  

ma 17.00-19.15  
16.9.-28.10.2013,  12 t  
Enintään 11 opiskelijaa 

Kurssilla käsitellään sosiaalisen median harkitsevaa 
ja turvallista käyttöä. Facebook -keskusteluryhmien 
avaaminen, kuvatietokannat yms. Koulutus on osa 
LAKE-hanketta. Ilmoittautuminen 26.8.-10.9.  

KUVATAITEET 
110305   IKONIMAALAUS 
Kartanon koulu,                 
Varsanojantie 97 
Marja Rive 
Kurssimaksu 60,00 €  

to 18.00-21.00 
12.9.-21.11.2013,  30 t  
9.1.-20.3.2014,  30 t  
Enintään 12 opiskelijaa 

Tutustutaan ikonimaalauksen tekniikkaan ja ikonien 
merkitykseen. Uudet opiskelijat voivat ostaa opetta-
jalta aloituspaketin. Tervetuloa mukaan! Ilmoittau-
tuminen alkaa 26.8.-9.9.  

MUUT TAIDE- JA TAITOAINEET 
110306   SILKKI- JA BATIIKKIKURSSI  
Kartanon koulu,                
Varsanojantie 97 
Tuija Pietilä-Estrada 
Kurssimaksu 39,00 €  

pe 18.00-20.15 
la 10.00-15.30 
su 10.00-15.30 
8.11.-17.11.2013,  24 t  
Enintään 10 opiskelijaa 

Tule inspiroitumaan silkeistä ja hehkuvista väreistä. 
Kurssilla maalataan ja kuvioidaan silkkikankaita eri 
tekniikoilla. Jatkamme myös tutustumista batiikkitek-
niikkaan. Tervetuloa mukaan niin vasta-alkajat kuin 
jatko-opiskelijat. Annetaan silkin lumota ja kesytetään 
se vaikka kankaista tuotteiksi. Ilm. 26.8.-1.11.  
119802   HOPEAKETJU  
Vanha pappi-
la, Rauhalantie 
Arja Perälä 
Kurssimaksu 60,00 €  

Joka toinen viikko   
su 16.00-19.15 
15.9.-24.11.2013,  24 t  
12.1.-9.4.2014,  28 t  
Enintään 12 opiskelijaa 

Aloittelijat tekevät: muinais-, kuningas-, ja Oiliketjut 
hopeasta tai messingistä + yksi juotos. (Esim. hopei-
nen ranneketju tulee maksamaan n. 25 € mallista 
riippuen.) Jatkajat oma valinta, myös punontaa tai 
levytöitä. Käyttämänsä materiaalin kurssilaiset mak-
savat itse, voi myös hankkia itse esim. netin kautta. 
Rummutus 1€/koru. Huom! Kevät alk. 12.1., siitä 
eteenpäin pariton vko: 19.1. jne. Ilm. 26.8.-12.9.  
 

 

 
 Jokiläänin kansalaisopiston 

kursseja Ypäjällä 
lukuvuonna 20113–2014 
 

p. (03) 4182 7402, www.jokioinen.fi 
 
 
000001  TYÖKAUSIMAKSU 
 Voit osallistua muille paitsi avoimen yliopiston ja 
omakustannekursseille. 
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Jäsenyys on maksuton. 
 
MUSIIKKI 
110104   PIANONSOITTO  
Perttulan koulu, Hossintie 4 
Iris Sirel-Aarnio 
Kurssimaksu 47,00 €  

ti 17.00-19.15 
10.9.-10.12.2013,  39 t  
7.1.-8.4.2014,  36 t  
Enintään 9 opiskelijaa 

Kaikille pianonsoitosta kiinnostuneille. Opetus on 
henkilökohtaista opetusta 15 min/viikko. Kurssin lo-
pussa pidetään pienimuotoinen konsertti osallistujien 
niin halutessa. Opettaja ottaa yhteyttä jokaiseen op-
pilaaseen erikseen ja sopii opetusajat. Ilmoittautu-
minen 26.8.-5.9.  

110140   KITARANSOITTO  
Kartanon koulu, musiikkiluok-
ka, Varsanojantie 97 
Saku Anttila 
Kurssimaksu 47,00 €  

pe 16.15-19.15 
13.9.-13.12.2013,  48 t  
10.1.-4.4.2014,  48 t  
Enintään 12 opiskelijaa 

Kitaransoiton opetusta vasta-alkajille ja aiemmin soit-
taneille. Opetus kolmen hengen ryhmissä 
45min/ryhmä. Ilmoittautuminen 26.8.-6.9. 

KIELET 
120303   ENGLANTIA VASTA-ALKAJILLE  
Kartanon koulu,                  
Varsanojantie 97 
Aino Koskelin 
Kurssimaksu 34,00 €  

ma 18.00-19.30 
23.9.-18.11.2013,  16 t  
 

Tutustutaan englannin kieleen arkielämän tilanteiden 
ja siihen liittyvän sanaston avulla. Harjoitellaan kielen 
perusrakenteita ja sanastoa. Paljon harjoituksia, 
pääpaino puhutussa kielessä. Jokainen uskaltaa yrit-
tää. Aloita kielen opiskelu nyt; englannin kieli on tär-
keä. Oppikirjana English for you, too, starter.  

120600   VENÄJÄN KIELI  
Kartanon koulu,                 
Varsanojantie 97 
Marina Aalto 
Kurssimaksu 47,00 €  

ma 17.30-19.00 
16.9.-25.11.2013,  20 t  
13.1.-24.3.2014,  20 t  
 

Venäjän kielen alkeiskurssi. Tutustaan venäjän kielen 
kielioppiin ja opitaan eri käytännön tilanteissa hyödyl-
lisiä sanoja. Tutustutaan venäläisiin matkakohteisiin 
ja nähtävyyksiin. Oppikirjana on Pora!.  

TIETOTEKNIIKKA  
340105   ATK-PAJA   
Kartanon koulu, atk-
luokka, Varsanojantie 97 
Esa Virta 
Kurssimaksu 39,00 €  

to 17.00-19.15 
19.9.-14.11.2013,  21 t  
Enintään 11 opiskelijaa 

Kurssilla paneudutaan tarvittavien atk-taitojen kehit-
tämiseen ja parantamiseen. Pääosassa kurssilla ovat 
kunkin opiskelijan omat tarpeet ja mielenkiinnon koh-
teet. Opiskelijoiden osaamisen pohjalta yhteisten 
tavoitteiden asettamisen avulla keskustellen opettaja 
kokoaa yhteisiä aihealueita opetuksen kohteeksi. 
Muutoin toimitaan työpajan tapaan, jossa kukin tekee 
omia harjoituksiaan ja saa tarvittaessa opastusta ja 
ohjausta. Ilmoittautuminen 26.8.-16.9.  

340106  SOSIAALINEN MEDIA, SOME-KURSSI  
Kartanon koulu, atk-
luokka, Varsanojantie 97 
Esa Virta 
Kurssimaksu 34,00 €  

ma 17.00-19.15  
16.9.-28.10.2013,  12 t  
Enintään 11 opiskelijaa 

Kurssilla käsitellään sosiaalisen median harkitsevaa 
ja turvallista käyttöä. Facebook -keskusteluryhmien 
avaaminen, kuvatietokannat yms. Koulutus on osa 
LAKE-hanketta. Ilmoittautuminen 26.8.-10.9.  

KUVATAITEET 
110305   IKONIMAALAUS 
Kartanon koulu,                 
Varsanojantie 97 
Marja Rive 
Kurssimaksu 60,00 €  

to 18.00-21.00 
12.9.-21.11.2013,  30 t  
9.1.-20.3.2014,  30 t  
Enintään 12 opiskelijaa 

Tutustutaan ikonimaalauksen tekniikkaan ja ikonien 
merkitykseen. Uudet opiskelijat voivat ostaa opetta-
jalta aloituspaketin. Tervetuloa mukaan! Ilmoittau-
tuminen alkaa 26.8.-9.9.  

