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Järkivihreä
Forssan seutu

KAARLO HEINO
Metsätalousinsinööri

Kauneushoitola Sofia

Koulukuraattori Sari Toukkari
Kiittää 

yhteisestä ajasta
ypäjäläisiä lapsia ja nuoria,

heidän vanhempiaan,
opettajia ja koulujen muuta henkilökuntaa 

sekä yhteistyötahoja.
Hyvää akanutta kouluvuotta!

”Aikuiseksi kasvaminen on helppoa.
Tarvitsee vain tulla 

lujaksi mutta ei kovaksi.
Ahkeraksi ja sopivan tunnolliseksi.
Ystävälliseksi mutta ei itsekkääksi.
Kulkea omaa tietään mutta muistaa

käytöstavat, toisten huomioon ottaminen,
vastuullisuus.

On hyvä päästää ihmiset lähelle
mutta muistaa pitää myös jotain itsellä.”

(Tigrua mukaillen)

Pertunpäivät 2011

Vuoden 2011 Perttu ja Kerttu, Osmo ja Riikka Jaakkola.  
Jaakkolat ovat kumpikin tehneet pitkän työrupeaman kotiseudun 
ja kulttuurin hyväksi. 

Somerolaiset Moranderin veljekset taituroivat hanureilla 
museon Iloisessa iltapäivässä. 

Hyrsynkulman tyttöjen vauhdikas tanssiesitys torilla.  
Kuva: Kati Saukkonen

Tuomas Hossi esitti Pertunpäivän torilla beatboxia (rumpujen 
ym. soittimien imitoimista ihmisäänellä). Kuva: Kati Saukkonen 
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Seurakunnan asiat

kirkkoherra
Risto Ahti

Syyskuun  
kirkonmenot 2011

Sunnuntai 4.9. klo 10 messu. Päivän aihee-
na on itsensä tutkiminen. Jumalan sana neu-
voo meitä arvioimaan itseämme ja elämän-
tyyliämme. Oikea itsensä tunteminen näkyy 
nöyryytenä ottaa vastaan armo yksin Juma-
lan lahjana. Itseriittoisuus vääristää ihmisen 
todellisuudentajun. Hän kuvittelee pystyvän-
sä täyttämään Jumalan tahdon omin neuvoin. 
Virret: 207, 726, 409, 288, 602: 1-, (229 eh-
toollisvirsi), 543: 4-5.

Sunnuntaina 11.9. messu klo 10 kirkos-
sa. Päivän aiheena on Jeesus, parantajamme. 
Eletään vihreän värin ja kahden kynttilän ai-
kaa. Päivän tekstinä on evankeliumi Matteus 
12: 33–37. Ihminen on kutsuttu ylistämään 
Jumalan nimeä ja tekoja. Monet seikat estä-
vät ihmiseltä tämän kyvyn. Tänä pyhänä voi 
rukoilla sellaista mieltä, että saisimme näke-
vät silmät, kuulevat korvat ja ylistävän kie-
len. Virret: 201, 135, 331: 1-4, 511, 333: 1-, 
(525 ehtoollisen aikana), 536: 2-4.

Iltakirkko: Runoa ja musiikkia kynttilän 
valossa kirkossa sunnuntaina 11.9. klo 20 
Tapio Laurila joukkoineen mukana ja illan 
juonto Risto Ahti. Kirkossa siis kynttiläva-
laistus ja vain tähtitaivas on päällä.

Sunnuntaina 18.9. klo 10 kirkossa. Päi-
vän aiheena on lähimmäinen. Tänä päivänä 
Risto on ruskamatkalla ja tietysti saarnamie-
heltä voi tulla omatkin virret aikanaan. Ja ne 
tulivat hyvissä ajoin mutta muutosten kera 
myöhemmin: 175, 729, 431 (evankeliumi ja 
saarna yhteen), 430: 1, 743 ehtoollisvirtenä 
ja sitten ylistysvirtenä 429: 2-3 ja se laule-
taan seisoaltaan ja sen jälkeen on Herran siu-
naus ja loppusoitto.

Sanankirkko sunnuntaina 25.9. klo 10. 
Päivän aiheena on kiitollisuus. Eräs parhaim-
mista aiheista, mitä messussa voi olla. Evan-
keliumi Johannes 5: 1-15 vie kuulijansa Be-

tesdan lammikolle, jossa peräti 38 vuotta sai-
rastanut mies parani. Mutta koska päivä oli 
sapatti, niin parantunut mies sai nuhteita kan-
taessaan makuualustaansa. Kukaan ei puh-
jennut kiitokseen, vaikka pitkään sairastanut 
mies parani. Virret: 327, 332, 329, 560: 1-4, 
326: 1-, päätösvirsi 345. Tähän kirkkoon 
liittyy uuden kanttorimme Kaija Saukkolan 
virkaan siunaaminen ja saarnan jälkeen laule-
taan 332 Herraa hyvää kiittää ilman säestystä 
ja heti perään siunaaminen alttarilla (yhtei-
nen uskontunnustus, kehotus polvistumiseen 
ja mukana 2-4 avustajaa ja työhön lähettämi-
nen sekä esirukous, luetaan mahdolliset kuol-
leet ym. ja ilmoitukset ja tulee tuo kolehtivir-
si). Kirkon jälkeen kirkkokahvit srk-kodilla. 
Liisa Hietamäki ne keittää. 

Sunnuntaina 2.10. klo 10 messu kirkossa 
ja aiheena on Mikkelinpäivä. Enkelit. Jeesus 
opettaa että ihmisen ei tarvitse kantaa mur-
hetta kaikesta mahdollisesta. Taivaallinen Isä 
pitää huolta ja auttaa ihmistä etsimään sitä, 
mikä on tärkeintä. Virret vievät ajatuksemme 
kodin merkitykseen. Sinnehän täältä kirkos-
ta riennämme. Ja olen toivonut että nyt olisi 
perinteisesti tuo vanhusten kirkkopyhä. Tosin 
useamman vuoden suunnittelun jälkeen Ris-
to ei ole nyt kirkossa. Ja tässä saarnamiehen 
virret, jotka sitten lauletaan ja niihinkin tuli 
muutoksia, ja nyt sitten lopulliset: 494, 728, 
137 (evankeliumi ja saarna yhteen), 186: 1 ja 
227 ja 228 ehtoollisen aikana ja päätös 138: 5 
ylistysvirtenä. Srk-kodilla kahvia vanhuksil-
le ja saattajille diakonimme Hanna Hakalan 
johdolla. Perhekirkko torstaina Mikon päivä-
nä 29.9. klo 18 kirkossa. Ohjelma lauluineen 
tulee päiväkerhosta, mutta kanttori ja Risto 
ovat paikalla.

Risto Ahti

Konfirmaatiopäivänä 19.6. nuo-
ret saapuivat jo hyvissä ajoin 
kirkkoon, jolloin albat puettiin 
päälle ja ryhmäkuvaus odot-
ti alttarin edessä. Kuva-Paavo 
Loimaalta oli saapunut kame-
roineen ja ohessa lukijat voivat 
nähdä otoksen. Oppilaita oli 
20, joista 11 poikaa ja 9 tyttöä. 
Rippikoulu alkoi jo 29.8.2010, 
mutta pääjaksot keskittyivät So-
meron Siikjärven viikonloppuun 
6.-8.5. ja sitten pääjakso Anja-
lankoskella Hietoinrannassa ko-
mean Saaramaan järven rannalla 
6.-11.6. Opettajina toimivat Ris-
to Ahti, uusi diakoni Hanna Ha-
kala sekä Sari Lehtosen paikan 
saanut Jukka-Pekka Heino, joka 
tunnetaan laajalti lyhenteellä JP. 
Mielestäni oli hyvin onnistunut 
tuo ratkaisu että monet leirit 
läpikäynyt JP oli nyt mukana: 
Hänhän valmistui lastenohjaa-
jaksi keväällä Turusta. Mirella 
Mäkelä osallistui rippikouluun 
vappuun 2011 saakka. Lisäksi 
leirillä oli mukana Laila Moi-
sander, jolla on kokemusta mo-
nilta vuosilta, sekä ohjaajina ja 
isosina kokeneet Iida Toivola, Ii-
da Laaksonen, Johanna Alanko, 
Aliisa Haapanen ja Jatta Vaitti-
nen. Osa heistä oli vain jonkin 
aikaa mukana. Tämän vuoden 
joukkoa kuvailen oikein muka-
vaksi ja reippaaksi ryhmäksi. 
Uusiksi ottaisin leiripäivät jos se 
vain olisi mahdollista. Musiik-
ki- ja laulutunteja piti paikalli-
nen kanttori Elina Lehtomäki 
Anjalankosken leirillä. Hän oli 
mukana muutamassa iltaoh-

jelmassakin. Komeasti joukko 
lauloi konfirmaatiolaulun viu-
lun ja pianon säestyksellä ilman 
kanttoria. Muistoksi jokainen 
nuori sai ison Uuden testamentin 
sekä tietysti rippikoulutodistuk-
sen, jonka jälkeen alkoi kukitus 
kirkon portailla. Ainutlaatuinen 
vuosi oli siirtynyt muistojen 
joukkoon.

Nyt olen ollut 40 vuoden 
ajan Ypäjän rippikouluissa ja 
sitä ennen kuudella rippikoulul-
la Perttelissä ja Salossa, jossa 
totuin Naarilan leirikeskukseen. 
Niinpä oli 1970-luvulla outoa 
Ypäjällä, jossa ei ollut kunnon 

leiripaikkaa. Toki Kiipulla Joki-
oisilla käytiin ja varsinkin Mel-
lilän Mustajärvellä, jossa ma-
joitus siihen aikaan oli alkeel-
lista. Niinpä perinteeksi tulivat 
päiväkuljetukset Mellilään, kun 
oli kokeiltu nukkumista jopa 15 
hengen ryhmissä makuupusseis-
sa lattialla. Mutta parikymmen-
tä vuotta 1980- ja 1990-luilla 
olimme Köyliön Hopearannassa 
Kankaanpään kylässä kalanvil-
jelyslaitoksen naapurissa. Siellä 
oli 4–6 hengen mökkejä, ja niin-
pä leirit alkoivat sujua. Isosia al-
koi ilmaantua mukaan ja Heikki 
Lähdekorpi innokkaana nuori-

sonohjaajana tartutti minuunkin 
innon rippikouluun. Varsinkin il-
taohjelmat kilpailuineen ja leik-
keineen päivän lopussa olivat 
jotakin uutta ja mielenkiintoista. 
Heikin lähdettyä Jokioisiin tuli 
taukoa nuorisotoimessa. Mutta 
eipä hätää: Ville Järvinen Pert-
tulasta ilmaantui innolla mukaan 
ja nuorisotyöstä tulikin hänelle 
elämäntyö. Ja kun rukousvasta-
uksena tuli Vivamosta Lohjalta 
puhelu, että tarvitaanko koke-
neita isosia, niin sain pari kolme 
parikymppistä neitosta Köyliön 
leirille. Sitten tuli kuvioihin mu-
kaan Vammalasta Sari Lehto-

nen, joka osoittautui todelliseksi 
leiri-ihmiseksi. Hän alkoi pitää 
isoskoulutusta ja siten saatiin 
vuosiksi innokkaita ryhmäve-
täjiä. Vuonna 1999 oli jälleen 
pidetty leiri Köyliössä, ja sitten 
tuli kylmä suihku syksyllä Evan-
keliumiyhdistyksestä. Ette pääse 
enää, sillä leiripaikka myydään 
tai ainakin suunnitelmat sen 
suhteen muuttuvat. Minä en an-
tanut periksi, vaan käskin ottaa 
selville, että josko muualta löy-
tyisi paikka. Kesäkuuksi on hy-
vin vaikea löytää leiripaikkaa. 
Ja niin löytyi tuo Hietoinranta 
Saaramaan kylässä, jossa vuon-
na 2000 oli ensimmäinen leiri 
uuden vuosituhannen kunniaksi. 
Joitakin hirvitti tuo matkan pi-
tuus, 250 km, mutta mukavasti 
on mennyt tämäkin vuosikym-
men. Siinä välillä olimme pa-
rina vuonna Karkun opistolla 
rippiksellä joululoman aikaan. 
Toki kesäleiriä Karkkuun myös 
yritimme, mutta opistolla ovat 
omat perinteiset kesäohjelmat. 
Someron Siikjärvi on pitänyt 
pintansa parikymmentä vuot-
ta harjoitusleirinä, kuten jotkut 
nuoret sitä nimittävät. Näitten 
vuosien aikana arviolta noin 
1200 nuorta käynyt rippikoulun, 
jolloin olen ollut Ypäjällä. Jou-
kossa monia isiä ja äitejä, joiden 
nuoria on ollut mukana viime 
vuosina.

Risto Ahti

Vuoden 2011 rippikoulu

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

39. vuosikerta.

