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Haketusta sopivasti
Haketuspalvelu Laaksonen

puh. 0400 823 977

RASKAS KALUSTO
MAATALOUSKALUSTO
KATSASTUSHUOLLOT
ILMASTOINTIHUOLLOT

WWW.RASKASTEKNIIKKA.FI

PUHELIN:

045 134 0504

HUOLLOT JA
KORJAUS

TARVIKEMYYNTI

JL RASKASTEKNIIKKA OY
UOTILANTIE 14, 32100 YPÄJÄ

UUTTA YPÄJÄLLÄ!

TOIMITILAA VUOKRATTAVANA
Ypäjän keskustassa, Lepolantie 2, n. 180 m2,

sopii toimistoksi tai liikkeeksi, esim. R-kioski, puutarha-
kauppa, maataloustuotteiden myyntipiste, kirpputori…

Vuokrapyyntö 800 + alv.
Soita 044 343 4838, sunmarianne@luukku.com, 

niin mietitään yhdessä.

Mun sydän on jäänyt kesäaikaan ja oktoberfest-iltaan. Lämmin kiitos kaikille teille, jotka muistitte minua niin monin eri tavoin.Kaikille haluan toivottaa Rauhaisaa Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2017!Matti Alanko KUIVAA KOIVUKLAPIA
kotiin toimitettuna.

Pasi Uusitalo
040 709 2482 tai

pasi.uusitalo@pp.inet.fi

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!
toivoo MS-Kaivuu Oy

Markku, Jani ja Sauli

Hyvää Joulua ja 

Menestyksekästä Uutta Vuotta 2017

toivoo Paijan Maatilamajoituksen väki

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

Puh. 050 372 1172
www.parturikampaamooutiperho.fi

YPÄJÄN
TAKSI

Puh. (02) 727 1180
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Ypäjän seurakunnan 
    toimintaa joulukuussa

Seurakunnan asiat

kirkkoherra
Vesa Parikka

Seurakunnan asiat

kirkkoherra
Vesa Parikka

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

44. vuosikerta.

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

Päätoimittaja:

Sivunvalmistus:

Toimituksen osoite:

ILMOITUSHINNAT
Etusivun alaosa 

Takasivu

Muu osa lehteä 

Etusivun yläosan
suuri ilmoitustila

Määräpaikkakorotus
€

Yhdistysten ilmoitukset

TILAUSHINNAT
Ypäjän kunnan alueen
osoitteisiin veloituksetta

Tilaukset kotimaahan ja 
ulkomaille

€

TILAUSOSOITE

Ypäjän kunta

Ypäjän seurakunta

Kirkkoherranvirasto avoinna

Diakoniatoimisto avoinna

PAINOPAIKKA

Toukokuun Ypäjäläinen ilmestyy 
torstaina 5.5.2016. Lehteen
tarkoitettu aineisto on toimitet-
tava kunnantalolle 26.4.2016 
klo 12.00 mennessä.
Kesä-heinäkuun 2016 Ypäjäläinen 
ilmestyy 2.6.2016.

Pe 2.12. klo 18 Nuortenilta Sumpussa
Su 4.12. klo 10 Messu, Parikka, Tapio Laurila
Ma 5.12. klo 13.15 Ylä-asteen koulukirkko

klo 16.30 Veisuu Veljet lauluryhmä
klo 18 Aikuisten kuoro srk-kodilla

Ti 6.12.  klo 10 Sanakirkko Parikka, Saukkola, Veisuu Veljet -lauluryhmä. 
Srk-kodilla Itsenäisyyspäivän juhla, Keijo Leppänen ja Veisuu Veljet esiintyy

Ke 7.12. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
To 8.12. klo 11 Kultaisen iän kerho; Joulujuhla srk-kodilla Parikka ja Erkki Vappula

klo 17 Laulun ystävät srk-kodilla
klo 19 Joulukonsertti kirkossa Johanna Jalo, Armi Haatainen, Kyösti Vaittinen

Pe 9.12. klo 19 Ypäjän nuorten pikkujoulutapahtuma Sumpussa
Su 11.12.  klo 10 Messu Parikka, Saukkola, Partiolaiset mukana. Joulumyyjäiset srk-kodilla, 

myydään ruispuuroa ja sekahedelmäsoppaa, kahvia, leivonnaisia, käsitöitä yms. 
arpajaiset.
klo 18 Kauneimmat Joululaulut kirkossa Parikka, Saukkola, Tapio Laurila

Ma 12.12 klo 17 Karjalaisseuran pikkujoulu srk-kodissa
Ke 14.12. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla

klo 18.30 Kirkkovaltuuston kokous srk-kodilla
To 15.12. klo 18 Päiväkerhon Joulujuhla srk-kodilla
Su 18.12. klo 10 Messu Erkki Vappula, Saukkola

klo 18 Suuri Joulukonsertti kirkossa Tapio Laurila ja ystävät
Ma 19.12. klo 18 Aikuisten kuoro srk-kodilla
Ti 20.12. klo 12 Ypäjänkylän diakonipiiri
Ke 21.12. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu Jouluruokailu

klo 13 Palvelukeskus hartaus
klo 18 Metsäkirkko Museonmäellä

La 24.12. klo 15 Aattohartaus kirkossa Parikka, Saukkola, Keijo Leppänen laulaa
Su 25.12. klo 8 Jouluaamun sanakirkko Parikka, Saukkola, aikuisten kuoro
Ma 26.12. klo 10 Messu, Erkki Vappula, Eeva Taneli
Su 1.1. klo 12 Sanakirkko parven alla, Parikka
Ke 4.1. klo 18 Siionin Kannel lauluilta srk-kodilla
To 5.1.–
Pe 6.1. Rippikoulua srk-kodilla klo 17 alkaen
Pe 6.1. klo 12 Sanakirkko Parikka, Saukkola + rippikouluisoset

Suuret kiitokset kaikille menneestä vuodesta ja hyvää, 
rauhallista ja Vapahtajan siunaamaa jouluaikaa!

Vesa Parikka, kirkkoherra

YPÄJÄNKYLÄN DIAKONIAPIIRI
kokoontuu lainausasemalla 

Tämän vuoden piirin viimeinen 
palautuspäivä on: ti. 20.12. klo 12.00 
Näin vuosi on kirjojen kansien sisässä. 

Jatkamme toimintaa ja 
yhdessäoloa ti.17.1.2017

DIAKONIAPÄIVYSTYS 
SEURAKUNTAKODILLA
keskiviikkoisin klo 10.00 - 11.30 ja 
torstaisin klo 15.00 - 16.00.
Diakoniatyöntekijää voi tavata 
kyllä muulloinkin sovittuna aikana.

************************************************************
EU – elintarvikkeita saatavana edelleen.

************************************************************
diakonissa Terhi Hakala-Vappulan yhteystiedot:

puh.  040 - 553 6362
s-posti: terhi.hakala-vappula@evl.fi

JOULUINEN MUSIIKKI-ILTA 
YPÄJÄN KIRKOSSA
Torstaina 8.12. klo 19.00

Armi Haatanen, säestää ja 
laulaa taustoja.
Johanna Jalo, laulaa
Kyösti Vaittinen, laulaa ja soittaa bassoa.
Kolehti Ypäjän srk:n musiikkityön tukemiseen.

TERVETULOA!!

SUNNUNTAINA 11.12. KLO 18.00 KAUNEIMMAT 
JOULULAULUT !

Tammikuun Ypäjäläinen ilmestyy 
1.1.2017. Lehteen tarkoitettu aineisto 
on toimitettava kunnanvirastoon vii-
meistään tiistaina 20.12. klo 15.00.
Helmikuun Ypäjäläinen ilmestyy 
2.2.2017. Lehteen tarkoitettu aineisto 
on toimitettava kunnanvirastoon vii-
meistään tiistaina 24.1. klo 15.00. 

KULTAISEN IÄN KERHON JOULUJUHLA
to. 8.12. klo 11.00 Ypäjän seurakuntakodilla 

Keijo Leppäsen powerpoint  - kuvaesitys kesänretkistä, 
teemalla: ”No, onkos tullut kesä, nyt talven keskelle?”

*** Kutsumme mukaan myös 
kaikki kesän retkillä mukana olleet ***

Tilinpäätöksen ja yhteenvedon kuluneesta 
vuodesta esittää Erkki Vappula.

Joulupukki vierailee. Jos haluat, tuo oma lahjasi 
hänen konttiinsa, (4–5 euron hintainen), 

sillä antaessasi voit saada jotakin takaisin.
Kerho vedetään käyntiin taas 12.1.-17 klo 11.00

SEURAKUNNAN PÄIVÄKERHOTIEDOTE
Päiväkerhon Joulujuhla on torstaina 15.12

klo 18.00 alkaen Seurakuntakodilla.
Ohjelmassa 
lasten esityksiä, glögiä ja 
lasten leipomia pipareita ym.
Tervetuloa kaikki mukaan.
Syksyn kerhot päättyvät tähän ja 
kevään kerhot jatkuvat viikolla 2 normaalisti.
Päiväkerho kiittää kaikkia vuoden aikana kanssamme 

yhteistyötä tehneitä tahoja ja toivottaa Siunausta 
Joulunaikaanne ja Hyvää Uutta Vuotta 2017

Kuuluuko jo kavioiden kopsetta?

Hyvää, Rauhallista Joulua 
toivottavat seurakunnan työntekijät!
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Itsenäisyyspäivä Ypäjällä 
6.12.2016

klo 10.00 Jumalanpalvelus Ypäjän kirkossa
Saarna ja alttaripalvelus Vesa Parikka
Musiikki Kaija Saukkola
Seppeleiden lasku Sankarihaudalle ja 
Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkille

Puhe, Vesa Parikka Virsi 581
Kahvitarjoilu Seurakuntakodissa

klo 11.30 Itsenäisyyspäivän juhla Seurakuntakodissa

Hämäläisten laulu
Tervehdyssanat Matti Alanko 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Musiikkia Veisuu Veljet, Kaija Saukkola
Juhlapuhe Juha Äijälä

Filosofian maisteri
Musiikkia Kaija Saukkola ja 

Keijo Leppänen

  Veisuu Veljet

Maamme
Tervetuloa!

Ypäjän kunta        Ypäjän seurakunta

KESKIVIIKKORUOKAILU
seurakuntakodilla keskiviikkoisin klo 11.30
Lounaan hinta 4,00 euroa.
Syyskausi päättyy tunnelmalliselle 
jouluaterialle 21.12.
”Jouluruokaa tarjoo kunnon väki…”
*****************************************
Ruokailu jatkuu kolmen viikon joululoman jälkeen, 
keskiviikkona 11.1. klo 11.30.
Tervetuloa syömään! 
Keskiviikkoruokailun laittajat kiittävät kaikkia ruokai-
luihin osallistuneita ja toimintaamme monella tavalla 
tukeneita.
Jouluiloa ja Hyvää Uutta Vuotta kaikille vuodelle 2017!

SUURI

JOULUKONSERTTI

SU 18.12. KELLO 18

Metsäkirkko Museonmäellä 
Tuomaanpäivänä eli keskiviikkona 

21.12.2016 klo 18.00
Tervetuloa julistamaan eläimille joulurauha!
Ypäjän seurakunta ja Ypäjän riistamiehet

10. marraskuuta 2016 pi-
dettiin Veteraanituvalla 
Väinö Lindforsin 97-vuo-
tispäivät pienellä sukulais- 
ja ystäväjoukolla. Väinö 
on yksi niistä harvoista 
elossa olevista sotavete-
raaneista, jotka joutuivat 
jo talvisotaan. Ikää on vain 
kaksi vuotta vähemmän 
kuin Suomella. Vielä On-
nittelut Väinö Lindforsille 
ja Korkeimman siunausta. 
Hyvää sinivalkoista Itse-
näisyyspäivää niin veteraa-
nisukupolvelle kuin nuo-
remmillekin!
Vesa Parikka, kirkkoherra

Merkkipäivä

Istun Ypäjän kunnantalolla 
21.9. Odotan kunnanjohtajaa 
aamukahvilta hänen ovensa ta-
kana. Minulla on tärkeitä asioi-
ta. Haluan vahvistusta kunnan 
mukanaolosta Vanhustenviikon 
juhlan kustannusten jaossa. 
Kunnanvaltuuston istuntosalin 
ovi on auki ja minulla on so-
pivasti aikaa. Kurkistan sinne!  
Puhujapönttö sijaitsee aivan 
ovenpielessä nurkan takana. Si-
tä kiertää sana: ”Tallinpaikka”. 
Täälläkö se on? Sopii teemaan! 

”Suomen Hevospitäjän” lai-
tumet kasveineen ja eläimineen 
kuuluvat valtakunnallisesti 
merkittäviin perinnemaise-
miin. Hevosten lukumäärä on 
asukasmäärään suhteutettuna 
ehdottomasti suurin maassam-
me; lähes joka viides ”turpa” 
Ypäjällä on hevosen turpa.” 
(Tervetuloa kylään, Kyläkul-
kijan matkaopas 2016). Mitä 
se muuta voisi ollakaan, hevo-
sistahan Ypäjä tunnetaan. Talli 
herättää mielessäni heti mie-
likuvia. Istuntosalissa oli nyt 
täysi hiljaisuus. Ei voi ylhäällä 
oleva istuntosali olla piilossa, 
siellä tehtävät päätökset tulevat 
ajallaan kaikkien tietoon ja toi-
meenpanoa varten. 