MUUT TAIDE- JA TAITOAINEET 
110306   SILKKI- JA BATIIKKIKURSSI  
Kartanon koulu,                
Varsanojantie 97 
Tuija Pietilä-Estrada 
Kurssimaksu 39,00 €  

pe 18.00-20.15 
la 10.00-15.30 
su 10.00-15.30 
8.11.-17.11.2013,  24 t  
Enintään 10 opiskelijaa 

Tule inspiroitumaan silkeistä ja hehkuvista väreistä. 
Kurssilla maalataan ja kuvioidaan silkkikankaita eri 
tekniikoilla. Jatkamme myös tutustumista batiikkitek-
niikkaan. Tervetuloa mukaan niin vasta-alkajat kuin 
jatko-opiskelijat. Annetaan silkin lumota ja kesytetään 
se vaikka kankaista tuotteiksi. Ilm. 26.8.-1.11.  
119802   HOPEAKETJU  
Vanha pappi-
la, Rauhalantie 
Arja Perälä 
Kurssimaksu 60,00 €  

Joka toinen viikko   
su 16.00-19.15 
15.9.-24.11.2013,  24 t  
12.1.-9.4.2014,  28 t  
Enintään 12 opiskelijaa 

Aloittelijat tekevät: muinais-, kuningas-, ja Oiliketjut 
hopeasta tai messingistä + yksi juotos. (Esim. hopei-
nen ranneketju tulee maksamaan n. 25 € mallista 
riippuen.) Jatkajat oma valinta, myös punontaa tai 
levytöitä. Käyttämänsä materiaalin kurssilaiset mak-
savat itse, voi myös hankkia itse esim. netin kautta. 
Rummutus 1€/koru. Huom! Kevät alk. 12.1., siitä 
eteenpäin pariton vko: 19.1. jne. Ilm. 26.8.-12.9.  
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ti 17.00-19.15 
10.9.-10.12.2013,  39 t  
7.1.-8.4.2014,  36 t  
Enintään 9 opiskelijaa 

Kaikille pianonsoitosta kiinnostuneille. Opetus on 
henkilökohtaista opetusta 15 min/viikko. Kurssin lo-
pussa pidetään pienimuotoinen konsertti osallistujien 
niin halutessa. Opettaja ottaa yhteyttä jokaiseen op-
pilaaseen erikseen ja sopii opetusajat. Ilmoittautu-
minen 26.8.-5.9.  

110140   KITARANSOITTO  
Kartanon koulu, musiikkiluok-
ka, Varsanojantie 97 
Saku Anttila 
Kurssimaksu 47,00 €  

pe 16.15-19.15 
13.9.-13.12.2013,  48 t  
10.1.-4.4.2014,  48 t  
Enintään 12 opiskelijaa 

Kitaransoiton opetusta vasta-alkajille ja aiemmin soit-
taneille. Opetus kolmen hengen ryhmissä 
45min/ryhmä. Ilmoittautuminen 26.8.-6.9. 

KIELET 
120303   ENGLANTIA VASTA-ALKAJILLE  
Kartanon koulu,                  
Varsanojantie 97 
Aino Koskelin 
Kurssimaksu 34,00 €  

ma 18.00-19.30 
23.9.-18.11.2013,  16 t  
 

Tutustutaan englannin kieleen arkielämän tilanteiden 
ja siihen liittyvän sanaston avulla. Harjoitellaan kielen 
perusrakenteita ja sanastoa. Paljon harjoituksia, 
pääpaino puhutussa kielessä. Jokainen uskaltaa yrit-
tää. Aloita kielen opiskelu nyt; englannin kieli on tär-
keä. Oppikirjana English for you, too, starter.  

120600   VENÄJÄN KIELI  
Kartanon koulu,                 
Varsanojantie 97 
Marina Aalto 
Kurssimaksu 47,00 €  

ma 17.30-19.00 
16.9.-25.11.2013,  20 t  
13.1.-24.3.2014,  20 t  
 

Venäjän kielen alkeiskurssi. Tutustaan venäjän kielen 
kielioppiin ja opitaan eri käytännön tilanteissa hyödyl-
lisiä sanoja. Tutustutaan venäläisiin matkakohteisiin 
ja nähtävyyksiin. Oppikirjana on Pora!.  

TIETOTEKNIIKKA  
340105   ATK-PAJA   
Kartanon koulu, atk-
luokka, Varsanojantie 97 
Esa Virta 
Kurssimaksu 39,00 €  

to 17.00-19.15 
19.9.-14.11.2013,  21 t  
Enintään 11 opiskelijaa 

Kurssilla paneudutaan tarvittavien atk-taitojen kehit-
tämiseen ja parantamiseen. Pääosassa kurssilla ovat 
kunkin opiskelijan omat tarpeet ja mielenkiinnon koh-
teet. Opiskelijoiden osaamisen pohjalta yhteisten 
tavoitteiden asettamisen avulla keskustellen opettaja 
kokoaa yhteisiä aihealueita opetuksen kohteeksi. 
Muutoin toimitaan työpajan tapaan, jossa kukin tekee 
omia harjoituksiaan ja saa tarvittaessa opastusta ja 
ohjausta. Ilmoittautuminen 26.8.-16.9.  

340106  SOSIAALINEN MEDIA, SOME-KURSSI  
Kartanon koulu, atk-
luokka, Varsanojantie 97 
Esa Virta 
Kurssimaksu 34,00 €  

ma 17.00-19.15  
16.9.-28.10.2013,  12 t  
Enintään 11 opiskelijaa 

Kurssilla käsitellään sosiaalisen median harkitsevaa 
ja turvallista käyttöä. Facebook -keskusteluryhmien 
avaaminen, kuvatietokannat yms. Koulutus on osa 
LAKE-hanketta. Ilmoittautuminen 26.8.-10.9.  

KUVATAITEET 
110305   IKONIMAALAUS 
Kartanon koulu,                 
Varsanojantie 97 
Marja Rive 
Kurssimaksu 60,00 €  

to 18.00-21.00 
12.9.-21.11.2013,  30 t  
9.1.-20.3.2014,  30 t  
Enintään 12 opiskelijaa 

Tutustutaan ikonimaalauksen tekniikkaan ja ikonien 
merkitykseen. Uudet opiskelijat voivat ostaa opetta-
jalta aloituspaketin. Tervetuloa mukaan! Ilmoittau-
tuminen alkaa 26.8.-9.9.  

MUUT TAIDE- JA TAITOAINEET 
110306   SILKKI- JA BATIIKKIKURSSI  
Kartanon koulu,                
Varsanojantie 97 
Tuija Pietilä-Estrada 
Kurssimaksu 39,00 €  

pe 18.00-20.15 
la 10.00-15.30 
su 10.00-15.30 
8.11.-17.11.2013,  24 t  
Enintään 10 opiskelijaa 

Tule inspiroitumaan silkeistä ja hehkuvista väreistä. 
Kurssilla maalataan ja kuvioidaan silkkikankaita eri 
tekniikoilla. Jatkamme myös tutustumista batiikkitek-
niikkaan. Tervetuloa mukaan niin vasta-alkajat kuin 
jatko-opiskelijat. Annetaan silkin lumota ja kesytetään 
se vaikka kankaista tuotteiksi. Ilm. 26.8.-1.11.  
119802   HOPEAKETJU  
Vanha pappi-
la, Rauhalantie 
Arja Perälä 
Kurssimaksu 60,00 €  

Joka toinen viikko   
su 16.00-19.15 
15.9.-24.11.2013,  24 t  
12.1.-9.4.2014,  28 t  
Enintään 12 opiskelijaa 

Aloittelijat tekevät: muinais-, kuningas-, ja Oiliketjut 
hopeasta tai messingistä + yksi juotos. (Esim. hopei-
nen ranneketju tulee maksamaan n. 25 € mallista 
riippuen.) Jatkajat oma valinta, myös punontaa tai 
levytöitä. Käyttämänsä materiaalin kurssilaiset mak-
savat itse, voi myös hankkia itse esim. netin kautta. 
Rummutus 1€/koru. Huom! Kevät alk. 12.1., siitä 
eteenpäin pariton vko: 19.1. jne. Ilm. 26.8.-12.9.  
 



10 Syyskuu / 2013

Musikaalin Viulunsoittaja Katolla  
esitykset ovat päättyneet
YPÄJÄN MUSIIKKI- 
TEATTERI RY KIITTÄÄ
kaikkia katsojia, talkoolaisia sekä esiintyjiä!
Esitysten yhteydessä katsojilla oli mahdollisuus vas-
tata asiakaskyselyyn ja samalla osallistua arvontaan. 
Palkintona oli Ypäjän Musiikkiteatteri -aiheisia pal-
kintoja, jotka postitetaan voittajille henkilökohtaisesti. 
Voittajat on arvottu, ja arpaonni suosi seuraavia hen-
kilöitä: 
Heli Saari / Loimaa, Veera Henriksson / Helsinki, Pau-
la Kemppi / Forssa, Saija Laurila / Huittinen, Mailis 
Sikilä / Mynämäki, Ritva Kivi / Turku, Anneli Nummen-
pää / Salo, Marja-Leena Tirri / Jokioinen, Kaija Tuo-
mola / Pertteli, Kimmo Henriksson / Helsinki, Jaakko 
Pajula / Kiikala, Virpi Pitkänen / Katinala, Helinä Rai-
tanen / Oripää, Sirpa Simonen / Espoo, Raija Uutela 
/ Loimaa, Kirsi Koivisto / Loimaa, Irja Saarikivi / Akaa, 
Jukka Hovila / Kolla.

