
Tämä Juuso Kuivamäen ajokki sai mäkiauto-
kisan äänestyksessä hienoimman auton tittelin. 

Varsinaisen kilpailun voitti ”Kapteeni Solisluu” 
eli Mika Talvisilta ”Recykled” -autollaan.

Kunnallinen ja seurakunnallinen tiedotuslehti
Jaetaan kaikkiin talouksiin Ypäjällä SYYSKUU 2010

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

Puh. 050 372 1172
Avoinna: ma–pe 10–18.

Lauantai ja iltatyö sop. mukaan

TSR-TEKNIIKKA OY 
Myynti – Asennus – Huolto –Varaosat       
Mitsubishi - Sanyo - Fujitsu - Panasonic   
                ilmalämpöpumput
Maalämpöpumput
Kylmäkoneet – kodinkoneet 
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Puh. 02-7673903

GSM. 0500-594468
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Koskentie 652
32100 YPÄJÄ

Parturi-kampaamo-
Raija Pastell-Fält

AVOINNA ma-pe klo 10-18 tai sopimuksen mukaan,
lauantaisin sopimuksen mukaan.

Puh. gsm 02-767 3533, 050 347 8448
Tolmintie 4, YPÄJÄ
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100% aito hiuspidennys/
tuuhennus/raidat sinetti-

ja kampakiinnityksellä

YPÄJÄLÄINEN
YPÄJÄN
TAKSI

Puh. (02) 727 1180

En juhli 7.9.
Simo Suonpää Tasaus-tapahtuma 

Ypäjän Seurakuntakodilla 
keskiviikkona 15.9.2010 klo 18.00

Suomen Lähetysseuran Tasaus-lähettiläs Seija Saa-
rikoski-Silvola kertoo kuvin läntisen Afrikan Senegal-
issa toteutuvista Lähetysseuran avustusprojekteista. 

”Rakkaus lähimmäiseen ei tunne rajoja”
Tervetuloa!

KIITÄMME Ypäjän Kotiseutuyhdistystä
saamastamme huomionosoituksesta.

Kerttu ja Perttu

Pelastuslaitoksen paloauto oli nähtävillä kunnantalon 
pihalla. Alapihalla pelastuslaitoksen nostolava-auto oli 
jälleen kerran Pertunpäivien jonotetuin kohde!

Pertunpäivät 21.-22.8.2010

Lounais-Hämeen Urheiluautoilijat esittäytyivät Suomi 
Designin pihalla.

Työnäytöksessä Sylvi Leino kehräsi pellavalankaa.
Kuva: Pekka Moisander 

Näyttelytila Tähkässä oli esillä Tuija Pietilä-Estradan 
maalauksia.

Punkki musisoi Ypäjän Yön torilla alkuillasta. 

Illan pääesiintyjä oli Alan Burgess Garage Band.

Iloisessa iltapäivässä kotiseutumuseolla 22.8. julkistetti-
in vuoden 2010 Kerttu ja Perttu: Eeva Kannisto ja Keijo 
Leppänen. Kunniakirjan rakennusperinteen vaalimis-
esta saivat Taina ja Heikki Kuivamäki. 
Kuva: Pekka Moisander
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Seurakunnan
asiat

kirkkoherra
Risto Ahti

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

40. vuosikerta.

Lehden suurin vastuu ilmoituk-
sen julkaisemisessa sattunees-
ta virheestä on ilmoituksen 
hinta.

Päätoimittaja:
Tapani Rasila

Taitto ja oikoluku:
Newprint Oy

Toimituksen osoite:
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5214
fax. (02) 767 7214
email: ypajalainen@ypaja.fi

ILMOITUSHINNAT
Ilmoitukset
0,5 e / pmm + alv

Määräpaikkakorotus
0,1 e / pmm + alv

Toistuvaisilmoitus
joka numerossa
0,4 e / pmm + alv

Yhdistysten ilmoitukset
Maksutta

TILAUSHINNAT
Ypäjän kunnan alueen
osoitteisiin veloituksetta

Tilaukset kotimaahan
20 e / vuosikerta

Tilaukset ulkomaille
Muu Eurooppa
 25 e / vuosikerta
Muut maanosat
 30  e / vuosikerta

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

ISSN 1237-2528

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

Ypäjän seurakunta
Perttulantie 10
32100 Ypäjä
puh. (02) 767 3108
fax. (02) 767 3081

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

Diakoniatoimisto avoinna
to ja pe klo 9.00–11.00
puh. 040 553 6362

PAINOPAIKKA
Newprint Oy

Lokakuun 2010 Ypäjäläinen 
ilmestyy torstaina 30.9. 
Lehteen tarkoitettu aineisto 
on toimitettava kunnantalolle 
23.9.2010  klo 12 mennessä.

Marraskuun Ypäjäläinen ilmestyy 
31.10.2010.

Ypäjän 
seurakunnan 
diakoniatyö 
Diakoniatoimiston vastaanotot:
Torstaisin ja perjantaisin klo 9.00-11.00. 
Puh. 040 553 6362, diakonissa Arja Kullanmäki
Vastaanottoa EI OLE 9.9. – 24.9.2010.
EU-elintarvikkeita on saatavilla ja voidaan kuljettaa ko-
tikäynneillä myös kotiin. Muistakaa ottaa omat kassit 
mukaan! 
Hartaudet Palvelukeskuksessa pidetään syyskuussa 
torstaina 2.9.2010 ja 30.9.2010 klo 13.00 Hoivalla ja 
klo 13.30 Ruustinnassa. Lukkarin KeVa-hartaus pidetään 
myös torstaina 2.9.2010 ja 30.9.2010 klo 14.10. 
Työttömien ruokailut alkavat syyskuussa keskiviikkona 
1.9.2010. Ruokailun hinta on edelleen 3 euroa, mutta 
näyttämällä työnhakukorttia maksaa ruoka vain 2 euroa.
Kaikille eläkeläisille avoin ”Kultaisen iän kerho” ko-
koontuu joka toinen parillinen torstai, alkaen 23.9.2010, 
klo 11.30 – 13.30. HUOM. aika! Aloitamme uutena kokei-
luna ruokailulla klo 11.30, johon kaikki eläkeläiset ovat 
tervetulleita. Maksu ruoasta on edelleen 4 euroa, mutta 
vapaaehtoinen kahviraha kerätään kahvituksen aikana 
retkikassaa varten. Varsinainen ohjelmaosuus alkaa har-
taudella n. klo 12.15, jonka jälkeen kahvittelemme n. klo 
12.30 ja kun on vierailijoita tai muuta ohjelmaa, he esiin-
tyvät klo 12.50 – 13.30. Fysioterapeutti-kuntohoitaja 
Mari Krapi vierailee ohjelmassa 23.9.2010.
Kultaisen iän kerhon kokoontumiset aloitetaan ret-
kellä Sarkamuseoon, Kanta-Loimaan kirkkoon ja koti-
seutumuseoon torstaina 9.9.2010. Lähdemme Ypäjän 
seurakuntatalolta klo 9.15. Sarkamuseossa alkaa 1,5 
tunnin teemaopastettu kierros ”MUISTOJEN SARKA” klo 
10.00 sisätiloissa, jonka jälkeen voi katsella vanhoja työ-
koneita ulkorakennuksessa. Lounas ja kahvi on varattu 
klo 12.00, jonka jälkeen jatkamme n. klo 13.30 Kanta-
Loimaan kirkkoon ja kotiseutumuseoon. Takaisin lähdem-
me ajelemaan n. klo 14.45. Paluu Ypäjälle n. klo 15.30. 
Retken kokonaishinta on n. 33 euroa. Mukaan mahtuu 
15 ensimmäiseksi ilmoittautunutta, koska otamme vain 
pikkubussin, jota Keijo ajaa. Diakonissa ottaa vastaan 
ilmoittautumisia puh. 040 553 6362.
Korkeimman siunausta kaikille seurakuntalaisille! 

Toivoo diakonissa Arja

Messut kirkossa  
syyskuussa 2010

Kesä on siirtynyt historiaan iloineen ja surui-
neen, sateineen ja aurinkoineen. Mutta syksy 
tarjoaa paljon uutta. Luonto puhuttelee ja 
väriloistoa on edessäpäin.

Messu ja samalla myös Yrittäjien päivä 
kirkko sunnuntaina 5.9. klo 10. Päivän aihee-
na on kiitollisuus. Jeesus teki hyvää erityi-
sesti muiden hylkäämille ihmisille. Niistä ih-
misistä, joita hän auttoi, vain harvat palasivat 
kiittämään häntä ja tunnustamaan uskonsa 
häneen. Joitakuita ihmisiä kiusasi se, että 
Jeesus ei toiminut heidän toivomallaan taval-
la, mutta silti Jeesus halusi tehdä erotuksetta 
hyvää kaikille. Virret puhuvat kiittämisestä, 
mutta myös kiittämisen hienoimmasta hui-
pentumasta eli ylistyksestä. Virret: 327, 447: 
4, 329, 337, kolehtivirtenä 326: 1- ja ehtool-
lisvirsinä myös kiitosta 336 ja 339 ja päätös 
on aivan mahtava 345.

Sunnuntai 12.9. klo 10 ehtoolliskirkko. 
Päivän aihe puhuu Jumalan huolenpidosta. 
Päivän virsissä tulee esille seuraavia sanoja: 
huolehtia, huolenpito, tehdä huolella mutta 
myös huolettomuus. Virret: 438, 328: 4, 
520: 1-5, 269: 4-6, 312: 1- ja sitten oikein 
vanhan ajan ehtoollisvirret: 225 ja 229. Pää-
tösvirsi 152: 5.

Lähetysilta – tasausehtoo srk-kodilla 
keskiviikkona 15.9. alkaen jo klo 18. Mu-
kana on Seija Saarikoski-Silvola (Pirkko ja 
Simo Saarikosken tytär) Hän näyttää kuvia 
Senegalista ja tuo terveiset Tansaniasta. Mie-
lenkiintoinen ehtoo. Kolehti Lähetysseural-
le tasaustyöhön. Päätteeksi Liisa Hietamäki 
keittää makoisat kahvit. Myös Risto mukana 
Tansanian käyneenä aina Afrikan korkeinta 
huippua Kilimanjaroa myöten.

Messu 19.9. klo 10 ja silloin on Risto rus-
kamatkalla. Aiheena on Jeesus antaa elämän. 
Päivän yhtenä tekstinä on Jobin kirjan 19: 

25 sanat: ”Minä tiedän, että lunastajani elää. 
Hän sanoo viimeisen sanan täällä maan pääl-
lä. Ja sitten kun minun nahkani on riekaleina 
ja lihani on riistetty irti, minä saan nähdä 
Jumalan. Saan katsella häntä omin silmin. 
Ja silmäni näkevät: hän ei ole minulle outo. 
Tätä minun sydämeni kaipaa. ”Virret: 297: 
1-6, 134, 517, 289, 299: 1-, 288. Tässä virret 
jos ei saarnamieheltä niitä tule. Katsotaan 
meneekös yhteen äskeisten Riston valitsemi-
en kanssa.

Kuisman messu 26.9. klo 10, jolloin Risto 
jälleen paikalla. Päivän aiheena on Kristityn 
vapaus. Kaikissa virsissä pitäisi olla sana va-
paa tai vapaus ja yleensä vapauteen liittyvää. 
Jos ei ole niin ensimmäinen hoksaaja saa tul-
la heti loppusoiton jälkeen sakastiin ja pyytää 
Ristolta kirjaa palkinnoksi.543: 1-4, 395: 5-6, 
193, 425, 602: 1-, 450: 1-, 186: 6.

Mikkelinpäivänä 3.10. klo 10 on vanhus-
ten kirkkopyhän messu. Toivottavasti taas on 
kahvitilaisuus myös srk-kodilla vanhuksille 
ja heille myös kyytiä tarjotaan kirkkoon. Eh-
toolliskirkossa avustaa diakonissa Arja Kul-
lanmäki jakaen viinin kun taas kirkkoherra 
leivän. Etupenkkiin jaetaan ehtoollista sitä 
haluaville. Tällä kertaa on värinä valkoinen, 
juhlan ja Kristuksen väri. Onhan päivän 
aiheena enkelit. Virret: 136, 126, 530, 547, 
313: 1- ja ehtoollisvirsinä 229 ja 225. Pää-
tösvirsi on 470. Kiitoksen virsi, jossa myös 
elämän monista vaiheista kiitetään.

Lokakuussa tulossa: Viljelijäin ja tuot-
tajain kirkkopyhä sunnuntaina 10.10. klo 10 
ja viikkoa myöhemmin 17.10. suurmyyjäiset 
huutokauppoineen hetki kirkon jälkeen klo 
11 srk- kodilla.

Asiat kokosi 
Risto Ahti

Läsnäolon kirkko
Tämä perustuu kirkkohallituk-
sen asettaman toimikunnan ra-
porttiin, jossa visioidaan kirk-
koa vuonna 2015.

ENTÄ YPÄJÄ 2015: 
Ypäjän missio ja visio
Missio on perustehtävä eli yhtei-
sön toimintatavoite. Kirkossa se 
on lähetys tehtävä, perustuu lähe-
tyskäskyyn Matteus 28: 18-20: 
”Menkää siis ja tehkää kaikki 
kansat minun opetuslapsikseni.” 
Se on evankeliumin julistamis-
ta. Jeesus on läsnä sanassaan 
ja sakramenteissaan: kirkon on 
oltava uskollinen lähettäjälleen 
Jeesukselle Kristukselle. Mis-
siota toteuttava kirkko on avoin 
kirkko, joka kutsuu kaikkia.

Visio on kuva siitä, millai-
nen yhteisö on tulevaisuudessa, 
tietyssä paikassa ja tiettynä ai-
kana. Visio on näky, tulevaisuu-
dennäky. Tulevaisuuden kirkko 
on läsnäolon kirkko. Se antaa 
lepoa ja suojaa, mutta myös 
uusia suuntia, päämääriä ja jo-
pa uusia matkakumppaneita. 