Kunnanjohtaja saapuu pitkin 
harppauksin ja astuu huonee-
seensa. En kysele, saanko tul-
la? Menen yksin askelin hänen 
peräänsä. Mies sanoo olevansa 
kiireinen, näen kyllä sen ihan 
hyvin muutenkin. Mitä kiirei-
sempi hän on, sitä lähemmäksi 
astun, aivan hänen työpöytään-
sä hipoen. Sanon vain nopeas-
ti, että minulla on kaksi asiaa 
esityslistalla. Hän ottaa yhte-
ystietoni ja lupaa soittaa. Seu-
raavana aamun tasan klo 9.00 
saan vastauksen: Kunta maksaa 
sen minkä jaksaa. Hyvä niin, 
se riittää!

Ajatukset lentävät 
kauemmaksi
Mieleeni muistuu Israelin mat-
koiltani Safedin taiteilijakau-

punki. Se sijaitsee Pohjois-Ga-
lileassa ja on yksi juutalaisuu-
den neljästä pyhästä kaupun-
gista Jerusalemin, Tiberiaan 
ja Hebronin ohella. Safed si-
jaitsee 900 metrin korkeudessa 
ja sieltä on kuulemma laajat 
näköalat moneen suuntaan. Pa-
lestiinan presidentti Mahmud 
Abbas on syntynyt Safedissa. 
Hän on todennut: ”Olen käynyt 
siellä kerran. Haluan nähdä Sa-
fedin. Minun on oikeus nähdä 
se, mutta ei elää siellä.” En ole 
koskaan päässyt käymään Sa-
fedissa asti, se on vain jäänyt 
haaveeksi, mutta sen tuikkivia 
valoja olen pimeässä Tiberiak-
sen suunnasta saanut ihastellen 
katsella. Totta on: ”Ettei voi yl-
häällä vuorella oleva kaupunki 
olla kätkössä.” 

Lennän takaisin 
Suomeen
Lokakuussa saimme tietää ja 
kuulla seuraavan uutisen. No-
bel – palkinnosta tulee osal-
liseksi suomalainen taloustie-
teen tohtori Bengt Holmström. 
Aamulehden kolumnisti Kirsi 
Turkki kirjoitti näin: ”Nobel 
–palkinto tulee suomalaisel-
le taloustieteen professorille 
oikealla hetkellä. Talousvai-
keuksissa kylpevää Suomea 
huomionosoitus piristää nyt 
erinomaisesti. Suomessa on 
Nobeleita saatu aikaisemmin-
kin vaikeina hetkinä.” 

Bengt Holmstömistä on sa-
nottu: Hänellä on innovatiivi-
nen kyky nähdä asioita.

Hän kuuntelee avoimella 
mielellä kaikkien näkemyksiä. 
Tulokset ovat pohjimmiltaan 
yksinkertaisia ja käytännön lä-
heisiä. Oppiminen on luovuut-
ta ja käytännön läheisyyttä, ei 
vain numeroita. Hän on erittäin 
fiksu, miellyttävä ja avoin. 

Mitä sitten teki Bengt 
Holmström saatuaan tietää täs-
tä palkinnosta? ”Ensin pitää 
soittaa äidille!”

Nobelistin äiti Inez Holm-

ström (91) kuvailee poikaan-
sa äärettömän rehelliseksi ja 
hyvin terävää ”hölmöläisen 
huumoria” viljeleväksi. Bengt 
on aina ollut hyvin kiltti eikä 
ole järjestänyt mitään ikäviä 
sokkeja. Nyt hän järjesti sok-
kia koko elämän edestä, kun 
meni ja voitti Nobelin, Inez 
päivittelee. Hän puhui palkin-
non tullessa julki luovuudesta, 
itsenäisestä ajattelusta ja lupasi 
palkintorahoilla rahoittaa myös 
äitinsä hoitokustannuksia. Pal-
kinto on siis mennyt täysin 
oikeaan osoitteeseen! Tätä 
Suomi nyt tarvitsee, jos mitä. 
Hän on hyvä johtotähti kaikille 
meille.

Arjen yläpuolelta 
kotimaisemiin
Tapanani on ollut 19 vuoden 
ajan kylvää syntymäkotini pel-
toon auringonkukan siemeniä. 
Ensimmäisistä kukkasistani 
sainkin upeat kukkavihot van-
hempieni arkuille elokuussa 
1997. Tänä vuonna kukkien 
varret nousivat lähes neljän 
metrin korkeuteen ja katselivat 
ympäröivää maailmaa hieman 
arjen yläpuolelta. Niitäkään ei 
voinut olla huomaamatta. Ne 
kukkivat kaikille tiellä kulke-
ville ystävällisesti ja tasapuoli-
sesti. Kuulin jonkun tiellä liik-
kuneen ihmetelleenkin toiselle: 
”Katso nyt miten nuo aurin-
gonkukat ovat voineet kasvaa 
noin pitkiksi?” Niin miten? Ne 
ovat saaneet kasvaa hyvässä 
maassa, täysin omassa rauhas-
sa, saaneet kosteutta, lämpöä 
sekä valoa riittävästi.

Sopivissa olosuhteissa vain 
voi kasvaa ja tuottaa tulosta. 
Olen ihmetellen ja ihaillen seu-
rannut monien vastuutakanta-
vien jaksamista ja pitkäjäntei-
syyttä. Ypäjällä toimii ahkera 
ja innostunut Työttömien yh-
distyksen vapaaehtoisten työ-
tiimi, joka syys- ja kevätkaute-
na tekee maittavaa kotiruokaa 

50–60 henkilölle neljän euron 
hinnalla joka viikko. Se on iso 
juttu! Tiimi pitää yhtä, se kou-
luttautuu, päivittää tietojaan 
sekä taitojaan jatkuvasti, huu-
moriakin löytyy tarvittaessa. 
Tämä keskiviikkoruokailu on 
sosiaalinen tapahtuma monelle 
ihmiselle ja runsas jouluateria 
on sitten piste syyskauden ja 
vuoden päätteeksi. Yhteys tois-
ten kanssa on parasta lääkettä! 
Olen tosi kiitollinen tästä us-
kollisesta palveluväestäni. Mi-
tä sitten, jos heitä ei olisi? 

Näin on! Ypäjän vuorimaas-
tostakin loistaa valot moneen 
lähtöön. Paljon muutakin hy-
vää tapahtuu. Tallin yllä loistaa 
valo. Sen säteet kulkee useim-
miten maata pitkin. Hyvyys 
koskettaa ja tulee näkyviin 
ihan itsestään, sille ei vaan voi 
yhtään mitään. Nobel – palkin-
non saaja sanoi: ”Se ei muuta 
minua mitenkään!” Hän katsoo 
suoraan ja sanoo mitä ajattelee. 

”Ei voi ylhäällä oleva kau-
punki olla kätkössä: eikä lamp-
pua sytytetä ja panna vakan al-
le, vaan lampunjalkaan, ja niin 
se loistaa kaikille huoneessa 
oleville! Niin loistakoon tei-
dän valonne ihmisten edessä, 
että he näkisivät teidän hyvät 
tekonne ja ylistäisivät teidän 
Isäänne, joka on taivaissa.” 
Mt.15:14-16.

Kirkkain jouluvalo loistaa 
kuitenkin meille Beetlehemin 
yössä. Se näyttää meille tietä 
oikeaan suuntaan. Maa ja tai-
vas kohtaavat. Tiedämme kyllä 
mihin se johtaa. Seurataan sitä 
tähteä! Ollaan hyviä toisillem-
me!

Joulun tuomaa iloa, rau-
haa ja armollista Suomen 100 
-vuotista juhlavuotta 2017! 
Värit ovat vapauden!

Terhi Hakala-Vappula 
diakonissa

Tallista tulee valoa Tiistaina 13.12. 
Lucian päivän kulkue 
Tolmin laavulle
Yhteislähtö srk -kodin pihasta 
klo 14.00. Omat eväät, 
lamppu tai lyhty mukaan. 
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Ypäjän kunnan ja Ypäjän seura-
kunnan nuorisokoplat ovat hä-
röilleet kaikille Ypiksen nuorille 
yhteisen jouluhappeningin per-
jantaina 9.12.2016. Tapahtuma 
starttaa Seukkikselta Kruuvin 
konsertilla klo 19 ja jatkuu sen 
jälkeen Haavissa pikkupurtavan 
ja hauskojen joulukisailujen mer-
keissä. Kolmen nuoren miehen 
Kruuvi saapuu iloksemme Kan-
gasalalta ja bändin poljento kum-
puaa melodisesta punkhenkisestä 
rokista. Kruuvin biisit vievät kuu-
lijansa etsimisen ja löytämisen 
alkulähteille. Luvassa on reipasta 
gospelrokkia, huikeita palkinto-
ja ja mahtava pikkujoulufiilis! 
Be there!

Ypäjän nuorten X:mas Party tulee!

Yhteisvastuuvaroin 
apua syrjäytymisvaarassa 
oleville nuorille

Suomalaiset lahjoittivat Yh-
teisvastuukeräykselle tänä 
vuonna 3 458 278,70 euroa.

– Uskon, että näillä va-
roilla rahoitettavalla ehkäi-
sevällä työllä tullaan saa-
maan aikaiseksi yksistään 
Suomessa useiden miljoo-
nien eurojen säästöjä kor-
jaavassa lastensuojelu-
työssä. Ja mikä tärkeintä; 
vältytään suurelta määräl-
tä inhimillistä kärsimystä, 
Yhteisvastuun keräysjohtaja 
Tapio Pajunen sanoo.

Suomessa yhteisvastuu-
varoin ehkäistään nuorten 
syrjäytymistä sekä tuetaan 
heidän elämänhallintataito-
jensa kehittymistä ja osalli-
suutta partiotoiminnan avul-
la. Ugandassa Yhteisvastuu 
tukee nuorten ammattikou-
lutusta ja toimeentuloa.
Omalle lippukunnallemme 
Ypäjän Eränkävijöille kerä-
ystuotto oli 191 €.
Lue lisää: yhteisvastuu.fi

Vesa Parikka

Ypäjän seurakunta järjes-
ti jo toisena peräkkäisenä 
vuonna kaikille Ypäjän 
kymmenvuotiaille oman 
synttärijuhlan. Tällä kertaa 
juhlapaikkana toimi Seu-
rakuntakoti. Tapahtuman 
aluksi leikittiin yhdessä ja 
jakaannuttiin ryhmiin haus-
kan eläinleikin avulla. Sit-

ten kisailtiin, mon-
tako jalkaa ja kättä 
tai vaikkapa päätä 
oli lattiassa ohjeiden 
mukaisesti. Ryhmät 
kiersivät myös toi-
mintapisteitä, joita 
seurakunnan iso-
sena toimivat nuo-
ret olivat laatineet 
ympäri seurakunta-
kotia.  Jäätelöbaari 
aukesi tapahtuman 
puolessa välissä ja 
jokainen juhlija sai 
rakentaa mieleisen-
sä ja näköisensä 
herkkuannoksen. 
Joillakin oli vaike-
uksia löytää enää 
jäätelöä kaiken kar-
kin, kermavaahdon 
ja suklaakastikkeen 
alta. Taikuri Markus 
Niemi yllätti nuoret 
juhlijat hauskoil-

la ja mukaansatempaavilla 
tempuillaan. Puolentunnin 
shown jälkeen tämä Forssa-
lainen taikajimi puhalteli ja 
väänteli ilmapalloista mitä 
hauskimpia hahmoja. Lo-
puksi jokainen synttärisan-
kari sai vielä kotiinviemi-
seksi ikioman lahjan, jonka 
sai avata vasta kotona. 

Täyskymppisynttäreillä 
taikuri yllätti juhlaväen

Keskikesällä 1940 syntyi Kai-
sa Anneli, jota alusta asti An-
neliksi kutsuttiin, tyttäreksi 
ja pikkusisareksi Harjun per-
heen maatilalle Sallaan. Uu-
no-Mikaelin ja Tyynin tilalla 
oli perusviljelyn lisäksi myös 
poroja, Lapin rajoilla kun 
oltiin. Sotavuodet värittivät 
Annelin elämän alkuvuosia, 
evakkomatkat veivät perhettä 
Ouluun ja Pohjanmaalle.

Sallan kotiin palattiin so-
dan loputtua ja elämää ra-
kennettiin uudelleen. Perhe 
kasvoi vielä pikkusisaruksilla, 
joten Annelista tuli vuosien 
varrella isosiskokin. Ajan ta-
van mukaan isommat lapset 
hoitivat pienempiä, ja ehkä 
noina vuosina syntyi Annelin 
haave opiskella lastenhoita-
jaksi. Toive jäi kuitenkin to-
teutumatta, sillä Sallan Hauta-
järvellä käytyjen koulujen jäl-
keen Anneli suuntasi Toijalan 
Karjanhoitokouluun vuonna 
1956.

Vastavalmistunut karjan-
tarkkailija sai ensimmäisen 
työpaikkansa paikallisen 
meijerin assistenttina Ypäjäl-
lä 50-luvun lopussa. Työ- ja 
vapaa-ajan rientojen myötä 
löytyi paikkakunnalta avio-
miesainesta oleva Hannu, 
jonka kanssa Anneli kihlau-
tui vuonna 1963. Pääsiäisenä 
1964 Annelista tuli aviolii-
ton myötä Löfstedt ja nuo-
ren parin elämä jatkui Han-
nun vanhempien omistamalla 
maatilalla. Vuoteen 1965 asti 
Anneli oli tytär, sisar ja vaimo 
- keväällä 1965 hänestä tuli 
myös äiti esikoispoika Jar-
mon syntyessä. Nuoren parin 
ostaessa itselleen Päivärinnan 
maatilan tuli Annelista myös 
emäntä. Talossa pääluku kas-
voi vielä keväällä 1970 kuo-
pus-Timon syntyessä.