KESKIVIIKKOISIN 4.9.2013 alkaen
Klo 16.30–17.15 7–10 -vuotiaat
Klo 17.15–18.00 3–6 -vuotiaat
Kartanon koululla
Ohjaajana Satu Mononen

Järjestää 

Osallistumismaksu:  jäsenet 30 € /10 kertaa,  
muut 50 € /10 kertaa 

Ilmoittautumiset:  henna.linnala@hotmail.com 
tai 050 522 6282 (iltaisin)

ZUMBATOMIC on lasten ja nuorten  
oma tanssitunti, jossa yhdistyvät helpot 
tanssisarjat sekä hauskat liikuntaleikit.

Ypäjänkylän Maa- ja kotitalousnaiset

SYYSKUUN TOIMINTAA
TUPAILTA tiistaina 17.9. klo 18.30 Seu-
raintalolla. Suunnitellaan syksyn ja kevään 
toimintaa. Terveuloa. 

JOHTOKUNTA kokoontuu sunnuntaina 8.9. klo 14.00 
Kutomakammarissa. Terveuloa. 

Seurakunnan nuorisotoimintaa
Kokkikerho
3-6-luokkalaisille. Seurakuntakodilla tiistaisin klo 
16.30–18.00 Kerhohinta 1 €/kerta, maksetaan kä-
teisellä tasarahana aina kerhokerran alussa. Kerho-
maksulla katetaan osa raaka-ainekuluista.

Puuhakerho
1-3-luokkalaisille Haavissa joka toinen keskiviikko klo 
18.00–19.30.

Partio 
4-6-luokkalaisille Partiomajalla joka toinen ke klo 
18.00–19.30.
Seurakunnan kerhot sekä partio alkavat viikolla 37, 
ja niihin ei ole erillistä ilmoittautumista. Voit ilmoittau-
tua saapumalla paikalle. Ensimmäisellä kerhokerralla 
tutustutaan ryhmään sekä jaetaan kerhon henkilöti-
etolomakkeet, jotka tulee palauttaa täytettynä seuraa-
valla kerralla.
Lisätietoja saat: Nuorisotyönohjaaja Isto Iipola, puh. 
040 148 4108, email: isto.iipola (at) evl.fi

FORSSAN, JOKIOISTEN, TAMMELAN  
ja YPÄJÄN LIIKUNTATOIMIEN

SYKSYN KUNTOKAUDEN AVAUS
FORSSAN URHEILUKENTÄLLÄ

MAANANTAINA 16.9. klo 16–18

Ohjelmassa: 

2 kilometrin testi on tarkoitettu kaikille 20–65-vuotiaille ter-
veille aikuisille, ja se mittaa hengitys- ja verenkiertoelimistön 
suorituskykyä.

Varustus:  Sään mukainen ulkoliikuntavarustus ja lenkkitossut. 
Oman sykemittarin voi ottaa mukaan!

Palaute testistä kirjeessä kotiin tai heti paikanpäällä!

TESTI ON ILMAINEN!
Osallistujien kesken arvotaan 100 €:n lahjakortti
Tarjolla myös mehua, liikenneturvallisuusasiaa
sekä liikuntamateriaalia!

TESTI ON TARKOITETTU KAIKKIEN KUNTIEN ASUKKAILLE!
Forssan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän liikuntatoimet 

Forssan seudun terveydenhuollon ky 
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Ypäjän Sotainvalidit,  
puolisojäsenet ja tukijäsenet 

TUPAILTAPÄIVÄ
Veteraanituvalla maanantaina 23.9.2013 klo 14.00.
TERVETULOA!

RUSKARETKI
sunnuntaina 22.9. klo 13 alkaen
Opastettu reitti pyöräillen tai kävellen  
(Soukanseljäntie – Takamaa – Suorannantie 
– Mannistentie). Opastus myös Koskentieltä.
Luontoaiheinen kilpailu, jossa parhaat palkitaan ja 
kaikki lapset saavat palkinnon. Kahvitauko pidetään 
luonnon helmassa. Baarivankkuri palvelee ja lisäksi on 
makkaranpaistoa nuotiolla. Säänmukainen varustus 
(sadevaatteet).
Tervetuloa mukaan koko perheen voimin!

Kuusjoenkulman kyläyhdistys _ _ _ 

KUUSJOENKULMAN  
KYLÄYHDISTYS KIITTÄÄ
saamistaan muistamisista 20-vuotisjuhlan yhteydessä.
Kiitos kaikille tapahtumaan osallistuneille!

Kuusjoenkulman kyläyhdistys _ _ _

Huom. avantouimarit
Avantouinnit alkavat lokakuun ensimmäisenä sunnun-
taina 6.10. klo 15–18.
Huom. hintamuutos: 5 €/ henkilö. Tervetuloa uudet ja 
vanhat uimarit!

Kuusjoenkulman kyläyhdistys 

Liikuntatapahtumia

YPÄJÄN URHOT
Sinä yli 40-vuotias mies:  
tämä ryhmä on tarkoitettu juuri sinulle!

Ryhmä kokoontuu syksyllä 8 kertaa (1,30 
h/kerta) ja jatkuu myös kevään. Hinta 60 e/
kausi sisältää ohjauksen, testit, materiaalit ja ravitsemusker-
ran ruokailun. Ryhmään otetaan max 15 henkilöä. Pääsyvaa-
timuksena vähintään 40 vuoden ikä ja motivaatio liikunnan 
aloittamiselle. Eduksi huomioidaan ylipaino ja huono kunto.

YPÄJÄN URHOT on Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelman avusta-
ma hanke. Hankkeen toteutuksesta vastaavat Ypäjän kunnan 
liikuntapalvelut ja Ypäjän seurakunta yhdessä. Hankkeen 
avulla perustetaan Ypäjän Urhot -ryhmä. Se on tarkoitettu yli 
40-vuotiaille miehille, jotka liikkuvat terveytensä kannalta lii-
an vähän. Ryhmään osallistujille tehdään alkukartoitus mm. 
kuntotesti. Ryhmässä kokeillaan eri liikuntalajeja sekä pereh-
dytään ravitsemukseen. Kokeiltavat lajit ja tehot asetetaan 
matalan kynnyksen aloittelevalle liikkujalle sopivaksi.

Ryhmään otetaan 15 henkilöä.  Henkilöiden voivat olla rapa-
kuntoisia sohvaperunoita, joilla on huono kunto ja jotka koke-
vat omaavansa motivaation liikunnan aloittamiselle. Täytätkö 
juuri sinä ryhmän pääsy vaatimukset? Tilaisuus osallistua 
tämän tyyppiseen ryhmään on Ypäjällä ainutlaatuinen, joten 
toimi heti! Lisätietoja ryhmästä voit tiedustella liikunnan-
ohjaajalta tai ilmoittautua heti!  Ypäjän Urhot aloittavat toimin-
tansa lokakuun alussa. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa.

Testikerta to 26.9. klo 18.00  
Pertunkaaren kentällä satoi tai paistoi.

Jatkossa torstaisin 3.10. alkaen klo 19 – 20.30  
Kartanon koulun salissa.

Ilmoittaudu liikunnanohjaaja Merjalle HETI  
puh. 050 433 9002 tai s-posti merja.kivimaki@ypaja.fi  
tai nuoriso-ohjaaja Maija Iso-Oja puh. 050 574 7732.

METSÄTAITOKILPAILUT 
perjantaina 6.9.2013 klo 10.00 Loimaalla  
Pappisten lavan maastossa (Pappistenjär-
ventie 42). Perille löydät seuraamalla VT9:ltä 
Pappisten lavan opasteita.
Sarjat: miehet, naiset, nuoret. 
Kisan jälkeen sauna- ja uintimahdollisuus.
Lisätietoja puh. 0400-534 571. 

TERVETULOA!

ILMAISET UINNIT VESIHOVISSA
MLL Ypäjän yhdistyksen jäsenet voivat käydä 2 kertaa 
vuodessa uimassa Vesihovissa ilmaiseksi. Edun saa 
laittamalla nimen listaan kassalla.
Etu on henkilökohtainen. Mukavia uintihetkiä!!

MLL Ypäjän yhdistys

TEATTERIMATKA TURKUUN
Turun Nuori Teatteri esittää näytelmän Heinähattu, 
Vilttitossu ja Rubensin veljekset
su 27.10. klo 13
Lähtö Ypäjältä Pysäkin paikasta klo 11.30, bussi tulee 
Forssasta Jokioisten kautta. 
Esitys kestää n. 2 h 20 min, jonka jälkeen paluu.
HINTA:  JÄSENET 20 €, MUUT 25 €  

sis. bussin ja teatterilipun.
Ilmoittautumiset 040 822 7881 / Heidi Moilanen, 25.9. 
mennessä.

Järjestää MLL Ypäjän yhdistys

Ypäjän Kotiseutuyhdistys ry
kiittää kaikkia tietokilpailukyselyyn osallistuneita ja 
osastollamme Ypäjän Yössä vierailleita.
Vastaukset ja voittajat ilmoitetaan lokakuun Ypäjäläi-
sessä.