Ihmisen on ymmärrettävä ra-
jallisuutensa, lankeemuksensa 
syvyyden ja riippu vaisuutensa 
Jumalasta. Hän käsittää vas-
tuunsa esim. luonnosta. Kerran 
on tehtävä tili Jumalalle siitä 
millainen ihminen on ollut Ju-
malan työtoverina. Onko myös 
varjeltu eikä vain viljelty.

Kirkko on 2015: väestöra-
kenteen ja kulttuurin muutosten 
kirkko. Se kohtaa ihmisiä hen-
kilökohtaisella tasolla ja liikkuu 
siellä missä ihmisetkin liikku-
vat. Tukee perheitä – lapsia ja 
nuorisoa sekä isovanhempien 
sukupolvea. Tulevaisuuden elä-
keläiset ovat suuri voimavara. 
Kirkko taistelee heikkojen ja syr-
jäytyneiden puolesta. Madaltaa 
muureja ihmis ryhmien välillä. 
Seuraa aktiivisesti yhdentyvän 
Euroopan ja maailman kehitys-
tä. Opettaa uskon yksinkertaista 
perussisältöä ja ohjaa monipuo-
liseen jumalan palveluselämään 
ja etsii heikot ja syrjäytyneet. 
Pitää tärkeänä henkilökohtais-
ta vuorovaikutusta. Kirkko on 
mukana sähköisessä viestinnäs-

sä ja sopeutuu nopeasti uuteen 
viestintä tekniikkaan. Tukee jä-
seniä heidän kutsumuksessaan 
kristittyinä arkielämän keskellä. 
Hakeutuu eri tahojen yhteistyö-
kumppaniksi. Kirkko huolehtii 
työvoimastaan ja toisaalta työ-
voiman on sitouduttava pitä-
mään huolta myös omasta kun-
nostaan niin ruumiillisesti kuin 
henkisesti ja erityisesti myös 
hengellisesti. Kirkko selventää 
johtajuuden ulottuvuuksia.

Visio toteutuu jos siihen si-
toudutaan. Onko nykyään muo-
tia sitoutua? Jotkut sitoutuvat 
liikaakin moniin asioihin, toiset 
ei mihinkään. 

Visio: Ypäjän seurakunta on 
yhteisö Loimijoen rannalla, jos-
sa ainutkertainen luonto antaa 
mahdollisuuden elää rauhassa 
maaseutumaisesti ja silti ollaan 
lähellä kasvukeskuksia hyvien 
liikenneyhteyksin päässä. Kirk-
ko ja seurakuntakoti ja virasto 
ovat keskellä kylää ja ne palve-
levat kaikenikäisiä ihmisiä.

Risto Ahti

Tasausehtoo – Tansanian ja Senegalin ilta
Mielenkiintoinen kaikille avoin 
tilaisuus seurakuntasalilla keski-
viikkona syyskuun 15. päivänä 
illalla klo 18 alkaen. Päätteeksi 
ovat Liisa Hietamäen keittämät 
makoisat kahvit. Tilaisuuteen 
tulee Seija Saarikoski-Silvola, 
joka näyttää kuvia mm. Sene-
galista ja kertoo terveisiä myös 
Tansaniasta. Seija on ypäjäläis-

ten Pirkko ja Simo Saarikos-
ken tytär, joka asuu Maskussa. 
Hän on ollut monesti Afrikassa. 
Tottahan toki myös Risto on 
mukana Tansaniassa käyneenä 
Afrikan korkeinta vuorta Kili-
manjaroa myöten.

Kaikilla on mahdollisuus teh-
dä kysymyksiä ja saadaan muka-
va ehtoo. Jos et pääse juuri kuu-

deksi tulemaan, voit tulla hieman 
myöhemminkin mukaan. Suo-
men Lähetysseuralle keräämme 
tilaisuudessa ns. tasauskolehdin. 
Syyspäivän tasauksen aikaan on 
eri puolilla Suomea tempauksia 
asian hyväksi.

Tervetuloa mielenkiintoiseen 
iltaan. Toivoo

 Risto Ahti

Heinäkuun visailun oikea rivi
xx2 x11 x22 212 22x
Kesän helteistä johtuen ei tullut 
vastauksia kunnolla ollenkaan. 
Arvontaa ei tarvittu. Kirjan sai 

Helena Niinimaa Katinhän-
nästä. Mutta voitte itseksenne 
syyspimeillä ottaa tuon heinä-
kuun numeron ja katsoa kysy-

mykset sivulta 2, ja tuossa se 
oikea rivi on ylhäällä.

Mukavaa syysaikaa toivoo 
Risto

Tervetuloa seurakunnan 
päiväkerhoon
Vielä mahtuu mukaan kerhoon.
Syksyn 2010 kerhot alkavat viikolla 35. 

KERHOAJAT:
Maanantai klo 9.00.–12.00 5-vuotiaat
Tiistai klo 9.00.–11.00 4-vuotiaat
Keskiviikko klo 9.00.–11.00 3-vuotiaat
 klo 12.00.–15.00 5-vuotiaat
Torstai klo 9.00.–11.00 4-vuotiaat
Mitä kerhossa tehdään?

hartaushetki- 
luovaa toimintaa (piirtämistä, askartelua, - 
liikuntaa, laulua yms.)
eväshetki- 
vapaata leikkiä- 
satu- tai lorutuokio- 
loppupiiri- 

Mitä mukaan kerhoon?
Kerhoreppu /-kassi- 
sisätossut (tossuihin on hyvä laittaa - 
lapsen nimi)- 
eväät: pieni välipala, juoma on laitettava - 
muovipulloon tai pillimehu
kerhovihko (vihko annetaan kerhosta)- 

Lisätietoja voi kysellä päiväkerhosta  
p. 050-304 3926 ma-to klo 9-15.

LIIKU  YPÄJÄLLÄ!!!!!
Herätys kaikki ypäjäläiset! 
Ypäjän kunnassa on hyvät mah-
dollisuudet harrastaa liikuntaa. 
Vasta valmistuneesta Liikun-
takalenterista löydät varmasti 
itsellesi sopivan liikunta lajin 
tai ryhmän. Kaikki reippaasti 
osallistumaan.

Ypäjän kunta, eri seurat ja 
yhdistykset ym. tarjoavat mah-
dollisuuden liikunnan harras-
tamiseen. Syyskuussa aloitta-

vat ryhmät tarvitsevat runsaan 
osanottaja määrän jatkaakseen. 
Ypäjän kunnan nettisivuilla 
www.ypaja.fi julkaistavasta 
liikuntakalenterista voit valita 
sinulle sopivan ajankohdan ja 
lajin. Kalenteria myös päivite-
tään tarpeen mukaan. Lisätie-
toja voit kysellä myös liikun-
nanohjaajalta, 
merja.kivimaki@ypaja.fi. 
Liikutaan yhdessä Ypäjällä!
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Ensimmäinen iltalomani 
armeijassa

Hän oli sitkeä pyöräilijä ja ulkoilija

LIISA VASTAMÄKI
Olin lähdössä helatorstain jäl-
keisenä perjantaina rippikoulu-
leirille Siikjärvelle. Sitä lähtöä-
ni olin jo jonkun aikaa tehnyt ja 
palasin vielä autotallista takaisin 
jotakin hakemaan. Silloin soi 
asuntomme ovikello ja Kirsi-
Marja Aalto sieltä ilmaantui jut-
telemaan Liisa Vastamäen äkil-
lisestä poismenosta. Sanoin että 
justiinsa pitää lähteä ja niinpä 
vaimoni Liisa jäi ystävällises-
ti juttelemaan omaisen kanssa 
koska kansliassa ei silloin ollut 
ketään. Ilmeisesti juttelivat pit-
käänkin ja siunaus aika 29.5. 
tuli sovittua. Muistotilaisuus 
Liisalle pidettiin sitten siuna-
uksen ja kauniin hautakummun 
äärellä olemisen jälkeen Karta-
nonkoulun ruokalassa.

Vuosia sitten olin Palvelu-
talon kuntosalilla, ja kun olin 
kuntopyörän käyttänyt tietyn 
aikaa, niin silloin Liisa ilmestyi 
paikalle. Ulkona paistoi aurinko 
ja me olimme kahden siellä. 
Totesin että koska kuntopyörä 
noin hyvin kulkee, niin olet 
fyysisesti hyvässä kunnossa. 
Kysyin vieläpä nimeä koska 

en ollut siitä varma. Ja silloin 
Liisa kertoi elämästään ja minä 
opin paljon asioita. Ypäjäläiset 
oppivat Liisan tuntemaan ah-
kerana kävelijänä, joka myös 
keräsi pulloja ja purkkeja ja 
osallistui muutenkin kaikenlai-
siin tapahtumiin niin palvelu-
talolla kuin myös srk-kodilla. 
Eräs katukuvaan kuulunut ypä-
jäläinen persoona on yllättävän 
onnettomuuden takia siirtynyt 
tästä elämästä ja kauniin herkät 
olivat hänen muistojuhlansa.

Haluan tässä ihan sellaise-
naan lainata Kirsi-Marja Aallon 
lähettämää tekstiä Liisa Kaari-
na Vastamäestä j oka oli syn-
tynyt 17.9.1946 ja oli siis vasta 
63-vuotias.

Liisa oli lukija ja 
taitava käsistään

Liisa oli nelilapsisen per-
heensä ainut tyttö. Hän oli lap-
sista nuorin ja eli kuitenkin pi-
simpään. Tauno-veli kuoli 45-, 
Erkki 62- ja Rauno 59-vuotiaa-
na. Liisa joutui ottamaan per-
heen taloudenhoidosta vastuun 

12-vuotiaana kun hänen äitinsä 
sai halvauksen. Hilda-äiti kui-
tenkin toipui ja pystyi osallistu-
maan kodin töihin, vaikka käsi 
ei aivan entisensä ollutkaan.

Liisa teki elämäntyönsä ko-
timaatilalla - huolehti ruuasta 
ja hoiti lehmiä. Liisa otti koti-
tilansa hoidettavakseen yhdessä 
Rauno-veljen kanssa 60-luvulla. 
Perheen isä kuoli 60-luvun lo-
pussa ja äiti 80-luvun alkupuo-
lella. Liisa oli äitinsä omaishoi-
taja usean vuoden ajan.

Liisa oli sitkeä pyöräilijä. 
Retket Forssaan saattoivat kes-
tää lähes koko päivän. Liisa 
siivosi myös innokkaasti pul-
loja ja tölkkejä teiden varsilta. 
Lehdenhakumatkalla olikin ai-
na mukana muovikassi, jonne 
sai löytämänsä saaliin laittaa.

Vuosi Rauno-veljen kuole-
masta Liisa sai kotonaan aivo-
verenvuodon juuri kun veljen 
vaimo Paula oli vieraisilla. Lii-
sa menetti tässä tapahtumassa 
niin puhe kuin liikuntakykynsä. 
Kaikki taidot opeteltiin uudel-
leen ja Liisa muutti Ypäjän kir-
kolle asumaan. Aluksi muutos 

oli suuri, mutta Liisa sopeutui 
uuteen elämäntilanteeseen hy-
vin ja oli ahkera liikkuja Ypä-
jän keskustassa. Hän kävi vii-
koittain myös vanhustentalolla 
päivätoiminnassa ja ohjatussa 
kuntosalivuorossa.

Liisa piti kovasti lukemi-
sesta. Hän oli kirjaston ahkera 
käyttäjä. Erityisesti Liisa piti 
dekkareista ja elämänkerrois-
ta. Liisalla olikin hyvä muisti, 
hän muisti niin läheisten kuin 
kuuluisuuksienkin syntymäpäi-
vät tarkasti. Liisa rakasti lap-
sia. Lasten leikkejä hän jaksoi 
katsella ja lukea heille pitkään. 
Liisa kutitteli myös hyvin.

Liisa oli taitava käsitöiden 
tekijä. Aivoverenvuodonkin jäl-
keen hän ahersi useita kanava-
töitä ja kutoi neuleita. Liian yk-
sinkertaisista neuleohjeista hän 
ei innostunut, paidassa piti olla 
joko pitsiä tai palmikoita. Liisa 
keräili myös innokkaasti ruoka- 
ja leivontaohjeita, vaikkei niitä 
pääsyt enää kokeilemaankaan.

Asiat kokosi
Risto Ahti

Monipuolinen osaaja ja emäntä Uutelantiellä

PAULA PUUKKA
Sunnuntaina 25.4. kiertelin 
Kartanonkylässä Pohjankul-
mantietä ja Keskikylän tietä. 
Siitä oli jo kulunut aikaa, kun 
viimeksi oli tehnyt tuon täy-
den kierroksen, ja komeita he-
vostiloja sieltä löytyi. Ajatte-
lin poiketa rippikoulua käyvän 
Sonja Ikosen kotona. Aurinko 
paistoi ja pihaa ympäröivät he-
vosaitaukset. Ketään ei ollut 
kotona. Eteeni ilmaantui hyvin 
kesy kissa, jonka otin syliini. 
Siinäpäs olisi meille oivallinen 
kissa, koska vanha valkoinen 
Romsu-kissa oli meiltä kuol-
lut. Kissaa hyväillessä tuli kän-
nykkääni tekstiviesti, että Paula 
Puukka on poisnukkunut. Ja 
sitten hiljennyin, sillä Sonjahan 
on Paulalalle sukulainen äitinsä 
kautta.

Tunsin hetken haikeutta, sillä 
monessa tapahtumassa ja tilai-
suudessa Paula Puukka on ollut 
mukana. Laskin kissan maahan 
ja sanoin sille että katsotaan 
myöhemmin että josko kuiten-
kin tulisit pappilaan. Pääsethän 
sinä tien yli Airi Ikoselle, Son-
jan isoäidille kyläilemään.