Maatila, sen kehittäminen 
ja erityisesti karjanhoito oli-
vat Annelin sydäntä lähellä. 
Tilaa rakennettiin nuoren pa-
rin toimesta alusta asti mää-
rätietoisesti. Anneli jäi mei-
jerin töistä pois voidakseen 

entistä paremmin vastata ti-
lan karjanhoidosta, puoliso 
Hannu jatkoi metsurin töitä 
tilan ulkopuolella 1980-lu-
vulle asti. Maatilalla karjan 
lukua kasvatettiin ja maidon-
tuotantoa kehitettiin Annelin 
rautaisella ammattitaidolla. 
Tilalle rakennettiin 80-luvul-
la ajan mittapuun mukainen 
uusi navetta, joka oli käytössä 
aina 2000-luvun alkuun as-
ti. Annelin osaaminen näkyi 
tilan maidontuotannossa ja 
karjan tuotoksessa - osaami-
nen arvostettiin pyytämällä 
hänet mukaan erilaisiin mei-
jerin luottamustoimiin. Anne-
li Löfstedt toimi viimeiseksi 
1990-luvun lopulla Maito-Au-
ran hallituksessa puolustaen 
tuossa paikassa kerrotun mu-
kaan tiukasti pienimuotoisem-
paa karjataloutta maatalouden 
tuottavuusmurroksessa.

Vastuunkanto oman am-
mattialan ja yleisistä asioista 
oli lähellä Annelin sydäntä. 
Kunnalliset luottamustoimet 
Ypäjällä saivat Lapin tyttä-
restä jo 1970-luvulla ahkeran, 
suorapuheisen sekä rehellisen 
vastuunkantajan. Anneli vai-
kutti pitkään Keskusta-puo-
lueen jäsenenä kuntatasolla. 
Hänen suora puhetyylinsä 
ja pelkäämättömyys isojen-
kin haasteiden edessä sai ar-
vostusta yli puoluerajojen. 
Kuntatason luottamustoimet 
kulminoituivat kunnanhalli-
tuksen jäsenyyteen, jossa hän 
kuulemma ”ei pelännyt niitä 
miehiä, Anneli uskalsi pu-
hua kaikille ja pitää päänsä”. 
Kunnanhallituksen jäsenyys 
oli Annelin viimeisin varsi-
nainen luottamustoimi ennen 
hänen jättäytymistä pois päi-
vän politiikasta. Lapsuuden 
kovat vuodet ja toimeen tart-
tumista edellyttävät elämän-
vaiheet toivat rohkeutta mutta 
ennen kaikkea sydäntä: An-
neli tunnettiin politiikankin 
parissa kaikista huolehtivana 
ja kuuntelevana tahona.

Maatilan kehittämisen, 
meijerin ja kunnallisten luot-

tamustoimien lisäksi Annelil-
la oli paloa ja halua osallis-
tua Maa- ja kotitalousnaisten 
toimintaan. Paikallisessa yh-
distyksessä hän oli pitkään 
hallituksessa kantaen osaltaan 
vastuuta paitsi toiminnasta, 
niin myös hallinnosta. Luot-
tamustoimien lisäksi sydäntä 
lähellä olivat käsityöt ja lei-
vonta - ei ollut juhlia, joissa 
ei kakkua olisi ollut. Kam-
panisut, Lapin perinteiset lei-
vonnaiset, olivat Annelin eri-
koisuus. Käsitöistä lukuisat 
ihmiset saivat osansa villa-
sukkien muodossa. Liikunnal-
lisiakin harrastuksia hänellä 
oli, kaiken toimen ohella pa-
nostus omasta kunnosta huo-
lenpitoon oli arjessa mukana 
niin erilaisten jumppien kuin 
kesäisten pyöräilyiden myötä. 
Paikallisen tutun joukon ke-
säkeskiviikkojen lentopallot 
kuuluivat viimeiseen kesään 
asti aktiviteetteihin.

Kiireisten 1980- ja 90- lu-
kujen kohokohtia olivat per-
hejuhlat. Perheen poikien rip-
pi- ja valmistujaisjuhlat sekä 
lasten aikuistuminen johtivat 
tärkeään kesäpäivään 1994, 
jolloin Annelista tuli anoppi 
vanhemman pojan avioituessa 
Maijansa kanssa. Isoja asioita 
kaikki, mutta suurin lienee ol-
lut vuonna 1995, kun ensim-
mäinen lapsenlapsi Markus 
syntyi: Annelista tuli mam-
ma. Isovanhemmuuteen tuli 
surullisia sävyjä muutaman 
vuoden päästä, mutta vuon-
na 2000 syntynyt pojantytär 
Oona oli odotettu ja riemuittu 
- kahden pojan äiti sai lähisu-
kuun tytön. Lähes 100 kilo-
metrin etäisyydestä huolimat-
ta Annelin kosketus esikoisen 
perheeseen oli loppuun asti 
tiivis ja lämmin. Lähempänä 
asuvan kuopuksen avioliitto 
talvella 2003 sekä Timon po-
jan Artun syntymä keväällä 
2004 toi lisää vilskettä Anne-
lin ja Hannun elämään. Timon 
perheeseen syntyi vielä kaksi 
lasta, vuonna -06 perhe kas-
voi Auralla ja vielä -08 Aarol-

la, koko kolmikko oli aina ter-
vetullut Anneli-mamman luo.

Anneli Löfstedtin elämän 
viimeistä vuosikymmentä 
varjosti vakava sairaus, johon 
hän suhtautui itselleen tyypil-
lisen suoraan, mutta suuren-
telematta. Kertaakaan Anneli 
ei antanut periksi, ja lähes-
tulkoon viimeisiin viikkoihin 
asti hän pystyi jatkamaan 
elämää kotona. Vuosien var-
rella koetuista rankoistakin 
hoidoista huolimatta Anneli 
jatkoi elämäänsä kutakuinkin 
entiseen tapaan, joskus ilmei-
sesti pelkän sisun voimalla. 
Niihin vuosiin mahtui vuosia, 
jolloin molempien poikien 
perheet saivat nauttia äidin, 
anopin ja mamman huolen-
pidosta. Huolenpito näkyi pi-
nona villasukkia, perunasop-
pakattiloiden ilmestymisenä 
mamman mukana molempiin 
perheisiin. Lukuisat kerrat 
lämpimäiset suoraan uunista 
saapuivat ovelle asti. Kai-
kista kieltelyistä huolimatta 
mamman halu huolehtia kes-
ki-ikäistyneiden poikien ja 
miniöiden perheiden hyvin-
voinnista konkretisoitui ruo-
kahuoltona. 

Lastenlapset oppivat tun-
temaan Anneli-mamman ra-
kastavana, mutta rajat asetta-
vana isovanhempana. Tulipa 
muutama suukin pestyä saip-
pualla, eikä varmasti aiheetta! 
Anneli rakasti jokaista lasta 
ollen kaikista yhtä onnelli-
nen ja ylpeä. Sairauden myö-
tä hänen suuri huolensa oli, 
miten pitkään saa lastenlasten 
kasvua ja kehitystä seurata. 
Vanhimpien lastenlasten rip-
pijuhlat ja Markuksen yliop-
pilasjuhlat olivatkin hänelle 
isoja tapahtumia.

Annelia, vaimoa, äitiä, 
mammaa ja sisarta, anoppia, 
jäivät rakkaudella kaipaa-
maan omaisten lisäksi ystävät 
ja tuttavat vuosien ja vuosi-
kymmenten takaa.

Terhi Löfstedt
pojan vaimo

Sallasta Ypäjälle ja tyttärestä mammaksi
– Kaisa Anneli Löfstedt 1940–2016

Taikuri Markus Niemi 
kymppisynttäreillä. 
Kuvan otti Minna Ratas
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Wäärin käsityksiä

Joulunvietto alkoi jo marras-
kuussa kun Perälän Artturi 
rytkäisi pihaan Volkkarillaan. 
Istui piahtokammarin venku-
raiselle rahille ja sytytti pil-
liklubin. Puheltiin ilmoista. 
Vettä oli lorottanut päivätol-
kulla. Aamulla oli tosin pak-
kasta niin, ettei Volsu mei-
nannut käynnistyä. 

Artturi tumppasi Klubin 
kämmenkuppiinsa, veti pit-
kän valkoisen veren tahraa-
man perperin päällensä, syl-
käisi kämmeniinsä ja sanoi, 
että eiköhän aloiteta siantap-
popuuhat. Hän kaivoi Volk-
karin etuluukusta Tyynen 
esiliinaan käärityn Parbellu-
min, sihtasi piippuun, latasi, 
varmisti ja käveli tappajan 
ilmein sikolättiin 

Sika kiljui. Vaistosi var-
maan kuoleman lähestyvän. 
Artturi rauhoitteli. No no 
Rasmus. Pian pääset sikojen 
taivaaseen. Artturi possautti 
sikaa suoraan otsalohkoon. 
Rasmus vinkui tuskissaan, 
yritti vielä jaloilleen, mutta 
se oli myöhäistä. Se oli laaki 
ja vainaa kun Artturi painoi. 

Teurastus alkoi. Sika kal-
tattiin kiehuvalla vedellä, jo-
ka irroitti karvoituksen. Li-
hat, kuten kyljykset, paistit 
ja potka irroitettiin. Potkasta 

saatiin makuisaa occo buc-
coa. Suolet puhdistettiin ja 
niistä mamma valmisti kie-
len vievää uunimakkaraa, vä-
hän vielä sianpaska-aromille 
maistuvaa. Maksa, munuai-
set, sydän ja kielikin maistui-
vat oikein laitettuna herkulle. 
Kinkun lisäksi lähes kaikki 
syötävä irroitettiin. Porsaan 
korvista saatiin koirille herk-
kua. Jopa sian rakostakin teh-
tiin lampunvarjostin. 

Käytännöllisesti katsoen 
siasta ei jäänyt kuin saavil-
linen paskaa ja sekin jonne-
kin käytettiin. Jos ei muualle 
niin keväällä kasvimaahan. 
Isompaan nälkään oli hyvä 
napata konttoorista mamman 
valmistamia sian sisäelimiä 
palanpainikkeeksi. 

Leivinuunissa paistuivat 
räätikkäloorat, porkkanaloo-
rat ja perunaloorat. Niin tuok-
su täytti kyäkin ja pisti sierai-
met töttörölleen.

Jouluaattona käsky kävi 
syömään. Kun viljava sian-
kinkku, laatikot, rosollit, sil-
lit, livekalat oli namusteltu 
oli aika siirtyä valmistautu-
maan pukin tuloon. Siirrym-
me ähkyvatsojemme viereen 
lattialle. Olimme valmiina 
katselemaan ja kuuntelemaan 
kun Taata luki joulusaarnaa 

parta täristen pienessä glögis-
sä hänkin. Emme jaksaneet 
kuunnella. Pukin odotus oli 
rankkaa puuhaa. 

Oliko pukki eksynyt. 
Pihalta kuului auton ää-

ni. Joko nyt? Ei, se meni 
naapuritaloon. Lihava pu-
napukuinen pukki ja tonttu 
perässä. Astuvat naapurin 
ovelle jalka vipattaen. Pukki 
ryyppää pukkijuomaa. Hor-
juu. Ovi avataan. Tulevat 
pikapikaa ulos. Väärä talo. 
Pukki ja tonttu kekkuroivat 
takaisin autoon. Pukki kul-
jettajan paikalle. Pakki pääl-
le ronks, ronks. Ykkönen ja 
eteen. Kaasua ja pam. Siinä 
kaatui naapurin portti. Katse-
limme ikkunasta ja olemme 
ihmeissämme. Mikä oli tuo 
auto? Se oli Volkkari. Meidän 
punainen Volkkari.

Isä lähti jo päivännäöllä. 
Sanoi menevänsä kylille ap-
teekkiin hakemaan Hota-pul-
veria migreeniin. Ei palannut. 
Ei edes jouluna kotona. 

Volkkari kiisi mutkitellen 
poispäin. Sen perässä vilk-
kuivat punaiset valot. Ei 
jouluvalot vaan poliisiauton 
hälytysvalot. Ajoivat takaa 
Volkkaria ja isää. Naapuri kai 
ilmoitti. Sinne menivät lahjat.

Keijo Wääri

Joulunpunainen Volkkari

Ypäjällä jo perinteeksi muo-
dostunutta kuutamoiltaa 
vietettiin jälleen 16.11. koti-
seutumuseolla. Kuutamoilta 
on Ypäjän kunnan, seura-
kunnan, Lounais-Hämeen 
Uranuksen ja Kulttuuri Puo-
mi ry:n yhdessä järjestämä 
koko perheen ulkoilutapah-
tuma.