Ypäjän Karjalaisseura ry  
tiedottaa
Ypäjän Karjalaisseura kiittää kaikkia tun-
nistustehtävään osallistuneita ja Ypäjän 
Yössä osastollamme vierailleita. Tulokset 

lokakuun Ypäjäläisessä.
Syyskuun toiminnasta ilmoitetaan seuratoimintapals-
talla Seutu-Sanomissa.

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry
Syyskuun toimintaa 
Kuukausikokoontuminen tiistaina 10.9. 

klo 14.00 Veteraanituvalla. Kahvitellaan ja suunnitel-
laan syksyn toimintaa.
Tarinatupa Veteraanituvalla tiistaina 17.9. klo 13. 
Kirjoittajapiiri kokoontuu Veteraanituvalla perjantai-
na 20.9. klo 14.00.
Naistenpiiri tiistaina 24.9. klo 14.00 Veteraanituvalla.
Mölkkyä pelataan edelleen Rajatiellä keskiviikkoisin 
klo 13.00 sään salliessa.
Toimintakalenteria päivitetään myös yhdistyksen ko-
tisivulla: www. elakeliitto.fi/ypaja.

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys

Ypäjän Eteläiset  
Maa- ja kotitalousnaiset

TOIMINTAILTA
Lähdemme maanantaina 9.9. melomaan uusitulta 
venerannalta klo 18.00. 12 innokasta mahtuu mu-
kaan. Hinta 15,00 € / henkilö. Sään mukainen varus-
tus. Ilmoittaudu Saaralle tekstiviestillä 044 355 2312. 
Sunnuntaina 22.9. kupillinen englantilaista teetä 
Jokioisten teehuoneelle klo 14.30. Lähtö on klo 14.00 
osuuspankilta. Pidetään johtokunnan kokous samalla.
Tervetuloa.

Johtokunta

Mannisten kyläkerho
kokoontuu torstaina 12.9. klo 18.00  

Maili Sillanpäällä ja Asko Vainiolla, Myllymäentie 71.
Tervetuloa!

Opisto kiittää
Ypäjän Yössä Veteraanituvalla käyneitä!
Esineiden päivitystehtävän yhteydessä arvotun työkau-
simaksun lukuvuodelle 2013–2014 voitti Ilkka Nybom 
Jokioisilta.
Opistolaisyhdistyksen Venäläiseen ja Saksalaiseen iltaan 
vapaapääsyn voitti Kaarina Keto Ypäjältä.

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO
Keskuskatu 29 A, 31600 JOKIOINEN 
p. (03) 4182 7402 
jokilaanin.kansalaisopisto@jokioinen.fi
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RAJATON RANGE SPONSORED BY 
YPÄJÄN OSUUSPANKKI
Loimijoki Golfin kentällä  
perjantaina 13.9. ja 20.9. klo 18 – 21.
Rajattomaan rangeen sisältyy ilmai-
set pallot, välinevuokra sekä ohjaus. 
Osuuspankki tarjoaa osallistujille pientä purtavaa.
Tervetuloa!

Venäläinen ilta
Kokoonnutaan juomaan venäläistä teetä, syömään 

venäläisiä leivonnaisia, puhumaan venäläisestä  
kulttuurista ja kuuntelemaan venäläistä musiikkia. 

Vietämme iltaa torstaina 26.9.2013 klo 17–19  
Jokioisten kunnanviraston Takkahuoneella  

(Keskuskatu 29 A, Jokioinen). Hinta 6 euroa.
JOKILÄÄNIN OPISTOLAISYHDISTYS RY

 

Kurssilla on mahdollisuus valmistaa koriste- ja käyt-
töesineitä ym. omien toiveiden ja tarpeiden mukaan. 
Kurssilaiset hoitavat materiaalihankinnat itse omien 
tarpeiden mukaan. Ilmoittautuminen 26.8.-6.9.  
110490   TAONTAKURSSI   
Hevosopisto, Pa-
ja, Varsanojantie 63 
Hannu Paljakka 
Kurssimaksu 60,00 €  

la 9.00-14.30 
 
25.1.-22.3.2014,  48 t  
Enintään 12 opiskelijaa 

Hiilimaksu 10 € ei sisälly kurssimaksuun. Taotaan 
kodin käyttöesineitä yms. Oppilaat tuovat oman vasa-
ran, max. 1 kg sekä henkilökohtaiset suojavälineet ja 
omat raudat (ei harjaterästä). Opettajalta voi kysyä 
tarvikehankinnoista. Yhdellä kokoontumiskerralla on 
6 oppituntia. Materiaalimaksu erikseen. Ilmoittautu-
minen 26.8.-20.1.  

LIIKUNTA  
830103   PERUSJUMPPA  
Kartanon koulu, liikuntasa-
li, Varsanojantie 97 
Kaarina Tammi 
Kurssimaksu 39,00 €  

ti 18.00-18.45 
3.9.-10.12.2013,  14 t  
7.1.-15.4.2014,  14 t  
 

Lihaskuntoa, kestävyyttä, tasapainoa ja liikkuvuutta 
lisäävä jumppa. Sopii kaikenkuntoisille, koska liikkeet 
tehdään itseään kuunnellen. Ota omat puolen kilon 
käsipainot mukaan.  

830105   TEHOJUMPPA  
Kartanon koulu, liikuntasa-
li, Varsanojantie 97 
Kaarina Tammi 
Kurssimaksu 39,00 €  

ti 18.45-19.30 
5.9.-12.12.2013,  14 t  
9.1.-17.4.2014,  14 t  
 

Tehokkaampaa perusjumppaa kaipaaville! Alkuver-
ryttelyn jälkeen monipuolinen lihaskunto-osuus, sekä 
loppuvenyttelyt. Ota omat 0,5-1 kg käsipainot mu-
kaan. Laitetaan hiki virtaamaan ja lihakset töihin!  

830109   JOOGA                                                
(omakustannekurssi, katso s. 3)  
Kartanon koulu, liikuntasa-
li, Varsanojantie 97 
Terhi Ryösä 
Kurssimaksu 67,00 €  

to 17.15-18.45 
12.9.-5.12.2013,  24 t  
16.1.-10.4.2014,  24 t  
Minimi 20 opiskelijaa, 
maksimi 40 opiskelijaa. 

Kurssi ei sisälly työkausimaksuun! Jooga lisää kehon 
liikkuvuutta, joustavuutta ja fyysistä kuntoa. Jooga 
parantaa keskittymiskykyä ja antaa voimia arkeen. 
Sopii vasta-alkajille ja kokeneemmille, miehille ja nai-
sille. Ilmoittautuminen 26.8.-9.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOTITALOUS 
810202   VENÄLÄINEN RUOKAILTA        UUTUUS! 
Kartanon koulu, kotitalous-
luokka, Varsanojantie 97 
Marina Aalto 
Kurssimaksu 14,00 €  

ma 17.00-21.00 
2.12.2013,  5 t  
Enintään 10 opiskelijaa. 

Kokataan yhdessä alku-, pää- ja jälkiruoka venäläi-
sen reseptin mukaan. Kurssilla kerätään erillinen 
ruoka-ainemaksu (n. 10-15 euroa). Otathan esiliinan 
mukaan. Ilmoittautuminen 26.8.-25.11. 

810213   PIZZAILTA NAISILLE                UUTUUS!             
(omakustannekurssi, katso s. 3)  
Kartanon koulu, kotitalous-
luokka, Varsanojantie 97 
Minna Lax 
Kurssimaksu 18,00 €  

ti 18.00-21.00 
11.2.2014,  4 t  
Minimi 8 opiskelijaa, 
maks.10 opiskelijaa. 

Kurssi ei sisälly työkausimaksuun. Kurssilla valmiste-
taan yhdessä italialaishenkisiä pizzoja. Aineet mak-
setaan opettajalle suoraan. Ilm. 26.8.-4.2.  

810218   JOULUHALKO-KURSSI            UUTUUS!       
(omakustannekurssi, katso s. 3)  
Kartanon koulu, kotitalous-
luokka, Varsanojantie 97 
Minna Lax 
Kurssimaksu 18,00 €  

ti 18.00-21.00 
26.11.2013,  4 t  
Minimi 8 opiskelijaa, 
maks.10 opiskelijaa. 

Kurssi ei sisälly työkausimaksuun. Tule tekemään 
perinteistä ranskalaisten joulupöytien herkkua! Aineet 
maksetaan opettajalle suoraan. Ilmoittautuminen 
alkaa 26.8.-19.11.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kurssilla on mahdollisuus valmistaa koriste- ja käyt-
töesineitä ym. omien toiveiden ja tarpeiden mukaan. 
Kurssilaiset hoitavat materiaalihankinnat itse omien 
tarpeiden mukaan. Ilmoittautuminen 26.8.-6.9.  
110490   TAONTAKURSSI   
Hevosopisto, Pa-
ja, Varsanojantie 63 
Hannu Paljakka 
Kurssimaksu 60,00 €  

la 9.00-14.30 
 
25.1.-22.3.2014,  48 t  
Enintään 12 opiskelijaa 

Hiilimaksu 10 € ei sisälly kurssimaksuun. Taotaan 
kodin käyttöesineitä yms. Oppilaat tuovat oman vasa-
ran, max. 1 kg sekä henkilökohtaiset suojavälineet ja 
omat raudat (ei harjaterästä). Opettajalta voi kysyä 
tarvikehankinnoista. Yhdellä kokoontumiskerralla on 
6 oppituntia. Materiaalimaksu erikseen. Ilmoittautu-
minen 26.8.-20.1.  