Yhteistä elämäntaivalta 
45 vuotta Urhon kanssa

Paula Tuulikki Puukka s. 
Säteri oli syntyisin Koijärveltä 
Vuollun kylästä. Hän oli tottunut 
maatalon tyttärenä kaikenlaiseen 
hommaan ja saanut hyvän kou-
lutuksen kolmen rakkaan veljen 
sisarena. Käsityöt olivat hänelle 
arjen askaretta ja mielen virkis-
tystä. Jo 12-vuotiaana hänelle 
hankittiin oma ompelukone. Tal-

vella painettiin potkuke1kalla 
elokuviin ja muihin rientoihin. 
Ystävistä ei ollut puutetta, ei 
myöskään Ypäjällä. Paulan kir-
konkirjat tulivat aikanaan Ypä-
jälle syyskuussa 1966. Sitä ennen 
oli jo häitä vietetty heinäkuussa 
1965 Urho Juhani Puukan kans-
sa. Yhteinen elämäntaival sijoit-
tuu Ypäjänkylään aukeitten vil-
japeltojen keskelle Uutelan tielle 
Peltosaareen. Avioliitosta syn-
tyivät lapset Johanna, Helena ja 
nuorimpana Juha Mikko. Varsin 
nopeasti minun mielestäni tuli 
viesti poislähdöstä, sillä Paula 
oli vasta 66-vuotias. Huhtikuus-
sa oli perinteinen pääsiäiskirkko 
Ypäjänkylän rukoushuoneella, 
jossa Paula ja Urho ovat yhdessä 
olleet mukana. Nyt keskellä saar-
naani huomasin että Urho istui 
yksinään penkillä ja mielessäni 
kävi ajatus, että mitähän Paulal-
le nyt kuuluu. Paula miehensä 
kanssa osallistui ahkerasti ky-
läkuntansa tilaisuuksiin. Joskus 
Puukalla pidettiin myös kinkerit 
ja iloisten uutisten ilta. Ypäjän-
kylän Maa- ja kotitalousnaisten 
tapahtumissa Paula oli mukana 
ja seurakunnan vapaaehtoisena 
työntekijänä mm lähetysmyy-
jäisten valmisteluissa. Ennen 
kaikkea opin hänet tuntemaan 
hevosopiston oppilasruokalassa, 
jossa hän oli pitkään emäntänä 
1980 luvun alkupuolelta. Suurin 
piirtein samoihin aikoihin muis-
taakseni Aino Tuura ja Paula jäi-
vät ansaitulle eläkkeelle. Aika-
naan oppilasruokalan remontin 
jälkeen suosittelinkin ihmisille, 
että myös siellä hevosopistolla 
voisi pitää vaikkapa hautajais-

ten muistotilaisuuksia. Sittenhän 
sinne tuli piano ja jopa vihreä-
kantisia virsikirjoja.

Paula oli monessa 
mukana 

Kierrokseni aurinkoisena ke-
vätpäivänä jatkui Sonja Ikosen 
kotoa eteenpäin. Jututin ihmisiä 
ja lopulta poikkesin myös Inkeri 
ja Kalervo Hossille katsomaan 
miten eteisalueen uudisrakenta-
minen on sujunut. Olin hieman 
surullisellakin päällä ja suustani 
lipsahti myös tieto siitä, jonka 
olin kännykkääni saanut. Paula 
Puukka on poistunut keskuu-
destamme. ”Voi hyvänen aika”, 
sanoi Inkeri. Tuttu ihminen, 
joka joskus aikanaan oli ollut 
heilläkin lomittamassa ja autta-
massa. Näin minulle syntyi tun-
temus siitä, että Paula Puukalla 
on sosiaalisia suhteita varsin 
laajalle Ypäjällä ja toki kauem-
panakin. Usein Urhon kanssa 
he osallistuivat järjestämiini 
retkiin. Ja mieleeni on jäänyt 
aurinkoinen päivä Venäjän 
puolella Elisenvaaran asemal-
la. Siellä muistelimme suurta 
juhannuksen ajan pommitusta 
1944, jossa pitkälti toista sataa 
sai surmansa ja myös Urho ja 
hänen sisarensa Airi ovat olleet 
lapsina mukana. Urho säilyi 
hengissä ja varmaankin Paula 
oli mielissään koska sai hänestä 
hyvän aviopuolison.

Positiivinen ja seurallinen 
Paula osallistui Jokiläänin kan-
salaisopiston näytelmäpiiriin. 
Osuuspankin hallintoneuvos-
tossa opin Paulan myös tunte-

maan ja ennen kaikkea Katin-
hännän kentän naisten lentopal-
lo ja pyöräretket olivat tärkeitä. 
Minua jo etukäteen varotettiin 
että niihin iltoihin ei kannata 
järjestää mitään Ypäjänkylälle.

Mummun murut ja 
taivaalliset sämpylät

Äitirooli oli Paulalle sel-
viö, mutta varsinkin isoäitinä 
oleminen oli sitä, että Paula 
oli silloin elementissään. Tä-
nä vuonna rippikoulun käynyt 
Akseli, Elli ja Aino sekä Vilma 
ovat muruja, jotka toivat hänel-
le arjen ja pyhän valon. Tiiviisti 
hän seurasi näitä muruja, jotka 
olivat aika ajoin sitä mieltä, et-
tä mummolassa ovat paremmat 
olot ja herkkupöydät.

Paulan sämpylöitä olen jos-
kus vuosia sitten mainostanut 
taivaallisiksi ja siitä sitten syn-
tyi tuo edelleen käytössä oleva 
sanonta noista herkuista.

Viime joulun alla Myllytu-
van jouluhartaudessa kuulin 
Paulan sairaudesta. Kerrotaan 
hänen valmistautuneen väistä-
mättömään tyynen rauhallisesti. 
Se oli myös läheisten valmista-
mista tulevaan. Vahva luonne ja 
valoisa elämänasenne kantoivat 
Paulan tämän ajan yli. 

Lauantaina 24.4. perhe sai 
olla läsnä kun kivut raukesi-
vat ja sielu vapautui ja taivaan 
valo lankesi pilvien lomasta 
valaisten sairasvuoteen. Rauha 
laskeutui valon mukana. Ainut-
kertainen elämä oli elettynä.

Risto Ahti

Olen ollut alokkaana maineik-
kaassa Turun kasarmissa, joka 
nykyisin on yliopistoaluetta. 
Vanhoissa venäläisajan puuka-
sarmeissa asuttiin suurissa tu-
vissa. Eikä alokasaikana edes 
iltalomille päästy, paitsi jos osa-
si tietyt asiat, niin toiveikkuutta 
oli iltalomaan ennen valaa tuo-
miokirkossa. Se ihmeellisyys 
viikkojen odotuksen jälkeen 
palkittiin. Niinpä erään toisessa 
tuvassa asuvan kanssa päästiin 
illaksi tallustelemaan pitkin Tu-
run katuja. Olkoon vaikkapa 
Matti nimeltään alokas, jonka 
kanssa kävelin kohti Tuomio-
kirkkoa ja keskustaa. Matti oli 
kotoisin jostakin Pohjanmaan 
ja Keski- Suomen rajamailta. 
Tiettävästi minulla ei ole hänen 
nimikirjoitustaan päiväkirjassa-
ni, jota jo armeijassa päivittäin 
pyrin pitämään.

Niinpä aikamme pyörittyäm-
me Turun vapaudessa Matti sai 
päähänsä mennä puhelinkop-
piin, ja olipa poika tyytyväisen 
näköinen, sillä hänen kotikul-
miltaan kotoisin oleva tyttö oli 
kämpillä ja vuokranmaksuun 
hänellä oli tullut helpotusta, sil-
lä alivuokralaiseksi oli tullut 
saman pitäjän tyttö, joka myös 
oli tullut Turkuun töihin. Matti 
innokkaasti ehdotti, että lähde 
sinäkin nyt mukaan, sillä tyttö, 
jota hän halusi nyt tavata, oli 
muutaman kerran ollut tanssi-
kaverina pitäjän nuorisoseuran-
talolla. Ja olisi nyt iltaseuraa 
sillä toisellakin, jos mukaan 
lähdet. Nopeasti keksin siihen 
vastauksen, että tunnetusti tytöt 
ovat sarkapöksyisten perään ei-
kä niistä sitten irti pääse. Jospa 
en nyt tulisi mukaan. 

Hetken aikaa Matti oli miet-
teliäs ja kertoi että hänen isänsä 
oli aikanaan ennen jatkosotaa 
armeijassa ja jonkun kaverin 
innostamana oli löytynyt tyt-
tö, joka halusi pitää toisenkin 
kerran yhteyttä. Jonkin ajan ku-
luttua ilmeni, että Matin isä ei 
pääse armeijasta siviiliin vaan 
olisi lähdettävä Karjalaa kohti. 
Viimeinen tapaaminen ennen 
sotaan lähtöä taisi olla perus-
teellinen. Sota alkoi ja jonkin 
verran kirjeet kulkivat Matin 
isän ja tytön välillä. Niin siinä 
kävi että vauva oli tulossa ja 
häät oli vietettävä sitä ennen. 
Matin isä sai vihkiloman ja sen 
aikana sattui rintamalla korsuun 
osuma ja osa porukasta kuolivat 
tai haavoittui. Matin isä säästyi. 
Mietteliäästi Matti puhui siitä, 
että viisaasti pitäisi ne vihki- 
ja vauvalomat anoa, että henki 
säästyisi.

Siinä kävelimme Turun toria 
kohti ja jälleen Matti pyytä-
mään minua mukaan. Kahvi-
kin maistuisi mukavalta. Mutta 
kieltäydyin. Jonkin ajan kulut-
tua menimme baariin ja Matti 
tilasi kahvit. Itse otin kaikkein 
halvimman sortin: hopeateetä. 
Kun lopulta näin mitä se on: 
pelkkää kuumaa vettä maidon 
ja sokerin kanssa niin kieltäy-
dyin ottamasta. En tosiaankaan 
tiennyt, mitä hopeatee on. Myy-
jä oli tarmokas ja kehui ilmoit-
tavansa Turun kasarmille, ellen 
sitä maksa. Pakko oli hopeatee 
ostaa ja juoda. Sen jälkeen opin 
että halvinta ei kannata kos-
kaan ostaa. Mattia nauratti. Ja 
lopuksi hän oli varma, että saan 
ilmaiset kahvit jos lähden hänen 
seuranaan naisille. Pidin pääsi 
kylmänä.

Kadulla kävellessä meillä oli 
vilkasta keskustelua niin kuin 
soltuilla tapana on. Huomasin 
että pari upseeria tulee vastaan 
ja tein kunniaa. Matti ei niitä 
huomannut ja joutui heti pu-
hutteluun. Ja siihen se Matin 
iltaloma päättyi ja poikaa vie-
tiin kasarmille. Ehdin kuitenkin 
huikata, että mikä olikaan niit-
ten tyttöjen osoite ja sain sen. 
Matti nousi upseerien autoon 
mennäkseen kasarmille lyhyek-
si jääneen iltaloman päätteeksi.

Siinä kävellessäni tulin elo-
kuvateatterin eteen ja juuri oli 
alkamassa kohuleffa Alfred 
Hitchcockin PSYKO. Jänni-
tystä koko rahalla elokuvassa, 
jossa mielisairas mies pitää mo-
tellia ja muumioitunutta äitiään 
kellarissa. Mies saa äidiltään 
neuvoja ja naisasiakkaat jou-
tuvat murhatuiksi. Elokuva oli 
lajissaan karmaiseva, ja niinpä 
hieman oudossa tunnelmassa 
kävelin ennen keskiyötä ka-
sarmille. Taisin olla elokuvan 
vallassa vielä nukkumaan men-
nessäkin. Matti tuli käytävällä 
vastaan ja ihmetteli varmaankin 
hiljaista olemustani ja sitä että 
iltalomasta taisi tulla rankka.

Seuraavana päivänä tuli 
tietooni komennus Heikkilän 
kasarmille ja illalla sain pitää 
viimeisen iltahartauteni komp-
paniassa. Puheeni aikana huo-
masin että Matti korvaansa kai-
veli sen näköisenä, että kävinkö 
tosiaankin hänen antamassaan 
osoitteessa. Ja ottiko hän selvää 
mahdollisesta käynnistäni. En 
ole koskaan tämän jälkeen Mat-
tia nähnyt eikä hän alokasaika-
naan ennen tätä iltalomaa ollut 
minulle tuttu puhekaveri.

Risto Ahti

TAPAHTUMAKALENTERI  
SYYSKUU

3.–5.9. Suomenratsujen kuninkaalliset. Hevosopisto.
5.9. Etera Tourin Finaali. Loimijoki Golf. 
10.9. Hevoshuutokauppa. Hevosopisto. 
11.9. Kinkkukilpailu 1. Loimijoki Golf. 
17.–19.9. Laatuarvostelu Hevosopistolla. Järj. RJL. 
18.9.  Naisten kauden päätöskilpailu. Loimijoki Golf.
18.9. Syysmarkkinat Ypäjänkylän Seuraintalolla
 klo 12–16. Järj. Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry.  
19.9. Ruskaretki Soukanseljäntien maastoon klo 13.
 Järj. Kuusjoenkulman Kyläyhdistys ry.
19.9.  Kinkkuscramble. Loimijoki Golf. 
25.9. 3:n Mailan Kinkku. Loimijoki Golf.
25.–26.9. Perinnekurssi: kärryjen kunnostus/metalli- ja 
 puutyöt. Hevosopisto.
25.-26.9.  Martek Cup. Loimijoki Golf.

Anna mulle aikaa! 15.9.2010
Ypäjän kunta osallistuu valta-
kunnalliseen Anna mulle aikaa! 
-päivään. Kunta järjestää keski-
viikkona 15.9.2010 klo 17.00–
20.00 Loimijokigolfilla koko 
perheen tapahtuman. Tapahtu-
massa esiintyy taikuri Miika 
Ahlgvist, ja esitys on suunni-
teltu niin, että se sopii kaiken-

ikäisille. Lisäksi tapahtumassa 
on mahdollisuus tutustua golfin 
sekä frisbeegolfin saloihin. Ta-
pahtuma on ilmainen! 