KUUTAMOILTA 

Kaikki lapset ja lapsenmie-
liset saivat suunnistaa tas-
kulampun valossa heijas-
tinsuunnistusradalla. Nuo-
tiohartaus johdatteli ihmi-
set musiikin ja valotaiteen 
maailmaan, sekä makkara ja 
kuuma mehu lämmitti sisäl-
täpäin koleassa illassa.
Superkuukin se taivaalla 
möllötteli, mutta koska ilma 
ei ihan ollut kuin morsian ja 
ilman kosteus oli niin suuri, 
ei Uranuksen kaukoputkia 

voinut ottaa esille. Sateises-
ta säästä huolimatta väkeä 
saapui paikalle sankoin jou-
koin.
Ensi vuonna taas nähdään 
näissä merkeissä ja toivotta-
vasti paremmalla säällä!

Kuvat: Timo Ilomäki

Paikallaolijoita kiittäen  
Silja Haavisto,  

nuorisotoimi

syysretkelllä teimme do-
nitsin jolla ylitettiin vesistö 
Pietarinmäessä. Syysret-
kelle pressun saimme lah-
joituksena Jukka, Tuula 
ja Emma Aaltoselta joilta 
myös saimme ateria-ainek-
sia lahjoituksena. Iso kiitos! 
Partiolaiset kokosivat risu-
ja joista tehtiin rinkula ja 

se asetettiin pressun päälle. 
Pressu pingotettiin köyden 
avulla risujen ympärille ja 
eikun vesille. Vesistön ylitys 
sujui mallikkaasti!
Partiolla oli pikkujoulut 
21.11 jossa joulupukkikin 
vieraili ja Katja Karisukki 
kävi laulattamassa partiolai-
silla joululauluja. 

Partiotoimintaan ei ole kos-
kaan liian vanha. Jos on 
joku kiinnostunut vapaaeh-
toistoiminnasta, niin vetäjiä 
tarvitaan! Partio on avoin 
kaikille :)

Mika Lustila ja  
Kati Suomalainen  
Ypäjän Eränkävijät

Muutama kuva partion toiminnasta; 
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Kulunut vuosi 2016 on mer-
kinnyt Ypäjän kunnalle 140 
– vuotistaipaleen täyttymistä.

Suomalainen kunnallinen 
itsehallinto vietti jo kevät-
talvella 2015 itsenäisyytensä 
150 – vuotistapahtumaa juh-
lavassa tilaisuudessa Helsin-
gin Säätytalolla. Ypäjä kunta-
na, kunta vuodesta 1876, on 
voinut turvata asukkailleen 
peruspalvelut ja lähipalvelut 
hyvin toteutettuna.  Kahden 
maakunnan rajalla sijaitseva 
Ypäjä on harjoittanut pitkään 
yhteistyötä niin Varsinais-
Suomen kolmen kunnan/kau-
pungin kuin Forssan seudun 
kuntienkin kesken. Yhteistyö 
on sujunut hyvällä tavalla 
ja toimintoihin on voitu olla 
tyytyväisiä.

Suomalaista yhteiskuntaa 
ollaan kuitenkin voimakkaas-
ti muuttamassa ja sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelujär-
jestelmiä suunnitellaan maa-
kuntavetoisiksi vuoden 2019 
alusta. Mitä vaikutuksia tällä 
muutoksella on kuntalaisten 
arkielämään ja toimintoihin? 
Lähtökohtaisesti on syytä 

saada varmuus siitä, että vält-
tämättömimmät sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palvelut voidaan 
saada pidettyä lähellä kuntaa ja 
kuntalaista olevina palveluina. 
Reformi on kuitenkin käymis-
tilassa ja tällä hetkellä kesken-
eräinen.

Ypäjän kunta asetti valtuus-
topäätöksellä vuoden 2015 jou-
lukuussa visionsa Ypäjä 2020 ja 
linjasi yksimielisen näkemyk-
sensä, että kuntamme keskiössä 
on hevonen eri toimintamuo-
toineen ja Loimijokilaakson 
kulttuurimaisemassa sijaitseva 
kuntamme pyrkii turvaamaan 
lähipalveluja asukkailleen, on 
kansainvälinen ja yrittäjyyttä 
arvostava kunta. Näiden pää-
määrien puolesta teemme edel-
leenkin työtä. Kansainvälisyyttä 
ilmenee eritoten kuntamme ja 
ystävyyskaupungin, unkarilai-
sen Babolnan -hevoskaupungin 
kesken.

Vuosi 2017 
Alkava uusi vuosi tuo muu-
toksia paitsi kuntamme henki-
löstöhallintoon, myös luotta-
mushenkilöstöön. Perinteiset 

neljän vuoden välein toistuvat 
kuntavaalit siirtyivät valtioval-
lan päätöksellä vuoden 2016 
lokakuulta vuoden 2017 huh-
tikuulle. Toisin sanoen kuntien 
luottamuselimet saivat viiden 
kuukauden pituisen jatkon tou-
kokuun loppuun 2017. Uusi 
valtuusto kunnassamme astuu 
tehtäviinsä kesäkuun alussa, 
kunnanhallitus valitaan var-
mastikin kesäkuussa, samoin 
lautakunnat. Toivoa tietenkin 
sopii, että kiinnostusta ja tahtoa 
yhteisten asioiden hoitamiseksi 
riittää yli puoluerajojen.

Samana hetkenä kun vanha 
valtuusto päättää työnsä touko-
kuussa 2017, päättää virkauran-
sa myöskin eläkkeelle siirtyvä 
virkamiesjohto. Voidaan todeta, 
että muutos pienessä kunnassa 
tuntuu isolta, mutta kaikella toi-
minnalla on ajallinen kestonsa. 
Kuusivuotinen virkaura Ypäjän 
kunnanjohtajana on toukokuun 
lopussa ohi ja samalla 30-vuo-
tinen ura kunnanjohtajana pää-
töksessä.  Tuoreet voimat otta-
vat vetovastuun.

Vuosikymmenten varrelta on 
kertynyt monia mukavia muis-

toja ja edessä oleva uusi vaihe 
mahdollistaa aiemmin toteutta-
matta jääneet suunnitelmat.

Maamme itsenäisyys on ensi 
vuonna 100-vuotias ja samana 
vuonna ypäjäläisittäin suomihe-
vonen vielä kymmenen vuotta 
vanhempi. Tätä tapahtumaket-
jua juhlistetaan toukokuulla 
2017. Lapsia ja nuoria ajatellen 
Kanta-Hämeessä toimitaan tee-
man ”Lasten ja nuorten Häme” 
ympärillä. Se tulee näkymään 
myös kuntamme toiminnoissa. 
Hyvä niin, sillä nuorissa on tu-
levaisuus.

Tätä kirjoitettaessa eletään 
pimeän marraskuun syysmyö-
häisiä hetkiä. Joulun aika on 
käsillä. Joulu tuokoon tulles-
saan valoa ja valkeutta vuoden 
pimeimpiin hetkiin. 

Omalta osaltani toivotan 
Ypäjäläinen-lehden lukija-
kunnalle Rauhallista ja Valoi-
saa Joulunaikaa ja Menestystä 
myös kotikunnallemme tasaval-
tamme 100-vuotisjuhlavuotena. 

Vesa Ketola
kunnanjohtaja

Kuva Mimmi Nurminen

Mietteitä Jouluna 2016 

Nurkkakuntalainen

Joulua odotellessa, 
valoa kohti
Tätä kirjoittaessani olen val-
mistautumassa lomamatkalle 
etelän aurinkoon. Onhan ne 
asiat elämän varrella muuttu-
neet, kun olen ensimmäisen 
kerran ollut ruotsinlaivallakin 
vasta yli kaksikymppisenä. Lo-
mamatkat ovat jääneet vähiin 
aikuisiälläkin, mutta nyt tuntuu 
pieni lepo olevan paikallaan 
meilläkin.

Sote- ja muut uudistukset 
etenevät, maailma muuttuu 
kaikin puolin ympärillämme ja 
tulevaisuuteen pitää varautua 
valppaana avoimin mielin. Me 
luottamushenkilötkään emme 
ole heränneet siihen mitä on 
tulossa.

Valtuusto hyväksyi keskus-
teluitta tulevan veroprosentin, 
mikä jäänee viimeiseksi tässä 
muodossa. Valtio määrittelee 
näillä näkymin rahantarpeem-
me jatkossa. Lisälaskua kun-
nalle tulee sairaanhoitopiirin 
laskutuksesta koskien sairaan-
hoitopiirin ulkopuolisten sai-
raaloiden käyttöä. Ypäjä käyt-
tää vain pienellä osuudella 
Hämenlinnan sairaalaa, mutta 
sitä vastoin enemmän Turkua, 
Loimaata ja muita sairaaloita. 
Sairaanhoitopiiri erotti ulko-
puolisten sairaaloiden käytön 
kustannukset muusta budje-
tista ja vieraskäyttö maksate-
taan niillä, jotka olivat eni-
ten kustannuksia aiheuttaneet. 
Siksi meidän kustannuksemme 
nousevat 500 000 eurolla. Jos 
sairaala olisi pitänyt kustan-
nukset yhteisessä perinteisessä 
potissa, laskua budjettivajauk-
sesta olisi tullut murto-osa. Jo-
ka tapauksessa palvelut ovat 
toimineet ja sairaita on hoidet-
tu. Nyt sitten väännetään siitä 
millaiset palvelut on tulevai-
suudessa seudulla, kunnissa ja 
maakunnassakin.

Valtuustossa kunnan mai-
nospaitojen osto ja kunnan 
pikkujoulujuhla keskustelutti 
kiivaasti, mutta miljoonaluo-
kan asioista vallitsi konsensus. 
Kun perinteinen paikallislehti 
riepotteli kokouksen antia totu-
tulla tavallaan, seuraava päivä 
olikin sitten taas kerran pilalla. 
Valtuutetut kokivat yhtymä-
johtaja Juha Heinon esitelmän 
sotesta antoisaksi ja sen sisältö 
olisi ollut normaaliuutisoin-
nin arvoista. Nyt sitten taas 
mielenkiinnolla verrataan Loi-
maan lehden uutisointia.

Vuosi on lyhyt ja taas on ai-
ka valmistautua jouluun. Olen 
itse aina innostunut joulusta. 
Joskus enemmän kuin oma jäl-
kipolvi. Malinin Mikon kanssa 
vähän kilpaillaan kummalla on 
enemmän tuiketta pihapiiris-
sä. Täytyy sanoa, että ainakin 
alkuunlähdössä olen jäänyt jo 
häviölle. Mutta kohta tällä kul-
malla on oma maamerkki, jon-
ka hämeenlinnalaisetkin ovat 
aikaisemmin noteeranneet. 
Mikko saa vaan jatkaa lippu-
tankoaan, jos meinaa pärjätä.

Toivon, että näkisimme 
ympärillämme asiat myöntei-
sessä valossa. Perusasiat ovat 
kunnossa ja meidän kunnas-
samme on sittenkin hyvä olla. 
Kuntien välisessä muuttoliik-
keessä Kanta-Hämeessä Ypäjä 
oli ainoa kunta, johon muutti 
enemmän kuin lähti. Muissa-
kin vertailuissa Ypäjä on ollut 
kärkisijoilla. Miksi niin hel-
polla lyttäämme kaiken posi-
tiivisen vain nostaaksemme 
omaa kyseenalaista erinomai-
suuttamme olemalla kaikissa 
asioissa negatiivisia?

Hyvää ja rauhallista joulua 
Ypäjäläisen lukijoille!

Markku Leppälahti

Lasten oikeuksien päivä
Lasten oikeuksien päivää vietettiin 
Heporannan päiväkodilla perjan-
taina 18.11. Päiväkodin ylätalon 
ruokasaliin kokoontui koko päivä-
kodin ja esiopetuksen väki.  Kes-
kustelimme lasten oikeuksista sekä 
siitä, että kaikkia lapsia maailmassa 
tulee jokaisen aikuisen kohdella 
arvokkaasti ja hyvin. 

Aikuisten pitää suojella kaikkia 
lapsia riippumatta missä maassa 
lapsi asuu tai miltä lapsi näyttää. 
Juhlan keskelle saimme arvovaltai-
sen vieraan, kun kunnanjohtaja Ve-
sa Ketola kunnioitti lapsia saapu-
malla päiväkotiin keskustelemaan 
lasten kanssa. Saimme tietää, että 
kunnanjohtajan lempiväri on ol-
lut lapsena keltainen ja lempileik-
ki on ollut kyykkyhyppely. Poikia 
kiinnosti millaisia työkaluja kun-
nanjohtaja työssään käyttää.  Kun-
nanjohtajan työkaluja ovat läppäri, 
kynä ja kännykkä. Sekin paljastui, 
että joulupukki ja kunnanjohtaja 
ovat yhtä vanhoja ja kunnanjoh-
tajan lempiruokaa on hernekeitto.  
Kunnanjohtaja kertoi lapsille, että 
hän johtaa kunnan hallintoa sekä 
valmistelee kokousten asiakirjoja.  
Kunnanjohtajalla on paljon koko-

140 vuotiaan Ypäjän lapset osallisuuden ja va

uksia ja kiirettä. Kunnanjohtaja ha-
lusi myös kuulla, mitä mieltä lapset 
ovat päiväkodin aikuisista. Lapset 
kertoivat, että ihan kivoja ovat päi-
väkodin aikuisetkin. Kunnanjohta-
jan mukana tulevaisuuden päättäjät 
lähettivät terveisiä seuraavaan ko-
koukseen. Mitä siellä sitten pääte-
täänkin, tulee lapsen etu ottaa lasta 
koskevissa päätöksissä huomioon. 