LIIKUNTA  
830103   PERUSJUMPPA  
Kartanon koulu, liikuntasa-
li, Varsanojantie 97 
Kaarina Tammi 
Kurssimaksu 39,00 €  

ti 18.00-18.45 
3.9.-10.12.2013,  14 t  
7.1.-15.4.2014,  14 t  
 

Lihaskuntoa, kestävyyttä, tasapainoa ja liikkuvuutta 
lisäävä jumppa. Sopii kaikenkuntoisille, koska liikkeet 
tehdään itseään kuunnellen. Ota omat puolen kilon 
käsipainot mukaan.  

830105   TEHOJUMPPA  
Kartanon koulu, liikuntasa-
li, Varsanojantie 97 
Kaarina Tammi 
Kurssimaksu 39,00 €  

ti 18.45-19.30 
5.9.-12.12.2013,  14 t  
9.1.-17.4.2014,  14 t  
 

Tehokkaampaa perusjumppaa kaipaaville! Alkuver-
ryttelyn jälkeen monipuolinen lihaskunto-osuus, sekä 
loppuvenyttelyt. Ota omat 0,5-1 kg käsipainot mu-
kaan. Laitetaan hiki virtaamaan ja lihakset töihin!  

830109   JOOGA                                                
(omakustannekurssi, katso s. 3)  
Kartanon koulu, liikuntasa-
li, Varsanojantie 97 
Terhi Ryösä 
Kurssimaksu 67,00 €  

to 17.15-18.45 
12.9.-5.12.2013,  24 t  
16.1.-10.4.2014,  24 t  
Minimi 20 opiskelijaa, 
maksimi 40 opiskelijaa. 

Kurssi ei sisälly työkausimaksuun! Jooga lisää kehon 
liikkuvuutta, joustavuutta ja fyysistä kuntoa. Jooga 
parantaa keskittymiskykyä ja antaa voimia arkeen. 
Sopii vasta-alkajille ja kokeneemmille, miehille ja nai-
sille. Ilmoittautuminen 26.8.-9.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOTITALOUS 
810202   VENÄLÄINEN RUOKAILTA        UUTUUS! 
Kartanon koulu, kotitalous-
luokka, Varsanojantie 97 
Marina Aalto 
Kurssimaksu 14,00 €  

ma 17.00-21.00 
2.12.2013,  5 t  
Enintään 10 opiskelijaa. 

Kokataan yhdessä alku-, pää- ja jälkiruoka venäläi-
sen reseptin mukaan. Kurssilla kerätään erillinen 
ruoka-ainemaksu (n. 10-15 euroa). Otathan esiliinan 
mukaan. Ilmoittautuminen 26.8.-25.11. 

810213   PIZZAILTA NAISILLE                UUTUUS!             
(omakustannekurssi, katso s. 3)  
Kartanon koulu, kotitalous-
luokka, Varsanojantie 97 
Minna Lax 
Kurssimaksu 18,00 €  

ti 18.00-21.00 
11.2.2014,  4 t  
Minimi 8 opiskelijaa, 
maks.10 opiskelijaa. 

Kurssi ei sisälly työkausimaksuun. Kurssilla valmiste-
taan yhdessä italialaishenkisiä pizzoja. Aineet mak-
setaan opettajalle suoraan. Ilm. 26.8.-4.2.  

810218   JOULUHALKO-KURSSI            UUTUUS!       
(omakustannekurssi, katso s. 3)  
Kartanon koulu, kotitalous-
luokka, Varsanojantie 97 
Minna Lax 
Kurssimaksu 18,00 €  

ti 18.00-21.00 
26.11.2013,  4 t  
Minimi 8 opiskelijaa, 
maks.10 opiskelijaa. 

Kurssi ei sisälly työkausimaksuun. Tule tekemään 
perinteistä ranskalaisten joulupöytien herkkua! Aineet 
maksetaan opettajalle suoraan. Ilmoittautuminen 
alkaa 26.8.-19.11.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

119810   KORTTIKURSSI   
Vanha pappi-
la, Rauhalantie 
Tuija Pietilä-Estrada 
Kurssimaksu 24,00 €  

pe 18.00-20.15 
la 11.00-14.00 
25.10.-26.10.2013,  7 t  
Enintään 10 opiskelijaa 

Kurssilla valmistetaan, ideoidaan ja näprätään erilai-
sia kortteja, eri tekniikoilla. Esim. askartelutekniikoilla 
ja maalaamalla, kuten helpoilla akvarellitekniikoilla. 
Nyt JOULUKORTIT ja muut tarpeelliset kortit valmiik-
si ajoissa. Itse tehdyllä kortilla on aina oma erityinen 
arvo sen saajalle. Voit ottaa kurssille mukaan myös 
omia vanhoja korttejasi, tutustumme korttien histori-
aan. Tervetuloa mukaan rentoutumaan ja askartele-
maan. Ilmoittautuminen 26.8.-18.10.  

MUOTOILU JA KÄDENTAIDOT 
110471   KÄSITYÖPAJA 1 (v. 03-05 -syntyneille)  
Vanha pappi-
la, Rauhalantie 
Tiina Salmi ja vaihtuvia 
kädentaidon opettajia 
Kurssimaksu 60 €  

to 16.00-17.30 
5.9.-28.11.2013,  24 t  
9.1.-24.4.2014,  28 t  
Enintään 10 opiskelijaa 
Materiaalimaksu 25 € 

Uusi ryhmä käsityöpajassa aloittaa. Tutustutaan eri-
laisten materiaalien ja tekniikoiden avulla monipuoli-
sesti käsityön suunnitteluun ja valmistukseen. Eri 
opettajien johdolla työskennellään mm. puutyö-, vär-
jäys-, ompelu- ja luonnonmateriaalipajoissa. Tiedus-
telut Tiina Salmi p. 0500-531550. Ilm. 26.8.-4.9.  

110474   NUORTEN KÄDENTAITOKARUSELLI 
pidetään kesäkuun alussa. Tarkempi sisältö, ajan-
kohta ja ilmoittautumisaika ilmoitetaan kevään aik.  

110434   KUDONNAN PERUSKURSSI  
Vanha pappi-
la, Rauhalantie 
Tiina Salmi 
Kurssimaksu 69,00 €  

to 18.00-20.15 
12.9.-28.11.2013,  33 t  
9.1.-24.4.2014,  39 t  

Opetellaan tai kerrataan käytännössä, yhdessä te-
kemällä kankaan suunnittelun ja rakentamisen vai-
heita sekä kutomista ja viimeistelyä. Yhdistetään uut-
ta ja vanhaa niin kutomisessa kuin suunnittelussakin. 
Hyödynnetään uusia, leveitä kangaspuita isojen teks-
tiilien kutomisessa. Valmistetaan erilaisia tekstiilejä 
opiskelijoiden toiveiden mukaan.  

110443   TILKKUAARTEET  
Vanha pappi-
la, Rauhalantie 
Sari Wenning 
Kurssimaksu 60,00 €  

Joka toinen viikko     
ti 10.00-12.30 
10.9.-3.12.2013,  27 t  
7.1.-1.4.2014,  24 t  
Enintään 12 opiskelijaa 

Tähdet, tähdet - tehdään nyt kankaasta tilkkuillen. 
Tule mukaan kurssille, joka on sopiva sekä aloitteli-
joille että jatkajille. Alussa kokoonnumme joka viikko 
kolme kertaa ja sitten joka toinen. Keväällä joka viik-
ko viisi kertaa ja sitten joka toinen.  