Anna mulle aikaa! -kampan-
ja muistuttaa aikuisia antamaan 
aikaa nuorille ja lapsille. Kam-
panja huipentuu Anna mulle 
aikaa! -päivään 15.9.2010, jol-

loin kaikkia aikuisia kannuste-
taan antamaan pari tuntia ajasta 
omalle nuorelleen. Nuori tar-
vitsee huomiotasi. Hän haluaa 
tietää olevansa sinulle tärkeä. 
Kerro se hänelle olemalla läsnä. 
Anna pari tuntia ajastasi omalle 
lapsellesi, kummitytölle, oppi-
laalle, naapurin Vilmalle.

syyskuu.indd   3 30.8.2010   12:28:48
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YPÄJÄN KIRJASTO
UUTUUSLUETTELO 6/2010

1 Filosofia. Psykologia. Rajatieto 
1 Filosofia. Psykologia. Rajatieto 
Dunderfelt, Tony: Vetovoima ja rakkaus : 
miten intohimo elää parisuhteessa 
Fisher, Helen: Miksi rakastumme : romantti-
nen rakkaus ja miten säilytämme kipinän 
2 Uskonto
Falk, Sonja: Aika lohdutukselle
3 Yhteiskunta 
Ahola, Teija: Ypäjä : Ypäjän kunnan raken-
nusinventointi 
Popov, Linda: Reilu, reipas ja vastuuntuntoi-
nen : 52 keinoa vahvistaa hyvää käytöstä
4 Maantiede. Matkat. Kansatiede 
Catling, Christopher: Firenze ja Toscana 
Chan, Lesley: Japani 
Inman, Nick: Gran Canaria & Teneriffa 
Saraste, Petri: Nälkäinen lohikäärme : Kii-
nan marssi maailman talousmahdiksi
5 Luonnontieteet. Matematiikka. Lää-
ketiede 
Kemppinen, Juha: Naamion takaa : persoo-
nallisuuden mahdollisuudet 
Pesonen, Eila: Minä ja herra Fibro : matka-
kumppanina fibromyalgia 
6. Tekniikka. Talous. Käsityö. Maa- ja 
metsätalous. Kotitalous. Liiketalous 
Hedengren, Sania: Betoni : 33 inspiroivaa 
ideaa 
Riddell, Louise: Skräppäyksen käsikirja 
Uunin kupeessa : tulisijan käyttö ja kohen-
nus 
Breuer, Antje: Kissat : rodut, kasvatus ja 
hoito 
Brixner, Saskia: Hevoset : rodut, harrastus 
ja hoito 
Kairikko, Juha. K.: Taitava metsästäjä : pien-
riistanmetsästyksen käsikirja 
Lohi, Martti: Herkulliset kalaretket : Tenolta 
Karibian korallisaarille 
Willms, Barbara: Koirat : rodut, koulutus 
ja hoito 
Cappelen, Nina: Aikaa ystäville : helppoa, 
nopeaa ja herkullista tarjottavaa
7 Taiteet. Liikunta 
Koivula, Kirsti: Luonnon leikkisillä : luonto-
aiheinen virikekirja 
Koivula, Kirsti: Virtaa visailuista : tehtäviä 
ja tietokilpaa ohjaajan avuksi
9 Historia, elämäkerrat 
Porvali, Mikko: Vakoojakoulu : Päämajan 
asiamieskoulutus jatkosodassa 
Sipiläinen, Esko: Ruotsinpyhtään saaristo 
sodassa 
Kaivolainen, Kyösti: Muistelmia : 53 tarinaa 
elämästäni 
Kelly, Ian: Casanova : näyttelijä, rakastaja, 
pappi, vakooja 
Linnankivi, Marja: Kekkosten miniänä : 
muistelmia Sylvi ja Urho Kekkosen per-
heestä 
Nevalainen, Petri: Saiskos pluvan, Vesa-
Matti Loiri 
Pietiläinen, Kyösti: Legioonalainen Peters : 
verinen keidas 
Törmänen, Johanna: Salaman voimalla
84 Aikuisten kertomakirjallisuus (D 
= dekkari) (R = rakkaus) (SF = scifi/
fantasia) 
Adichie, Chimamanda : Purppuranpunainen 
hibiskus 
Bradford, Barbara Taylor: Suvun vihollinen 
(R) 
Clark, Mary Higgins : Murha sydämellä (D) 
Conroy, Pat: Etelän tuulet 
Cronin, Justin: Ensimmäinen siirtokunta (D) 

Edwardson, Åke: Sen kutsuu elohon (D) 
Frangén, Simo: Alivaltiosihteerin virallinen 
juhlakirja 
Gavalda, Anna: Karkumatka 
Irving, John: Viimeinen yö Twisted Riverillä 
Jokinen, Seppo: Räätälöity ratkaisu (D) 
Jungstedt, Mari: Aamun hämärissä (D) 
Koontz, Dean R.: Pako (D) 
Laine, Matti: Ammattilainen (D) 
Lander, Leena: Liekin lapset 
Makine, Andreï: Tuntemattoman miehen 
elämä 
Manner, Max: 72 h (D) 
McCall Smith, Alexander: Pieniä ihmeitä 
autokorjaamolla (D) 
Miettinen, J. K.: Häiriötekijä (SF) 
Mäki, Reijo: Kolmijalkainen mies (D) 
Nesbo, Jo: Panssarisydän (D) 
Nicoll, Andrew: Rouva Agathen rakkaus (R) 
Olsson, Linda: Sonaatti Miriamille 
Paavola, Jyrki: Nauruseuraa 
Reichs, Kathy: Luiden viesti (D) 
Roberts, Nora: Jotain uutta (R) 
Ropponen, Markku: Kuhala ja kevään ensi 
ruumis (D) 
Salinger, J. D.: Franny ja Zooey 
Sipilä, Jarkko: Katumurha (D) 
Smith, Tom Rob: Salainen puhe (D) 
Snellman, Anja: Parvekejumalat 
Sparks, Nicholas: Onnentuoja (R) 
Vargas, Fred: Jalattomat, elottomat (D)
84 Lasten ja nuorten kertomakirjallisuus 
(N=nuoret, L=lapset) 
Bagge, Tapani : Kirkuvan kallon arvoitus 
(N) 
Beechwood, Beth: Hullunmylly (N) 
Benton, Jim: Rakas nuija päiväkirjani, onko 
ystävistä mihinkään? (N) 
Blyton, Enid: Aution kartanon arvoitus (L) 
Blyton, Enid: Kiertävän tivolin arvoitus (L) 
Brashares, Ann: Pajunkissat ja kasvun kesä 
(N) 
Gutman, Dan: Ihan pöhkö ope (L) 
Gutman, Dan: Reksillä viiraa (L) 
Hallberg, Lin: Kiva leiri, Sinttu (L) 
Hapka, Catherine: Riitasointuja (N) 
Jalo, Merja: Surmanhyppy (N) 
Kanto, Anneli: FC Tytsyt (N) 
Kataja, Sampo: Pab-lon pot-ku (L) 
Kitarat kanissa : Bazi & Mazi musavitsi-
kiertue (N) 
Lorey, Dean: Painajaisakatemia (N) 
Melli, Aleksander: Lapsihallitus (N) 
Mull, Brandon: Myyttihovi (N) 
Nesbo, Jo: Tohtori Proktorin aika-amme (L) 
Palviainen, Jukka-Pekka: Rämäpäät leiri-
koulussa (L) 
Parvela, Timo: Maukka ja Väykkä rakenta-
vat talon (L) 
Perttula, Pirkko-Liisa: Kummitusperhe Kam-
moset kesälaitumilla (L) 
Riordan, Rick: Jumalten sota (N) 
Romppainen, Katariina: Roolipeliä (N) 
Stehn, Malin: Bändihaaveita (N) 
Stehn, Malin: Kipinöitä ja kukkoilua (N) 
Stiefvater, Maggie: Väristys (N) 
Stine, R. L.: Kana kynimättä (N) 
Stine, R. L.: Kuka katoaa seuraavaksi? (N) 
Torakka tähtisateessa (N) 
Wilson, Jacqueline: Yökylässä (L) 
Vitsejä Ankkalinnasta (N)
 
Lisäksi runsaasti uusia lasten kuvakirjoja, 
lasten ja nuorten tietokirjoja sekä sarjakuvia!
 
www.lounakirjastot.fi

YPÄJÄN KIRJASTO
UUTUUSLUETTELO 7/2010
1 Filosofia. Psykologia. Rajatieto 
Mäkinen, Arja: Meidän kesken : naisten 
ystävyyssuhteiden arkea
2 Uskonto 
Pihkala, Juha: Tiedän uskovani, uskon 
tietäväni
4 Maantiede. Matkat. Kansatiede 
Lontoo
5 Luonnontieteet. Matematiikka. Lää-
ketiede 
Sandberg, Tarja: Mistä halu syntyy? : ja 
miten se säilyy 
6. Tekniikka. Talous. Käsityö. Maa- ja 
metsätalous. Kotitalous. Liiketalous 
Bengtsson, Mia: Amigurumi : virkkaa omat 
maskottisi 
Korhonen, Ilona: Neulekirja : Tähkäpää ja 
muut lempineuleet 
Hägglund, Gustaf: Onnenpekka metsällä
7 Taiteet. Liikunta 
Lavonen, Kuutti: Tyrvään Pyhän Olavin 
kirkko : sata ja yksi kuvaa 
Korpiola, Kyösti: Judo : tie mustaan vyö-
hön
86-89 Kirjallisuustiede. Kielitiede. Kielet 
Numminen, Juha: Lähikuvassa Tommy 
Tabermann 
Wirén, Ulvi: Omal käel reisimine : suomi-
viro-fraasisanakirja
9 Historia, elämäkerrat 
Lagerbohm, John: Me puolustimme elämää 
: naiskohtaloita sotakuvien takana 
Tapaninen, Jaakko: Lähikuvassa Eero 
Huovinen
82.2. Runot 
Kaskinen, Anna-Mari: On toinen maa : 
sanoja suruun ja ikävään 
Välipakka, Tuija: Klovnin pelko
84 Aikuisten kertomakirjallisuus 
(D=dekkari) (R=rakkaus) (SF= scifi/
fantasia) 
Alakoski, Susanna: Hyvää vangkilaa toivoo 
Jenna 
Chamberlain, Diane: Liekkien varjo (R) 
Cleeves, Ann: Sininen sarastus (D) 
Fielding, Joy: Pakoon et pääse (D) 
Glavinic, Thomas: Toiveet jotka toteutuvat 
Havaste, Paula: Kaksi rakkautta (R) 
Lehtolainen, Leena: Minne tytöt kadonneet 
(D) 

Leon, Donna: Unelmien tyttö (D) 
Marinina, Alexandra: Varastettu uni (D) 
McKinley, Tamara: Pelottomien maa 
Meacham, Leila: Ruusut 
Oranen, Raija: Metsästäjän sydän 
Preston, Douglas: Isku (SF) 
Soininvaara, Taavi: Pakonopeus (D) 
Steel, Danielle: Bungalow nro 2 (R) 
Tamminen, Petri: Muita hyviä ominai-
suuksia 
Taponen, Jaana: Unelmavaras (R) 
Weiner, Jennifer: Tietyt tytöt (R) 
Sarjakuvat 
Heilä, Ilkka: B. Virtanen : Ei töihin tulla 
rahaa kinuamaan! 
Juba: Sika pussaa! 
84 Lasten ja nuorten kertomakirjallisuus 
(N=nuoret, L=lapset) 
Almond, David: Naakkakesä (N) 
Eräpuro, Annika: Eve Ilves aavekaupun-
gissa (L) 
Hirvonen, Hannu: Harvapäinen hirvi (L) 
Hämäläinen, Karo: Samuli, taikurimestari 
(L) 
Jäntti, Riikka: Vaahteratuvan väki ja Kivi-
hovin kirous (L) 
Kallioniemi, Tuula: Konsta sydämen asi-
alla (L) 
Kanto Anneli: Tehtävä maassa (N) 
Kuronen, Kirsti: Piruettiystävyys (N) 
Munaava kana : parhaat koululaisvitsit (N) 
Noronen, Paula: Supermarsu ja outo toveri 
(N) 
Parvela, Timo: Ella ja Yön ritarit (L) 
Sonnenblick, Jordan: Kuumetta, kipinää ja 
rumpusooloja (N) 
Stine, R. L.: Mitä mielessä, muumio? (N) 
Teräs, Milla: Telma ja tarinoiden talo (L) 
Veirto, Kalle: Etsivätoimisto Henkka & 
Kivimutka ja kadonnut koira (N) 
Woods, Titania: Keskiyön kekkerit (L) 
Woods, Titania: Siivet kantavat (L) 
Vuorio, Maria: Eräänä valtavana maanan-
taina (N) 
 
Myös uusia lasten kuvakirjoja, sarjakuvia, 
äänikirjoja ja DVD-levyjä! 
 
www.lounakirjastot.fi

Rippikoulumuistoja kertaamassa
Vuoden 1960 rippikoululaiset ryhmäkuvassa.

Airi Ikonen  
ja Juhani  
Kaunela  
laskivat 
kukkavi-
hon 
sankari- 
vainajien  
muisto- 
patsaalle.

Elokuisena sunnuntaina 22.8. 
2010 kokoonnuimme 5.6.1960 
ripille päässeet Ypäjän kirkkoon 
rippikoulumuistojen merkeissä. 
Ilahduttavan moni oli kutsua nou-
dattanut. Mukavalta tuntui myös-
kin se, että ikäluokastamme oli 
saapunut mukaan myöskin muu-
alla rippikoulun käyneitä.