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

Päätoimittaja:
Tapani Rasila

Sivunvalmistus:
Pirkanmaan Lehtipaino Oy
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Määräpaikkakorotus
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TILAUSHINNAT
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Kunnantoimisto
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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
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Diakoniatoimisto avoinna
ke klo 10.00–11.30
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PAINOPAIKKA
Pirkanmaan Lehtipaino Oy

Lokakuun Ypäjäläinen 
ilmestyy sunnuntaina 2.10.2011 
Lehteen tarkoitettu aineisto 
on toimitettava kunnantalolle 
26.9.2011  klo 12 mennessä.

Marraskuun Ypäjäläinen ilmestyy 
3.11.2011.

Ypäjän seurakunnan  
diakoniatyö 
Syyskuu 2011 
Diakoniatoimiston elokuun päivystys  
ke klo 10.00–11.30.
Diakoni Hanna Hakala yhteystiedot  
puh. 040 553 6362, s-posti: etunimi.sukunimi@evl.fi
Diakonia voit tulla tapaamaan sopimuksen mukaan 
muulloinkin tai pyytää kotikäynnille, soitathan, niin tie-
dän tulla luoksesi. Diakonin kanssa voit keskustella 
luottamuksellisesti mieltäsi painavista asioista, suruis-
ta ja murheista. Tai voit tulla ihan vain tervehtimään tai 
kysymään, jos sinulla on asiaa diakoniatyöstä.

DIAKONIATYÖSSÄ TAPAHTUU
Vähävaraisille tarkoitettuja EU-elintarvikkeita voi tul-
la hakemaan päivystysaikoina.
Kultaisen iän kerhon syyskausi alkaa to 1.9. klo 11 
srk-kodilla, mukana kanttori Kaija Saukkola. Kerhos-
sa mahdollisuus ruokailla 4 €:n hintaan. Tervetuloa 
mukaan uudet ja vanhat ”kerholaiset”!  To 1.9. Syys-
kausi alkaa, mukana kanttori Kaija Saukkola. To 15.9. 
Onko sinulla jokin läheinen tai itsellesi muistoja herät-
tävä Raamatunkohta tai virren pätkä? Ota mukaan, 
niin käydään niitä läpi. To 29.9. Vieraana kuntohoitaja 
Mari Krapi.
Miestenryhmä alkaa 6.9. Ryhmä kokoontuu parillis-
ten viikkojen tiistaisin seitsemän kertaa, vetäjänä Jouni 
Paloposki ja kokkausta opastaa Kaarina Kauppila.  Li-
säinfoa elokuun Ypäjäläisessä. Voit ilmoittautua vielä 
mukaan puhelimitse 040 553 6362 tai s-postilla han-
na.hakala@)evl.fi tai käymällä diakoniatoimistossa.
Hartaudet Palvelukeskuksessa pidetään syyskuus-
sa keskiviikkona 7.9. ja 21.9. klo 13.00 Hoivalla ja 
klo 13.30 Ruustinnassa. Keva-kerho Lukkarissa klo 
14.10.
Kaikenikäisten Naisten aamukahvit lauantaina 17.9. 
klo 9.30 srk-kodilla. Tule viettämään naisten yhteinen 
hetki mukavassa seurassa aamupalan merkeissä.
Diakoniapiiri Ypäjänkylän kirjastossa tiistaina 20.9. 
klo 12. 
Työttömien ruokailu jatkuu keskiviikkoruokailuna ke 
28.9. klo 11.30. Huom! Lokakuun ensimmäinen kerta 
Vanhusten viikon takia poikkeuksellisesti perjantaina 
7.10. klo 11.30, ei siis keskiviikkona.
Siunausta syyskuuhun!

toivottaa diakoni-Hanna
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Keskellä valoisinta kesää tuotiin 
seurakunnan virastoon taulu, 
jossa Jeesus auttaa veteen vajoa-
vaa miestä. Hän on Pietari. Yhtä 
hyvin katsoja näkee siinä kenet 
tahansa vaikeuksien keskellä 
vajoavan ihmisen. Taulu on vai-
kuttava. Sisko Tuomolalla on jo 
entuudestaan kaunis taulu salis-
samme flyygelin takana. Annoin 
taulun seurakuntamme naisille 
kirkkoneuvoston kokoukses-
sa. Sanoin että katsokaa hyvä 
paikka kauniille ja vaikuttavalle 
maalaukselle. Sisko Tuomola 
asuu Forssassa ja hän on Touko-

lan tyttäriä Kartanonkylästä.
Taulu löysi paikkansa diako-

nin huoneesta, joka on nyt uuden 
diakonimme Hanna Hakalan 
ansiosta uudelleen kalustettu ja 
paikat asianmukaisesti järjes-
tetty. Siellä se seinällä julistaa 
asiakkaille, että Jeesus on apu 
silloinkin kun elämä on kallel-
laan ja tuntuu että veteen ollaan 
vajoamassa. Minä uskon että 
taulu pitää siellä omaa vaikutta-
vaa saarnaansa. Kiitos kaikkien 
puolesta Sisko Tuomolalle lah-
joituksesta.

Risto Ahti

Sisko Tuomola lahjoitti  
taulun srk-kodille

Toukokuun 28. päivä siunattiin 
Ypäjän kirkossa haudan lepoon 
Lahja Siviä Laurila s. Hakamäki 
varsin korkeassa iässä, 92-vuoti-
aana. Olin tavannut hänet usein 
Loimaalla torin lähettyvillä, eikä 
viimeisestä vastaantulosta ole 
kovinkaan paljoa aikaa. Muistin 
kyllä oikein sillä vasta loppiai-
sena 2011 hän muutti Kartanon-
mäen palvelutaloon. Lahja pääsi 
toivomaansa lepoon pitkäper-
jantaina 22.4. ja viittä viikkoa 
myöhemmin vietimme hänen 
muistotilaisuuttaan Ypäjän srk-
kodilla lämminhenkisessä ilta-
päivämuistojuhlassa.

Lahja syntyi 3.3.1919 Köllin-
kylän Hakamäessä kuudentena 
lapsena perheeseen, jossa niitä 
sitten oli lopulta kahdeksan. Hän 
kuului sukupolveen, joka on ko-
kenut ja elänyt lähes kokonaan 
Suomen itsenäisyyden ajat, ja 
nuorena aikuisena ja neitosena 
hän näki sota-ajat ja puutteet ja 
jälleenrakentamiset. Hänen kak-
si veljeään kaatui jatkosodassa: 
Toivo ja Arvo Hakamäki. Lahja 
kävi Levän koulua, ja opettajana 
lienee ollut itsensä Lauri Leh-
tinen, josta itsekin olen paljon 
kuullut tarinaa. Siihen aikaan 
oli lähdettävä leivän tienestiin, 
ja niinpä Lahja löysi työpaikak-
seen Katinhännän Kuusiston 
tilan ja karjakkona elämä eteni 
sota-aikana.

Juhannushäät  
vuonna 1945

Sodan jälkeen vietettiin Suo-
messa runsaasti häitä ja suuret 
ikäluokat saivat päivän valon. 
Niinpä juhannuksena vietettiin 
Antti Mikael Laurilan ja Lah-
ja Hakamäen häitä. Avioliitosta 
syntyivät pojat Eero Antero ja 
Pertti Juhani. Antti oli vajaat 
neljä vuotta vaimoaan vanhem-
pi ja sotaveteraani oli Antti ja 
taistelupaikkoja löytyy kirjasta 

valtava määrä yli 20 kappalet-
ta, ja haavoittumisia on monia 
paikkoja, jopa kahdesti useam-
massakin paikassa. Puoliso Antti 
kuoli jo 17.10.1983. Mieleeni 
tuli sekin asia, että Antti oli sitä 
veteraanijoukkoa, joka ei ehtinyt 
kunnolla näkemään ja kokemaan 
veteraanien arvonnousua. Vasta 
hänen kuolemansa jälkeen 27.4. 
tuli viralliseksi liputuspäiväksi 
ja sotaan lähtevien muistokivi-
kin paljastettiin. Olisi ollut mu-
kavaa, että yhä useampi sodassa 
ollut olisi kokenut veteraanien 
kunnioituksen, mikä tuli vas-
ta Neuvostoliiton romahdettua. 
Antin kuollessa ajateltiin vie-
lä, että Neuvostoliitto lienee 
ikuisesti paikoillaan. Leskeksi 
tulonsa jälkeen Lahja asui vie-
lä Katinhännässä useita vuosia 

vuoteen 1988 asti, jolloin hän 
muutti Loimaalle. Muistan sen-
kin, että varsin usein Laurilassa 
pidettiin niitä seurakunnallisia 
iltoja, Iloisten uutisten iltoja. 
Taisi niitä olla vielä Antin kuo-
lemankin jälkeen. Hyvin usein 
Lahja oli mukana Kirkkojen 
kierroksella ja muutamalla pi-
demmälläkin reissulla, kerran 
jopa Israelissa. Noihin aikoihin 
varsinkin Katinhännässä niitä 
iltoja oli vuorotelleen Lintukan-
gas, Levomäki, Laurila, Ranta-
nen, Hannulat ja tietysti muual-
lakin. 

Pyhäkoulunopettajana 
pari vuosikymmentä

Katinhännän Heikkilä oli 
maalaistalo, jossa oli lehmiä, 
sikoja, kanoja, kissoja ja tietys-

ti hevonen. Kerrotaan Lahjan 
olleen tarkka taloudestaan ja 
hänen sanontansa oli: ”Penni on 
miljoonan alku.” Ja toinen sa-
nonta siivitti hänen elämäänsä: 
”Aamun virkku, illan torkku, 
se tapa talon pitävi.” Töitä teh-
tiin. Jopa aikanaan maatilalla 
teurastettiin sika kotona ja siitä 
tehtiin tiinulihat ja sianmak-
karat jotka saivat sisäelimistä 
ohraryynipuurolla tukevoitetut 
täytteet. Suku oli hänelle tärkeä 
ja kesäisin perheeseen tulivat 
poikien serkkutytöt: Hakamäen 
tytöt Köllinkylästä ja Toijalas-
ta Paakkosen tytöt. Siinäpä oli 
tyttöseuraa Eerolle ja Pertille. 
Ainoastaan sukulaisten vierai-
lujen aikaan Laurilassa syötiin 
kuorittuja perunoita. Muuten 
saivat pojatkin oppia kuorimaan 
syömänsä perunat. Tapa lienee 
ollut hyvin yleinen, sillä itsekin 
muistan asian olleen tällä ta-
valla. Joskus 1970-luvun puo-
livälissä ruohonleikkuri silpoi 
Lahjan oikeasta kädestä neljä 
sormea lukuun ottamatta pikku-
sormea. Tämän onnettomuuden 
seurauksena karjasta piti luopua. 
Mutta silti elämä jatkui ja hän 
opetteli kirjoitusta ja työntekoa 
vasemmalla kädellä. Hänen saa-
tuaan ns. peukaloproteesin eli 
vastakappaleen käteensä niin 
hän pystyi uudelleen käsitöihin 
ja ompeluhommiin. Opin tun-
temaan hänet seurallisena ihmi-
senä ja Loimaalle muutettuaan 
hän sai sieltäkin uusia ystäviä. 
Ja muistan Lahjan monesti läh-
teneen retkelle muutamien tutta-
viensa kanssa.

Ystävien ja suvun tärkeyt-
tä hän ylläpiti olevalla hellä ja 
huolehtivainen ihminen. Poika 
Pertti käyttää ilmeikästä sanaa 
”kanaemo” kuvaamaan tätä äi-
din asennetta läheisiinsä.

Risto Ahti

Katinhännän Heikkilän emäntä

LAHJA LAURILA

Kesäkuun kauneimpaan aikaan 
lauantaina 18.6. vietettiin Paa-
von siunaustilaisuutta. Ja ky-
seessä on Ypäjän vanhin mies, 
vaikka hän ei ole kirjoilla Ypä-
jällä. Tosiasiassa vanhin kirjoil-
la oleva mies on Tauno Suomi-
nen, jo 93 vuotta tammikuussa 
täyttänyt, ja Paavo oli syntynyt 
3.7.1917, joten pian olisi 94 tul-
lut täyteen. Aikanaan kun Leena 
Reittonen kirjoitti 1960-luvulla 
kirkonkirjoista niin sanotut per-
helehdet, niin niissä on mainin-
ta, että perhe Uusitalo on asunut 
koko ikänsä Ypäjällä. Niin se 
aika kuluu, sillä 20.1.1984 Paa-
vo ja Aune Uusitalo muuttivat 
Ypäjältä Jokioisiin. Siellä ole-
mista tuli Paavolle yli 27 vuotta 
ja vuosia on jo siitä kun puoliso 
Aune Kyllikki s. Tienhaara siu-
nattiin Ypäjällä. Avioliitto oli 
solmittu 22.2.1942 jatkosodan 
ollessa käynnissä. Avioliitosta 
syntyivät Arja, Reino, Riitta ja 
Kaija.