110447   SYYSHUOVUTUS  
Kartanon kou-
lu, Varsanojantie 97 
Sari Wenning 
Kurssimaksu 47,00 €  

ke 18.00-19.30 
pe 18.00-21.00 
la 10.00-14.15 
4.9.2013-29.11.2013,  38 t  
Enintään 12 opiskelijaa 

Villasta huovuttamalla veden ja saippuan avulla voi 
saada aikaan mitä vaan: asusteita, vaatteita, kodin-
tekstiilejä, koriste-esineitä. Lisäämällä työhösi kirjon-
taa käsin tai koneella, koristeita neulahuovuttamalla 

tai muita materiaaleja, jopa valokuvan - teet yksilölli-
siä tuotteita.Tule mukaan kurssille opettelemaan 
huovuttamista tai jatkamaan kivaa harrastusta! Kes-
kiviikkona 4.9. suunnitellaan työt ja tehdään materi-
aalitilaus. Neljänä viikonloppuna 20.-21.9, 27.-28.9. 
ja 22.-23.11, 29.-30.11 muokataan villa haluttuun 
muotoon. Ilmoittautuminen 26.8.-30.8.  
110448   KEVÄTHUOVUTUS  
Kartanon kou-
lu, Varsanojantie 97 
Sari Wenning 
Kurssimaksu 47,00 €  

ke 18.00-19.30 
pe 18.00-21.00 
la 10.00-14.15 
8.1.-22.3.2014,  38 t  
Enintään 10 opiskelijaa 

Katso kurssin 110447 sisältö. Keskiviikkona 8.1. 
suunnitellaan työt ja tehdään materiaalitilaus. Neljänä 
viikonloppuna 24.-25.1.,31.1.-1.2.,14.-15.3.,21.-22.3. 
muokataan villa haluttuun muotoon. Ilm.26.8.-3.1.  
110454   NAHKATYÖKURSSI                  UUTUUS! 
Hevosopisto, Valjasvers-
tas, Varsanojantie 63 
Katri Ojanen 
Kurssimaksu 34,00 €  

pe 18.00-21.00 
la 10.00-15.00 
 
10.1.-18.1.2014,  20 t  
Enintään 12 opiskelijaa 

Kurssilla opitaan eri nahantyöstön vaiheet ja välineet. 
Kurssilaiset suunnittelevat töitä omien tarpeiden ja 
ideoiden mukaan. Voidaan valmistaa kokonaan uusi 
työ tai korjata/muokata vanhaa. Töitä voi olla esim. 
kukkaro, laukku, koiranpantoja, varusteita hevoselle 
tai vyö itselle tms. Kurssille voi ottaa mukaan omia 
materiaaleja tai ostaa paikanpäältä. Ilm. 26.8.-3.1.  
110464   LANKATÖITÄ ERIKOISTEKNIIKOILLA  
Vanha pappi-
la, Rauhalantie 
Tiina Salmi 
Kurssimaksu 47,00 €  

Joka toinen viikko     
to 10.00-12.15 
26.9.-21.11.2013,  15 t  
16.1.-24.4.2014,  21 t  
Enintään 20 opiskelijaa 

Opetellaan jälleen uusia ja vanhoja tekniikoita. Testa-
taan erilaisia punontaideoita, innostutaan perinteises-
tä lautanauhasta ja virkataan taas vimmatusti. Ilmoit-
tautuminen 26.8.-19.9.  
110467   JOULUPAJA 2 /                                      
Joulukoristeita metallilangasta  
Vanha pappi-
la, Rauhalantie 
Tiina Salmi 
Kurssimaksu 14,00 €  

la 10.00-14.00 
23.11.2013,  5 t  
Enintään 14 opiskelijaa 

Opetellaan vääntämään, takomaan, kieputtamaan ja 
sitomaan metallilankaa. Valmistetaan kauniita krans-
seja ja joulukoristeita erilaisista metallilangoista ja 
helmistä. Tarkemmat tiedot kurssikirjeessä. Ilmoit-
tautuminen 26.8.-15.11.  
110487   HUONEKALUJEN KUNNOSTUS  
Perttulan koulu,         
Hossintie 4 
Mirva Kallio 
Kurssimaksu 69,00 €  

ke 18.00-21.00 
2.10.-4.12.2013,  35 t  
15.1.-26.3.2014,  35 t  
Enintään 10 opiskelijaa 

Tervetuloa ehostamaan ja verhoilemaan vanhoja 
huonekaluja, jotka kulkevat mukanasi eivätkä vaadi 
vaativien, uusien puuosien tekoa. Valoisat ja siistit 
tilat sopivat hyvin esim. sabloni-maalausten ja verhoi-
lujen tekoon. Ilmoittautuminen 26.8.-26.9.  
110489   PUUTYÖ  
Hevosopisto,              
Varsanojantie 63 
Matti Berggren 
Kurssimaksu 69,00 €  

ti 17.30-20.30 
10.9.-19.11.2013,  40 t  
7.1.-11.3.2014,  34 t  
Enintään 12 opiskelijaa 

HISTORIA 
Huom! Kotiin jaetusta ohjelmaesitteestä puuttui  
seuraavan kurssin tiedot:
130100   SUKUTUTKIMUS
Kartanon koulu, Varsanojantie 97  ti 18.00-19.30
Erkki Tiensuu 17.9.-10.12.2013,  24 t
Kurssimaksu 60,00 €  14.1.-15.4.2014, 26 t
Tarkoitettu peruskurssin käyneille tai perusteet osaavalle. 
Sisältö: ihmisen elämään liittyvät tietolähteet, kirkon arkis-

tojen kertaus, talot ja torpat, ruotusotilaat ja sotilastutkimus, 
perukirjat, lääninhallinnon arkistot, kunnan arkisto, yksityis-
arkistot. Sukututkimuksessa ja arkistossa vaadittavat uudet 
sähköiset käytännöt ja lain vaati-mukset. Arkistovierailut: 
Maakunta-arkisto, Kansallisarkisto, Suomen sukututkimus-
seuran arkisto, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja Ulko-
ministeriön arkisto. Oppikirja yhteishankintana Sukututki-
muksen jatko-opas, si-sällöstä voi kysyä opettajalta p. 050-
3523176/erkki.tiensuu@nic.fi Ilmoittautuminen 26.8.-12.9.

 

119810   KORTTIKURSSI   
Vanha pappi-
la, Rauhalantie 
Tuija Pietilä-Estrada 
Kurssimaksu 24,00 €  

pe 18.00-20.15 
la 11.00-14.00 
25.10.-26.10.2013,  7 t  
Enintään 10 opiskelijaa 

Kurssilla valmistetaan, ideoidaan ja näprätään erilai-
sia kortteja, eri tekniikoilla. Esim. askartelutekniikoilla 
ja maalaamalla, kuten helpoilla akvarellitekniikoilla. 
Nyt JOULUKORTIT ja muut tarpeelliset kortit valmiik-
si ajoissa. Itse tehdyllä kortilla on aina oma erityinen 
arvo sen saajalle. Voit ottaa kurssille mukaan myös 
omia vanhoja korttejasi, tutustumme korttien histori-
aan. Tervetuloa mukaan rentoutumaan ja askartele-
maan. Ilmoittautuminen 26.8.-18.10.  

MUOTOILU JA KÄDENTAIDOT 
110471   KÄSITYÖPAJA 1 (v. 03-05 -syntyneille)  
Vanha pappi-
la, Rauhalantie 
Tiina Salmi ja vaihtuvia 
kädentaidon opettajia 
Kurssimaksu 60 €  

to 16.00-17.30 
5.9.-28.11.2013,  24 t  
9.1.-24.4.2014,  28 t  
Enintään 10 opiskelijaa 
Materiaalimaksu 25 € 

Uusi ryhmä käsityöpajassa aloittaa. Tutustutaan eri-
laisten materiaalien ja tekniikoiden avulla monipuoli-
sesti käsityön suunnitteluun ja valmistukseen. Eri 
opettajien johdolla työskennellään mm. puutyö-, vär-
jäys-, ompelu- ja luonnonmateriaalipajoissa. Tiedus-
telut Tiina Salmi p. 0500-531550. Ilm. 26.8.-4.9.  

110474   NUORTEN KÄDENTAITOKARUSELLI 
pidetään kesäkuun alussa. Tarkempi sisältö, ajan-
kohta ja ilmoittautumisaika ilmoitetaan kevään aik.  

110434   KUDONNAN PERUSKURSSI  
Vanha pappi-
la, Rauhalantie 
Tiina Salmi 
Kurssimaksu 69,00 €  

to 18.00-20.15 
12.9.-28.11.2013,  33 t  
9.1.-24.4.2014,  39 t  

Opetellaan tai kerrataan käytännössä, yhdessä te-
kemällä kankaan suunnittelun ja rakentamisen vai-
heita sekä kutomista ja viimeistelyä. Yhdistetään uut-
ta ja vanhaa niin kutomisessa kuin suunnittelussakin. 
Hyödynnetään uusia, leveitä kangaspuita isojen teks-
tiilien kutomisessa. Valmistetaan erilaisia tekstiilejä 
opiskelijoiden toiveiden mukaan.  

110443   TILKKUAARTEET  
Vanha pappi-
la, Rauhalantie 
Sari Wenning 
Kurssimaksu 60,00 €  

Joka toinen viikko     
ti 10.00-12.30 
10.9.-3.12.2013,  27 t  
7.1.-1.4.2014,  24 t  
Enintään 12 opiskelijaa 

Tähdet, tähdet - tehdään nyt kankaasta tilkkuillen. 
Tule mukaan kurssille, joka on sopiva sekä aloitteli-
joille että jatkajille. Alussa kokoonnumme joka viikko 
kolme kertaa ja sitten joka toinen. Keväällä joka viik-
ko viisi kertaa ja sitten joka toinen.  