Jo kirkon edessä ennen kirkon-
menojen alkua oli iloinen tunnel-
ma, käteltiin ja katseltiin ehkä vä-
hän tarkemmin niitä, joita ei oltu 
nähty pitkään aikaan tai jopa vii-
teenkymmeneen vuoteen. Hyvin 
kuitenkin kaikki palautui mieleen. 
Mehän olimme samalla porukal-
la kahlanneet paitsi rippikoulun, 
niin myös kansalaiskoulun ja jopa 
keittokoulun läpi. Siirryttyämme 
sitten kirkonpenkkeihin istumaan, 
tuntui niin kuin ne vuodet tältä vä-
liltä olisivat häipyneet jonnekin.

Kirkonmenojen ja ehtoolli-
sella käynnin jälkeen kokoon-
nuimme perinteiden mukaisesti 
sankaripatsaalle, jossa allekirjoit-
tanut ja Ikosen Airi laskimme 
meidän 1960 ripille päässeiden 
kukat kiitollisuuden osoituksena 
sotiemme sankarivainajille. 

Valokuvien oton jälkeen oli-
kin aika siirtyä seurakuntakodille, 
jossa odottivat hyvät kahvit. Risto 
kävi uuden kanttorimme Jari Jan-
kaman kanssa meille puhumassa 
ja laulattamassa pari virttä. Iko-
sen Airin juontamana kävimme 
esittelykierroksen, jossa jokainen 
kertoi pääkohdat elämänsä var-
relta mm. missä asui. Kovin laa-
jalle ei meidän porukkamme ol-
lut Ypäjältä muuttanut, kaukaisin 
taisi olla Kankareen Mailis, joka 
asuu Porvoossa. Erittäin monella 
muualle muuttaneista on edel-
leenkin vahvoja siteitä entiseen 
kotikuntaansa, joko kesämökin 
tai muun tukikohdan muodossa. 
Iloista puheensorinaa ja vanhojen 
valokuvien katselua riitti pitkälle 
iltapäivään.

Muistelimme myöskin rippi-
pappiamme Toivo Roivasta ja 
kanttori Pärttyli Pennasta. Eikä 
varmaan ollut turhaa kehumista, 
kun monesta suusta todettiin, että 
olimme olleet kilttejä ja hyväta-
paisia rippikoululaisia.

Kiitos kaikille mukana olleil-
le.

Juhani Kaunela

Yö laskeutuu ylle maan... 
Kai se on pakko myöntää, et-
tä syksy pikku hiljaa tekee tu-
loaan. Ypäjän Yössä kun päi-
vystelin palokunnan yksikön 
kanssa, lopetusajankohtaan il-
takymmeneltä oli jo melkoisen 
hämärää ellei suorastaan pime-
ätä. No, tuliryhmän esitys näkyi 
sitä paremmin. Kiitos kaikille 
osastollamme vierailleille! On 
mukavaa kun ihmisiä poikkeaa 
jutulla kun sitä varten kerrankin 
ollaan paikalla!

Kesästä kun ollaan luopu-
massa niin kai sitä voi vähän 
muistella jo tässä vaiheessa. Ke-
sä Ypäjällä on sujunut oikeinkin 
hyvin. Siitä kiitos kaikille teille, 
jotka olette muistaneet olla va-
rovaisia tulen kanssa erilaisissa 
tilanteissa. Ruutikuivaa ja kuu-
maa kesää riitti varmasti kaikil-
le halukkaille vaikka kuinka. 
Olosuhteet olivat siis otolliset 
vaikkapa maastopaloille, mutta 
niitäkään ei oikeastaan sattunut, 
ainakaan mitään merkittäväm-
piä harmeja. Samoin liikentees-
sä on muistettu ajella kohtuu-
della. Toisaalta pitää lähettää 
kiitokset myös ’yläkerran ukol-
le’ ilmoista. Monenlaista pahaa-
kin myrskyä on mennyt ohitse 
molemmilta puolilta kuntaa, 
mutta kohdalle ei ole osunut 
kuin paikallinen hässäkkä mu-
seo/teatterialueella elokuun 
alun lauantaina. Siitäkin sel-
vittiin suunnilleen säikähdyk-
sellä ja materiaalivahingoilla. 
Ja talkooporukka osoitti jälleen 
voimansa saamalla koko alueen 
kuntoon viimeistäkin esitystä 
varten reilun tunnin kovan pon-
nistelun jälkeen.

Syksyn pimeässä taas alkaa 
tulla yllätyksiä niiden valojen 
kanssa. Liikenteessä kun katse-
lee, niin yllättävän monta ”yk-
sisilmäistä” autoa on menossa 
mukana. Kesällä kun valoja ei 
tarvita, ei niitä juurikaan tu-
le myöskään tarkastettua. Nyt 
onkin juuri sopiva hetki vuo-
desta kiertää autoa pihassa sillä 
silmällä eli katsoa, että kaikki 
valot toimivat. Samalla voi tar-
kastaa jäähdytysnesteen määrän 

ja miettiä, että tulikos laitettua 
paljon vettä kesällä eli pitäisikö 
pakkaskesto mittauttaa ennen 
kunnon pakkasia. Sitten silmäil-
lään renkaat ja kannattaa muis-
taa, että usein syksyllä kun kelit 
ovat tosi vaihtelevat, ajetaan 
usein tosi huonoilla renkailla 
tyyliin ”tämä sarja loppuun ja 
keväällä uudet alle”. Hinta ren-
kailla ei todennäköisesti aina-
kaan putoa kevääksi ja siksi 
kannattaakin vielä laittaa uudet 
kesärenkaat alle vaikka vain 
pariksi kuukaudeksi. On todel-
la paljon mukavampi tuntuma 
vaikka rankalla sateella ajel-
lessa kun ei koko ajan tarvitse 
pelätä vesiliirtoon lähtemistä.

Kotinurkissakin on taas hyvä 
hetki tehdä sellainen hämärä-
kierros eli kiertää koko talo ym-
päriinsä ja varmistaa, että kaikki 
valot ovat kunnossa. Hyvä va-
laistus piha-alueella rauhoittaa 
myös pitkäkyntisten pyörimistä 
nurkissa. Ja toki on itsekin mu-
kavampi kulkea kun ei tarvitse 
käsikopelolla mennä. Useiden 
kaatumiseen johtaneiden onnet-
tomuuksien syynä on puutteel-
linen valaistus. Kyllä harmittaa 
jos murtaa vaikka lonkkansa 
kun kompastuu pimeällä pirtin 
nurkalla. Hyötysuhde on huono 
jos vitosen lampun takia makaa 
kuukauden petissä.

Nyt kun takana on tosiaan-
kin pitkä kuuma kesä, voi olla 
oikeastaan aika hienoa nauttia 
jo viilenevistä syksyilloista kun 
päivällä kuitenkin vielä on mit-
taa tuonne kellojen kääntöön 
eli lokakuun loppuun asti. Voi 
kuljeskella marjastamassa tai 
sienestämässä tai sitten vain 
lenkkeillä kun kesän kuumilla 
ei oikein tullut lähdettyä. Lenk-
kipolulle vielä heijastin heilu-
maan myös taajama-alueella 
niin saadaan koko loppuvuosi-
kin säilymään vähin vahingoin.

Turvallista alkavaa syksyä 
ypäjäläisen lukijoille toivotte-
lee

Mikko Malin
palomestari

Ypäjän peruskoulun ja päiväkodin ruokalistat 
viikoilla 35 - 39

Viikko 35 
Maanantai: nakkimunavuoka, 
perunat, tuoresalaatti
Tiistai: lasagne, tuoresalaatti
Keskiviikko: lindströmin-
pihvit, perunasose, salaatti
Torstai: kalakeitto, pehmeä 
leipä, juusto
Perjantai: sianlihakastike, 
perunat, tuoresalaatti

Viikko 36 
Maanantai: broileri-
riisipaistos, tuoresalaatti
Tiistai: puuro, mehukeitto/
hillo
Keskiviikko: jauhelihakeitto, 
pehmeä leipä, juusto/leikkele
Torstai: kalapihvit, perunasose, 
tuoresalaatti
Perjantai: kinkkukiusaus, 
tuoresalaatti

Viikko 37 
Maanantai: broilerikastike, 
riisi/perunat, tuoresalaatti
Tiistai: hernekeitto, pehmeä lei-
pä, leikkele
Keskiviikko: lihapullat, 
perunasose/perunavuoka, 
tuoresalaatti
Torstai: uunikirjolohi, perunat, 
tuoresalaatti
Perjantai: makkarakastike, 
perunat, tuoresalaatti

Viikko 38
Maanantai: jauhelihakastike, 
perunat, tuoresalaatti
Tiistai: makaronilaatikko, 
tuore kasvis
Keskiviikko: uunibroileri, 
perunat, tuoresalaatti
Torstai: kalapihvit, perunasose, 
tuoresalaatti
Perjantai: nakkikeitto, pehmeä 
leipä, juusto

Viikko 39
Maanantai: pyttipannu, 
tuoresalaatti
Tiistai: pinaattiohukaiset, 
salaatti, hillo
Keskiviikko: jauheliha-
perunavuoka/kaalilaatikko, 
tuoresalaatti
Torstai: broilerikeitto, pehmeä 
leipä, juusto
Perjantai: kalaruoka, perunat, 
tuoresalaatti

Ruokaan sisältyy päivittäin lei-
pä, leipärasva, ruokajuoma sekä 
tuore- tai muu lisäke  ruokalis-
tassa ovat muutokset mahdol-
lisia. 

Viikottainen ruokalistamme on 
myös katsottavissa ypäjän net-
tisivuilta osoitteessa: www.ypa-
ja.fi/kuntalainen/kouluruoka

”PAREMPAA EHTOOTA 
ODOTELLEN”

Tulevaisuudessa ypäjäläiset ikäih-
miset haluavat viettää vanhuuten-
sa kotona kotihoidon ja asunnon 
muutostöiden turvin. Tämä selvi-
si kesällä 2010 sairaanhoitajiksi 
Hämeen ammattikorkeakoulus-
ta valmistuneiden Sirpa Arosen 
ja Aulikki Merikanto-Uusitalon 
opinnäytetyössä. 

Arvokas vanhuus
Arosen ja Merikanto-Uusitalon 

tekemässä tutkimuksessa kysyt-
tiin 150:ltä 60 – 65 -vuotiaalta 
ypäjäläiseltä heidän tulevia palve-
luntarpeitaan. Kyselyyn vastaasi 
56 ypäjäläistä ja vastausprosentti 
oli 37.  Tulosten mukaan kunnan 
terveyspalveluja pidettiin hyvin 
järjestettyinä ja riittävinä. Ikäih-
misille suunnatuista palveluista ja 
sosiaalietuuksista ei ole vastaajien 
ikäluokkaan kuuluville riittäväs-
ti tiedotettu ja palveluiden saanti 
koettiin hankalaksi. Vastaajat ha-
luavat viettää vanhuutensa kotona 
kotihoidon ja asunnon muutos-
töiden turvin. Ammattitaitoista 
henkilökuntaa ja henkilökunnan 
lisäämistä kotihoitoon, palveluoh-
jaajaa, ”kyläbussia” ja palveluse-
teliä pidettiin tärkeänä. 

Ypäjän kunnan vanhustyön 
strategiassa (vuodelta 2006) ta-
voitteena on, että mahdollisimman 

moni ikääntynyt voisi elää itsenäi-
sesti omassa kodissaan ja tutussa 
asuinympäristössään, läheistensä 
ja sosiaalisten verkostojensa kes-
kuudessa. Strategian määrittelemä 
tulevaisuuden visio vuoteen 2015 
on, että ypäjäläisille ikäihmisille 
taataan hyvä ja turvallinen van-
huus laadukkailla ja oikeanaikai-
silla peruspalveluluilla. 

Ypäjän kunnassa on aloitettu 
vanhustyön, kotihoidon- ja asu-
mispalveluluiden kehittämishanke 
(VANTTU – vanhustyön toimin-
tatavat uusiksi 2009 – 2011) ja 
siihen liittyvä vanhustyön strategi-
an päivitys. Arosen ja Merikanto-
Uusitalon opinnäytetyö on osa ke-
hittämishanketta ja tutkimus tuotti 
tietoa, jota Ypäjän kunta voi hyö-
dyntää kehittäessään koti-, kuntou-
tus- ja hoivapalveluja. Tavoitteena 
on luoda tulevien ikäihmisten 
tarpeita vastaava ja aktiivisuutta 
edistävä laadukas palvelukokonai-
suus. Kunnanhallitus on nimennyt 
hankkeeseen ohjausryhmän, jossa 
on edustaja kunnanhallituksesta, 
perusturvalautakunnasta, vanhus-
neuvostosta, virkamiesjohdosta 
sekä palvelukeskuksen työnteki-
jöistä. 

VANTTU-ohjausryhmä
Projektisihteeri Sirpa Aronen

syyskuu.indd   4 30.8.2010   12:28:51
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!!HUOM!! 
Jumpat alkavat 
Jumppa 13.9. alkaen 
maanantaisin klo 19-20 Kartanon koululla. 
Vetäjänä Meri Niemi.
Pumppitreeni 16.9. alkaen torstaisin klo 17.30-
18.30 Kartanon koululla. Vetäjänä Eeva Mikkola. 
Torstain pumppi 3 €/kerta.