Mutta miksi nyt väitän Paa-
voa Ypäjän vanhimmaksi mie-
heksi? Se johtuu siitä että hän 
piti tiiviisti yhteyksiä tännepäin 
ja osallistui veteraanien toimin-
taan. Usein näin Paavon pyörä-
tuolissa tyttärensä Arjan seuras-
sa seurakuntakodilla. Hän oli 
niitä viimeisimpiä talvisodan 
veteraaneja, jolla on pitkä rivi 

taistelupaikkoja kirjassa nimeltä 
Ypäjäläiset talvi- ja jatkosodas-
sa. Ja haluan sen rivistön jopa 
kaikille kertoa: Kananoja, Nuija-
maa, Ojajärvi, Kaukola, Räisälä, 
Taipale, Komitsa, Sakkola, Py-
häjärvi, Taipaleenjoki, Valkjärvi, 
Kirjosalo, Lempaalanjärvi, Val-
keasaari, Uusikirkko, Viipurin-
lahti. Hän haavoittui 12.8.1944 
Turkinsaaressa. Sotilasarvo oli 
kersantti.

Paavon kerrotaan sanoneen, 
että kaksi kertaa Mannerheim 
pelasti hänen henkensä. Ky-
seessä oli hyökkäysvaiheita, 
jotka olisivat johtaneet melko 
varmaan tuhoon, mutta Manner-
heim keskeytti operaatiot ja mie-
hiä pelastui.

Mieleeni on jäänyt lasten 
tekemä kirja Aunen ja Paavon 
kirjeenvaihdosta sota-aikana. Se 
oli kaunista ja mieleenpainuvaa 
luettavaa. Se kirjeenvaihto oli 
seurustelua, tosin kynällä tehtyä 
ja postin välitystä siinä tarvittiin. 
Sota-ajan kirjeet olivat säilyneet 
ja niistä saatiin hyvä kirja jälki-
polville. Aune puoliso oli kuol-
lut helmikuussa 1992 ja sen jäl-
keen eräänlaisena surutyönä oli 
Paavo ruvennut järjestelemään 
sota-ajan kirjeitä, pitkälti toista 
tuhatta säilynyttä kirjettä. Kaik-
kia kirjeitä ei ole säilynyt, sillä 
tietyissä sotatoimissa piti tuhota 

mm. kirjeet kun hyökkäykseen 
ruvettiin. Varmasti vielä ha-
lukkaat voivat sen kirjan saada 
omaisilta luettavakseen. Paavo 
kuului niihin ihmisiin, jotka ovat 
eläneet koko itsenäisen Suomen 
historian tähän saakka.

Kun vuonna 1972 tulin Ypä-
jälle, niin melko pian tutustuin 
Mannisten Puisto-nimisessä ta-
lossa asuvaan Paavo Uusitaloon. 
Joskus siellä pidettiin tilaisuuk-
siakin. Teollisuusmieheksi Paa-
vo rupesi, ja sitä paperitoimintaa 
oli siellä Puiston navetassa. Näin 
syntyi YPAP eli Ypäjän Pape-
ri, jossa poika Reino oli myös 
keskeisesti mukana. Eräänä 
kertana tulipalo muutti elämän 
siellä Mannisissa. Se päivä oli 
25.5.1977. Muistan miten Paavo 
ja Aune olivat ilmoittautuneet 
eräälle kesäretkelle, niin hie-
man ennen sitä tuli tuhosi kai-
ken. Ajattelin että Paavo peruu 
matkan, mutta mitä vielä: ”Nyt 
se retki tulee tarpeeseen kaiken 
tämän jälkeen.” Melko pian 
tämän jälkeen Aune ja Paavo 
muuttivat Palikkalan koululle, 
jossa toimintaa sitten jatkettiin. 
Niin syntyi YPAP Oy – Ypäjän 
Paperi Oy, joka edelleen siellä 
Palikkalassa toimii. Muistelen 
lämpimästi joulun alla pidettyjä 
työpaikkahartauksia: työntekijät 
olivat kokoontuneet koulun sa-

liin, ja ohjelman jälkeen juotiin 
makoisat kahvit. Puiston tilaa jäi 
sitten Kaija perheineen hoitele-
maan ja asustamaan.

Myöhemminkin pidettiin 
yhteyksiä mm. käymällä siellä 
Pyhtäällä pojan Reino Uusitalon 
tehtaissa. Ja aikanaan usein tuli 
Paavon kanssa juteltua marato-
neista, sillä Reino innokkaana 
osallistui niihin ja vielä pitem-
piinkin juoksuihin. Aikanaan jo-
pa syntyi Pyhtäällä Reino-nimeä 
kantava maratonjuoksukin, joka 
perinne jatkuu edelleen. Juoksu-
päivä oli silloinkin kun Paavon 
hautajaisia vietettiin. Aika oli 
sovittava jo klo 10 alkavaksi, 
jotta ehdin Suvi-illan juoksuun 
Forssaan, joka oli järjestyksessä 
20. kerta. Meitä oli vain kah-
deksan, jotka ovat olleet mu-
kana jokaisena kertana. Ja tätä 
saavutusta halusin ilman muuta 
juhlia osallistumalla juoksuun ja 
yleisötilaisuuteen Forssan jää-
hallissa.

Eräs historiallinen asia on 
Paavon elämästä mainittava. 
Hän oli puheenjohtajana 4H-
kerhossa. Sen toimintaan kuului 
myös näytelmiä ja jopa Paavo 
Liski oli saatu ohjaajaksi. Voisi 
sanoa että nuo ajat olivat taval-
laan Ypäjän musiikkiteatterin 
alkujuuria.

Risto Ahti

Ypäjän vanhin mies:

Paavo Eerik Uusitalo

PÄIVÄKERHOTIEDOTE
Kerhot alkavat viikolla 35. 

Kokoontumisajat ovat:
Maanantai klo  9 – 12 5-vuotiaat, Mansikkaryhmä
Tiistai klo  9 – 11 4-vuotiaat, Mustikkaryhmä
Keskiviikko klo  9 – 11 3-vuotiaat, Puolukkaryhmä
 klo  12 – 15 5-vuotiaat, Mansikkaryhmä
Torstai klo  9 – 11 4-vuotiaat, Mustikkaryhmä

Vielä voi ilmoittautua kerhoon.
Torstaina 15.9. ei ole kerhoa.

Päivähoidon, esikoulun ja päiväkerhon yhteinen  
YHDESSÄ PYHÄSSÄ JA ARJESSA – LASTEN PYHIS-HETKI  

tiistaina 27.9. klo 9.30 alkaen seurakuntakodilla.  
TERVETULOA!

PERHEKIRKKO torstaina 29.9. klo 18.00 Ypäjän kirkossa. 
Lasten ohjelmaa.

Ypäjän seurakunnan nuorisotyö

Syyskuu 2011
Lauantaina 3.9 rippikoulua klo 9.00–12.00 srk-kodilla.

Muistathan ottaa ilmoittautumiskaavakkeet mukaan!

NUORTEN ILTA pe 23.9. klo 17.00–19.00 srk-kodilla
 Ohjelmassa:
– Leirimuisteloita viime riparilta
– Infoa alkavasta isoskoulutuksesta
– Tutustumista toisiimme
– Pientä naposteltavaa ja rentoa meininkiä

Uudet rippikoululaiset saavat myös merkinnän illasta.
Kaikki porukalla mukaan viettämään mukavaa syksyistä iltaa!
Menossa mukana: Nuoriso-ohjaaja Reija Laine ja diakoni-Hanna.
Reija / 040 148 4108 

Ypäjän seurakunnan yhteystiedot
Kirkkoherranvirasto avoinna 
maanantai, keskiviikko, torstai klo 9–12

Kirkkoherra, Risto Ahti (02) 767 7259
Kirkkoherranvirasto, Sisko Sivula (02) 767 3108
Taloustoimisto, Pirkko Itä  (02) 767 3368
Diakoni, Hanna Hakala 040 553 6362
Kanttori, Kaija Saukkola 040 146 5274
Kirkko, srk-mestari, Maurits Hietamäki  050 560 3368
Päiväkerho, lastenohjaaja, Laila Moisander 050 304 3926
Lastenohjaaja- ja  
      nuorisotyönohjaaja sijainen Reija Laine 040 148 4108
Srk-koti, siivooja-vahtimestari, Liisa Hietamäki 040 7695 930

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

Kotisivut: www.ypajanseurakunta.fi

Lähestymme syksyä! Kuun sil-
ta kulkee juuri taivaan poikki. 
Maan kasvu on jo pysähtynyt ja 
luonto valmistuu talveen. Mul-
lan alla kypsyy kuitenkin uusi 
elämä. Syksyllä sytytämme mie-
lellämme kynttilöitä, jotka tuo-
vat toivoa ja valoa pimenevään 
vuodenaikaan. Ypäjän kirkossa 
sävelten ja psalmien illassa on 
hyvä kynttilöiden valossa hil-
jentyä hetkeksi. Silloin klassisia 

ja gospel-lauluja esittävät Sanna 
Vihervirta, Reijo Jokinen, Tapio 
Laurila ja Jyrki Lehtiö. Soitin-
musiikkia kuullaan Sanna Viher-
virran, huilu, Jessika Pakarisen, 
viulu, ja Karita Pakarisen, sello, 
esittäminä. Tapio Laurila on il-
lan pianisti. Musiikin lomassa 
Risto Ahti lukee psalmeja.

Musiikkia ja psalmeja kynt-
tilän valossa Ypäjän kirkossa 
sunnuntaina 11.9. kello 20.

Musiikkia ja kynttilän valoa  
Ypäjän kirkossa
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Kanta-Hämeen-
pelastuslaitos

Turvallisuusnurkka
Kuka pelkää mustaa miestä?!

Aloitetaan jostakin hiukan vaa-
leammasta kuitenkin. Koko ke-
sä on Ypäjällä mennyt erittäin 
hyvin turvallisuuden kannalta. 
Oikeastaan mitään kyynelin ker-
rottavaa ei ole tapahtunut noin 
onnettomuus- tai tulipalomie-
lessä. Siitä kuuluu kiitos Teille 
kaikille, jotka olette jaksaneet 
elää hienoa kesää ilman harme-
ja! Jatketaan samaan malliin ja 
ypäjäläisten keski-ikä nousee 
kohisten.

Mustaa miestä eli tässä ta-
pauksessa nuohoojaa tuntuu 
pelkäävän yllättävän moni. Ny-
kyään ei kyseessä ole enää se 
perinteinen ”sutari”, joka todel-
lakin sutasi piiput ja tulisijat ja 
sotki prinsessan ja puolet valta-
kulmaa… Nyt työssä on vaikka 
minkälaisia apuvälineitä kuten 
imureita piipun päähän ja noen 
poistamiseen tulisijojenkin han-
kalammista paikoista. Muuten-
kin koko työsuoritus ja nuohoo-
jien ammattitaito on pätevyys-
vaatimusten mukana kehittynyt 
todella paljon. Toki vieläkin 
saattaa sattua työtapaturmia ja 
olohuoneen vitivalkoinen karva-
lankamatto ei enää olekaan ihan 
niin valkoinen kuin tuntia aiem-
min, mutta niinhän sitä sano-
taan, että rapatessa roiskuu. On 
tärkeätä muistaa, että jos nuo-
hoojan työssä havaitsee joitakin 
puutteita tai paikat tulevat sot-
ketuksi, ei pidä maksaa laskua 
käteisellä. Laskun maksamalla 
asiakas tulee ikään kuin hyväk-
syneeksi koko työsuorituksen ja 
asian muuttaminen jälkeenpäin 
on varsin hankalaa. Muutenkin 
suosittelisin, että asioista uskal-
lettaisiin keskustella heti akuu-
tissa tilanteessa eikä niin kuin 
valitettavan usein tapahtuu, että 
soitetaan jollekin palomestarille 
pari viikkoa nuohouksen jälkeen 
ja valitetaan, että nuohooja teki 
työnsä huonosti. Tuossa vai-
heessa on erittäin vaikeata sanoa 
mitään työn laadusta ja laajuu-
desta. Varsinkin jos kyseessä on 
jatkuvasti käytössä oleva tulisi-
ja. Eli rohkeasti heti työ poik-
ki ja keskustellaan, miten asia 
asiakkaan mielestä tulisi hoitaa. 
Asiakas kuitenkin maksaa pal-
velusta ja on oikeutettu saamaan 
haluamansa tasoista nuohous-
työtä. 

Nuohous on kuitenkin lakiin 
kirjoitettu rakennuksen omista-
jalle säädetty velvollisuus. Nuo-
housta noin virallisessa mielessä 

voi toteuttaa ainoastaan alueen 
pelastustoimen päättämä palve-
lujen tuottaja. Ypäjän tapaukses-
sa se tarkoittaa piirinuohoojaa 
eli Marttisen Heimoa. Vaikka jo-
ku nuohoaisi itse kerran viikos-
sa, tulee virallinen nuohous suo-
rittaa kerran vuodessa vakinai-
sessa asunnossa ja kerran kol-
messa vuodessa tuon virallisen 
nuohoojan toimesta. Nuohoojan 
ammatin harjoittajalta vaaditaan 
nuohoojan ammattitutkinto. Jos 
jollakulla sitten sattuu tällainen 
olemaan, niin pelastuslaitos voi 
kuitenkin yksittäisen kohteen 
osalta antaa luvan siihen, että 
nuohouksen suorittaa joku muu 
kuin nuohooja. Yhden tällaisen 
olen myöntänyt aikanaan Tuu-
loksessa ollessani, kun Hämeen-
linnan nuohoojamestari Juha 
Tuomella on vapaa-ajan asunto 
siellä. Juhan ei tarvinnut päästää 
Kukan Paulia nuohoamaan mök-
kiään kerran kolmessa vuodessa.