110447   SYYSHUOVUTUS  
Kartanon kou-
lu, Varsanojantie 97 
Sari Wenning 
Kurssimaksu 47,00 €  

ke 18.00-19.30 
pe 18.00-21.00 
la 10.00-14.15 
4.9.2013-29.11.2013,  38 t  
Enintään 12 opiskelijaa 

Villasta huovuttamalla veden ja saippuan avulla voi 
saada aikaan mitä vaan: asusteita, vaatteita, kodin-
tekstiilejä, koriste-esineitä. Lisäämällä työhösi kirjon-
taa käsin tai koneella, koristeita neulahuovuttamalla 

tai muita materiaaleja, jopa valokuvan - teet yksilölli-
siä tuotteita.Tule mukaan kurssille opettelemaan 
huovuttamista tai jatkamaan kivaa harrastusta! Kes-
kiviikkona 4.9. suunnitellaan työt ja tehdään materi-
aalitilaus. Neljänä viikonloppuna 20.-21.9, 27.-28.9. 
ja 22.-23.11, 29.-30.11 muokataan villa haluttuun 
muotoon. Ilmoittautuminen 26.8.-30.8.  
110448   KEVÄTHUOVUTUS  
Kartanon kou-
lu, Varsanojantie 97 
Sari Wenning 
Kurssimaksu 47,00 €  

ke 18.00-19.30 
pe 18.00-21.00 
la 10.00-14.15 
8.1.-22.3.2014,  38 t  
Enintään 10 opiskelijaa 

Katso kurssin 110447 sisältö. Keskiviikkona 8.1. 
suunnitellaan työt ja tehdään materiaalitilaus. Neljänä 
viikonloppuna 24.-25.1.,31.1.-1.2.,14.-15.3.,21.-22.3. 
muokataan villa haluttuun muotoon. Ilm.26.8.-3.1.  
110454   NAHKATYÖKURSSI                  UUTUUS! 
Hevosopisto, Valjasvers-
tas, Varsanojantie 63 
Katri Ojanen 
Kurssimaksu 34,00 €  

pe 18.00-21.00 
la 10.00-15.00 
 
10.1.-18.1.2014,  20 t  
Enintään 12 opiskelijaa 

Kurssilla opitaan eri nahantyöstön vaiheet ja välineet. 
Kurssilaiset suunnittelevat töitä omien tarpeiden ja 
ideoiden mukaan. Voidaan valmistaa kokonaan uusi 
työ tai korjata/muokata vanhaa. Töitä voi olla esim. 
kukkaro, laukku, koiranpantoja, varusteita hevoselle 
tai vyö itselle tms. Kurssille voi ottaa mukaan omia 
materiaaleja tai ostaa paikanpäältä. Ilm. 26.8.-3.1.  
110464   LANKATÖITÄ ERIKOISTEKNIIKOILLA  
Vanha pappi-
la, Rauhalantie 
Tiina Salmi 
Kurssimaksu 47,00 €  

Joka toinen viikko     
to 10.00-12.15 
26.9.-21.11.2013,  15 t  
16.1.-24.4.2014,  21 t  
Enintään 20 opiskelijaa 

Opetellaan jälleen uusia ja vanhoja tekniikoita. Testa-
taan erilaisia punontaideoita, innostutaan perinteises-
tä lautanauhasta ja virkataan taas vimmatusti. Ilmoit-
tautuminen 26.8.-19.9.  
110467   JOULUPAJA 2 /                                      
Joulukoristeita metallilangasta  
Vanha pappi-
la, Rauhalantie 
Tiina Salmi 
Kurssimaksu 14,00 €  

la 10.00-14.00 
23.11.2013,  5 t  
Enintään 14 opiskelijaa 

Opetellaan vääntämään, takomaan, kieputtamaan ja 
sitomaan metallilankaa. Valmistetaan kauniita krans-
seja ja joulukoristeita erilaisista metallilangoista ja 
helmistä. Tarkemmat tiedot kurssikirjeessä. Ilmoit-
tautuminen 26.8.-15.11.  
110487   HUONEKALUJEN KUNNOSTUS  
Perttulan koulu,         
Hossintie 4 
Mirva Kallio 
Kurssimaksu 69,00 €  

ke 18.00-21.00 
2.10.-4.12.2013,  35 t  
15.1.-26.3.2014,  35 t  
Enintään 10 opiskelijaa 

Tervetuloa ehostamaan ja verhoilemaan vanhoja 
huonekaluja, jotka kulkevat mukanasi eivätkä vaadi 
vaativien, uusien puuosien tekoa. Valoisat ja siistit 
tilat sopivat hyvin esim. sabloni-maalausten ja verhoi-
lujen tekoon. Ilmoittautuminen 26.8.-26.9.  
110489   PUUTYÖ  
Hevosopisto,              
Varsanojantie 63 
Matti Berggren 
Kurssimaksu 69,00 €  

ti 17.30-20.30 
10.9.-19.11.2013,  40 t  
7.1.-11.3.2014,  34 t  
Enintään 12 opiskelijaa 

Ypäjän Eteläinen Maamiesseura tarjoaa
jäsenilleen seuraavia palveluja  
vuonna 2013

Kesantomurskain 20 €/ha Simo Vali  0400 459 081
Kultivaattori 16 €/ha Simo Vali  0400 459 081
Lautasmuokkain, Multiva 20 €/ha Samu Heikkilä   045 633 9847
Lannan tarkkuuslevitin,  10 €/kuorma Samu Heikkilä  045 633 9847
Fliegl, täyttää EN 13080 vaatimukset 
Lietekärry  6 €/kuorma Matti Alanko 050 347 9045
Mikäli kone palautuksen jälkeen vaatii erityistä siivousta (esim. paa-
linaruja kelassa), pidätämme oikeuden laskuttaa 100 euroa (+ ALV 24 
%) jälkisiivouksesta.

Lajittelu 15 €/tonni Raimo Suonpää  041 432 3954
Lajittelu, erikoiskasvit 18€/tonni Raimo Suonpää  041 432 3954
Peittaus 60 €/tonni  Raimo Suonpää  041 432 3954
Maanäytekaira maksuton
Ruuhkien välttämiseksi toivomme jäsenten varaavan lajittelunsa hy-
vissä ajoin.

Kaikkiin yllä mainittuihin hintoihin lisätään ALV 24 %.
Klapikone, PilkeMaster  45 € / päivä  Matti Alanko  050 347 9045
Klapikone, SuperPilke 40 € / päivä Matti Alanko  050 347 9045
Klapikonehintoihin sisältyy ALV 24 %. 
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Ypäjän kunta järjestää
ASIOINTIMATKAN FORSSAAN

torstaina 19.9.2013
Lähtö Ypäjän torilta 19.9.2013 klo 10.00 ja  

paluu Forssasta noin klo 12.30.

Matkan hinta on 11 euroa/henkilö. Forssassa taksi ajaa kaup-
pakeskuksiin (Prisma, Citymarket) ja tarpeen mukaan  

Forssan keskustaan.

Ilmoittautumiset asiointimatkalle  
Taksi Tuomas Sirénille puh. 040 757 5833.

Linja-autovuorot Forssaan Ja Loimaalle 
lähtö – perillä

Ypäjä – Loimaa
klo 06.10–06.30   ma-pe kouluvuoden aikana (Manninen-Loimaa)
klo 07.30–07.50   koulupäivinä ma-pe (Manninen-Loimaa)
klo 08.25–08.45   koulupäivinä ma-pe (Manninen-Loimaa)
klo 11.05–11.50   ma-pe kouluvuoden aikana (Ypäjänkylä-Loimaa)
klo 13.05–13.25   ma-pe kouluvuoden aikana (Manninen-Loimaa)
klo 13.25–14.10   ma-pe kouluvuoden aikana (Ypäjänkylä-Loimaa)
klo 14.30–15.00   koulupäivinä ma-pe (Ypäjänkylä-Loimaa)
klo 15.30–16.00   koulupäima-pe vinä (Ypäjänkylä-Loimaa)
klo 16.05–16.25   ma-pe kouluvuoden aikana  (Manninen-Loimaa)
klo 16.30–17.05   koulupäivinä ma-pe (Ypäjänkylä-Loimaa)

Loimaa – Ypäjä
klo 06.50–07.10  ma-pe kouluvuoden aikana (Manninen-Ypäjä)
klo 06.50–07.30  koulupäivinä ma-pe (Ypäjänkylä-Ypäjä)
klo 08.00–08.25  koulupäivinä ma-pe (Ypäjänkylä-Ypäjä)
klo 10.45–11.05  ma-pe kouluvuoden aikana (Manninen-Ypäjä)
klo 13.10–13.25  ma-pe kouluvuoden aikana (Manninen-Ypäjä)
klo 13.45–14.05  ma-pe kouluvuoden aikana (Manninen-Ypäjä)
klo 14.10–14.30  koulupäivinä ma-pe (Manninen-Ypäjä)
klo 15.10–15.30  koulupäivinä ma-pe (Manninen-Ypäjä)
klo 16.10–16.30  koulupäivinä ma-pe (Manninen-Ypäjä)
klo 17.20–17.40  ma-pe kouluvuoden aikana (Manninen-Ypäjä)

Ypäjä – Forssa
klo 07.10–07.50  ma-pe kouluvuoden aikana
klo 14.05–14.40  ma-pe kouluvuoden aikana
klo 17.40–18.15  ma-pe kouluvuoden aikana

Forssa – Ypäjä
klo 05.45–06.10  ma-pe kouluvuoden aikana
klo 12.30–13.05  ma-pe kouluvuoden aikana
klo 15.30–16.05  ma-pe kouluvuoden aikana
Tiedustelut linja-autovuoroista ja asiointimatkoista koulutoi-
mensihteeri Auli Hossi, puh. 76 265 261 tai 050 574 7739.