Ypäjä 140 vuotta
Osallisuus ja vaikuttaminen ovat 
YK: lasten oikeuksien sopimuksen 
mukaan lapsille kuuluvia oikeuk-
sia. Lapselle täytyy antaa mahdol-
lisuus havainnoida ympäröivää yh-
teiskuntaa. Paikallisuudella ja sillä, 
mistä lapsi on kotoisin, on tärkeä 
merkitys millaisen käsityksen lapsi 
muodostaa yhteiskunnasta.  Ypäjän 
esikoululaiset ovat luoneet oman 
mallinsa Ypäjän vaakunasta.  Vaa-
kuna-näyttely on ollut kirjastossa 
marraskuun ajan esillä. Vaakunoissa 
lapset kertovat oman näkemyksen-
sä siitä, miltä Ypäjän kunta heidän 
näkökulmasta näyttää. Uusi esiope-
tussuunnitelma velvoittaa aikuisia 
huolehtimaan siitä, että lapset saa-
vat vaikuttaa asioihin, ilmaista mie-
lipiteensä sekä olla osallisia myös 
yhteiskunnan asioista. Vaakuna-
teema on esikoulunopettajan Tiina 
Turkkilan ja päivähoitaja Sari Oja-
lan mukaan tärkeä osa paikallista 
tuntemusta ja töiden avulla lapset 
ovat saaneet juhlistaa Ypäjän juh-
lavuotta. Tiina ja Sari kuvaavat esi-
koululaisten kanssa tehtyä Vaakuna-
näyttelyä antoisaksi matkaksi, jonka 
aikana lapset ovat hakeneen omiin 
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Suomen satavuotisen itsenäisyy-
den juhlinta käynnistyy uuden-
vuoden aattona 31.12. Päätapah-
tumana on Suomi 100 -avajaiset 
Helsingissä Töölönlahdella ja 
Kansalaistorilla, missä koko päi-
vän kestävä huikea kansanjuhla 
huipentuu bileisiin ja keskiyön 
ilotulitukseen. Ilta on koko Suo-
men: Yle välittää avajaistunnel-
mat kaikkialle maahan. Kaikki 
suomalaiset ja Suomen ystävät on 
kutsuttu historialliseen hetkeen 
aloittamaan Suomen suuri vuosi 
yhdessä.

”Uudenvuoden aatto on tä-
nä vuonna aidosti historiallinen: 
Suomen suuri juhlavuosi alkaa, 
avajaisten pääareenana toimii ta-
savallan sydän pääkaupungissa 
Töölönlahdella ja vain tätä hetkeä 
varten koottu ohjelma on poik-
keuksellinen”, Suomi 100:n pää-
sihteeri Pekka Timonen kertoo.

”Avajaisista käynnistyy suku-
polvemme merkittävin juhlavuo-
si, joka on ainutkertainen jo ensi 
hetkestä lähtien. Suomalaiset ja 
Suomen ystävät ovat innostuneet 
rakentamaan valtaisan ohjelman, 
jossa on mukana jo nyt yli 2 000 
erilaista hanketta. Elämysten vir-
ta käynnistyy niin Suomessa kuin 

maailmallakin”, sanoo pääsihtee-
ri Pekka Timonen.

Suomi juhlii satavuotista it-
senäisyyttä koko vuoden, koko 
Suomessa ja myös maailmalla. 
Tulossa on huikea vuosi tuhan-
sine tekoineen. Helsingin lisäksi 
juhlavuosi otetaan vastaan Suomi 
100 -tunnelmissa useissa muissa 
tilaisuuksissa eri puolilla maata.

Kaikenikäisille juhlijoille
Suomi 100 -juhlavuoden avajai-
set Helsingissä uudistaa uuden-
vuoden vieton paikkaa myöten. 
Uudenvuoden aattoiltaa vietetään 
Töölönlahdella ja Kansalaistorilla 
perinteisen Senaatintorin sijaan. 
Suomi 100, Helsingin kaupunki, 
Yle sekä alueen toimijat järjes-
tävät yhteistyössä koko päivän 
kestävät avajaiset, joiden runsas 
ohjelma tarjoaa iloisia yllätyk-
siä kaiken ikäisille juhlijoille. 
Päivä huipentuu bileisiin Kansa-
laistorilla ja Mannerheimintiellä. 
Kaikkien aikojen katutapahtuman 
vuoksi Mannerheimintie sulje-
taan liikenteeltä Kiasman ja Kan-
sallisoopperan väliltä illan ajaksi 
klo 20 alkaen, jolloin liikenne 
siirretään poikkeusreiteille.

”Suurtapahtumien järjestämi-

sessä jo kymmenien vuosien ajan 
kunnostautunut Helsinki on mu-
kana toteuttamassa Suomi 100 
-juhlavuoden avajaistapahtumaa 
suurella ilolla ja innolla. Odotam-
me paikalle päivän aikana pal-
jon juhlijoita, ja Kansalaistorilta 
Kansallisoopperalle asti levittäy-
tyvä laaja tapahtuma-alue takaa 
sen, että mukaan mahtuvat kaikki 
halukkaat”, kehitysjohtaja Lau-
ra Aalto Helsingin kaupungilta 
kertoo.

Yle välittää avajaispäivän ja 
illan tunnelmat koko Suomeen. 
Radio Suomi ja Yle Vega seuraa-
vat tapahtumia päivällä ja TV1, 
Yle Areena sekä Radio Suomi 
välittävät illan ohjelman Kansa-
laistorilta suorana juhlalähetykse-
nä klo 22–01. Myös YleX ja Yle 
X3M juhlivat sekä radion että 
sosiaalisen median välityksellä. 
Avajaisten taltiointi on nähtävissä 
Yle Areenan Suomi 100 -kana-
valla koko juhlavuoden ajan.

Suomen juhlavuosi vauhtiin 
uudenvuoden aattona Helsingissä

Kyllä Ypäjälläkin osataan heit-
täytyä afrikkalaisten rytmien vie-
täviksi! Ainakin, jos on yhtä hyvä 
bändi soittamassa kuin Kulttuuri 
Puomin Afrikkalaisessa illassa. 
Ypäjäläisille kouluille seuraavana 
päivänä esiintynyt Faso Kan soit-
ti erittäin onnistuneen keikan Ra-
vintola Karrinpuomissa tiistaina 
15. marraskuuta. Yhtyeen esiinty-
minen oli teemaillan huipennus ja 
sai paikalle tulleet liki viisikym-
mentä ihmistä unohtamaan ulko-
na tuivertavan lumipyryn. Paikal-
la oli ilahduttavan paljon lapsia, 
ja väkimäärä kaiken kaikkiaan 
yllätti positiivisesti järjestäjät.

Faso Kania edelsi Seija Saari-
koski-Silvolan valokuvilla maus-
tettu kertomus ”Maskun Mama 
African” matkoista. Seija itse 
kuvaili tuntemuksiaan illan jäl-
keen mahtaviksi. Moni tuttu ja 
tuntematon kyseli vielä esityksen 
jälkeenkin lisää Seijan matkoista 
tai halusi jakaa omia kokemuk-
siaan Afrikasta. Manner yhdistää 
ihmisiä, sen ainutlaatuiset piir-
teet vievät mukanaan. Useimmat 
Afrikassa vierailleet haaveilevat 
palaavansa sinne vielä jonakin 

päivänä takaisin. Seija oli leipo-
nut tapahtumaa varten perinteisiä 
afrikkalaisia banaanimunkkeja. 
Tarjolla oli myös pähkinöitä ja 
kuivahedelmiä, joita Afrikassa 
tavataan napostella. Tarjoiluista 
saatiin nauttia samalla, kun Kult-
tuuriyhdistys Kuvio esitti doku-
mentin Kanraxel – The confluen-
ce of Agnack.

Afrikkalaiseen iltaan saatiin 
avustusta Ypäjän kunnalta, Lions 
Club Ypäjältä, Lions Club Katelta 
sekä SPR Ypäjän osastolta. Kii-
tos teille, te mahdollistitte illan 
täydessä mittakaavassaan ja oli 
mukavaa huomata, että apurahaa 
myöntäneistä yhdistyksistä oli 
edustajia paikan päällä.

Kulttuuri Puomilla oli marras-
kuun puolivälissä muutenkin vil-
kas viikko. Maanantaina 14.11. 
syyskokous valitsi hallituksen. 
Toimessa jatkavat Katriina Reijo-
nen (pj.), Pauliina Maunula (va-

rapj.), Ansku Ankelo (siht.), Juha 
Ilmanen (rahastonhoitaja), Virve 
Saarikoski, Jari Hepomaa, Riina 
Levander ja Silja Haavisto. Jos 
sinulla on mitä tahansa kysyttä-
vää yhdistyksen toiminnasta, voit 
huoletta kääntyä edellämainittu-
jen ihmisten puoleen.

Keskiviikkona 16.11. Kulttuu-
ri Puomi osallistui seurakunnan, 
Ypäjän kunnan ja Lounais-Hä-
meen Uranuksen Kuutamoiltaan. 
Järjestimme heijastinradan, jonka 
kiersivät liki kaikki paikan päälle 
saapuneet. Reitin varrella oli vi-
saisia kysymyksiä heijastimista. 
Montako heijastinta sinulla on 
kotonasi? Oli niitä sitten yksi 
tai useampi, muistetaan käyttää 
niitä näin pimeissä talvi-illoissa. 
Turvallista loppuvuotta Kulttuuri 
Puomista ja nähdään  joulumark-
kinoilla la 3.12.!

Katriina Reijonen

PS. Joulumarkkinoilla palkitsemme Vuoden ypäjäläisen teon. Uutena 
ideana lanseerattu muistaminen toteutettiin sen verran kiireellisellä aika-
taululla, että yleisön ehdotuksia ei ehditty Ypäjäläisessä tiedustella, mutta 
hallitus löi viisaat päänsä yhteen ja tittelin saajiksi ehdotettiin: liukuestei-
den tarjoaminen senioreille, Cinderella Karisukki Rosan koodi -roolista, 
Sikuriina Karisukki taidenäyttelystään, Sirpa Ryyppö-Himanen kulttuu-
ripersoonana ja valokuvaajana, Mirka ja Keijo Vuorentausta vapaaehtois-
työstään ypäjäläisten lasten ja nuorten liikuntaharrastusmahdollisuuksien 
parissa sekä Juha Lundström Posse-stuntista. Tulkaahan joulumarkki-
noille jännittämään, kenelle Vuoden ypäjäläinen teko -titteli myönnetään! 
Ensi vuonna olemme ajoissa liikkeellä ja kuulostelemme myös yleisön 
ehdotuksia.

aikuttamisen keskiössä – Lasten oikeuksien päivä 20.11.2016

Vivia Pihlajasaari on 5 vuotias tyttö 
Ypäjältä. Jos Vivia olisi kunnanjoh-
taja, hän päättäisi, että Ypäjälle ra-
kennettaisiin oma kunnantalo lapsia 
varten.  Vivian mielestä lasten pitäisi 
saada tehdä samoja töitä kuin aikuis-
ten. Hänen mielestä lasten pitäisi saa-
da olla vauvojen hoitajia ja opettajia. 
Vivian mielestä Ypäjällä on kiva asua 
ja hän aikoo asua täällä jopa aikuise-
na.  Parasta elämässä on heppaleikit.

Kunnan järjestämä avoin 
perhekerho avaa näyttelyn
Perjantaisin kirjaston tiloissa toimii kunnan järjes-
tämä avoin perhekerho.  Ypäjän juhlavuoden kun-
niaksi myös kerholaiset pitävät näyttelyä joulu-
kuun ajan, jolloin kirjastossa on nähtävillä vuoden 
aikana kerhossa tehtyjä askarteluja. Kerhon vetäjä 
Aulikki Lindqvist kertoo, että kerhossa askarrel-
laan joka kerta joku teemaan tai vuodenaikaan 
liittyvä askartelu, joita näyttelyyn on nyt koottu 
esille. Lindqvistin mukaan kerhoaskarteluista pi-
tävät lapset mutta myös äidit. 

vaakunoihinsa ideoita tutustumalla 
Rautarinteeseen, seurakuntataloon, 
kirjastoon, kirkkoon, Perttulan kou-
luun, Pertunkaareen, Partiometsään, 
leikkipuistoon, hevosopiston talliin 
ja hevosiin.  Vaakunat suunniteltiin 
itse ja toteutettiin tusseilla ja liiduil-
la.  Heidän mukaan keskustelut ypä-
jäläisyydestä olivat lapsille tärkeitä.  
Myös kunnanjohtajan kanssa kes-
kusteltiin vaakuna-teemasta. Lapset 

näkivät, että Ypäjän vaakunalla on 
paikka myös kunnanjohtajan puvun 
takissa.