Nuohouksessa puhdistetaan 
tulisija ja savuhormi niihin liit-
tyvine osineen sekä tarkaste-
taan tulisijan ja savuhormin 
kunto. Nuohoojan tulee antaa 
asiakkaalle todistus suoritetus-
ta nuohouksesta. Tämä todistus 
on käytännössä laskussa oleva 
erittely tehdyistä töistä. Jos nuo-
hooja havaitsee tulisijoissa ja sa-
vuhormeissa vikoja tai puutteita, 
joista voi aiheutua tulipalon vaa-
ra, hänen on ilmoitettava niistä 
kirjallisesti nuohottavan kohteen 
edustajalle ja pelastuslaitoksel-
le. Kyseessä ei siis ole nuohoo-
jan ilkeys kiinteistön omistajaa 
kohtaan vaan lakiin kirjoitettu 
velvollisuus. Usein tällaisia huo-
mautuksia tulee myös omistajan 
velvollisuudesta pitää tikkaat, 
kattokulkutien osat ja katon 
turvavarusteet sellaisessa kun-
nossa, että nuohoustyö voidaan 
suorittaa turvallisesti.

Kovin tämä nyt kääntyi tän-
ne sysimustaan suuntaan koko 
kirjoitus, mutta kun aihe selvästi 
herättää keskustelua kylillä, niin 
ajattelin selventää edes muuta-
man asian. Nyt kun syksy tulee 
oikein enemmälti, niin otetaan 
sellainen valoisa asenne asioihin 
ja laitetaan taas kaikki kiinteis-
töjen ja ajoneuvojen valot kun-
toon vuoden pimeämpää puolis-
koa varten!

Kuulaita alkavan syksyn ai-
koja toivotellen

Mikko Malin
palomestari

Ypäjäläistamma Marimin sijoittui Teivon raviradalla 31.7. 
Kuningatarkilpailun kolmanneksi. Kuvassa omistajaparia 
Esa Heikkistä ja Terhi Haukivaaraa onnittelee Ypäjän kunnan 
puolesta kunnanhallituksen puheenjohtaja Markku Leppä-
lahti. Taustalla Marimin seuraa tapahtumaa pilttuussaan.

Ikäihmisten mölkkymestaruudet 
ratkottiin Ypäjän palvelukeskuksessa
Aurinkoisessa säässä ratkot-
tiin tämän vuoden mölkkykisan 
mestarit. Kisat pidettiin kes-
kiviikkona 10.8.2011 Ypäjän 
palvelukeskuksen pihapiirissä. 
Kilpailijoita oli tänä vuonna 
kaikissa sarjoissa yhteensä 34. 
Kilpasarjan kahdeksan miehen 
joukosta voittoon heitti Jussi 
Selin. Naisten sarjan jännittä-
vän monikierroksisen kilpailun 
voittoon yhdentoista kilpailijan 
joukosta heitti Anja Kulmala. 
Muut pelaajat heittivät Palvelu-
keskuksen kahdessa eri sarjassa, 
joissa voittajia olivat Venla Su-
vanto sekä Åke Jankola. Kilpai-
lijat palkittiin mitalilla ja kaik-
ki mukana olijat saivat nauttia 
grillimakkarasta, virvokkeista ja 
kahvitarjoilusta.
Kiitos kaikille mukana olleille!

Vanhusneuvosto,  
Eläkeliitto ja Ypäjän kunta

Vuoden 2011 kilpasarjan mölkkymestarit 
Jussi Selin ja Anja Kulmala sekä vanhus- 
ja vammaistyön johtaja Taina Haavisto. 

Palvelukeskuksen pyörätuolisarjan voitta-
ja Venla Suvanto sekä samalla pistemää-
rällä toiseksi tullut Saima Muhonen.

Palvelukeskuksen sarjan voittaja Åke Jan-
kola keskellä vierellään saman pistemää-
rän heittäneet Urho Virolainen ja Tauno 
Sillanpää.

Kilpasarjalaisia tarkkana seuraamassa naisten sarjan heittoa.

Ypäjän koulut saivat Opetus-
hallitukselta valtionavustusta 
koulun kerhotoiminnan kehittä-
miseen. Opetushallituksen avus-
taman hankkeen nimi Ypäjällä on 
VAUHTIA ELÄMÄÄN -liikun-
tahanke. Hankkeen toteuttaminen 
tapahtuu 1.9.2011–31.12.2012. 

VAUHTIA ELÄMÄÄN -lii-
kuntahankkeen tavoitteena on 
nuorison liikuntaharrastuksen 
kehittäminen, nuorten terveyden, 
reippauden ja hyvinvoinnin lisää-
minen liikkumista lisäämällä. 

Ypäjän kunta otti ”pallon” 
vastaan ja nyt olemme innolla ke-
hittämässä liikuntamahdollisuuk-
sia nuorille. Hanke aloitetaan 
syyskuussa ja sitä tullaan esitte-
lemään koulujen vanhempainil-
loissa. Koululaisia kannustetaan 
liikkumaan mm. luokkien väli-
sellä kisalla. Oppilaat osallistuvat 
luokittain liikunta- pisteiden ker-
ryttämiseen ja aktiivisin luokka 
palkitaan kausittain syksyllä sekä 
keväällä. Vanhemmilla on myös 
mahdollisuus osallistua ja kerryt-
tää luokkien liikuntapisteitä.   

Suunnitelmissa on järjestää 
jokaisen kuukauden ensimmäise-

nä keskiviikkona kuljetus uimaan 
Vesihoviin. Linja-auto ajaa reitin 
klo 18.00 Levän koulu – Ypäjän 
seurakuntatalo – Hirvikoski Vesi-
hovi. Kuljetuksesta peritään pie-
ni maksu ja uintilipun jokainen 
maksaa itse. 

Kartanon koulun oppilaiden 
kerhotoiminta starttaa maanan-
taina 19.9.2011, informointi ja 
sitovat ilmoittautumiset hoide-
taan koulun kautta. Käytännössä 
tämä tarkoittaa 10 viikon harras-
taus- mahdollisuutta. Vaihtoeh-
toina hip-hop -tanssi, action air 
soft ja ??? Nämä liikunnalliset 
harrastukset tapahtuvat Loimaal-
la ja ohjaajina ovat alan ammat-
tilaiset. Kuljetus Loimaalle lähtee 
Kartanon koulun pihalta maanan-
taisin klo 15.40 ja paluu samaan 
paikkaan noin klo 17.50. Harras-
tuksesta ja kuljetuksesta tullaan 
perimään pieni omavastuuosuus, 
yhteensä 40 € / 10 vk. Hinta ei 
päätä huimaa ja samalla on mah-
dollisuus tutustua uusiin lajeihin. 
Vuoden alussa on tarkoituksena 
eri yhteisöjen kanssa järjestää lii-
kuntatempaus jokaisen kuukau-
den ensimmäisenä keskiviikkona.

Mikko Tuomelan auto valittiin kilpailun kauneimmaksi.

Pertunpäivien mäkiautokisa 
pidettiin perinteisesti jo kol-
mannen kerran. Kauniissa syys-
säässä runsaslukuiselle yleisölle 
esiteltiin erilaisia mäkiautoja ja 
alastuloja. 

Formulatunnelmaa loivat 
renkaiden irtoamiset ja kaiteisiin 
ajot. Jopa keskeytyksiä nähtiin. 
Joukossa oli mielikuvituksen 
runsautta ja taidolla rakennettuja 
kauniita autoja. Autoja osallistui 
kilpailuihin 9.

Nopeimmin alas tuli Risto 

Heinonen rollaattorin, lapion, 
polkupyörän ja lasten kylpyam-
meen yhdistelmällä. 

Yleisöäänestyksen ”symppis-
pisteet” vei Juuso Kuivamäki. 
Liekö osuutensa mehulla, lah-
juksilla ja Perttulan koulun oppi-
lastovereilla? ”Kaikki on sallit-
tua, mikä ei ole kiellettyä.” Kau-
nein auto oli Mikko Tuomelan 
keltainen unelma. Ensi vuonna 
on myöskin pappaluokka, johon 
ovat mammatkin tervetulleita. 
”Eiku” autoja rakentamaan. 

Huumoria ja huipputekniikkaa
Tulokset: 
1.  Heinonen Risto, aika 33,73/ 
     yleisöäänet 18 /pisteet 14
2.  Tuomela Mikko, 36,48/27/12
3.  Kuivamäki Juuso, 48,66/28/10
3.  Kuivamäki Juuso, 35,10/15/ 10
5.  Männikkö Veijo, 33,84/ /8
6.  Maunula Mette, 36,50/10/6
6.  Männikkö Eelis 40,48/1 /6
6.  Kuivamäki Risto 1,00/17/6
Kalle Salminen keskeytti teknisen 
vian takia. 

Syysterveisin
Mäkiautotiimi /  

Kuva Olli-Pekka Linnala

Erityisliikuntaa ypäjäläisille
Hei Sinä erityisliikunnan 
palveluja tarvitseva! 
Löydät tästä lehdestä syksyn 
seudullisen erityisliikuntakalen-
terin. Ilmoittaudu mukaan, pai-
kkoja on rajoitetusti!

Nyt Ypäjän kunta tarjoaa Si-
nulle (alle 60-vuotias) mahdol-
lisuuden osallistua myös ohjat-
tuun erityiskuntosaliryhmään 
palvelukeskuksessa! Jos sinulla 
on vamman, sairauden tai muun 
toimintakyvyn heikkenemisen 
vuoksi vaikea osallistua yleisesti 

tarjolla olevaan liikuntaan, tule 
mukaan: Tavoitteena on tukea 
jokapäiväistä liikunta- ja toi-
mintakykyä. Ryhmä kokoontuu 
palvelukeskuksen kuntosalilla 
joka tiistai klo 12.15–13.00. 
Syyskauden hinta on 25 €. Il-
moittautumiset ja kyselyt lii-
kunnanohjaaja Merja Kivimäki 
p. 050 433 9002. Ryhmä aloittaa 
syyskuussa, mikäli kiinnostu-
neita löytyy.

Terveisin Merja Kivimäki, 
Taina Haavisto ja Mari Krapi

VAUHTIA ELÄMÄÄN
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sovitettuna versiona. – Yleisöllä 
on vapaa pääsy tapahtumaan ko-
ko viikonlopun ajan.   

Tiistaina 6.9. vietetään val-
takunnallista Suomenhevosen 
päivää. Silloin rodun kantakirjan 
avaamisesta on kulunut tasan 
104 vuotta. Päivää juhlitaan li-
putuspäivänä.

Perinteiset syksyn harjoitus-
ravit järjestetään Ypäjän Siit-
tolanmäen radalla sunnuntaina 
18.9. Tapahtuma toteutetaan taas 
Hevosopiston, Lions Club Ypä-
jä/Katen ja Ypäjän Hevosystä-
väinseuran yhteistyönä, ravinto-
loineen ja buffetteineen.
Tervetuloa syksyn hevostapah-
tumiin!                                  PL

Taikuri 
Heinäkuun alussa Hevosopisto 
joutui äkillisesti luopumaan par-
haasta siitosoriistaan: 24-vuotias 
Taikuri jouduttiin päästämään 
ikivihreille laitumille. 

Taikuri syntyi v. 1987 silloi-
sen Valtion hevosjalostuslaitok-
sen kasvattina. Emä Muiston-
Piiru oli kova kilpatamma, ja 
hankittu laitokselle siitoskäyt-
töön. Taikurin isä Suikku on 
yksi kaikkien aikojen parhaista 
periyttäjistä. Taikuri kilpaili 
vuosina 1991–97. Suurimman 
osan starteista ajoi oriin valmen-
taja Marja-Leena Paavilainen. 
Juoksemistaan 119 startista Tai-
kuri voitti peräti 42. Ori menes-
tyi myös loistavasti monte´ssa 
eli raviratsastuksessa. Taiku-
rilla olikin pitkään hallussaan 
ensimmäinen suomenhevosten 
monte´n Suomenennätys 1.29,6, 
jonka se saavutti vuonna 1994 
pitkäaikaisen hoitajansa Matti 
Honkosen ratsastamana.