Järj. Ypäjän Naisvoimistelijat

LÄHDE MAAILMAN ENSIMMÄISEEN 
HEVIMUSIKAALIIN!
1827 – Infernal Musical tykittää korkealta ja kovaa! 
Ilmoille kajautetaan ulkomaisen ja kotimaisen heavy 
metallin infernaalisimpia klassikkobiisejä kautta aikain.
Turun Nuori Teatteri 22.1.2011 klo 18.27. 
Varmista paikkasi 14.10. mennessä, 
puh. 040 822 7881 / Heidi

Järj. MLL Ypäjä

Verenpaineenmittaus
ilman ajanvarausta

Ypäjänkylän lainausasemalla
keskiviikkona 15.9.2010 klo 10.30–11.30

Tervetuloa!
Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

on vielä tarjolla opiskelupaikkoja. Vapaita paikkoja 
kannattaa tiedustella internetin kautta osoitteessa 
http://www.hellewi.fi/jokioinen/ tai soittamalla opiston 
toimistoon p. (03) 418 402.
Ypäjällä on vielä tilaa mm. seuraavilla kursseilla:

110141  KITARANSOITON ALKEET
Kartanon koulu, musiikki-luokka, Varsanojantie 
97, ke 16.00-17.30. 15.9.-1.12.2010, 20 t, 19.1.-
13.4.2011, 22 t. Opettaja Mika Hakala. Kurssimak-
su 41,00 e. Enintään 12 opiskelijaa. Kitaransoiton 
alkeisopetusta pienryhmässä. Kurssi on tarkoitettu 
kitaransoiton aloittaville. Tavoitteena helpohkojen soin-
tusäestysten hallitseminen. Edellytyksenä oma kitara, 
helppokäyttöiset viritysmittarit hankitaan ryhmätilauksena 
kurssin aluksi. Suositusikäraja 9 v. Osallistujat jaetaan 
kahteen 45 min ryhmään. Lisätietoja Mika Hakala 050 
594 6471. Ilm. 20.8.-3.9.10.

110306  SILKKIMAALAUS
Vanha pappila, Rauhalantie, la ja su 13.11.-21.11.2010, 
14 t. Kurssiajat: 13.11. klo 10-13, 20. ja 21.11. klo 
10-14.15. Opettaja Tuija Pietilä-Estrada. Kurssimak-
su 29,00 e. Enintään 8 opiskelijaa. Koe silkin ihanuus ja 
tule maalaamaan silkkiä. Maalataan eri tekniikoilla ja eri 
aiheita. Luovuutta ja maalaamisen iloa. Nyt joululahjat 
ajoissa valmiiksi. Tervetuloa mukaan. Ilmoittautuneille 
lähetetään kurssikirje. Ilm. 20.8.-5.11.2010.

110471  KÄSITYÖPAJA 1 (v. 01-02 -syntyneille)
Vanha pappila, Rauhalantie, to 16.00-17.30. 2.9.-25
.11.2010, 24 t, 13.1.-21.4.2011, 28 t. Opettaja Tiina Salmi 
ja vaihtuvia kädentaidon opettajia. Kurssimaksu 52 e 
+ materiaalimaksu 25 e. Enintään 10 opiskelijaa. Uusi 
ryhmä käsityöpajassa aloittaa. Tutustutaan erilaisten 
materiaalien ja tekniikoiden avulla monipuolisesti käsityön 
suunnitteluun ja valmistukseen. Työskennellään eri opet-
tajien johdolla mm. paperi-, puutyö-, keramiikka-, huovu-
tus- ja värjäyspajoissa. Ilmoittautuminen 20.-30.8.2010.

110426  PISTO PISTOLTA -kirjontakurssi
Vanha pappila, Rauhalantie, joka toinen viikko ti 10.00-
12.307.9.-30.11.2010, 18 t, 11.1.-5.4.2011, 21 t. Opettaja 
Sari Wenning. Kurssimaksu 41,00 e. Tule kirjomaan! 
Perinteisen kirjonnan lisäksi kokeilemme kasvivärjäystä. 
Kirjontalankoihin loihdimme yhteensopivat värit vär-
jäämällä ne kasviväreillä mikrossa. Värjätä voit silkki- ja 
villalankoja. Suunnitellaan aiheet luonnosta. 

110446  SISUSTA HUOVALLA 
Kartanon koulu, Varsanojantie 97, pe 18.00-21.00, 
la 10.00-15.00. 17.9.2-9.10.2010, 26 t. Opettaja Sari 
Wenning. Kurssimaksu 41,00 e. Enintään 14 opiskelijaa.  
Huovutetaan yksilöllisiä tyynyjä, verhoja, pieniä mattoja 
ja seinätekstiilejä. Tule mukaan olitpa sitten aloittelija tai 
kokeneempi huovuttaja. Ensimmäisellä kerralla suunnitel-
laan huovutustyöt, tarvittavat työvälineet ja tehdään vil-
loista yhteistilaus. Kurssipäivät pe 17.9. ja pe-la 1.-2.10. 
sekä pe-la 8.-9.10. Ilmoittautuminen 20.8.-10.9.2010.
Tervetuloa opiskelemaan – luonnollisesti!
Opiston avajaisissa ja Ypäjän Yössä ”Palikkatestin” 
tehneiden kesken arvotun opiston työkausimaksun 
(arvo 93 euroa) voitti JUKKA MATTILA. Onnea voit-
tajalle!

JOKILÄÄNIN 
KANSALAISOPISTOSSA

Perjantaina 3.9. klo 17.30 alkaen Hevosopiston audito-
riossa Dr. Ludwig Christmannin luento: Ajankohtaisia 
jalostusuutisia Saksasta. Pääsymaksu 5 € (Suomen 
Hannover-yhd./S. Trak. yhd/RJL:n jäsenet) / 10 €.  

Lauantaina 4.9. Opistohallissa (Yleisölle vapaa 
pääsy, lämpimästi tervetuloa!): 
– n. 8.30 - 10.30: FWB- ja Trakehner-tammojen   
 kantakirjaus (kaksi kehää) 
– n. 10.30 - 11.30: 2-4 -v. Hannover-tammojen   
 arviointikehä ja kantakirjaus 
–  12.15 -14.00: 1-3 -v. nuorten hevosten Open Sale 
 (14 hevosta) 
– 14.15 - n. 19: Maitovarsojen näyttely ja Open Sale  
 (50-55 varsaa) 

Tapahtumaa järjestämässä: Suomen Hannover-
yhdistys, Suomen Hippos, Ratsujalostusliitto, Hämeen 
Hevosjalostusliitto, Trakehner- hevosyhdistys, Hanno-
veraner Verband sekä Oldenburg Verband.

Katso myyntihevoskatalogi: 
www.hannoveraner.fi/ebef!

Metsästystä saa harjoittaa lain puitteissa seuraavin 
rajoituksin: Jouluaattona ja joulupäivänä on kaikki 
metsästys kielletty. Metso, naarasteeri peltopyy ja 
metsäjänis sekä uros ja naaraskauris rauhoitetaan.

Saaliskiintiöt:
Urosteeri 1 (yksi) kpl / metsästäjä / metsästyskausi. 
Kaurisvasa 1 (yksi) kpl / metsästäjä / metsästyskausi.
Kaadoista ilmoitus sihteerille ja riistanhoito-
yhdistykselle.

Koealueet:
Ajokokeiden ja haukkukokeiden ajaksi myönnetään 
tarvittavat alueet. 26.9.2010 järjestetään hirven-
haukkukoe nim. merk. ”Mikon muistokisa”. 
Mahdollisia rauhoitusalueita tarvitaan ajo- ja haukku-
kokeisiin. 
Ajokokeet 13.11.2010 ja 27.11.2010.
Haukkukokeet PM- koe 10.10.2010 ja kahden viikon 
avoin koe 3.-16.12.2010.

Vierasmaksut:
Vieras 10 €, kausikortti 120 €, peurapassi 20 € 
neljältä perättäiseltä vuorokaudelta.
Pienpetokampanjan arvonnassa olleet lahjakortit voit-
tivat Aleksi Niinimaa 700 €, Veli-Matti Salmi 200 € ja 
Jani Nurminen 100 €. 
    Sihteeri

Ypäjän Riistamiehet ry.
Ypäjän Riistamiehet ry. 
päätti kesäkokouksessaan 
seuraavaa:

Vesijumppa syksyllä 2010 perjantaisin kello 11.30 alkaen: 
10.9., 17.9., 24.9., 1.10., 8.10., 15.10., vk. 42 ei jump-
paa, 29.10, 5.11., 12.11., 19.11., 26.11. ja 3.12. 10 kerran 
lippuvihko MTK jäsenille 50 euroa, 10 kerran lippuvihko 
ei MTK jäsenille 60 euroa (lisäksi saat 2 kertaa kaupan-
päälle). 1 kertalippu MTK jäsenille 6 euroa, 1 kertalippu 
ei MTK jäsenille 7,5 euroa. Tämä 10 kerran lippuvihko 
täytyy ostaa Vesihelmestä joko perjantaina 10.9.2010 kun 
menette ensimmäisen kerran jumpalle, tai jos ette silloin 
kerkiä niin voitte mennä ostamaan sen henkilökohtaisesti 
VK-Fysioon, osoitteeseen Kutomonkuja 2 A1. ”Altaan 
reunalta” tämän 10.9. jälkeen ei lippuja myydä kuin ain-
oastaan tasarahaa vastaan. Koettakaa kuitenkin ottaa se 
lippuvihko, koska se on erittäin edullinenkin! Myöskään 
ilta-mahdolli suutta ei ole unohdettu. Voit mennä tällä 
samalla yllä olevalla lipulla myös ilta-jumppiin. Tämä ilta-
jumppahan ei ole mikään suljettu tilaisuus, vaan sinne on 
muillakin vapaa pääsy. 10 kerran lippuvihkoja myydään 
vain 1 vihko per henkilö. Tervetuloa taas kaikki paikalle! 
MTK Lounais-Hämeen ja MTK Tammelan jäsenille tälläkin 
kertaa jäsenalennus on varsin huomattava, joten käyt-
täkää toki tätä etua hyväksenne! Lippuvihkoa ostaessasi 
MTK jäsenyytesi tarkastetaan, joten varaudu siihen.

*   *   *   *   *
Seitsemännet MTK yhdistyksien / Sikakerhon yhteiset 
pikkujoulut pidetään pe 3.12.2010 Paijan Maatilamatkai-
lussa kello 19.00 alkaen. Illan ohjelmasta vastaa taikuri 
Risto Pajunen Tampereelta. MTK Ilmoittautumiset siht-
eerille Mika p. 050 347 8380. Sikakerhon ilmoittautumiset 
Kirsi puhelin 050 540 1826. Illalliskortin hinta perinteinen 
25 euroa / henkilö.

MTK Lounais-Häme

MTK Lounais-Häme 
tiedottaa
Tiedote huhtikuu 2010

YHDISTYKSILTÄ

Perttulan koulun väki kiittää
vanhempainyhdistystä, Ypäjän kuntaa, vanhempia 

ja kaikkia leivonnaisten ostajia!

Perttulan koulun uudet pihatelineet otettiin käyttöön 
iloisin mielin.

Meitä monin tavoin muistettiin
Lahjoja annettiin ja kukitettiin
Vieraita tuli läheltä ja kaukaa
Sai sekä iloita että nauraa
Kiitokset teille ystävät ja tutut
Tämä päivä ei koskaan unhoitu

Maarit ja Risto
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Eläkeliiton  
Ypäjän yhdistys ry.

S Y Y S K U U N  T O I M I N TA A
Kuukausikokoontuminen tiistaina 7.9.2010 kello 
17.00 (HUOM. AIKA). veteraanituvalla. Kaikki mukaan 
syyskauden ensimmäiseen kokoontumiseen. Katsas-
tetaan syyskauden toimintaa.
Naistenpiiri kokoontuu Veteraanituvalla 21.9. klo 14-16. 
Kirjoittajapiiri kokoontuu Martta Salmilla 24.9. klo 14.
Mölkkypelit jatkuvat keskiviikkoisin kello 13 Rajatie 3:n 
piha-alueella (sääolosuhteet huomioon ottaen).
Jos olet kiinnostunut toiminnastamme, ota yhteys 
johtokunnan jäseniin tai soita Keijolle 050 363 6624.

YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS
pidetään kunnantalolla valtuustosalissa sunnuntaina 
5.9.2010 kello 18.00.  Aiheena seurakuntavaalit. 
Tervetuloa!    Johtokunta

Keskustan 
Ypäjän kunnallisjärjestön

Ypäjänkylän Maa- ja 
kotitalousnaiset
SYYSKUUN TOIMINTAA

PYÖRÄILY jatkuu vielä syyskuun, maanantaisin 
klo 18.00. 
LENTOPALLO jatkuu myös vielä syyskuun, kes-
kiviikkoisin klo 19.00.
TUPAILTA Seuraintalolla tiistaina 21.9. klo 19.00. 
Emäntinä Maarit ja Hanna.

Mehuasemamme 
palvelee 9.9. alkaen
Puristamme omenamehua puhtaista, 
pestyistä omenoista (ei valkeakuulas).
Mehun puristuspäivät ovat:
– viikolla 36: 9.9., 10.9. ja 11.9.2010
– viikolla 38: 25.9, 26.9. ja 27.9.2010 
Ota mukaasi puhtaat kuljetusastiat/pullot mehuille. 
Mahdollisuus omatoimiseen pastörointiin. Ota mukaasi 
myös kumisaappaat.
Hinnat: 0,40 €/kg, pastörointi 0,45 €/kg. Maksutapa: 
pankkisiirto.
Tiedustelut ja aikavaraukset: Saara Rantanen  
ILTAISIN klo 18.00-21.00 puh. 044 355 2312.

Ypäjän Eteläiset Maa- ja kotitalousnaiset

Syksyn ensimmäinen 

TUPAILTA 
keskiviikkona 22.9.2010 klo 14.00 
Veteraanituvalla.  TERVETULOA !

Ypäjän Sotainvalidit, 
puolisojäsenet
ja tukijäsenet

Mielenterveysyhdistys Mielikki ry:n Ypäjän ryhmä tarjoaa 
tätä kaikkea!