Ilmoittaudu sijaisopettajaksi!
Mikäli Sinulla on mahdollisuus tulla sijaiseksi päiväksi 
tai pidemmäksikin ajaksi Kartanon koululle mielellään 
lyhyelläkin varoitusajalla, niin ota rohkeasti yhteyttä 
koulun rehtoriin. 
Yhteydenottoasi odottaen 
Heikki Vainio   puh. 050 574 7740 

email: heikki.vainio@ypaja.fi 

KIRJASTO
YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO
Hossintie 2, 32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5269 
puh. (02) 7626 5268, 050 562 6301 (kirjastonjohtaja, 
kulttuuriasiat)
sähköposti: ypajan.kirjasto@ypaja.fi 
www.ypaja.fi
www.lounakirjastot.fi
Ypäjän kirjasto löytyy myös Facebookista haulla ”ypä-
jän kirjasto”.

Aukioloajat
ma klo 13–19 
ti klo 13–19
ke klo 13–16 
to  klo 13–19 
pe  klo 13–16 
kuukauden toinen lauantai klo 11–14, syyskuussa 14.9.

YPÄJÄNKYLÄN LAINAUSASEMA 
Ypäjänkyläntie 951, 32140 Ypäjä as 
puh. 050 363 0508
Aukioloajat
ti klo 17–19 
ke  klo 10–12 
joka kuukausi yksi lauantai klo 11–13, syyskuussa 7.9.
SYYSKUUN  NÄYTTELY
Anita Revon maalaukset jatkavat.
RUNOTUOKIO SYYSILLAN HÄMÄRÄSSÄ
Anita Repo esittää omia runojaan torstaina 12.9. kello 
18. Tervetuloa!
DIGITOINTIPISTE KIRJASTOSSA ELO-SYYSKUUSSA
Louna-kirjastojen kiertävä digitointilaite Ypäjällä 
5.8.–27.9. Voit siirtää VHS-videot DVD-levylle.  Varaa 
opastus- ja digitointiaikasi, laitteiden käyttö on maksu-
tonta (levyt pitää hankkia itse).

LUKUPIIRI
Lukupiiri kokoontuu sunnuntaina 22.9. kello 17–19 
pääkirjaston näyttelytilassa.  Luetaan runoja sielläkin, 
tervetuloa mukaan!
SATUTUNTI
Syyskauden satutunnit alkavat perjantaina 20.9. kello 
10. Tervetuloa mukaan!
PERTUN PÄIVIEN PALAVERI
Oliko järjestelyissä, aikataulussa tai ohjelmassa jotain 
pielessä?  Anna palautetta heti tuoreeltaan kun on 
vielä muistissa.  Kokoonnutaan kirjastossa kahvikupin 
ääressä tiistaina 10.9. kello 13. Jos et pääse mukaan, 
voit soittaa tai kirjoittaa!

Hyvät ypäjäläiset! 
Olemme suunnittelemassa Ypäjän vanhempainviikkoa 
viikolle 48. Ja jotta saamme tästä tapahtumasta mahdol-
lisimman kattavan haluamme pitää yhteisen suunnitte-
lupalaverin asiasta ti 10.9.2013 klo 17.00 – 18.00 Nuori-
sotila Haavissa. 
Tule mukaan suunnittelemaan yhteistä vanhempainviik-
koamme, jotta sen aikana saisimme mahdollisimman 
paljon yhteistä puuhaa perheille. Kysymyksiä ja ehdo-
tuksia voi laittaa nuoriso-ohjaaja Maija Iso-Ojalle puh. 
050 574 7732, maija.iso-oja@ypaja.fi

Terveisin 

Ypäjän kunnan vapaa-aikatoimi

Nuorisotoimessa tapahtuu:

Haavi avoinna:
TIISTAI:
K-13 Haavi klo 17.00–20.00

TORSTAI:
Vanut (3. - 6.lk) klo 14:30–16:30 
K-13 Haavi klo 17:00–20.00
PERJANTAI:
SeiskaHaavi klo 14:15 - 16:00 K-13 Haavi klo 18 - 22.00
Paikalla on nuoriso-ohjaaja sekä pirteät tuntityöntekijät 
Tervetuloa!
Nuoriso-ohjaaja   Maija Iso-Oja 

maija.iso-oja@ypaja.fi 
050 574 7732

Liikuntaneuvontapalvelu avattu
Oletko aloittanut tai harkitsetko muutosta?

Ypäjän kunta on avannut kokeilu-
mielessä omavalmentajapalvelun. Kaikille liikunta- ja/tai ra-
vitsemuskäyttäytymisen muutosta harkitseville ja sitä jo aloit-
televille Ypäjän kunnan asukkaille tarjotaan henkilökohtainen 
valmentaja.

Valmennuksessa pohditaan asiantuntijan tukemana tavoittei-
ta ja niihin etenemistä. Etenemisen pohjana toimii arkeen ja 
paikallisiin mahdollisuuksiin keskittyvä, kokeilujen kautta ete-
nevä suunnitelma.

Valmennustapaamiset toteutetaan Internet-keskusteluina, 
joten tukea saa nyt nimettömästi kotisohvalta käsin. Palvelu 
ei velvoita mihinkään ja valmennussuhteen voi päättää kun 
se oikealta tuntuu. Pisimmillään yhteistyötä jatketaan kuusi 
kuukautta.

Omavalmentajan saa rekisteröitymällä ja varaamalla ajan 
osoitteesta www.liikuntaneuvonta.fi 

Kesän kuntokausi loppuu
Muista palauttaa kesän kuntokorttisi 3.9.2013 men-
nessä Ypäjän kunnantalon palvelupisteeseen. Samal-
la voit noutaa uuden syksyn kuntokorttisi!
Kuntokorttien palauttaneiden kesken arvontaa. Oma 
arvonta myös kuntolaatikoilla käyneiden kesken. Suo-
ritukset 1/päivä merkitään kuntokortteihin. Suorituk-
seksi kelpaa vähintään 30 min. kestävä päiväkohtai-
nen liikunta (myös työmatka- ja hyötyliikunta).

ERITYISKUNTOSALIRYHMÄ
klo 12 - 13 Palvelukeskuksessa (tarkoitettu henkilöil-
le joiden vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn 
heikkenemisen vuoksi on vaikea osallistua yleises-
ti tarjolla olevaan liikuntaan) 25 e/kausi. Aloitamme ti 
17.9.2013.

KUNTORYHMÄ
jatkaa tuttuun tyyliin ja aloittaa syksyn jumpat Kartanon 
koululla ti 24.9.2013 klo 9.00 – 10.30 (11 kertaa/30e). 
Kaikki reippaasti liikkumaan! Myös uudet osallistujat 
ryhmään ovat tervetulleita!
AIKUISTEN KEILARYHMÄ
Loimaan Keilahallilla keskiviikkoisin klo 14 – 15, 
4.9.2013 alkaen. Kysele vapaita paikkoja ja ilmoit-
taudu liikunnanohjaajalle. 52 e/käyntikertoja 13 
(27.11.2013 saakka).

YPÄJÄN URHOT
Sinä yli 40-vuotias mies: tämä ryhmä on tarkoitettu 
juuri sinulle! Ryhmä kokoontuu syksyllä 8 kertaa (1,30 
h/kerta). Hinta 60 e sisältää ohjauksen, testit, mate-
riaalit ja ravitsemuskerran ruokailun. Ryhmään ote-
taan max 15 henkilöä. Pääsyvaatimuksena vähintään 
40-vuoden ikä ja motivaatio liikunnan aloittamiselle. 
Eduksi huomioidaan ylipaino ja huono kunto.
Ryhmien ilmoittautuminen 17.9. mennessä kunnan  
palvelupiste (02) 762 6500 tai liikunnanohjaaja Merja  
Kivimäki puh. 050 433 9002 tai merja.kivimaki@ypaja.fi 