Taikuri sai viime vuoden ke-
väällä jälkeläistensä perusteella 
Valion eli korkeimman jalos-
tusarvon. Oriin 179 jälkeläisen 
joukkoon mahtuu toistaiseksi 
kymmenen valiojuoksijaa ja 
30 tähtijuoksijaa, tällä hetkellä 
mielenkiintoisimpia mm. Siit-
tolanmäellä syntyneet tammat 
Oktaavia ja nuorempien tammo-
jen kärkeä edustava Ulleri. Tai-

kurin orijälkeläisissä on myös 
monia mainitsemisen arvoisia, 
esimerkiksi Siittolassa v. 1995 
syntyneen J-ikäluokan oriit 
Jeesau, Jiimän ja Jörkka. Jörkka 
on tehnyt pisimmän mahdolli-
sen kilpailu-uran, nelivuotiaas-
ta saakka, ja nyt 16-vuotiaana 
juoksi tämän vuoden monte´n 
Suomenmestaruudessa hopealle. 
Jörkka osallistui kuninkuuskil-
pailuun v. 2008 ollen raskaalla 
3100 metrin päätösmatkalla nel-
jäs. Saman ikäluokan Taikova, 
Marja-Leena Paavilaisen kas-
vatti kantaemä Kevan linjalta on 
myös mielenkiintoinen ori, jolla 
on jo jälkeläisnäyttöäkin. 

Taikurin elämänsä aikana tii-
nehdyttämät viimeiset tammat   
varsovat ensi keväänä. Oriin 
siitosura voi periaatteessa jatkua 
vielä senkin jälkeen: oriista on 
käytettävissä erinomaisen hy-
välaatuista pakastespermaa Jo-
kioisilla, MTT:n geenipankissa. 
Kiinnostuneet tammanomistajat 
voivat tiedustella asiaa allekir-
joittaneelta.

Päivi Laine

Kirjoitusaihetta pohtiessani osui 
käsiini Somero -lehti. Siinä ker-
rottiin kotitarveoton riistäytyneen 
Somerolla käsistä. Samaan asi-
aan liittyvää soranottoaihettani 
pohjustaa Ypäjän osalta Suomen 
ympäristökeskuksen raportti so-
ranottoalueiden tilasta ja kunnos-
tustarpeesta. Raportista ilmenee, 
että myös Ypäjällä kunnostus-
tarvetta ilmenee. Kirjoituksessa 
en nyt käsittele voimassa olevia/ 
päättyviä maa-aineslupia (soran-
ottolupia, joilla on omat lupapro-
sessinsa) vaan pelkästään maa-
aineksen (soran) kotitarveottoa.

Maa-aineslaki (MAL) läh-
tee siitä että maanomistajalla 
on rajoitettu oikeus hyödyntää 
maillaan olevia maa-ainesvaroja. 
Kotitarveottajan on tunnettava 
toimintaa ohjaavat säännökset ja 
tiedostettava vastuunsa toimin-
tansa vaikutuksista lähiympäris-
tön pohjaveden laatuun ja maise-
makuvaan.

Kiinteistöille on saattanut tul-
la maanmittaustoimituksen yh-
teydessä mahdollista soranotto-
aluetta tai oikeuksia yhteisiin alu-
eisiin. Usein se on pieni maa-ala, 
josta on voinut ottaa soraa koti-
tarpeisiin. Omaa tavanomaista 
kotitarveottoa voi tapahtua vain 
omalla maalla ja ottajana voi ol-
la yleensä vain yksityishenkilö. 
Maa-aineslupaa ei tarvita, mikäli 
aineksia otetaan omaa tavan-
omaista kotitarvekäyttöä varten 
asumiseen tai maa- ja metsätalo-
uteen. Tällöin käytön tulee liittyä 
rakentamiseen tai kulkuyhteyksi-
en kunnossapitoon. Kotitarpeena 
voidaan pitää maa-ainesten ot-
tamista tilan normaaliin raken-
nustoimintaan, salaojitukseen 
tai tilusteiden kunnossapitoon 
(MAL 4§). Tavanomaisena ko-
titarvekäyttönä ei pidetä esimer-
kiksi maa-aineksien ottamista 
metsäteiden rakentamiseen. Vä-
häinenkään ainesten ottaminen 
myytäväksi tai vastikkeeksi esim. 
naapurille tai tiekunnalle ei ole 
mahdollista ilman maa-aineslu-
paa. Huomioitava on myös, että 
oikeus on sidottu vain oikeutet-
tuun kiinteistöön, ei omistajaan.

Useampia kiinteistöjä omis-
tettaessa kotitarveotto on sallittua 
vain oikeutetulle kiinteistölle. On 
myös syytä huomioida yhteisissä 
alueissa, joissa alueen omistaa 
useampi kiinteistö. Kotitarve-
ottoakaan ei saa näillä alueilla 
tehdä omin lupineen ennen kuin 
osakaskunta on järjestäytynyt ja 
päättänyt mm. tarvittavien lupien 
hausta, soranoton seurannasta, 
vaikutuksista, vastuista, jälki-
hoidoista ymv. Kotitarveotossa 
sovelletaan ja on noudatettava 
kuitenkin maa-aineslain määrä-
yksiä mm. ottamispaikan sijoit-
tamisessa ja jälkihoidossa. Koti-
tarveotosta tulee tehdä ilmoitus 
kunnan ympäristövalvontaan. 
Ilmoituksenvaraisena ylärajana 

pidetään 500 m3/ ottopaikka tai 
alue, jonka jälkeen asiaa käsitel-
lään käytännössä maa-ainesluvan 
luvan kautta. Kotitarveottamista 
valvotaan vastaavasti kuin luvan-
varaistakin maa-ainesten ottoa.

Kotitarveotto ei saa aiheuttaa 
pohjaveden laadun vaarantumis-
ta. Huomatkaa että pohjavesiä 
on muuallakin kuin kunnalliseen 
vedenottoon luokitetuilla pohja-
vesialueilla. Pohjaveden pinnan 
päälle on aina jätettävä riittävä, 
vähintään 4 metrin suojakerros. 
Mikäli pohjaveden päällä oleva 
hiekka- ja sorakerros on luokitel-
lulla pohjavesialueella alle 5 met-
riä, ei ottotoiminta ole todennä-
köisesti mahdollista ilman veden 
likaantumis- tai pilaantumisvaa-
raa. Lähelle pohjavettä ulottuva 
kaivaminen luokitellulla pohja-
vesialueella edellyttää aluehal-
lintoviraston (AVI) lupaa. Maa-
aineksia ei saa edellä mainitun 
lisäksi ottaa siten, että siitä aiheu-
tuu kauniin maisemakuvan tur-
meltumista, luonnon merkittävi-
en kauneusarvojen tai erikoisten 
luonnonesiintymien tuhoutumis-
ta, vahingollisia muutoksia luon-
nonolosuhteissa tai luokitellun 
pohjavesialueen veden laadun tai 
antoisuuden vaarantumista.

Jälkihoidolla tarkoitetaan ot-
tamisen aikana tai sen päätyttyä 
tehtäviä toimenpiteitä, joilla vä-
hennetään ottotoiminnan haital-
lisia vaikutuksia ympäristöön ja 
maisemaan. Yleensä jälkihoito 
sisältää rinneluiskien muotoile-
mista (luiskakaltevuus 1:3), tii-
vistyneen pohjan möyhentämistä, 
tarvittaessa maanpinnan verhoi-
leminen uudella pintamateriaa-
lilla ja roskien ymv. siistimistä. 
Metsittymisen nopeuttamiseksi 
alueelle kylvetään heinänsieme-
niä, esimerkiksi lampaannataa, 
tai ainakin istutetaan kotimaisia 
metsitystaimia, esimerkiksi män-
tyä, pihlajaa tai rauduskoivua. 
Muotoillut ja pintaverhoillut alu-
eet metsittyvät hyvin myös luon-
nonsiemennyksellä.

Mikäli maa-ainesten ottami-
nen ei täytä kotitarveoton ehto-
ja, on ottamiseen haettava maa-
aineslain mukainen lupa. Luvan 
ainesten ottamiseen myöntää 
kunnan määräämä valvontavi-
ranomainen, rakennuslautakunta. 
Ellei lupaa haeta, on kunnan val-
vontaviranomaisella oikeus kes-
keyttää työ. 

Syksyn mittaan tullaan tarkas-
tamaan kaikki alueet, joissa koti-
tarveottoa on harjoitettu. Suomen 
ympäristökeskuksen raportin ja 
alustavan ilmakuvatarkasteluni 
perusteella Ypäjälläkään ei lai-
minlyönneiltä vältytä, luokitetuil-
la pohjavesialueillakaan. Laimin- 
/ ylilyönnit tullaan selvittämään 
ja niihin puuttumaan.

Soraisin terveisin,
Jukka Laaksonen  
rakennustarkastaja

Vasara ja nauloja
Soran kotitarveotto

Hevosystäväinseuran ja 
Siittolan kesäkuulumisia

Teivon kuninkuusravien Suomenhevosen Kantaatin näytösryhmän radalle veti Tasavallan Presidentin 
tamma Ypäjä Tarja, ohjaksissa Jari Ansio, kyydissä Iikka Huttunen. Heinäkärryjen edessä hölkkää MTT:n 
omistama tähtijuoksijatamma Noituva, emäntä ohjaksissa on Marja-Leena Paavilainen, kyydissä heinä-
väkeä, mm. näytöksen puvustaja Johanna Liinaharja-Poutanen Loimaalta. Kuva: Kirsti Piminäinen

Ypäjän Hevosystäväinseuran logo.

Taikuri 2228-87J Valio.  
Kuva: Tuija Rauman

2 Uskonto
Eerola, Eeva: Voimia ja varjelusta
Ansio, Marleena: Et ole yksin: hiljai-
sia hetkiä lohdutuksen lähteellä
3 Yhteiskunta
Luukkala, Jouni: Jaksaa, jaksaa, jak-
saa…: työhyvinvointitaitojen kirja
Parvela, Timo: Kouluun!: ekaluok-
kalaisen vanhemmille

4 Maantiede. Matkat. Kansatiede
Tuominen, Hannu: Pohjois-Italian ja 
Toscanan parhaat matkailukohteet

5 Luonnontieteet. Matematiikka. 
Lääketiede
Kuka pelkää punkkia?
Minäkö omaishoitaja?: Ensiopas 
omaishoidosta
Westerlund, Anna: Näin selviydyt 
vaihdevuosista

6 Tekniikka. Talous. Käsityö. 
Maa- ja metsätalous. Kotitalous. 
Liiketalous
Erämiehet kertovat: sata vuotta erä-
tarinoita
Ymmärrä hevostasi: hevosen kasva-
tus ja koulutus luonnonmukaisella 

tavalla
Hevosten elekieli: 100 elettä
Rogneby, Annika: Karpin leivonta-
kirja: leivo ilman sokeria ja jauhoja
Mönkkönen, Kaarina: Työyhteisö-
taidot
Salminen, Jari: Uuden esimiehen 
kirja
86–89 Kirjallisuustiede. Kielitiede. 
Kielet 
Vuorinen, Juha: Romaanikerjäläinen
9 Historia, elämäkerrat
Ala, Laura: Prinsessa Madeleine
Kankare, Vilho: Mennään kun käs-
ketään!: nuorten miesten jatkosota
Skott, Staffan: Romanovit: keisari-
suvun kohtalo
84 Aikuisten kertomakirjallisuus 
(D=dekkari, SF=fantasia/scifi, 
R=rakkaus, S=sota)
Adichie, Chimamanda Ngozi: Huo-
minen on liian kaukana
Chamberlain, Diane: Saran totuus (R)
Cook, Robin: Kantasolu (D)
Cookson, Catherine: Mallenien pa-
luu (R)
Edwardson, Åke: Joudu jo sieluni (D)

Frangén, Simo: Joukossa virallisuus 
tiivistyy
Godbersen, Anna: Jazztyttö peilaa 
(R)
Huilaja, Janne: Epäkelpo aines 
Johnson, Jane: Saharan tytär
Jokinen, Ile: Pyöräbongari: väläh-
dyksiä satulan ja sarvien välistä
Kilpi, Marko: Jäätyneitä ruusuja (D) 
Laine, Matti: Eksytetty (D)
Lokko, Lesley: Tummaa suklaata 
(R)
Läckberg, Camilla: Merenneito (D)
Läckberg, Camilla: Saarnaaja (D)
McCall Smith, Alexander: Teetä ja 
sympatiaa (D)
McKinley, Tamara: Perintöosa
Patterson, James: Paha Mary (D)
Persson, Leif G.W.: Putoaa vapaasti 
kuin unessa (D)
Roberts, Nora: Jotain sinistä (R)
Supinen, Miina: Rautasydän
Weiner, Jennifer: Ikuiset ystävät (R)

Lasten ja nuorten tietokirjallisuus
Söpöt lemmikit
Pikku juttu: musiikkisatukirja lap-
sille

84 Lasten ja nuorten kertoma-
kirjallisuus (SF=scifi/fantasia, 
H=hevos, NA=aikuistuville nuoril-
le, K=kauhu)
Niska, Heikki: Peikkovaara
Puhakka, Ismo: Hei, hommiin! : nu-
kuttekos pommiin?
Blyton, Enid: Kellotornin arvoitus
Blyton, Enid: Salaisen sataman ar-
voitus
Ellilä, Kirsti: Eksyneet näkevät unia 
(SF)
Hagmar, Pia: Klara ja poniystävä 
(H)
Hagmar, Pia: Klara ja unelmien he-
vonen (H)
Hakalahti, Nina: Ylämummoon, 
Tuukka-Omar!
Hirvonen, Hannu: Rakastunut kro-
kotiili
Kanto, Anneli: Huippuvalmentaja
Krekelä, Katja: Romisko
Leino, Katariina: Sirkusprinsessa 
(NA)
Lukkarila, Päivi: Venlan alkeiskurssi 
(H)
Lunttaava laiskiainen: 400 uutta 
koululaisvitsiä