Lisätiedot:  projektipäällikkö Kirsi Hipp, 
Mielenterveysyhdistys Mielikki ry.

p. 050 551 5772, kirsi.hipp@luukku.com

Kokoonnumme VETERAANITUVALLA 
(Perttulantie 7) 

TORSTAISIN KLO 13 – 15
9.9.2010 alkaen

Ryhmän ohjaajina toimivat Inga ja Ulla
Ryhmä on kaikille avoin ja maksuton 

Olet tervetullut ryhmään 
juuri sellaisena kuin olet!

KAIPAATKO

JU
TTUSEURAA

TEKEMIST
Ä

VERTAIST
UKEA

KAHVITTELUA

RETKIÄ

PELAILUA

ILMAINEN UINTIKERTA
MLL Ypäjän yhdistys tarjoaa jäsenilleen
yhden ilmaisen uintikerran 
Loimaan Vesihovissa vuoden 2010 aikana. 
Etu on henkilökohtainen, jäsenkortti näytetään kassalla.

sääntömääräinen

SYYSKOKOUS
pidetään keskiviikkona 22.9. klo 18.30 Ypäjän 
Osuuspankin alakerrassa. 
Paikalla kahvitarjoilu. Hallitus kokoontuu kello 18.
Tervetuloa!    Hallitus

Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton 
Ypäjän yhdistyksen

SYYS-
MARKKINAT

lauantaina 18.9.2010 klo 12–16 Ypäjänkylän 
seuraintalolla, Ypäjänkyläntie 842, Ypäjä.

Tarjolla laaja valikoima erilaisia tuotteita, mm. 
käsitöitä, syksyn satoa, leivonnaisia ym.
Kirppis-osastolla mm. astioita, leluja, lastenvaatteita, 
käsitöitä, hevostarvikkeita ym.
Puffetista makoisat kahvit ja kastettavat. Lapsille 
ongintaa.
Tervetuloa tekemään onnistuneita ostoksia ja todel-
lisia löytöjä tai nauttimaan hyvästä kahvista ja mu-
kavasta yhdessäolosta.

Tapahtuman järjestää Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry.

Tule myymään tai tuo myytäväksi valmistamiasi 
tuotteita tai keräämääsi syksyn satoa tai kirpputorita-
varaa. 
Varaa myyntipöytäsi 15.9.2010 mennessä puh. 
044 296 2637. Pöytämaksu on 2 €.

Tapahtuman järjestää Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry.

SYYS-
MARKKINAT

lauantaina 18.9.2010 klo 12–16 Ypäjänkylän 
seuraintalolla, Ypäjänkyläntie 842, Ypäjä.

Perttulantie 59, 32100 YPÄJÄ. 
Avoinna: ma-ke klo 13-19, to-pe  klo 10-16 

sekä kuukauden toinen ja neljäs la klo 11-15.

Kuusjoenkulman kyläyhdistys järjestää 

RUSKARETKEN 
su 19.9.2010 Soukanseljäntien maastossa. Lähtö Ku-
usjoentien, Mannistentien ja Koskentien risteyksestä 
kuntolaatikon luota klo 13.00 kävellen tai pyöräillen.
Opastettu reitti kulkee Soukanseljäntietä Takamaan 
kautta takaisin Mannistentielle.
Kahvitauko pidetään luonnon helmassa reitin  
puolivälissä ja paistetaan nuotiolla makkaraa. 
Reitin pituus n. 5 km. Varustaudu tuulen- ja 
sateenpitäviin asusteisiin...

TERVETULOA RUSKARETKELLE 
KOKO PERHEEN VOIMIN!

Kuusjoenkulman Kyläyhdistys ry.

2.12.2010 klo 19.00 Forssassa
Sitovat ilmoittautumiset 12.9. mennessä 
puh. 040 840 3411 / Aulikki.

Hallitus

Ypäjän Kunnan-
työntekijät JHL ry:n 729

Kari Tapion konsertti ”Vieras paratiisissa”

Veteraanituvalla torstaina 30. syyskuuta klo 18.30.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu.  Tervetuloa!

Johtokunta

Ypäjän Eteläiset Maa- 
ja kotitalousnaiset
SYYSKOKOUS
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Yllätys-Bingo
Vuoden jokaisena sunnuntaina kello 18.00. 
Liikuntahalli Pertunkaaressa.

Ypäjän Yllätys ry.

Nuohous Ypäjällä
Nuohouksen Ypäjän kunnan alueella hoitaa
nuohoojamestari Heimo Marttinen,
p. 050 527 8815 (040 511 8502).

Avoin päiväkoti
Toiminta jatkuu taas Toimintakeskuksessa (Perttulan-
tie 24) perjantaisin klo 9.30 – 11.30. Syyskauden 
ensimmäinen kerta on 10.9.2010. Asiakasmaksu 2 
€ / kerta / perhe (laskutetaan puolivuosittain). Lisäti-
etoja: Anja Perälä puh. 7626 5224 tai 7626 5230.
10.9. Suunnitellaan toimintaa, 
 tutustutaan ja loruillaan
17.9. Pihaleikkejä (säävaraus)     
24.9. Askarrellaan kirjekuorista eläimiä (vanhoja
 kirjekuoria voi ottaa mukaan, jos löytyy)
TERVETULOA MUKAAN! 

Perusturvalautakunta

Pertunpäivät ja Ypäjän Yö 2010
Suuret kiitokset kaikille Pertunpäivien ja Ypäjän Yön 
suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuneille toimi-
joille, niin yksityisille kuin yhdistyksille, kuin myös 
rahallista tukea antaneille yrityksillekin. 

Ypäjän kulttuuritoimi /
Satu Soppela

TEATTERIMATKA
Ypäjän kulttuuritoimi järjestää 

TEATTERIMATKAN torstaina 2.12. klo 19 Tamper-
een Työväen Teatterin esitykseen 

EILA, RAMPE JA HUONOT KEENIT
”Kesä on kukkeimmillaan. Ja likan kihlajaiskahvien 
valmistelut kiihkeimmillään. Mökille on kutsuttu Eilan 
sisko ja vahingossa myös Rampen kaveri Timpa. 
Kuten kunnon sukutapaamisessa kuuluukin, ei kaikki 
näissä juhlissa mene ihan odotusten mukaan. Yh-
dellä on piilossa arvovaasi, toisella hiljainen kaipuu 
yksinäisyyteen ja kolmas taas löytää tosirakkauden 
yllättävältä suunnalta. 
Eila Roine ja Esko Roine jatkavat Sinikka Nopolan 
suosikkihahmojen tarinaa. Ykkösosa pyöri teatterissa 
huimat kolme vuotta ja sen näki yli 40 000 katsojaa. 
Tekijöinä on sama unelmaryhmä johon nyt liittyvät 
vielä näyttelijät Soili Markkanen, Harri Rantanen, Miia 
Selin ja Janne Kallioniemi.”
ILMOITTAUTUMISET teatterimatkalle 12.10. men-
nessä kirjastoon p. 02-7626 5269.  Lipun ja matkan 
hinta yhteensä 32 €. Matkalle lähdetään klo 17 ent. 
Matkahuollon pihasta. Tarkemmat tiedot matkasta 
toimitetaan ilmoittautumisajan päätyttyä.

LUKEVIN LOMALAINEN 2010 
-kilpailun palkitut
 Rohmut
 7-v: Anna Mäkilä, 294 s. 
 9-v: Jenni Moisander, 2376 s. 
 11-v: Enni Laakio, 3690 s. 
 12-v: Helmiina Ryödi, 1678 s. 
 13-v: Juuso Fält, 5716 s. 

 Sarvikset
 9-v: Janne Vuorentausta, 5704 s. 
 11-v: Alina Mäkilä, 5527 s.
Kesä-heinäkuussa järjestettyyn Lukevin Lomalainen 
2010 -kisaan osallistui kaikkiaan 7 kilpailijaa, ja koska 
kaikki osallistujat sijoittuivat eri ikäluokkiin ja sarjiin, 
kaikki palkittiin. Rohmut-sarjassa eniten sivuja luki 
Juuso Fält ja Sarvikset-sarjassa eniten sivuja luki 
Janne Vuorentausta. Palkinnoiksi annettiin kirjapalkin-
toja. Onnea voittajille ja lukuintoa jatkossakin!

YPÄJÄN IKÄIHMISTEN 
MÖLKKY-

MESTARUUSKILPAILUT 2010
Ikäihmisten mölkkymestaruuskilpailut pidetään Palve-
lukeskuksen pihalla ke 15.9.2010 klo 13.00. Säävar-
aus! 
Kilpasarjat: naisille ja miehille 60 vuotta täyttäneille 
sekä yleinen sarja Palvelukeskuksen asukkaille.
TERVETULOA!

Vanhusneuvosto, Eläkeliitto ja Ypäjän kunta

Ypäjän kunta järjestää 
ASIOINTIMATKAN FORSSAAN

torstaina 16.9.2010
Lähtö Ypäjän torilta 16.9.2010 klo 9.30 ja paluu For-
ssasta noin 12.00.
Matkan hinta on 11 euroa/henkilö. Forssassa taksi 
ajaa kauppakeskuksiin (Prisma, Citymarket) ja 
tarpeen mukaan Forssan keskustaan. 
Tiedustelut asiointimatkasta Taksi Tuomas Sirén 
puh. 040 757 5833 tai koulutoimensihteeri 
Auli Hossi puh. 050 574 7739.

Lasten korkeakoulu 
Suomessa ja muualla Euroopassa suuressa suosiossa 
olevat lasten tiedeluennot alkavat Hämeenlinnassa 
syyskuun lopulla. Suomen ensimmäiset lasten tiedelu-
ennot järjestettiin Turun yliopiston Lasten yliopistossa 
keväällä 2008. Kantahämäläisen vastineen, Lasten 
korkeakoulun, toteuttavat Hämeen kesäyliopisto ja Häme 
Open Campus -verkosto. Lasten korkeakoulussa 
tieteeseen ja tutkimukseen tutustutaan lasten ehdoin. 
Luennoitsijoina toimivat tieteentekijät, jotka kertovat 
omista tutkimuskohteistaan 7–12 -vuotiaille lapsille.
Lapset saavat luennoille osallistumisesta leiman Lasten 
korkeakoulun luentopassiin. Lasten huoltajille on luento-
jen ajaksi järjestetty ohjelmaa äiti- ja isiparkissa. Lasten 
korkeakoulun luennot ovat maksuttomia. 

Luennoilla pohditaan tähtitieteeseen, vedenalaiseen 
elämään sekä taiteeseen liittyviä kysymyksiä. Kanta-
Hämeen oman Lasten korkeakoulun ensimmäisen 
luentosarjan aloittaa tähtitieteen professori Esko Valtaoja 
Turun yliopistosta.

Luento I 
Lauantai 25.9.2010 klo 10.00-11.00: ”Onko Marsissa 
elämää?”. Tähtitieteen professori Esko Valtaoja, Turun 
yliopisto. Luennon aikana vanhemmille järjestetään ohjel-
maa teemalla. ”Aikuisena yliopistoon? Aikuisena ammat-
tikorkeakouluun?”.

Luento II 
Lauantai 2.10.2010 klo 10.00-11.00: ”Elämää pinnan 
alla, vedessä”. Ympäristötutkimuksen professori Lauri 
Arvola, Helsingin yliopisto. Luennon aikana vanhemmille 
ohjelmaa järjestää Vanajavesikeskus -hanke aiheenaan 
”Kaikki, mitä olet halunnut tietää ravuista!”

Luento III 
Lauantai 9.10.2010 klo 10.00-11.00: ”Nykytaide tuorein 
silmin”. Taidekasvatuksen professori Jouko Pullinen, 
Tampereen yliopisto. Luennon aikana järjestetään van-
hemmille taito- ja taideaiheista toimintaa.

Luennoille pitää ilmoittautua ja ohjeet löytyvät osoitteesta: 
www.hameenliitto.fi	/lastenkorkeakoulu

Vapaa-aikatoimi järjestää yhteiskuljetuksen lasten tiedelu-
ennoille.  Ilmoittautuminen yhteiskuljetuksiin perjantaihin 
17.9.2010	mennessä	kunta@ypaja.fi	.	tai	Ypäjän	kunnan	
yhteispalvelupisteeseen 02 7626 500

Vapaa-aikatoimi

Mannisten kyläkerho
kokoontuu tiistaina 7.9.2010 klo 18 
Maili Sillanpäällä, Myllymäentie 76. 

TERVETULOA!

Maaseutuasiamiehen palvelut käytettävissänne
Päivystysvastaanotto Ypäjän lomituspalveluyksikössä, 
Perttulantie 24, tiistaisin kunnanviraston auki-
oloaikoina.
Muina aikoina yhteydenotot: 
Eeva Sirkkilä 050 468 7846 tai Jouni Mäkelä 
0500 741 121. Eevan tavoittaa Jokioisten kunnanta-
lolta ja Jounin Humppilan kunnantalolta. 
Tervetuloa asioimaan tiistaisin Ypäjälle ja muina 
päivinä Jokioisille tai Humppilaan!
   Maaseutulautakunta

Lasten kansantanssikerho
Lasten kansantanssikerho aloittaa torstaina 7.10.

Kerho kokoontuu Perttulan koululla torstaisin 
klo 18:00-18:45.

Kerho on tarkoitettu 7-10 -vuotiaille tytöille ja pojille.
Opettajana toimii Hilppa Herd Tahdittomat ry:stä

Tervetuloa!            Vapaa-aikatoimi
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Ypäjän kunnan yhteispalvelupiste on avoinna ma-ke klo 
9-15, to klo 9-17 ja pe klo 9-14.30. Puh. (02) 762 6500, 
fax (02) 767 7214, sposti kunta@ypaja.fi.
  