Lasten mielipiteillä 
on merkitystä
Keväällä 2016 päiväkodin ja perhe-
päivähoidon lapsille tehdyn kyselyn 
mukaan Ypäjän lapset pitävät tär-
keimpänä asiana leikkiä, kavereita 
ja ulkoilua. Juhlahetki päättyikin sii-
hen, että lapset saivat avata päiväko-
tiin hankittuja uusia leluja.  Lasten 
oikeuksien juhlapäivä oli leikin juh-
laa. YK:n lasten oikeuksien sopi-
muksen kohdan 13 mukaan, lapsil-
la on oikeus ilmaista mielipiteensä. 
Lapsi on kykenevä kertomaan omia 
ajatuksiaan lapsen elämää koske-
vista asioista. Osallisuus ei tarkoita 
sitä, että lapsi saa päättää kaikista 
asioista. Tärkeintä on tulla kuulluksi. 
Aikuisten tulee ottaa lapsen toiveet 
ja ajatukset huomioon. Se lisää hy-
vinvointia.  Syksyllä ruokapalvelu-
päällikkö Tiina Ojalin halusi tietää, 
millaisista ruuista lapset pitävät. 
Lasten oikeuksien juhlapäivänä ruo-
katoiveista ensimmäinen toteutet-
tiin, kun keittiön teräsastioista löytyi 
spagettia ja lihapullia. Jälkiruoka-
na syötiin kunnanjohtajan antamia 
tuliaisherkkuja ja iloittiin aikuisten 
hassuista juhlapäivän asuista. 
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SPR:n Ypäjän osaston 
HAAVIN AAMUT 

Haavin aamut, kaikille ypäjäläisille tarkoitetut avoimen toi-
minnan aamupäivät keskiviikkoisin ja torstaisin, ovat SPR:n 
Ypäjän osaston hoidossa. Kierrätyspisteessä vaate- ja talous-
tavaraa, leluja ja kirjoja.  
SPR toivottaa kaikki vanhat ja uudet kävijät sydämellisesti 
tervetulleiksi Haavin aamuun (osoitteessa Varsanojantie 8) 
keskiviikkoisin ja torstaisin kello 9-11.30. Tarjolla on kahvia ja 
voileipiä sekä mukavaa seuraa. Halukkaat voivat tehdä käsi-
töitä ja askarrella, toisinaan leivotaan yhdessä.   

Tervetuloa torstaina 22.12. kello 9-11.30 joulukahville!
Haavin aamut joululomalla viikot 52 ja 1.   
Tervetuloa taas 11.1.2017 alkaen.
Lisätietoja:  Satu Leppälahti p. 050 363 0508 tai  

Eeva Mikkola p. 050 370 6867

Vanhempainilta päihteistä
Ke 14.12.2016 
Klo 18 – 20 
Kartanon koululla
Teemoina: nuoret, päihteet ja vapaa-aika
Ypäjän kunnan nuorisotoimi järjestää yhteistyössä Kartanon 
koulun, oppilashuollon, poliisin, ankkuritiimin sekä lasten-
suojelun kanssa vanhempainillan aiheista: nuorten päihtei-
den käyttö ja vapaa-aika. 
Vanhempainilta on avoin toiminnallinen keskustelutilaisuus 
kaikille illan teemoista kiinnostuneille. Vanhempainillassa 
käydään läpi yläkoululla tehtyä kyselyä päihteistä ja vapaa-
ajan vietosta. 

Illan ohjelma: 
Illan avaus
Mielipideseinämä 
Ammattilaisten puheenvuorot
Vapaata keskustelua
Tilaisuuden yhteenveto ja kiitokset.

Järjestäjätahot: 
Ypäjän kunnan nuorisotoimi, Kartanon koulu, Oppilashuolto, 
Poliisi, Ankkuritiimi ja FSHKY:n Lastensuojelu. 

Ympäristökorvauksen koulutus
Ympäristökorvaukseen liittyvän koulutusvaatimuksen täyt-
tävää koulutusta on tarjolla seuraavasti:

– 14.12.Valkeaniemen pirtti, Tammela
–   2017 alkuvuonna Kyrön Kurki-salissa ja  

Loimaan ev.lut.opistolla
Koulutus alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 16.00. Päivän aikana 
on mahdollisuus omakustanteiseen ruokailuun. Koulutus on 
maksuton.

Ilmoittautumiset tilatunnuksen kera:
–  Valkeaniemen pirtin koulutukseen 8.12. mennessä 

Eeva Sirkkilälle eeva.sirkkila@loimaa.fi tai 02 761 1155

Tervetuloa!
Someron maaseutuyksikkö  Loimaan maaseutupalvelut 
Hämeen ELY-keskus, Varsinais-Suomen Ely-keskus

YPÄJÄN KIRJASTON UUTUUSLUETTELO
6 Tekniikka. Talous. Käsityö. 
Maa- ja metsätalous. 
Kotitalous. Liiketalous.
Tuuma: Rakennusperinteen ys-
tävien lehti: 1/2016, 2016
7 Taiteet. Liikunta
Leppänen, Helena: Arabian 
kahvikupit 1916-2016
Aaltonen, Remu: Remu
Siukonen, Timo: Puusuksia 
Suomesta: unohdettujen suk-
siseppien ja suksitehtaiden elä-
mää 1880-1960

Aikuisten kaunokirjallisuus
84 Kertomakirjallisuus  
(J = jännitys, E = eräkir-
jat, SF = fantasia/scifi, 
R = rakkaus, S = sota, 
NOV = novellit)
Arhippa, Pirkko: Ruusu 
- pallo - avain: jännitysro-
maani (J)
Bowen, James: Bobin 
joulu,
Clark, Mary Higgins: Ka-
donnut morsian
Heikkinen, Antti: Matka-
mies maan
Hirvisaari, Laila: Hiljai-
suus 
James, Peter: Kuolemaan 
asti sinun (J)
Loe, Erlend: Niin loppuu 
maailma: sellaisena kuin 
me sen tunnemme 
Ohlsson, Kristina: Mion 
blues (J)
Pakkanen, Outi: Peili (J)
Piiroinen, Suvi: Pahaa pa-
rempi (J)
Rankin, Ian: Toisen miehen 
haudassa (J)
Remes, Ilkka: Kiirastuli (J)
Rowley, Steven: Lily ja mus-
tekala
Sallinen, Karoliina: Tee se itse 
-vauva 
Sihvola, Anita: Ovi (J)
Strandberg, Mats: Risteily (J)
Turunen, Heikki: Kuokka ja 
kannel 
Tuuri, Antti: Tangopojat 
Varis, Tuula-Liina: Huvila 

85 Sarjakuvat
Ankka vailla menneisyyttä

Lasten ja nuorten 
tietokirjallisuus
Tuormaa, Milla: Takapihalta 
alkaa seikkailu: tarinoita ja toi-
mintaideoita lähiluontoretkille

Lasten hauska temppukirja
Kangas, Sinimaaria: Kepparei-
den kyydissä: keppihevoshar-
rastuksen ABC
Uutela, Venla-Maria: Keppari: 
keppihevosten maailma
Manninen, Kirsti: Suomen las-
ten Suomi

Lasten ja nuorten 
kaunokirjallisuus  
(H=hevoskirja, SF=scifi 
ja fantasia, K=kauhu, 
NA=nuorille aikuisille)
Itkonen, Jukka: Hirvi irvistää,
Delikouras, Aleksi: Nörtti: 4: 
pro gamer,
Fendrich, Nadja: Ensimmäinen 
kilpailu

Hunter, Erin: Auringonnousu 
(SF)
Kiuru, Annukka: Tonttu Tol-
janteri ja joulupukin salainen 
tehtävä
Koskimies, Pirkko: Pupu Tu-
puna: Kaupungin ihmeitä
Kökkö, Hanna: Megamysteeri
Lukkarila, Päivi: Valmennus-
talvi (H)
Marttinen, Tittamari: Aada ja 
jääkarhu: hauska kaupunkiret-
ki
Marttinen, Tittamari: Emeliina 
ja laulavan koiran tapaus
Niininen, Mirva: Sehän on Pik-
kuapina!
Noronen, Paula: Tagli ja Telle: 
tehtävä sirkussaarella

Parvela, Timo: Kepler62: Kirja 
neljä: Pioneerit (SF)
Rossi, Nemo: Viimeinen et-
ruski
Schiefauer, Jessica: Ester & 
Isak (NA)
Simukka, Salla: Sisarla: seik-
kailu toisessa maailmassa (SF)
Stanton, Andy: Mitä syödään, 
herra Gummi?
Tanskanen, Tiina: Kovan on-
nen ori (H)
Tolonen, Tuutikki: Mörköreitti
Vuorela, Seita: Lumi

Kirjastoon on saapunut uusia 
lasten kuvakirjoja sekä lasten 
ja aikuisten elokuvia! 
www.lounakirjastot.fi

Asun! Ypäjällä asun ja haluan 
asuakkin. Meitä on täällä mui-
takin. Mukavia hauskoja ihmi-
siä, ypäjäläiset. Mukava asua ja 
elää rauhallisessa pikku ”kau-
pungissa”. Mutta onko se sitä 
kaikille? Heräsin ja havahduin 
että olemmeko vielä tulevai-
suudessa mukavassa kunnassa 
jossa on mukava olla ja elää. 
Heräsin vuonna 2011 ja olen 
hereillä tälläkin hetkellä. Sii-
hen asti luulin että me ypäjä-
läiset yhdessä muiden kanssa 
menemme eteenpäin kaveria 
tukien, itseämme ja toisiamme 
kuunnellen, itsestämme ja toi-
sistamme välittäen ilman kiu-
saamista ja alistamista, yhessä. 
Heräsin, että eihän se maail-
ma niin pyörikkään. Meille tuli 
maailmalta kylään ja ehkä jopa 

asumaan tuulivoimaa. Siis tuu-
livoimalaprojekti jota olen seu-
rannut siitä lähtien mitä meille 
on siitä kerrottu. Tästä hetkestä 
lähtien ymmärsin että me emme 
olekkaan Loimijoella samassa 
venheessä. Jotain tapahtui Ypä-
jän kunnan päättävissä elimis-
sä kun sua ei jostain syystä 
enää ymmärrettykään, kun sun 
kysymyksiin ei enää pystytty 
vastaamaankaan, kun sun kri-
tiikkiä ei enää kuunneltukkaan 
jota tuulivoimalaprojektiin liit-
tyi. Ja se yhteinen Ypäjä ei enää 
kiinnostanutkaan.

Tuli paha olo. Ja se paha olo 
tulee aina kun näen ne valtavat 
tuulimyllyt meidän ypäjäläis-
ten, jokioislaisten ja humppi-
lalaisten yhteisellä isolla met-
säalueella ja jotka tällähetkellä 

pyörivät Jokioisten puolel-
la. Tulee paha olo sen alueen 
käyttäjänä jossa maastoon on 
raivattu valtavat tiestöt mylly-
jen osien kuljetusta ja niiden 
huoltamista varten. Tulee paha 
olo kun myllyjen valot palavat 
todella kirkkaasti yötäpäivää ja 
näkyvät kymmenien kilometri-
en päähän ja myllyjen pyöriessä 
saavat aikaan rauhattoman olo-
tilan. Tulee paha olo kun kuulee 
ihmisiltä jotka niistä uskaltavat 
puhua että ne häiritsevät lähim-
piä asukkaita moninkertaisesti 
enemmän esimerkiksi myllyjen 
lavoista tulevien maaäänien an-
siosta. Tulee paha olo kun tämä 
kaikki, suunnittelu ja rakenta-
minen tapahtui kovalla kiireel-
lä, pienellä porukalla niin ettei 
seudun ihmisillä ollut mitään 

mahdollisuutta käydä kansa-
lais/kuntalaiskeskusteluja. Tätä 
mieltä itse olen.

Jotain tapahtui mutta en osa 
sanoa mitä, eikä se ole kai niin 
oleellista. Oleellista on kai se 
millä tavalla kaikki tehtiin ja 
tehdään, ja miksi tällä seudul-
la asuvat ja lomailevat ihmiset 
eivät olekkaan tärkeitä ihmisiä 
eikä heidän mielipidettään tar-
vitse kuunnella, oli se kenen ta-
hansa. Kuulla ja kuunteleminen 
on tässä tapauksessa kaksi eri 
asiaa. Päätöksentekijätkin ovat 
kai todella kovien paineiden alla 
Suomen kunnissa tällä hetkellä, 
näin olen kuullut tai kuunnellut, 
mutta jos he unohtavat kunta-
laiset niin se on sitten monelle 
moikka ja heissulivei. Ja jos tä-
mäntapaiset työpaikkoja tuovat 

ja niillä ratsastavat ideat käyvät 
tällä seudulla toteen kuntalais-
ten ollessa hiljaa, niin meillä on 
kohta kultaa ja uraania huuhto-
via, tuulivoimaloista energiansa 
saavia yksinäisiä lounaishämä-
läisiä jotka lentävät Thaimaa-
han poimimaan marjoja. Tätä 
en itse halua enkä tähän johta-
via päätöksiä. Halua päättäjien 
soutavan ja huopaavan samas-
sa veneessä kuntalaisten kans-
sa, mutta en heidän sellaisia 
päätöksiä jossa hissun kissun 
meidän puhtaista ja kauniista 
elinympäristöistämme tehdään 
ihan jotain muuta. Ja vaikka 
nyt kunnallisvaalien painaessa 
päälle haluaisitte minun teke-
vän tulevaisuudessa päätöksiä 
puolestanne, niin joudun sano-
maan kiitos ei, niin fiksu en 

sentään ole.
Meillä oli viime kesä yhtä 

juhlaa täällä Ypäjällä ja vieraita 
kävi kylässä ihan ulkomailta 
asti monessa tapahtumassa! Oli 
siinä ypäjäläisellä maalaispojal-
la joskus Palikkalassa ja Ypä-
jänkylässä käyneenä ihmette-
lemistä! Mun mielestä paljon 
olemme yhdessä onnistuneet. 
Haluaisin, että onnistuisimme 
myös tulevaisuudessa. Nämä 
viime kesän jutut kun ovat kai 
aika harvinaista herkkua Suo-
messa näin pienellä paikkakun-
nalla. Olin ylpeä ypäjäläinen 
kun seurasin sivusta mitä kaik-
kea olitte ja olimme saaneet 
aikaiseksi. Kiitos!
Mukavaa joulunaikaa kaikille!