Mady, Elena: Ella Auran tuomiopäi-
väkirja (SF)
McMullan, Kate: Lohikäärmerouvan 
kosto
Niemi, Mikael: Aivot pellolle (NA)
Nopola, Sinikka: Risto Räppääjä saa 
isän
Noronen, Paula: Emilian päiväkirja: 
supermarsu ja kutistuva koulu
Ojala, Anu: Aino ja hevossaaren ju-
hannus (H)
Parvela, Timo: Ella ja Sampan uro-
työt
Pietikäinen, Markku: Kelmejä ja ke-
säduunareita
Scarrow, Simon: Gladiaattori: Tais-
telu vapaudesta
Stehn, Malin: Suukkoja ja superhit-
tejä
Tapola, Katri: Väinämö ja näkymä-
tön naapuri
Teräs, Mila: Telma ja salaisuuksien 

saari
Toivola, Ritva: Anni Unennäkijä
Turetsky, Bianca: Muotimatkaaja Ti-
tanicin kannella
Turvallinen hevonen: parhaat kou-
lulaisvitsit 2011 Veirto, Kalle: Etsi-
vätoimisto Henkka & Kivimutka ja 
kauppakeskuksen kummitus White, 
Kiersten: Paranormaali (SF) Woods, 
Titania: Kiharaisia kuvioita Woods, 
Titania: Rohkeus koetuksella
AV-aineisto 
Dorrestein, Renate: Pojallani on sek-
sielämä ja minä luen äidille Puna-
hilkkaa (äänikirja)
Mäki, Reijo: Mustasiipi (äänikirja)
Parvela, Timo: Ella ja Sampan uro-
työt (äänikirja)
Rowling, J.K.: Harry Potter ja puoli-
verinen prinssi (äänikirja)
Lisäksi paljon uusia lasten kuvakir-
joja! www.lounakirjastot.fi

YPÄJÄN KIRJASTO UUTUUSLUETTELO 5/2011

Kuninkuusravit
Hevosystäväinseuran esiinty-
minen Tampereen Teivon ku-
ninkuusraveissa oli pääosin 
erittäin menestyksekäs. Terhi 
Haukivaaran ja Esa Heikki-
sen tamma Marimin saavutti 
arvokkaan kolmannen sijan ku-
ningatarkilpailussa – kuten kak-
si vuotta sitten Lappeenrannan 
kilpailussakin. Taisto Nurmion 
ja Lauri Malisen Oktaavia ehti 
kolmanneksi sekä 2 100 metrin 
avausmatkalla että 3100 metrin 
ankaralla päätösmatkalla, mutta 
menetti mahdollisuudet kärkisi-
joihin harmittavan valjasrikon 
vuoksi. Laura Mattila ajoi Zla-
tan Nick -ponin pronssille B-
ponien Suomenmestaruudessa.

Ypäjä oli monipuolisesti nä-
kyvillä kuninkuusraveissa: Kun-
ta ja Hevosopisto olivat varus-
taneet Mariminin ja Oktaavian 
esittelyloimilla. Hevosystäväin-
seuran kannatuspaitoja näkyi 
monen päällä – muun muassa 
kunnanhallituksen jäsenten. He-
vosopisto ja Hippolis ry pitivät 
Ravitorilla esittelyosastoa. He-
vosopisto ja Hevosurheilumuseo 
esittivät sunnuntaiaamun avaus-
näytöksenä Suomenhevosen 
Kantaatin yhdessä Pinsiön mies-
kuoron kanssa. Suomenhevosen 
merkityksestä kansakuntamme 
vaiheissa kertovassa näytöksessä 
oli esiintyjinä myös monia He-
vosystäväinseuran aktiivijäseniä. 

Hevosystäväinseura  
sai uuden logon

Ypäjän Hevosystäväinseura 
otti tänä kesänä käyttöön pitkään 
suunnitellun logon. Tunnuskuva 
on piirroskopio suoraan Ypäjän 
yhdestä kautta aikojen tunne-
tuimmasta siitosoriin Uskotto-
man juoksukuvasta vanhalta Tu-
run Hippokselta. Kuvassa oriitta 
ajaa sen ”hovikuski”, Siittolan 
ajomestari Timo Takkinen.   

Syyskuun tapahtumia 
Syyskuun ensimmäisenä 

viikonloppuna 1. – 4.9. Siitto-
lanmäen hevosurheilualue täyt-
tyy sadoista suomenhevosista 
ja monituhatpäisestä yleisöstä. 
Silloin Hevosopisto järjestää jo 
kymmenennen kerran peräkkäin 
Suomenratsujen Kuninkaal-
liset -tapahtuman. Viikonlopun 
yhtenä huipentumana nähdään 
Suomenhevosen Kantaatin uu-
sintaesitys, nyt Derbykentälle 
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UIMAAN!

Loiskimista, roiskimista, pols-
kimista, lasten ääniä, valoisa 
uimahalli, kirkas vesi… Nyt ol-
laan selvästi Ypäjän kunnan jär-
jestämässä hartaasti toivotussa 
uimakoulussa Loimaan Vesiho-
vissa. Lapset on jaettu kahteen 
iloiseen ryhmään: Banaaneihin 
ja Mansikoihin. Lisäksi mukaan 
on lähtenyt jengi omatoimiuima-
reita, jotka menevät ja tekevät 
uimahallissa mitä haluavat, kui-
tenkin paikan sääntöjä noudatta-
en. He eivät osallistu ollenkaan 
uimaopetukseen. Samaan aikaan 
toisaalla, kun Mansikat onnelli-
sina opettelevat kelluntoja ja eri-
laisia uintitekniikoita uimakou-
lussa, leikkivät Banaanit tyyty-
väisinä kahdessa pienemmässä 
ryhmässä erilaisia uimaleikkejä 
ja kokeilevat uusia juttuja. Pie-
nemmät leikkivät punaisilla 
muoviankoilla matalassa Mus-
tekala-altaassa samaan aikaan, 
kun isommat kokeilevat vesi-
juoksuvöitä isommassa altaassa. 
Aika kuluu todella nopeasti ja 
pian onkin Banaanien ja Mansi-
koiden osapuolien vaihdon aika. 
Seuraavaksi on Banaanien vuoro 
päästä uimakouluun opettele-
maan kelluntoja ja eri uintitek-
niikoita.

Ypäjän kunta järjesti Loi-
maan Vesihovissa 13.6. – 
17.6.2011 uimakoulun uimatai-
dottomille ja heikon uimataidon 
omaaville lapsille. Uimakouluun 
osallistui 30 lasta. Lisäksi mu-
kaan osallistui neljä omatoimiui-
maria, jotka uivat vapaasti koko 
uima-ajan, muiden ollessa uima-
koulussa. Omatoimiuimareilta 
vaadittiinkin hyvää uimataitoa ja 
he olivat uimahallissa enemmän 
omalla vastuulla. Mutta totta kai 
heitäkin sivusilmällä vahdittiin. 
Opettajina uimakoulussa toimi-
vat Merja-Leea Ojala ja Reeta 
Kaitosaari. Lisäksi mukana val-
vomassa oli Ypäjän kunnan lii-
kunnanohjaaja Merja Kivimäki 
sekä kaksi kesätyöntekijää Ka-
roliina Perho ja Jani Markkula. 

Tavallinen uimakoulupäivä 
alkoi, kun liikunnanohjaaja, me 
kesätyöntekijät ja suurin osa ui-
makoululaisista sekä omatoimi-
uimareista kokoonnuimme Seu-
rakuntatalon pihalle odottamaan 
linja-autoa, joka veisi meidät 
Vesihoviin. Linja-auton saavut-
tua nousimme reippaasti kyytiin 
ja lähdimme matkaan. Matkalla 
pysähtelimme ja poimimme lo-
putkin uimarit kyytiin. Perillä 
me kesätyöntekijät jaoimme in-
nokkaille uimareille uintikortit 
ja lähdimme pukuhuoneisiin. 
Tyttöjen pukuhuoneessa ja pe-
suhuoneessa yllätyin kuinka 
nopeasti lapset olivat valmiina 
lähdössä uimaan. He olivat to-

della ripeitä ja oma-aloitteisia! 
Puheensorinan saattamana ko-
koonnuimme altaiden viereen ja 
muodostimme kaksi jonoa. Täs-
sä vaiheessa omatoimiuimarit 
menivät menojaan. Toisen jonon 
uimakoululaiset olivat Mansi-
koita ja toisen Banaaneja. Uima-
kouluun ensimmäisenä ryhmänä 
menivät vuoropäivin joko Man-
sikat tai Banaanit. Uimakoulussa 
lapset opettelivat hyödyllisiä ui-
ma-taitoja tulevaisuuttaan varten 
mm. erilaisten leikkien ja tehtä-
vien varjolla. Uimakoululaiset 
kertoivatkin innoissaan, että he 
olivat tehneet kelluntoja, ope-
telleet eri uimapotkuja sekä kä-
siliikkeitä ja tehneet vaikka mitä 
kivaa. Sen ryhmän kanssa, jolla 
oli vapaa-aikaa, menimme eri-
laisia leikkejä mm. Ketjuhippaa 
ja Seuraa johtajaa. Lisäksi ha-
lukkaat saivat kokeilla vesijuok-
suvöitä, ulkoallasta, pidemmän 
matkan uimista, vesiliukumäkeä 
ja korokkeelta veteen hyppimis-
tä vesijuoksuvyöt yllään syvän 
altaan hyppypaikalla. Uimakou-
lujen jälkeen lähdimme pesulle 
ja saunaan. Kun pukuhuoneista 
oli selvitty – jälleen ripeästi – 
menimme Vesihovin kahvioon 
syömään eväitä. Eväät tuntuivat 
maittavan uupuneille mutta tyy-
tyväisille uimareille. Kun eväät 
oli syöty, odottikin linja-auto jo 
meitä ja kotimatka saattoi alkaa. 

Viimeisenä päivänä jaoim-
me kaikille uimakoululaisille 
diplomit tunnustuksena osallis-
tumisesta Ypäjän kunnan jär-
jestämään uimakouluun. Myös 
omatoimiuimareille jaettiin dip-
lomit hyvän käytöksen ansiosta. 
Lisäksi viimeisen päivän kunni-
aksi uimakoululaiset saivat ostaa 
Vesihovin kioskista jotain hyvää 
itselleen. Karkit ja jäätelö olivat-
kin kovassa suosiossa. Lisäksi 
aivan lopuksi otimme vastaan jo 
aiemmin uimakoululaisten van-
hemmille jaettuja palautelappu-
ja. Palaute olikin pääosin oikein 
hyvää. Erityisen tyytyväisiä ol-
tiin linja-autokuljetuksiin, siihen 
että uimakoulu järjestettiin ui-
mahallissa, kirkkaaseen veteen, 
saunaan ja mahdollisuuteen uida 
omatoimisesti. Monessa lapus-
sa luki myös, että olisi kiva jos 
uimakoulu järjestettäisiin myös 
ensi vuonna. Se olisi itsenikin 
mielestä hyvä juttu, koska uima-
taitohan on äärimmäisen tärkeä 
ja uimakoulu oli hauskaa kesäte-
kemistä lapsille. Minusta olikin 
oikein kivaa olla kesätöissä ui-
makoulussa. Oli hienoa seurata 
kuinka nopeasti ja paljon lapset 
kehittyivät noiden viiden päivän 
aikana. Voisin hyvin tulla vielä 
joskus uudestaankin töihin ui-
makouluun.     Karoliina Perho

Se oli päivä jolloin radion uu-
tisissa kerrottiin Marilyn Mon-
roen kuolleen. Päivä oli elo-
kuun viides. Kolme kuukautta 
aikaisemmin eli toukokuun 30. 
päivänä oli syntynyt persu Ti-
mo Soini. Silloin Soinin syn-
tymäpäivänä olin ensimmäisen 
kerran inunnut polkupyörää 
Aukusti-papalta. Sen sain vas-
ta Marilyn Monroen kuolinpäi-
vänä eli elokuun viidentenä. 

Se olikin unelmien täytty-
mys. Oikea Jaguaari. Se oli 
valmistanut Tampereen kone- 
ja teräs Oy. Satula oli oikein 
ulkomaalainen Lepperin satu-
la, joka oli valmistettu Hollan-
nissa. Satulassa oli kaksi viete-
riä alla ja yksi edessä. Niiden 
vieterien väliin tuppasi joskus 
jäämään nuorukaisen kulkuset. 
Siinä oli myös kilikalikello ja 
oikeat matalapainerenkaat. 