Yhteispalvelupiste on paikka, josta saat yleistä neuvon-
taa julkishallinnon palveluista, esitteitä, lomakkeita 
ja opastusta eteenpäin. Yhteispalvelupisteestä saat 
seuraavat palvelut: 
Kunta: Kunnan esitteiden ja lomakkeiden jakelu sekä 
vastaanotto, Veteraanituvan avaimet, ilmoittautumisten 
vastaanotto, vesimittarilukemakorttien vastaanotto, kun-
tokorttien jakelu- ja palautuspiste, palkintojen lunastus-
piste sekä muu asiakaspalvelu.
Kela: Lomakkeet, Internet-palvelut www.kela.fi (tiedot-
teet, esitteet, lomakkeet, laskelmaohjelmat).
Työvoimatoimisto: Internet-palvelut www.mol.fi (tie-
dotteet).
Verotoimisto: Internet-palvelut www.vero.fi (tiedotteet, 
lomakkeet). 
Maistraatti: Internet-palvelut www.maistraatti.fi (tiedot-
teet, lomakkeet). 
Poliisi: Lomakkeet, internet-palvelut www.poliisi.fi (tie-
dotteet, lomakkeet).

Yhteis-
palvelupiste

Lähipoliisin vastaanotto yhteispalvelupisteessä 6.9.2010 
(joka kuukauden 1. maanantai) klo 13–15.

KIRJASTO 
YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO
Perttulantie 59
32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5269
puh. (02) 7626 5268, 050-5626 301 
(kirjastonjohtaja, kulttuuriasiat)
ypajan.kirjasto@ypaja.fi 
www.ypaja.fi/fi/kunta/kuntalaiselle/asuminen/kirjasto
www.lounakirjastot.fi 
 
TALVIAUKIOLOAJAT 1.9. ALKAEN
 ma  klo 13-19  
 ti  klo 13-19 
 ke klo 13-19  
 to klo 10-16 
 pe klo 10-16  
sekä kuukauden 2. ja 4. lauantai klo 11-15 
(11.9., 25.9., 9.10., 23.10., 13.11., 27.11., 11.12.), aat-
topäivinä klo 10-15

* * * * *
YPÄJÄNKYLÄN LAINAUSASEMA  
Ypäjänkyläntie 951
32140 Ypäjä as
puh. 050 363 0508

AUKIOLOAJAT  
 ti klo 17-19  
 ke  klo 10-12  
sekä kerran kuussa lauantaina klo 10-13  
(4.9., 2.10., 13.11., 4.12.)

* * * * *
KIRJASTON SATUTUNNIT SYYSKAUDELLA: 
Syksyn satutuntikausi starttasi maanantaina 30.8. klo 
10. Vielä ehtii hyvin mukaan satutunneille! Seuraa-
vat satutunnit ovat: 13.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 
29.11. ja 13.12. 
Tervetuloa satutunneille kivojen kirjojen ja askartelun 
pariin! Satutunneille ovat alle kouluikäiset lapset tervet-
ulleita vanhemman tai hoitajan kanssa. Vauvankin voi 
hyvin ottaa mukaan!

* * * * *
SYYSKUUN NÄYTTELY:
Leena Nikkasen ”Omenatarha” -näyttely   

* * * * *
POISTOKIRJAMYYNTI: 
Kirjaston eteisaulassa jatkuva poistettujen kirjojen, 
lehtien ja levyjen myynti.  
Hinnat: Kirjat ja levyt 0,50 €, lehdet 0,10 € TAI 3 € / 
KASSI! Tervetuloa tekemään löytöjä!

FACEBOOK
Ypäjän kirjasto on nyt myös Facebookissa, ja löytyy 
haulla ”ypäjän kirjasto”. Tervetuloa faniksi, jolloin saat 
ajankohtaiset kirjastoa ja kulttuuritointa koskevat tiedot 
kaikkein nopeimmin! Myös kirjaston kuvagalleria löytyy 
Facebook-sivultamme.

Liikuntakalenteri
Maanantai 
13.00–14.00 Ypäjäläisten yli 60-vuotiaiden   
 kuntosalivuoro Palvelukeskuksessa. 
 Alkeisryhmä II. 
14.00–15.00  Ypäjäläisten yli 60-vuotiaiden   
 kuntosalivuoro Palvelukeskuksessa.  
 Jatkoryhmä I. 
18.00–19.00 Lasten kerho, Ypäjänkylän koulu,
 alkamisajankohta ilmoitetaan   
 myöhemmin
18.00–19.30 Tenavien salibandy, Pertunkaari. Ypäjän  
 Yllätys. Huom! Ypäjän Yllätyksen ryhmät  
 alkavat syyskuussa.
18.00–19.30  Kuntosali. Ypäjän Yllätys.
19.00–20.00  Jumppa, Naisvoimistelijat, Kartanon
  koulu, alk. 13.9. ohj. Meri Niemi.   
 Tiedustelut Ritvalta, 050 545 5474.
19.00–20.00 Keppijumppa, Ypäjänkylän koulu,   
 alkamisajankohta ilmoitetaan   
 myöhemmin.
19.30–21.00  Salibandyjoukkue Pertunkaari. 
 Ypäjän Yllätys.
Tiistai
9.00–10.30 Seniorien lentopallo, Pertunkaari.   
 Ypäjän Yllätys.
10.30–12.00 Seniorien lentopallo, Pertunkaari.   
 Ypäjän Yllätys.
14.00–15.00 Ypäjäläisten yli 60-vuotiaiden   
 kuntosalivuoro Palvelukeskuksessa.  
 Jatkoryhmä II.
16.45–17.30 Kadonneen kunnon metsästys. 
 Ypäjän kunta. Alkaen 7.9.2010.
18.00–19.30 Ohjattu kuntosali, Pertunkaari. 
 Ypäjän kunta. Alkaen 7.9.2010.
16.30–18.00  Lasten salibandy. Ypäjän Yllätys.
18.00–19.30   Nuorten salibandy. Ypäjän Yllätys.
19.30–21.00  Aikuisten salibandy. Ypäjän Yllätys.

Keskiviikko
13.00–14.00 Ypäjäläisten yli 60-vuotiaiden   
 kuntosalivuoro Palvelukeskuksessa.  
 Alkeisryhmä I.
14.00–15.00  Ypäjäläisten yli 60-vuotiaiden   
 kuntosalivuoro Palvelukeskuksessa.  
 Jatkoryhmä I.
16.00–17.30  Superliikkis, Perttulan koulu, 
 alk. syyskuussa.
17.30–18.30 Pesis, alkamisajankohta ilmoitetaan  
 myöhemmin.
18.30–19.30 Pesis, alkamisajankohta ilmoitetaan  
 myöhemmin.
17.00–18.00 Kevyt jumppa / Kartanon koulu.   
 Jokiläänin Kansalaisopisto. Alkaen. 8.9.
18.00–19.00 Tehojumppa / Kartanon koulu.   
 Jokiläänin Kansalaisopisto. Alkaen 8.9.
18.00–21.00 Avantouinti. Piilikankaan Pingviinit ja  
 Kuusjoenkulman kyläyhdistys. 
 ALKAEN 6.10.
18.00–19.30  Kuntosali. Ypäjän Yllätys.
18.00–19.30 Tenavien salibandy, Pertunkaari. 
 Ypäjän Yllätys.
19.30–21.00 Salibandyjoukkue, Pertunkaari. 
 Ypäjän Yllätys.
Torstai
9.00–10.30  Seniorien lentopallo, Ypäjän Yllätys.
10.30–12.00 Seniorien lentopallo, Ypäjän Yllätys.
14.00–15.00 Ypäjäläisten yli 60-vuotiaiden   
 kuntosalivuoro Palvelukeskuksessa  
 Jatkoryhmä II.
16.00–17.30  Lasten lentopallo, Mirka Vuorentausta,  
 Kartanon koulu, Ypäjän Yllätys.
18.00–19.30 Nuorten salibandy, Pertunkaari,
 Ypäjän Yllätys.
19.30–21.00 Aikuisten salibandy, Pertunkaari. 
 Ypäjän Yllätys.
17.30–18.30  Body Pumppi, Naisvoimistelijat,   
 Kartanon koulu, alk. 16.9.2010. 
 Ohj. Eeva Mikkola (3 e/krt).
Perjantai
19.30–21.00 Salibandyjoukkue, Pertunkaari, 
 Ypäjän Yllätys.
Sunnuntai 
15.00–18.00  Avantouinti Piilikankaalla,    
 Kuusjoenkulman kyläyhdistys. 
 Alkaen 3.10.2010

Lisäksi Ypäjällä järjestävät liikuntaa monet muut tahot. 
Seuraa myös heidän nettisivustojaan, esim. Loimijoki 
Golf, Ypäjän Ratsastajat jne.

HUOM!
Liikuntakalenterin tilanne elää jatkuvasti, seuraa 
www.ypaja.fi sivustoja ja ota tarvittaessa yhteyttä myös 
järjestävään tahoon.

Lisätietoja liikunnanohjaaja merja.kivimaki@ypaja.fi 
tai puh. 050 433 9002.

LIIKUNTATOIMI TIEDOTTAA:
KADONNEEN KUNNON METSÄSTYS
alkaa Kartanon koululla tiistaina 7.9.2010 
klo 16.15–17.30
Sinulle joka olet kiinnostunut omasta kunnostasi ja hyvin-
voinnistasi!
Liikuntaryhmä metsästää kuntoaan tiistaisin 10 kertaa 
(osallistumismaksu 25 €). Mukaan mahtuu 15 henkilöä 
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Tavoitteena on löytää jokaiselle liikuntalaji, jonka avulla 
voi metsäsää kadonnutta kuntoaan. Lähde mukaan, 
liikutaan yhdessä.  Ei vaadi entuudestaan kovaa kuntoa 
tai liikuntatottumuksia.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset liikunnanohjaajalle, 
merja.kivimaki@ypaja.fi tai p.050 433 9002.

KUNTOSALILLE!
7.9.2010 alkaen
Ohjattu kuntosali tiistaisin klo 18.00-19.30
Pertunkaaren kuntosalilla
Ryhmä kokoontuu tiistaisin 12 kertaa
Hinta 30 €, sisältää ohjauksen ja kuntosalimaksun
Mukaan mahtuu 10 nopeinta!
Ohjaajana Merja Kivimäki

Tiedustelut ja ilmoittautuminen liikunnanohjaajalle:
merja.kivimaki@ypaja.fi tai p. 050 433 9002

UINTIMATKA VESIHOVIIN
keskiviikkona 22.9.2010
Lähtö entisen Matkahuollon pihalta klo 16.20. Ypäjän 
kunta tarjoaa Vesijumpan klo 17.30!
Vesijumppa sopii aikuisille ja uimataitoisille lapsille. 
Uinti maksetaan Vesihovin kassalla. Hinnat: aikuiset 6 €, 
eläkeläiset 5 €, lapset alle 5 v. 1 €, lapset 5-16 v. 3 €.
Huom! Alle 12 -vuotiailla oltava huoltaja mukana!
Vapaa-aikatoimi kustantaa kyydin.

Ilmoittaudu 15.9 mennessä 
merja.kivimaki@ypaja.fi / puh. 050 433 9002.

KESÄN KUNTOKAUSI
Kesän kuntokausi loppui 30.8.2010. Palautathan kuntoko-
rttisi 10.9.2010 mennessä kunnanviraston yhteispalvelu-
pisteeseen, niin osallistut arvontaan!

SYKSYN KUNTOKAUSI 1.9–31.12.2010
Syksyn kuntokauden avaus 8.9.2010 klo 16–18 Forssan 
urheilukentällä. Ohjelmassa UKK-kävelytesti palaut-
teineen. Ilmainen!
– kuntokauden kuntokortteja voi noutaa kunnan   
 yhteispalvelupisteestä tai liikunnanohjaajalta
– suoritukset 1/päivä merkitään kuntokortteihin
– suoritukseksi kelpaa väh. 30 min. kestävä   
 päiväkohtainen liikunta (myös työmatka- ja   
 hyötyliikunta)
– kuntokorttien palauttaneiden kesken arvontaa
– palautus14.1.2010 mennessä kunnanvirastoon
– oma arvonta myös kuntolaatikoilla käyneiden   
 kesken!

Hopi, hopi ypäjäläiset liikkeelle!

Lisätietoja liikunnanohjaajalta 
merja.kivimaki@ypaja.fi

TULEVIA LIIKUNTATAPAHTUMIA
4.9.  YPÄ-hölkkä klo 12.30. Lähtö Pertunkaaren  
 edestä. Järjestää Ypäjän Yllätys ry.
vk. 36  Jokiläänin kansalaisopiston ryhmät aloittavat.
7.9       YPÄJÄN KUNNAN LIIKUNTARYHMÄT aloittavat.
 – Kadonneen kunnon metsästys klo 16.15-17.30
 – Ohjattu kuntosali klo 18-19.30 
 Pertunkaaren kuntosalissa
 – Molempiin ryhmiin tiedustelut ja  
 ilmoittautuminen liikunnanohjaajalle: 
 merja.kivimaki@ypaja.fi  tai puh.050 433 9002.
8.9. SYKSYN KUNTOKAUDEN AVAUS klo 16–18  
 Forssan urheilukentällä. Ohjelmassa UKK- 
 kävelytesti. Tarkoitettu kaikille kuntalaisille.  
 Ilmainen!
vk. 37 Naisvoimistelijoiden ryhmät aloittavat.
15.9. ANNA MULLE AIKAA! Klo 17–20 Loimijoki Golf.  
 Valtakunnallinen tapahtuma! Ilmainen! Anna 
 pari tuntia ajastasi omalle lapsellesi,  
 kummilapselle, naapurin Vilmalle. Ypäjän  
	 kunnan	ja	Loimijokigolfin	järjestämä	tapahtuma.
19.9.  KÄVELY-/PYÖRÄILYRETKI, Kuusjoenkulman  
 kyläyhdistys.
22.9. UINTIMATKA Vesihoviin. Ypäjän kunta.

Aktiivisesti kaikki mukaan ja liikkumaan! Seuraa myös: 
www.ypaja.fi.

Lisätietoja Ypäjän kunnan liikunnanohjaajalta: 
merja.kivimaki@ypaja.fi tai puh. 050 433 9002.
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