Esa Raaska

”Asut sä jossain Ypäjällä vai?” LUKIJALTA

vuoden tapaan ”kiitä siivoojaa”. Kiittäminen o
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JOKILÄÄNIN OPISTOLAISYHDISTYS RY

Lasihimmelikurssi
Ypäjällä, Vanhassa Pappilassa

lauantaina 10.12.2016 klo 13-17

Kurssilla valmistettava lasihimmeli kootaan 
valmiiksi leikatuista eripituisista lasipilleistä. 

Himmelin voi tehdä pöytäkoristeeksi tai 
ripustettavaksi. Yhdistetään uusi materiaali ja 
vanha tekniikka. Mukaan tarvitset: leikkaavat 

pihdit, ohutta metallilankaa (0,3mm) ja 
lasipillejä, tarvikkeet voi ostaa myös 

opettajalta.

Opettajana Minna Sikiö
Kurssimaksu 16 , kurssinumero 110469.

Ilmoittautuminen 5.12. mennessä
opistopalvelut.fi/jokilaani tai

puh. 03-41827402

Rentouttavaa Joulua 
ja 

Voimavaroja vuodelle 2017!

Perhekahvila

Maanantaisin klo 9.15-11.30 nuorisotila HAAVISSA!
Tervetuloa! Varaathan 2€ kahvi/hedelmäkassaan perheeltänne

Joululahjavinkki
”Vapautemme vaalijat – Ypäjän Suojeluskunta ja Lotta 
Svärd 1917 – 1944” kirja. 
Kirjan hinta 40 €/kpl, 4 kappaletta 3 hinnalla eli 120 €.
Tilaukset:   Osmo Jaakkola 050 5571109

Hilkka Mäkilä 02 7673023
Pekka Moisander 0400 260949
Tapani Rasila 0503521501

Ypäjän Kotiseutuyhdistys ry
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LC YPÄJÄN

PerinteinenPerinteinen
JOULUKUUSTENJOULUKUUSTEN MYYNTIMYYNTI

22.12. klo 10 – 18

Ypäjän Karjalaisseura ry
TIEDOTTAA

Pikkujoulua vietämme Ypäjän Seurakuntakodilla 
maanantaina 12.12.2016 kello 18.00 alkaen, Viete-
tään viihtyisä ilta puurosta ja kahvista/teestä nauttien. 
Yhteislaulua ja muuta pientä ohjelmaa. Tuo pikkupa-
ketti mukana niin saat toisen tilalle. Tervetuloa joukolla 
mukaan.
Joulukannel -lehtiä (8 €) Pekalta 0400 260949 tai 
pikkujoulussa, muutama vielä jäljellä.
Suunnitteilla risteily Tallinnaan tai Tukholmaan helmi-
kuun aikana, tarkemmin tammikuun Ypäjäläisessä. 
Osallistu ”Yksi esine, tuhat tarinaa ja historian ha-
vinaa” –tapahtumaan kotiseutumuseolla 8.1.2017, 
katso kunnan ilmoitusta.

Joululahjavinkki
Vuoden 2016 karjalaisena pitäjäkirja-
na palkittua
”Näin Muolaa jäi elämään” –kirjaa 
saatavana Ypäjän Karjalaisseuralta/    
Pekka Moisanderilta 0400 260949
Hyvää ja Rauhallista Joulun odotusta

Kuusjoenkulman kyläyhdistyksen tulevia tapahtumia
Perinteinen pikkujoulu 

Sunnuntaina 11.12.2016 kello 13 alkaen 
Tuottajain tuvalla

Ohjelmassa:
Joululauluja
Nokipannukahveet
Makkaranpaistoa ulkona rakovalkealla
Talutusratsastusta lapsille
ja tietysti Joulupukin vierailu 

(HUOM Pikkupaketti mukaan, EI NIMELLISIÄ PAKETTEJA!)
Yllätysohjelmaa ja paljon muuta

TERVETULOA KOKO PERHEEN VOIMIN!
*******************************************************
Avantouinnit jatkuvat Tuottajain tuvalla sunnuntaisin ja keskiviikkoisin 
6.11.2016 alkaen kello 18 – 21
Hinta 5€ / uimari, sis. kuuman mehun ja piparin.
HUOM! Ei avantosaunaa 25.12.2016 eikä 1.1.2017
Tervetuloa uudet ja vanhat uimarit! 

Kuusjoenkulman kyläyhdistys kiittää kaikkia 
kuluneesta toimintavuodesta 2016

ja toivottaa kaikille Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2017

JHL 729 - Ypäjän osaston
Jouluruokailu

Loimijoki Golfin Ypäjä 
Country Clubissa (Jaakkolantie 190)
13.12. klo 18, Tervetuloa!
Ilmoittautumiset Aulikille viimeistään 8.12. 

p. 040 8403 411
Johtokunta

JOULUMYYJÄISET
Ypäjänkylän 

seuraintalolla
Ypäjänkyläntie 842

Sunnuntaina 11.12. klo 13 –15
Myyntiin tulossa mm.

• joululahjoiksi sopivia erilaisia käsitöitä 
• muita lahjatavaroita
• partiolaisten hyväksi kudottuja tuotteita
• leivonnaisia
• pihateltassa mm. hanskoja, sukkia, kankaita ym.
• ym. ym.

Puffetissa voit nauttia kahvia ostosten lomassa 
tai koettaa arpaonneasi

Vielä muutama myyntipaikka vapaana, 
varaathan omasi viimeistään 9.12. mennessä.
Pöytävuokra 3€
Pöytävaraukset Pirkolta puh 050 4682588

Järjestää Ypäjänkylän Kyläyhdistys 

Perinteiset Joulumyyjäiset
to 22.12. klo 11–   Veteraanituvalla.
Tarjolla joulun herkkuja, arpajaiset ja glögitarjoilu.

Myyjäiset avoinna niin kauan 
kunnes tavaraa riittää.

Tervetuloa!

LC Ypäjä Kate

JOULUKORTTIASKARTELU
7.12.2015 alkaen klo 18 HAAVISSA

Valmiit mallit ja tarvikkeet, glögiä ja pipareita!

Osallistumismaksu 2€/hlö tai 5€/koko perhe
Alle 10 -vuotiaille aikuinen mukaan

MLL Ypäjän Paikallisyhdistys 

Jouluherkkuja

Katen myyjäisistä
Kotitekoisia joulun herkkuja saa
jälleen Lions club Ypäjä Katen perinteisistä joulumyyjäisistä. 
Ne järjestetään jouluviikolla torstaina 22. joulukuuta alkaen 
kello 11 alkaen.  Myynti jatkuu niin kauan kuin tavaraa riit-
tää. Myyjäiset järjestetään tuttuun tapaan Veteraanituvalla, 
jossa voi osallistua myös suosittuihin arpajaisiin. Klubi tarjo-
aa samalla kupposen kuumaa glögiä.
Myyjäisten ja arpajaisten tuotto käytetään jälleen kokonai-
suudessaan hyväntekeväisyyteen. 

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

Joulukuun toimintaa
Tarinatupa Veteraanituvalla 16.12.2016 klo 13.00 – 
15.30.

Ypäjänkylän Maa- ja kotitalousnaiset

JOULUKUUN TOIMINTAA
Puurojuhla perjantaina 16.12 klo 18.00.

Ottakaa mukaan joulumieltä 
ja pieni paketti. 

Tervetuloa!

Pikkujoulu 5.12.2016
Wanha Kanala Loimaa

Ajoreitti: Manninen 17.00 – Jyvämäki 17.05 – 
Levä 17.10 – Palikkala 17.20 – 
Seurakuntakoti 17.30 – Katinhäntä 17.40

Ilmoitus sihteerille puh. 0400 772 157 
Hinta 40€ 

Tervetuloa mukaan!
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YPÄJÄN KUNTA JÄRJESTÄÄ 

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
TORSTAINA 15.12.2016

Lähtö Ypäjän torilta 15.12.2016 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. 

Haavin joulu- ja tammikuu.
To 1.12.2016 klo 14.30–20.00 K-13 Haavi
Pe 2.12.2016 klo 14.00–17.00 Tyttöjen Nuokkari (leivontaa)
Pe 2.12.2016 klo 14–17 SeiskaHaavi
Pe 2.12.2016 klo 17–22 K-13
La 3.12.2016 klo 17–22 K-13
To 8.12.2016 klo 14.30–20.00 K-13
Pe 9.12.2016 klo 14.15–17 Haavin ja seurakunnan 

yhteinen pikkujoulu
To 15.12.2016 klo 14.30–20.00 K-13
Pe 16.12.2016 klo 14.00–17.00 SeiskaHaavi
Pe 16.12.2016 klo 17–22 K-13
La 17.12.2016 klo 17–22 K-13 Yönuokkari

Haavin joululoma
To 5.1.2017   klo 14.30–22.00 K-13
To 12.1.2017 klo 14.30–20.00 K-13
Pe 13.1.2017 klo 14.00–17.00 Seiska Haavi & VANUT
Pe 13.1.2017 klo 17–22 K-13
La 14.1.2017 klo 17–22 K-13
To 19.1.2017 klo 14.30–20 K-13
Pe 20.1.2017 klo 14.00–17.00 VANUT & Seiska Haavi
Pe 20.1.2017 klo 17–22 K-13
To 26.1.2017 klo 14.30–20 K-13
Pe 27.1.2017 klo 14.15–17 VANUT & SeiskaHaavi
Pe 27.1.2017 klo 17–22 K-13
La 28.1.2017 klo 17–22 K-13

KIRJASTO
YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO
Hossintie 2, 32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5269 
puh. (02) 7626 5268, 050 5626 301 (kirjastonjohtaja, 
kulttuuriasiat)
sähköposti: ypajan.kirjasto@ypaja.fi
www.ypaja.fi
www.lounakirjastot.fi 
Facebookissa haulla ”Ypäjän kirjasto”.
AUKIOLOAJAT
ma klo 13–19
ti klo 13–19
ke klo 13–16
to klo 13–19
pe klo 10–16 
Kuukauden toisena lauantaina kello 11–14, 
joulukuussa 10.12.
Poikkeavia aukioloja joulukuussa:
maanantaina 5.12. kirjasto on avoinna kello 11–14,
itsenäisyyspäivänä suljettu,
perjantaina 23.12. kirjasto on avoinna kello 11–14,
jouluaatosta tapaninpäivään suljettu,
perjantaina 30.12. kirjasto on avoinna kello 11–14.
YPÄJÄNKYLÄN LAINAUSASEMA 
Ypäjänkyläntie 951, 32140 Ypäjä as, 
puh. 050 562 6301
AUKIOLOAJAT 
ti klo 17–19
ke klo 10–12
JOULUKUUN NÄYTTELY
Avoimen perhekerhon askarteluja  
KÄSITYÖ- JA HARRASTUSNÄYTTELYT
Mirja Palosen villasukkia ja virkattuja pikkuliinoja 
myyntinäyttelyssä.
Sanna Mäkeläisen ”Käsityötarinoita” – leikkeitä 
artesaaniopiskelijan tiestä sieniretkien maailmaan.
LUKUPIIRI
Joulukuun lukupiiri kokoontuu sunnuntaina 11.12. kel-
lo 17–19 pääkirjaston näyttelytilassa, luetaan Char-
les Dickensin ”Jouluaatto” ja Marko Leinon ”Jou-
lutarina”. Käsityönkin voi ottaa mukaan. Glögitarjoilu.
AVOIN PERHEKERHO
Perhekerho kokoontuu kirjastossa perjantaisin kello
9.30–11.30.  Kerhoon ovat tervetulleita äidit, isät, 
isovanhemmat ja perhepäivähoitajat lasten kanssa.  
Osallistumismaksu 2 €/perhe sisältää välipalan.
DIGITOINTILAITTEET
Louna-kirjastojen kiertävät digitointilaitteet ovat jou-
lu–tammikuun ajan Ypäjän kirjastossa.
Saat muutettua vanhat VHS-kotivideosi dvd-levyiksi 
helposti ja lähes ilmaiseksi: laitteiden käyttö on mak-
sutonta, mutta levyt pitää hankkia itse.  Varaa opas-
tus- ja digitointiaikasi kirjastosta!

Tervetuloa hakemaan joululukemista, hyvää joulua! 

Hevosopiston vitostallin vintillä kuntosali 
kuntalaisten käytössä tiistaisin 
klo 18–20, paikalla valvoja.
Alle 13v vain huoltajan seurassa. 
   Liikuntatoimi

Ypäjän Nuorisovaltuusto
haluaa kiittää kaikkia 
yhteistyötahoja kaudelta 2015–2016
ja toivottaa kaikille hyvää joulua ja 
iloista uutta vuotta 2017!
Nuva palaa sitten tammikuussa 2017
uusien jäsenten voimin uuteen kauteen.