Pyörä oli muuten hieno pu-
nainen, mutta harmi kyllä se 
sattui olemaan miesten pyörä. 
Luonto ajoi tikanpojan puu-
hun ja Levän pojan ajamaan 
rungon välistä. Niin sata ker-
taa siinä golf-housun puntti jäi 
kettingin väliin ja minä santaan 
suulleni. Kun lopulta uskalsin 
ajaa rungon päältä, se oli me-
noa. 

Ypäjän Yllätyksen verryt-
telypuseroa kerran hakiessani 
Markkulan ahteessa tuli Heik-
kilän Topin Volga vastaan. Oli 
pakko väistää ja sarkaoja kut-
sui. Nypin naamasta sannan-
murut pois ja pyyhkäisin ruo-
holla isommat veret. Huoma-
sin kuitenkin, että etuvanne oli 
siinä rytäkässä mennyt tuhan-
nen solmuun. Verryttelypusero 
jäi hakematta ja seuraavan ker-
ran hyppäsin Jaguaarini sarviin 
parin viikon päästä kun vanne 
oli oiottu ja naama silmiä myö-
den ruvella.

Tappuri
Syksyisin pihaan ladon 

oven eteen tuotiin tappuri eli 
puimakone. Vallan kummalli-
nen värkkikone olikin. Zetori 
ajettiin syöttöaukon eteen ja 

kiilahihnalla otettiin traktoris-
ta voima siipien pyörittämi-
seen. Aukusti syötti ja kiroili. 
Melkoinen römpsötys täytti 
koko tienoon, mutta se oli ra-
han ääni. Me pojankollit saim-
me olla ruumenpoikina. Torvi 
syötti ruumenet vintin ylisille. 
Hiki virtasi ja kutina oli aivan 
mahdoton vielä illallakin sau-
nan jälkeen. Myöhemmin kun 
leikkuupuimuri tuli saimme 
olla säkkipoikina. Sain ensim-
mäisen kerran silloin ajaa Val-
mettiakin kun säkkejä vietiin 
kuivuriin. Kuivuri oli suuri 
ja kummallinen tötterö. Yötä 
myöden sitä jonkun piti vahtia, 
ette tuli polta. Kuivurivahdeik-
si oli halukkaita. Yleensä kyllä 
vahti sammui ennemmin unen 
puutteeseen kuin viinan puut-
teeseen.

Me pääsimme myös hevos-
siittolan heinäpellolle oikein 
aikuisten töihin. Peltoa oli heh-
taaritolkulla. Me saimme työ-
määräyksen pehtoorilta, että 
heiniä seipäille. Palkka oli 10 
penniä seiväs ja se oli iso raha 
silloin. Siitä kun sata hangolla 
seivästi niin jopa markka nau-
roi. Iltaisin ruumis oli kuin le-
kalla lyöty ja reporankana uni 
tuli ennen kuin tyyny kutsui. 
Heinät rahdattiin hevosilla la-
toihin ja tehtäviimme kuului 
niiden sotkeminen. Kuivaa se 
oli ja pölisi, mutta niin vain ai-
kuiset työmiehet kasan päällä 
imivät pilliklubia hiukan kä-
dellä suojaten. Taisi siinä pari 
latoa palaakin, että vaarallista 
tuo tupakan poltto oli jo sil-
loin. 

Eräänä iltana katselimme 
niskat kenossa kun Juri Gaga-
rin pyyhkäisi yli Vostokillaan. 
Näimme vain pienen valon pil-
kahduksen taivaanrannassa. 

Veturimiehet lakkoilivat, 
mutta kun Kekkonen karjaisi, 
että muuten ”junat lähtee”, niin 
lähtivät. Vaikka sama meille 
leväläisille vaikka eivät olisi 
lähteneet.

Keijo Wääri

Jaguaari ja tappuri

Naisten aamukahvit
la 17.9. klo 9.30 seurakuntakodilla
Tervetuloa yhteiselle aamupalalle  
mukavassa seurassa! 
Aamukahvien jälkeen pientä yhteistä ohjelmaa.

Järjestää Diakoniatyö / Ypäjän seurakunta

LC Ypäjä / Kate, YHO ja  
Ypäjän Hevosystäväinseura yhteistyössä järjestävät

HARJOITUSRAVIT
Ypäjän raviradalla sunnuntaina 18.9 klo 13.00

Pääsymaksu 5 €, sisältää ohjelman.
Ravintola Ajomestari avoinna,  

makkaranpaistajat paikalla!
TERVETULOA

DO  YOU  WANNA 
DANCE?

Hei sinä 7–12 -vuotias tyttö tai poika! 
Nyt on mahdollista tanssia!

Perjantaisin järjestetään tanssikerho Ypäjänkylän seuraintalolla! 
Kerhossa liikutaan, leikitään ja tanssitaan.  

Tule mukaan ja tuo kaverisikin!
Vetäjinä toimivat notkeat Saana Ojala ja Vera Simonen.  

Tanssit vietetään joka perjantai klo 15.30 – 17.00.
Kerhoon ilmoittautuminen alkaa HETI!

ILMOITTAUTUMINEN TAPAHTUU MA 12.9. MENNESSÄ  
sähköpostitse tai puhelimitse kunnan  

nuoriso-ohjaajalle, kati.saukkonen@ypaja.fi
tai puh. 050 574 7732

Jiihaa! Let´s dance!

metsänhoitoyhdistys

LOIMAAN SEUTU
Ota yhteyttä kaikissa metsäasioissa  
metsänomistajan omaan asiantuntijaan!

Yhteystiedot:
Toimisto 02-763 6740
Jari Neero 040-584 2145
Heimo Aaltonen 0400-534 571
Antti Koskinen 0400-122 912
Mika Järri 040-546 3767

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@mhy.fi

Jokiläänin kansalaisopisto

Opiston avajaisissa ja Ypäjän Yössä ”jalanjälkiä” teh-
neiden kesken arvotun opiston työkausimaksun (arvo 
97 euroa) voitti OONA TURKKI. Onnea voittajalle!

Innokkaat uimakoululaiset Heidi Fält, Daniel Fält, Oskari 
Virtanen ja Vilho Himanen.
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Tukihenkilökoulutus
torstai-iltaisin 6.10. – 8.12.

Rautatienkatu 10, Forssa

Forssan Seudun Mielenterveysseura on aloit-
tanut tukihenkilötoiminnan Ypäjällä. Kaipaam-
me joukkoomme arjen auttajia. Tukihenkilöinä 
toimii eri-ikäisiä ja eri elämäntilanteessa olevia 
ihmisiä. Tule tekemään vapaaehtoistyötä, jolla 
on merkitystä. Saat uuden harrastuksen, ystä-
viä sekä laadukasta ja ilmaista jatkokoulutusta. 
Kurssille osallistujat haastatellaan, haastatte-
lupäivät ma 26.9. ja ma 3.10. Ilmoittauduthan 
haastatteluun hyvissä ajoin.

Sinun apuasi tarvitaan. Auta antamalla aikaasi!

Lisätietoa: 
Anja Nwose, puh. 050–465 1152, 
lintukoto@surffi.net

Forssa-Loimaa Sjögrenin syndroomaa
sairastavien vertaistukiryhmä 

kokoontuu syyskaudella seuraavasti  
Ypäjän Veteraanituvalla:

tiistaina 20.09.2011 klo 18.00–20.00
tiistaina 25.10.2011 klo 18.00–20.00
tiistaina 29.11.2011 klo 18.00–20.00

Tervetuloa!

Teatteriretki Turkuun
Lähde katsomaan esitystä

Heinähattu, Vilttitossu ja Pamela-täti
Turun Nuoreen Teatteriin 9.10.2011. 

Lähtö  Jokioisilta klo 11 ja  
          Ypäjältä Kiekkumarallan edestä klo 11.15.

Retken hinta (sis. kuljetuksen ja lipun)  
19 € jäsenet /  22 € muut.

Ilmoittautumiset 22.9. mennessä 040 822 7881/Heidi.

Järj. MLL Ypäjän yhdistys

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry
ELÄKELIITON TOIMINTAA 
SYYSKAUDELLA

Kuukausikokoontuminen Veteraanituvalla 6.9. klo 
16.00. Kunnanjohtaja Vesa Ketola tulee kertomaan kun-
nan kuulumisia.
Naistenpiiri kokoontuu Veteraanituvalla tiistaina 13.9. klo 
13.00.
Kirjoittajapiiri kokoontuu Veteraanituvalla perjantaina 
23. 9. klo 14.00. Entiset ja uudet kirjoittajat TERVETULOA!

Ypäjän Sotainvalidit, puolisojäsenet,
tukijäsenet ja Naisjaosto

TUPAILTAPÄIVÄ
Veteraanituvalla perjantaina 30.9.20 11 klo 14. 

TERVETULOA !

WANTED AKELA & SAMPO
Ypäjäläinen partiolippukunta Saviseudun Peurat ry (http://sape.
nettisivu.org/) etsii joukkoonsa uusia nuoria, nuoria aikuisia tai 
aikuisia toimimaan sudenpentujen, seikkailijoiden ja/tai tarpoji-
en ryhmien vetäjänä. Vaatimuksena on vähintään 15 vuoden ikä, 
kiinnostus ryhmänjohtamiseen sekä partioon. Aiempi partioko-
kemus ei ole välttämätöntä. Lippukunta huolehtii koulutuksesta, 
suunnittelemme yhdessä toimintaa yms.
Pestiin kouluttaminen alkaa heti kun sopiva tai sopivat henkilöt 
löytyvät.
Lisätiedot sekä ilmoittautumiset: lippukunnanjohtaja Isa Qvist, 
puh. 0400 703 111tai email: isa.qvist@gmail.com

Kuusjoenkulman kyläyhdistys 

järjestää RUSKARETKEN
sunnuntaina 25.9.2011 klo 13  
kävellen tai pyöräillen.
Yhteislähtö porukalla tai omatoimisesti Kosken-
tien, Kuusjoentien ja Mannistentien risteyksestä, 
jonka jälkeen Suorannan tietä Soukanseljäntiel-
le. Reitin puolivälissä on kyläyhdistyksen ”baari” 
avoinna. Kahvia ja makkaraa myynnissä. Osallis-
tumismaksu 2 euroa. Kylä-/luontovisailu, jossa kol-
me parasta palkitaan. Reitin pituus n. 5 km. 
Ota mukaan reipas ja iloinen mieli ja sään mukai-
nen varustus. Tervetuloa ruskaa ihailemaan koko 
perhe!

Kuusjoenkulman kyläyhdistys

P.S. Laita muistiin almanakkaan!!!

Ypäjän Eteläiset Maa- ja  
kotitalousnaiset

TUPAILTA
Saara Rantasella torstaina 15. syyskuuta klo 18.30. 
Teemana: Siivousaineet/-välineet. Tulikiviuunin puh-
distus. Vierailija Siivoustukku SilläSiisti Oy:stä anta-
massa neuvoja mm. erilaisten lattiapintojen puhdis-
tukseen. Mahdollisuus tuoteostoihin/tilauksiin.
Tervetuloa!

Ypäjänkylän 
Maa- ja kotitalousnaiset

ELOKUUN TOIMINTAA
PYÖRÄILY jatkuu maanantaisin klo 18.00. 

LENTOPALLO jatkuu keskiviikkoisin klo 19.00  
Katinhännän kentällä.  

TUPAILTA kirkonkylässä: Satu kutsuu tutustumaan 
pääkirjastoon tiistaina 20.9 klo 18.30. Tervetuloa!

VAUVATANSSI
Perttulan koululla  
ke  klo 17.30–18.30, 14.9.–9.11.2011
Yhteensä 8 krt.
Liikuntaa musiikin tahtiin noin 2-12 kk ikäisen lap-
sen kanssa. Ei tarvitse osata ”tanssia”! Hinta 25 € / 
MLL jäsen, 30 € / muut.

Lisätietoja ja ilm. 11.9. mennessä  
044 325 0671 / Johanna.

Ypäjän Karjalaisseuran

TUPAILTA
Veteraanituvalla keskiviikkona 14.9.2011 klo 18 alkaen.

Tervetuloa.

Liikuntatapahtumia

KUNTOSALILLE!
Ohjattu kuntosali Pertunkaaressa:

I-ryhmä maanantaina klo 18.00–19.30
II-ryhmä tiistaina  klo 10–11.30
Ryhmät aloittavat ma 12.9. ja ti 13.9.2011

Ohjattu kuntosali on Ypäjän kunnan järjestämä ja  
ohjaajana toimii liikunnanohjaaja Merja Kivimäki.  

Hinta 30 € (sisältää ohjauksen 11 krt. ja kuntosalimaksun).

Ilmoittaudu heti!  
merja.kivimaki@ypaja.fi tai puh. 050 433 9002.

UIMAAN VESIHOVIIN
keskiviikkona 5.10.2011

Linja-auto ajaa seuraavan reitin: lähtö klo 18.00 Levän koulu – Ypä-
jän seurakuntakoti – Katinhännäntie – Vesihovi. Lähtö Vesihovista 
klo 20.45 (Ypäjällä n. 21.15). 
Kuljetuksesta perittävä maksu: 1 € / lapsi alle 18 v., 3 € / aikuinen.
Huom! Uimalipun jokainen maksaa itse. Alle 12 v. tai huonon uima-
taidon omaavalla oltava huoltaja mukana! 

Tiedustelut merja.kivimaki@ypaja.fi.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

KUNTORYHMÄ
Oletko ylipainoinen, mahdollisesti rapakuntoinen,  

ehkä ison vatsarepun omaava MIES?

Eipä haittaa. Miesten Kuntoryhmä starttaa  
ti 13.9.2011 klo 17–18 Kartanon koulun liikuntasalissa.

Ikään, kokoon tai kuntoon katsomatta kaikki liikkumaan!

Tunti sisältää alkulämmittelyn,  
kuntoliikunta osuuden ja lopuksi venyttelyt.

Hinta 30 € / 11 kertaa.

Ilmoittaudu 9.9.2011 mennessä merja.kivimaki@ypaja.fi  
puh. 050 433 9002 tai tule vaan paikalle ti 13.9.2011 klo 17.00.
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Nuohous Ypäjällä
Nuohouksen Ypäjän kunnan alueella hoitaa
nuohoojamestari Heimo Marttinen,
p. 050 527 8815 (040 511 8502).

Yhteis- 
palvelupiste

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.  

Lähipoliisin vastaanotto 
yhteispalvelupisteessä maanantaina 5.9.2011  

(joka kuukauden 1. maanantai) klo 13–15. 

Yhteispalvelupiste on paikka, josta saat yleistä neuvon-
taa julkishallinnon palveluista, esitteitä, lomakkeita ja 
opastusta eteenpäin. Yhteispalvelupisteestä saat seu-
raavat palvelut: 
Kunta: Kunnan esitteiden ja lomakkeiden jakelu sekä 

vastaanotto, Veteraanituvan avaimet, ilmoittau-
tumisten vastaanotto, vesimittarilukemakorttien 
vastaanotto, kuntokorttien jakelu- ja palautuspis-
te, palkintojen lunastuspiste sekä muu asiakas-
palvelu.

Kela:  Lomakkeet, Internet-palvelut www.kela.fi (tiedot-
teet, esitteet, lomakkeet, laskelmaohjelmat).

Työvoimatoimisto: Internet-palvelut www.mol.fi (tiedot-
teet).

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). 

Verenpaineenmittaus
ilman ajanvarausta

Ypäjän Osuuspankin alakerrassa

ke 14.9.2011   klo 10.30–11.30
ke 12.10.2011 klo 10.30–11.30
ke 16.11.2011 klo 10.30–11.30
ke 7.12.2011   klo 10.30–11.30

Tervetuloa!

Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

Minna & Sari

Verenpaineenmittaus
 ilman ajanvarausta

Ypäjänkylän lainausasemalla

keskiviikkona 21.9.2011 klo 10.30–11.30

Tervetuloa!

Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

Ypäjän kunta järjestää
ASIOINTIMATKAN FORSSAAN

perjantaina 16.9.2011 
Lähtö Ypäjän torilta 16.9.2011 klo 10.00 ja  

paluu Forssasta noin klo 12.30.

Matkan hinta on 11 euroa/henkilö. Forssassa taksi 
ajaa kauppakeskuksiin (Prisma, Citymarket)  

ja tarpeen mukaan Forssan keskustaan.

Ilmoittautuminen asiointimatkalle  
Taksi Tuomas Sirénille puh. 040 757 5833. 

Haavissa tapahtuu:
Avointa toimintaa… 

TIISTAINA:   TORSTAINA:
7 lk-haavi klo 15–17.30   7–12 v  klo 15–17
13–18 v  klo 18–21  13–18 v  klo 18–21

PERJANTAI:   13–18 v  klo 18 –22

Kysyttävää? Ota yhteyttä: 
Nuoriso-ohjaaja Kati Saukkonen 050 574 7732,  

kati.saukkonen@ypaja.fi

Avoin päiväkoti
Toimintakeskuksessa (Perttulantie 24) perjantaisin 

klo 9.30 – 11.30 (leikkiä, laulua, ulkoilua ym.). 
Asiakasmaksu 2 € / kerta / perhe. 
Lisätietoja: Tiina Turkkila, perjantaisin puh. 7626 5230 
(toimintakeskus), ma–to 7626 5255 (esikoulu).

Syyskuun ohjelma:
 9.9.  tutustumista, suunnittelua
16.9.  ei avointa 
23.9.  lehtipainantaa sormiväreillä
30.9.  lauluhetki päiväkodilla (n. klo 9–11)

Tapaamisiin!  t. Tiina

KIRJASTO
YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO
Perttulantie 59, 32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5269
puh. (02) 7626 5268, 050 562 6301 (kirjastonjohtaja, 
kulttuuriasiat)
ypajan.kirjasto@ypaja.fi
www.ypaja.fi/
www.lounakirjastot.fi
Ypäjän kirjasto löytyy myös Facebookista haulla  
”ypäjän kirjasto”.

AUKIOLOAJAT
ma  klo 13–19
ti klo 13–19 
ke klo 12–16 
to klo 10–15 
pe klo 10–15 
Joka kuukauden toinen ja neljäs lauantai klo 11–15 
(syyskuun lauantait 10.9. ja 24.9.).

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

AUKIOLOAJAT 
ti klo 17–19
ke  klo 10–12 
Kerran kuukaudessa lauantaina kello 10–13 (syys-
kuun lauantai 3.9.).

SYYSKUUN NÄYTTELY
Päivi Räihän öljyvärimaalauksia.

LUKUPIIRI
Lukupiiri kokoontuu sunnuntaina 11.9. klo 17–19 pää-
kirjaston näyttelytilassa. Kirja: Inkeri Nummisen ”Kii-
tos on paras palkka”, Arvo Ylpön elämäkerta.

SATUTUNTI
Satutunnit parittomien viikkojen keskiviikkona kello 
18.00–18.45. MLL:n satuilijat lukevat ja askartelevat. 
Syyskuun satutunnit 14.9. ja 28.9.

Jumpat alkavat Kartanon koululla
Ma 5.9. klo 19 jumppaa välinein ja ilman 
Vetäjänä Mervi Niemi.

Ke 7.9. klo 18.30 pumppi-treeni
Kesto 50 min, 4 € / kerta. Lihaskuntoa,  
voimatanko, käsipainot, steppilauta.  
Vetäjänä Eeva Mikkola.
Tervetuloa mukaan!

Järj. Ypäjän Naisvoimistelijat

Maanantaina 5.9.2011 Pertunkaaren kentällä

klo 16.30 Cooperintesti

klo 17.30–19.00 Ohjattu sauvakävely.  
      Kävellään yhdessä ja käydään läpi tekniikka.  

Reippaasti kaikki mukaan. Aktiviteetit ovat Ypäjän 
kunnan Liikuntapalvelun järjestämiä ja maksuttomia. 
(Säävaraus kaatosade, jos tihuttaa eipä haittaa)

SYKSYN KUNTOKAUDEN AVAUSTAPAHTUMA
Keskiviikkona 7.9.2011 UKK-KÄVELYTESTI  

Forssan urheilukentällä klo 16–18
Ilmainen!

Kaikkien kävelytestiin osallistuneiden kesken  
arvotaan 100 € lahjakortti.

Tervetuloa!
PS.  Muista palauttaa kesän kuntokauden kortti  

Ypäjän kunnanviraston Yhteispalvelupisteeseen 
16.9.2011 mennessä.

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNEEEEEEEE

EERRIITTYYIISSLLIIIIKKUUNNTTAARRYYHHMMÄÄTT  
    SYKSY 2011/ Forssa, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä  

* VESIJUMPPA TERAPIA-ALTAALLA ja VESIVYÖJUOKSU 
 VESIJUMPPAmaanantaisin klo 13.15–14.00, 29.8. 12.12. Hinta 64 € / 16 krt.
 VESIJUMPPA torstaisin klo 10.15–11.00, 1.9. 15.12.(ei 20.10). Hinta 60 € / 15 krt.
 KEVYT VESIJUMPPA 30` henkilöille, joilla heikentynyt toimintakyky perjantaisin klo 13.15–
13.45, 2.9. 9.12. (Ei 21.10) Hinta 3 €/ krt.

 VESIJUMPPA tuki ja liikuntaelin sairauksista kärsiville keskiviikkoisin
klo 14.45 15.30, 31.8. 14.12. Hinta 64 €/ 16krt

 VESIJUMPPA neurologista sairautta sairastaville torstaisin klo 16.15–17.00,
1.9. 15.12. Hinta 64 € / 16 krt.

* KUNTOSALI JA TASAPAINO 
 KUNTOSALI toiminta ja liikuntakyvyltään heikentyneille torstaisin klo 11.00–12.00,
1.9. 15.12. Hinta 3 € / krt. Maksu Vesihelmen kassalle.

 TASAPAINOA JA TUOLIJUMPPAA Tyykihovissa torstaisin klo 10 10.45, 1.9. 15.12.
Hinta 2 € / krt.

* KEHITYSVAMMAISTEN LIIKUNTA 
 VESILIIKUNTA torstaisin klo 17.30–18.15 (HUOM. AIKA), 1.9, 15.9, 29.9, 13.10, 27.10, 10.11,
24.11, 8.12. Hinta 32 € / 8 x. Avustaja ilmainen.

 VESILIIKUNTA torstaisin klo 13.15–14.00, 1.9, 15.9, 29.9, 13.10, 27.10, 10.11, 24.11, 8.12.
Hinta 32 € / 8 x. Avustaja ilmainen.

* KEILAUS FORSSAN KEILAHALLILLA 
 tiistaisin klo 15–16, 30.8. 13.12. Hinta 3 € sis. kengät, pallon ja ohjauksen aloittelijoille.
Sopii hyvin erityisryhmille; ränniesteet ja kouru halukkaille! Tied. p. 4226262/ keilahalli.

LAPSILLE: 
 

* ERITYISLASTEN VESILIIKUNTA  
 TIISTAISIN klo 17.45–18.30 (HUOM. AIKA), 30.8, 13.9, 27.9, 11.10, 25.10, 8.11,
22.11. 4 15 v. lapsille. Uimataidottomilla vanhempi mukaan (ilmainen).
Hinta 28 €/ 7 x.

* EPILEPSIA-, DIABETES-, ASTMA- JA ALLERGIALASTEN 
VESILIIKUNTA 
 TORSTAISIN klo 17.30–18.15 (HUOM. AIKA), 8.9, 22.9, 6.10, 3.11, 17.11, 1.12, 15.12. (ei 20.10)

3 10 v. lapsille. Uimataidottomilla vanhempi mukaan (ilmainen). Hinta 28 € / 7 x.

Ryhmissä ohjaajana erityisliikunnanohjaaja Päivi Laurila, paitsi ma ja to vesijumpissa Meeli Pauska.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen ryhmiin ti 23.8. klo 10 alk. vesijumpparit, muut ke 24.8 klo 10 alkaen
p. 03 4141 5646 Päivi Laurila tai p. 03–4141 5645 / Pauliina. Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä!
* Vesihelmen ryhmät: Tulkaa 1. kerralla paikalle Vesihelmen kahvioon 20 min ennen ryhmän alkua.
* KAIKKI LAITTAVAT JOKA KERTA RUKSIN KASSALLA OLEVAAN VIHKOON, OMANNIMENSÄ KOHDALLE.

Forssan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän liikuntatoimet

PUUHAILLAAN  
Puuhakerho on täällä taas! 
Puuhis on kaikille 1–6 -luokkalaisille nuorille!
Puuhiksessa voi tehdä läksyjä ja syödä eväitä, askarrella, leipoa, 
kokkailla tai leikkiä!  Tule mukaan! Puuhis kokoontuu nuorisotila 
Haavissa keskiviikkoisin klo 16.00–18.00. 

Puuhista on ohjaamassa Jatta Vaittinen. Did di dii… puuhaillaan…

Kerhoon ilmoittautuminen alkaa HETI! 

ILMOITTAUTUMINEN TAPAHTUU MA 12.9. MENNESSÄ 
sähköpostitse tai puhelimitse kunnan nuoriso-ohjaa-
jalle, kati.saukkonen@ypaja.fi tai puh. 050 574 7732. 

WANTED WANTED! 
Sinä, tyttö tai poika, iältäsi 13–18 v! Halajaako mielesi median 
pariin? Asuuko sisälläsi villi toimittaja, joka hamuaa tietoa ja ai-
na kulkee mieli valppaana, valmiina kommentoimaan? Osaatko 
ottaa kuvia? Sauhuaako kynä kädessäsi? Tarinaa syntyy kuin 
itsestään... 

TULE MUKAAN MEDIARYHMÄÄN! 
Vielä on vapaata muutama paikka.  

Syksyn aikana menemme mm. 
tutustumaan Loimaan Lehteen ja  
vietämme ihan oman leirinkin... 

Tule mukaan! Ota yhteyttä  
nuoriso-ohjaaja Kati Saukkoseen. 

kati.saukkonen@ypaja.fi tai  
puh. 050 574 7732 tai facebook… 