Uusi nuorisovaltuusto on valittu
Haku Ypäjän kunnan nuorisovaltuustoon päättyi 
31.10.2016. Hakemuksia tuli seitsemän ja kaikki ha-
lukkaat pääsivät mukaan nuorisovaltuustoon. Uusi 
nuorisovaltuusto aloittaa toimintansa tammikuussa 
2017 pidettävässä järjestäytymiskokouksessa. Uusille 
valtuutetuille on lähetetty kirje valinnasta. 
Helmi- ja maaliskuussa kokoukset järjestetään heti 
koulupäivän jälkeen (klo 14:00) Kartanon koululla. 
Nuorisovaltuuston kokoukset ovat aina kaikille nuo-
rille avoimia, mutta näiden kokousten tarkoituksena 
on erityisesti mahdollistaa kaikkien yläkouluikäisten 
nuorten jääminen kokoukseen, vaikka nuori ei valtuu-
tettu olisikaan. Näiden kokousten tavoitteena on tehdä 
nuorisovaltuuston toimintaa avoimemmaksi ja tunne-
tummaksi. Lisäksi näissä kokouksissa pystyy vielä il-
moittautumaan mukaan nuorisovaltuuston toimintaan.
Lisätietoja: Maija Kemppainen 

maija.kemppainen@ypaja.fi, 050 5747732

UINTIREISSUT Someron Loiskeeseen
ke 7.12. lähtö klo.16.30 kirjasto – srk-talo 
– kurjenmäki – jyvämäki - levän koulu- palikkalan seo…
pe 16.12. lähtö klo. 8.15 pysäkin paikka 
– paloasema – palikkalan seo…
Matkan hinta 5€ (kerätään autoon 
tultaessa) ja uintilipun jokainen 
maksaa itse. Perillä n.2h.
Alle 12v vain huoltajan seurassa. 
Ilmoittaudu Riinalle ma  5.12 mennessä 050 4339002 

Liikuntatoimi

VANUT PALAAVAT
Vanut (varhaisnuortenillat) palaavat 
Haavin ohjelmistoon tammikuussa.
Vanut sijoittuvat Haavin lukujärjestyk-
sessä perjantaihin klo 14:00 – 17:00. 
Tervetuloa! 
Terveisin Ypäjän kunnan nuorisotoimiPikkujoulu yönuokkari

Haavissa
la 17.12. – su 18.12.

(klo 22–08)
K 13

YKSI ESINE, TUHAT TARINAA  
JA HISTORIAN HAVINAA

Kotiseutumuseolla su 8.1.2017
klo 12.00

Valitse jokin vanha esine ja 
tule kertomaan tarinaa menneistä ajoista!!

Yksi tarinoista valitaan Kotiseutu-
liiton tarinahaasteeseen

Tarjolla hernesoppaa ja kahvia!

järj. Ypäjän kunta

Ypäjä 2018 
kalenteri

Kulttuuri Puomi ry, Ypäjän nuorisovaltuusto ja 
koulujen oppilaskunnat kutsuvat kaikki lapset ja 

nuoret koostamaan sisältöä 
Ypäjä 2018 kalenteriin teemalla  

”Minun Ypäjäni”.
Sisältö voi olla valokuvia, taidetta, runoja jne.

Töitä voi lähettää osoitteeseen 
oppilaskunnat.ypajankoulut(at)gmail.com                                              

tai Ypäjä 2018 kalenteri facebook -ryhmään.
Kuukausittain valitaan 

yleisöäänin kuvia kalenteriin. 
Kilpailuaika on 1.12.2016–30.10.2017 
jonka jälkeen kalenteri tulee myyntiin.

Tuotto ohjataan 
Ypäjäläisten lasten ja nuorten hyväksi.

T  a  l  l  i  n    p  a  i  k  k  a

VARHAISKASVATUKSEN AVOIN PERHEKERHO
KIRJASTOLLA

Joulukuun ohjelma:
• 2.12.2016 valmistellaan näyttelyä ja muistetaan itsenäisyyspäivää
• 8.12.2016 kerho poikkeuksellisesti torstaina kello 9–10.

koululla ja välipala kirjaston tiloissa lauluhetken jälkeen.
• 16.12.2016 perinteinen Joulujuhla Partiomajalla kello 10–11.30
• 23.12.2016 ei kerhoa! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
Varhaiskasvatus järjestää avointa perheker-
hotoimintaa kerran viikossa kirjaston tiloissa.  
Osallistumismaksu (sisältää välipalan) 2 € / 
perhe. Mukaan ovat tervetulleita kaikki äidit, 
isät ja isovanhemmat lasten kanssa. Toimin-
ta on suunniteltua ja se noudattaa kunnan 
varhaiskasvatussuunnitelman linjauksia. 
Kerhoa vetää Aulikki Lindqvist. 
Lisätietoja: 050-5747733

Tervetuloa mukaan!

Myytävänä
Asunto Oy Ypäjän Helorinne
2 h + k + s, 60 m2 + autokatos
mh 13 920 €, vh 139 200 €
Pappilanmäen asemakaava alueelle, osoitteeseen Eveliinapolku 4, 
on rakenteilla viiden huoneiston rivitalo. Rakennushanke valmis-
tuu sisäpuolisten töiden osalta alkuvuodesta 2017 ja ulkopuoliset 
työt valmistuvat keväällä 2017.
Lisätietoja hankkeesta  www.ypaja.fi,
asunnon esittelyt  Jouko Käkönen 02 7626 5241.

Ypäjän kunta
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Liikuntatapahtumia

YPÄJÄN YLLÄTYKSEN JUMPPATARJONTA 
PERTUNKAARESSA 22.8.– 19.12 2016 
Maanantaisin:
AAMUJUMPPA klo 10.00-11.00: Tunti sopii kaikille 
niin ensikertalaisille kuin konkareillekkin, tunnilla jokai-
nen tekee oman kuntotasonsa mukaan. Tunnin teema 
vaihtuu 3-4 vko välein. Tunneilla käytetään keppejä, 
käsipainoja, kuminauhoja ja steplautaa jne. osana 
lihaskuntoharjoitelua mahdollisimman monipuolisesti. 
Tunti pidetään peilisalissa.
TENAVAJUMPPA klo 16.30-17.20: 2007-2010 synty-
neet, tunneilla harjoitellaan kehonhallintaa ja kehon-
tuntemusta sekä perusliikuntataitoja, opitaan yhdessä 
oloa sekä koetaan uusia elämyksiä leikkien kautta. 
Tunti pidetään alakerran salissa/peilisalissa.
KAHVAKUULA 1 klo 18.00-19.00: Tunti sopii kaikille 
niin ensikertalaisille kuin konkareillekkin, tunnilla jokai-
nen tekee oman kuntotasonsa mukaan. Tunnin teema 
vaihtuu 3-4 vko välein. Tunnilla käytetään kahvakuulaa 
osana lihaskuntoharjoittelua mahdollisimman moni-
puolisesti.Tunti pidetään peilisalissa. *
KAHVAKUULA 2 klo 19.00-20.00: Tunti sopii kaikil-
le niin ensikertalaisille kuin konkareillekkin, tunnilla 
jokainen tekee oman kuntotasonsa mukaan. Tunnin 
teema vaihtuu 3–4 vko välein. Tunnilla käytetään kah-
vakuulaa osana lihaskuntoharjoittelua mahdollisimman 
monipuolisesti. Tunti pidetään peilisalissa. *
*Kahvakuulatunneille ennakkovaraukset peilisalin oven 
ulkopuolella olevaan lappuun/ sähköpostiin; personal.
trainer@ypajanyllatys.fi tai FB-sivun; Annikan Personal 
Trainer- ja ryhmäliikuntapalvelut viestikentän kautta 
edellisen viikon sunnuntaihin mennessä.
Aamujumppa / AINOT & REINOT; 
Jäsenet 4€ krt / 12-krt 45€ 
Muut; 6€ krt/ 12-krt 65€
Jäsenet: 5€ krt/ 10-kortti 40 € 
Muut: 7€ krt/ 10-kortti 60€
Keskiviikkoisin: (Ex Urhot & Sylvit)
AINOT & REINOT klo 18.00-20.00 (Ainot klo 18.00-
19.00 ja Reinot klo 19.00-20.00) Tunti sopii kaikille niin 
ensikertalaisille kuin konkareillekkin, tunnilla jokainen 
tekee oman kuntotasonsa mukaan. Tunnin teema 
vaihtuu 3-4 vko välein. Tunneilla käytetään keppejä, 
käsipainoja, kuminauhoja ja steplautaa jne. osana 
lihaskuntoharjoitelua mahdollisimman monipuolisesti. 
Tunnit pidetään peilisalissa. 
Torstaisin: 
HUOM! Muuttuneet kellon ajat!
OHJATTU KUNTOSALI ELÄKELÄISILLE 
* klo: 16.30–17.30
OHJATTU KUNTOSALI MUUT
(kiertoharj.)    * klo: 17.30–18.30
*Vähintään 5 osallistujaa niin tunti toteutuu, max 8 hlö

Jäsenet joilla henk.koht. 
kuntosalikortti: 5€ krt. 
Muut/ ilman kuntosalikorttia: 10€ krt
Jäsen jolla ei henk.koht. kuntosalikorttia: 8€ krt

TEMPPUJUMPPA
4-6 –VUOTIAILLE 

LAUANTAISIN 14.1.2017 alkaen
klo 11.45–12.30 

Kartanon koululla

Ohjaajana Satu Mononen
Järjestää MLL:n Ypäjän yhdistys

Osallistumismaksu: jäsenet 45€/10 kertaa
                                  muut 65€/10 kertaa

Ilmoittautumiset: henna.linnala@hotmail.com
           tai 050 5226282 

Temppujumpassa harjoitellaan kehonhallintaa ja
perusliikuntataitoja, opitaan yhdessäoloa sekä 
koetaan onnistumisen elämyksiä leikin kautta. 
Lasten tulisi pärjätä tunneilla ilman huoltajaa.

Yli 7-vuotiaille
LAUANTAISIN 14.1.2017 alkaen

klo 12.30-13.15 
Kartanon koululla

Ohjaajana Satu Mononen
Järjestää MLL:n Ypäjän yhdistys

Osallistumismaksu: jäsenet 45€/10 kertaa
muut 65€/10 kertaa

Ilmoittautumiset: henna.linnala@hotmail.com
          tai 050 5226282 

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

YPÄJÄN YLLÄT YKSEN TARJOAMAT PT-PALVELUT
TARJOUS!! 1.11.2016 – 19.12.2016 

Valmennuspaketit -25% ja muut -15%
Hinnat sisältävät ALV 24 %

1. Ruokavalio 70 € –15%
    (sis. Ruokapäiväkirjan pito, opastus, lisäravinteet)
2. Kuntosaliohjaus 60 min 60 € –15%
    (sis. Henkilökohtaisen kuntosalitreeniohjelman)
3. Ruokavalio & Kuntosaliohjaus 60 min 110 € –15%
4. 3 kk / 6 kk / 12 kk 

valmennuspaketit; 370 € / 650 € / 1100 € –25%
(sis. Alku- ja loppumittaukset sekä kuntotestit,salitreenioh
jelman,ruokavalion, sähköpostituki palvelu koko valmen-
nus paketin ajan, yhteistreenejä/tapaamisia)
– 3 kk – 6 tapaamista/treeniä
– 6 kk – 12 tapaamista/treeniä
– 12 kk – 16 tapaamista/ treeniä

5. Lisätapaaminen/treeni/ohjaus 50 € –15%
    valmennuspaketin yhteydessä 
6. Pienryhmävalmennus / 

TYKY-ryhmä 3kk (5-6 hlö) 150 € / hlö / 3 kk –15%
   (sis. Alku-ja loppumittaukset sekä kuntotestit, ruokavalio, 

henkilökohtainen kotitreeniohjelma, 1krt/vko tapaaminen/
treeni)

7. Kuntosaliohjaus ryhmälle 60 min 
    (max.8 hlö) 10 € / hlö –15%
Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Tästä oiva joululahja pukin konttiin! :)
Tiedustelut ja varaukset; Annika Määttänen

personal.trainer@ypajanyllatys.fi

Ypäjänkylän kyläyhdistys ry toivottaa kaikille 
Onnea ja 
menestystä vuodelle 2017

sekä kiittää kaikkia yksityisiä henkilöitä jotka ovat 
osallistuneet talkoisiimme, tapahtumiemme järjestä-
miseen sekä mainospostin jakeluun.
Lisäksi kiitos yhteistyökumppaneillemme

KIITOS
Ypäjänkylän kyläyhdistys ry:n hallitus

Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä
NAISTENPÄIVÄN RISTEILY

7–8.3.2017 m/s Viking Grace

Lähtö Turusta klo 20.55 ja paluu klo 19.50
Hinta 65,00 euroa, sisältää kuljetukset satamaan ja 

takaisin, risteilyn 2-hengen A-hytissä, kahvi-ja 
pullakupongin, päivällisen.

Yhdistyksen ohjelmaa kokoustilassa 
mm. psykologi Anja Laurilan puhe nainen ja tunteet.
Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumiset joulukuun aikana 

Mirjamille puh. 0400 797739

Haluamme toivottaa

Hyvää Joulua 
kaikille jäsenillemme, 
yhteistyökumppaneillemme sekä 
Ypäjän asukkaille

Haluan kiittää kaikkia jumppaajia / valmennettavia 
tämän vuoden aherruksesta! Toivotan teille kaikille 
Oikein Ihanaa ja Rauhallista Joulun odotusta 
sekä myös Hyvää Uutta Vuotta 2017! 
Ensi vuonna jatketaan! 
Aloitamme jumpat 9.1. alkaen. 

Annika, Ypäjän Yllätys


