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

Puh. 050 372 1172
www.parturikampaamooutiperho.fi

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!

YPÄJÄN
TAKSI

Puh. (02) 727 1180

Kaadettujen piha- ja ongelmapuiden 
halkaisua 24Tn hydraulihalkojalla

Petri Velling  
050-357 1245 
Jari Velling   
040-358 2970

Alkaen 50€/h (sis. ALV 24%)

EN JUHLI
Pauli Perho

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.

Parturi-Kampaamo 
Raija Pastell-Fält

Asiakkailleni Kiitos menneestä vuodesta
Parhainta Onnea kaikille vuodelle 2017

Tolmintie 4, 32100 Ypäjä
puh. 02 7673 533, 050 3478 448

Kurjenmäen kevyenliikenteen silta on saanut nimen

KURJENKAARI 
Kurjenmäen kevyenliikenteen sillan nimeämiseksi sai tehdä 
ehdotuksia lokakuun loppuun asti. Eri nimiehdotuksia tuli 
runsaasti yhteensä 50 kpl, osa nimiehdotuksista oli useam-
man henkilön ehdottamia.
Saatujen nimiehdotusten perusteella Ypäjän kunnan tekni-
nen lautakunta päätti antaa Kurjenmäen kevyenliikenteen 
sillan nimeksi Kurjenkaari.
Samassa yhteydessä tekninen lautakunta nimesi myös Kur-
jenmäen kevyenliikenteen väyliä. Sillalle johtavan kevyen-
liikenteen väylän nimeksi annettiin Rantapolku.
Kurjentien ja Kurjenmäentien välisen kevyenliikenteen 
väylän nimeksi annettiin Kurjenpolku.
Kaikkien nimiehdotuksia jättäneiden kesken arvottiin Ypä-
jän Ori -lasilautanen ja onnettaren suosiossa oli Eino Meri.
Kaikille niille jotka ehdottivat sillan nimeksi Kurjenkaari 
taikka Kurjen Kaari lahjoitetaan Ypäjän kunnan mark-
kinointituotteita (Timo-Mikael Sivula, Keijo Leppänen, 
Marika Heinonen, Toni Männikkö, Jouko Simola, Aulikki 
Lindqvist).

Ypäjän kunta kiittää kaikkia sillan nimiehdotuksia tehneitä 
ja toivottaa menestystä alkavalle vuodelle 2017. 

Kuva Leila Hätönen

Kiitos kuluneesta vuodesta
ja

Onnea vuodelle 2017!
Toivottaa

putkityöt Esa Uusitalo
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Ypäjän seurakunnan 
    toimintaa tammikuussa

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.

45.

Helmikuun Ypäjäläinen ilmestyy 
2.2.2017. Lehteen tarkoitettu ai-
neisto on toimitettava kunnan-
virastoon viimeistään tiistaina 
24.1.2017 klo 15.00. 
Maaliskuun Ypäjäläinen ilmestyy 
2.3.2017.

Alakoulujen Adventtikirkossa saatiin 
aikaan kuva Jeesuksesta ratsastamassa 
aasilla kohti Jerusalemia. 
Yläasteen Adventti/Itsenäisyyspäivän 
kirkossa tehtiin vastaava kuva 
kohti 100 vuotta menevästä Suomesta.

YPÄJÄNKYLÄN DIAKONIAPIIRI
alkaa ti.31.1.klo 12.00

Ypäjänkylän lainausasemalla.

******************************************
(Peruutus: 

Ei kerhoa 17.1. seurakuntaretken takia!)

******************************************

DIAKONIAPÄIVYSTYS 
SEURAKUNTAKODILLA ON
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

To 5.1. ”Itämaan tietäjät” 
–vaellus lähtee liikkeelle
seurakuntakodilta klo 10.00.
”Lahjat”, eli omat eväät reppuun! 
Kahvit tarjoaa seurakunta.

Ti 17.1. JUHLAVUODEN RETKI TAMPEREELLE
KOHTEENA MUOTOKUVAVEISTÄJÄ ESSI RENVALL- 
”IHMISYYTTÄ ETSIMÄSSÄ” – NÄYTTELY TAMPEREEN 
TAIDEMUSEOSSA.
Ruokailu Ravintola Sisu Buffetissa. 
Ajamme myös Suomen pisimmän 
(2,4 km) maantietunnelin läpi.
Lähtö klo 11.00 Ypäjän seurakuntakodilta. 
Paluu klo 19.00 mennessä. 
Kahvi- ja hartaushetki Aleksanterin kirkossa 16.00, jossa vas-
tassa Ypäjän seurakunnan entinen nimikkolähetti, nykyinen 
Tampereen seurakuntayhtymän seurakunta-assistentti ja tuo-
miorovastin sihteeri, Leena Waismaa sekä rovasti Erkki, aihee-
na: ”IHMISYYS LÖYDETTY”.
Matkan hinta 30,00 euroa, sisältää: matkat + ruoan, pääsymak-
sun + kahvit.
Ilmoittautuminen 9.1. mennessä Terhille, 040-553 6362.

KULTAISEN IÄN KERHO KEVÄTKAUSI 2017
ALKAA SEURAKUNTAKODILLA
PARILLISTEN VIIKKOJEN TORSTAIPÄIVINÄ KLO 11.00 – 13.00. 
12.1.  Kerhon vetää käyntiin kuntohoitaja Mari Krapi.
26.1.  Miten voin? Keskustelua hyvästä elämästä.
Ohjelmassa: alkuhartaus – lounas + 

ohjelma + kahvi 
= tarjoilut 5.00 €

Tervetuloa 
yhteiseen kerhoomme!

SEURAKUNTA KIITTÄÄ  joulukuusista, 
jotka Lions Club Ypäjä ja Pasi Uusitalo lahjoittivat 
Ypäjän kirkkoon ja Seurakuntakodille.

Seurakuntamestari

Ypäjän seurakunnan nimikko-
lähettinä ollut Sirkka-Liisa 
Peltola-Laine kävi Ypäjällä 
marraskuussa ja lähettää näin 
terveiset ypäjäläisille. 

Sirkka-Liisa oli Suomen Lä-
hetysseuran lähettämänä lähet-
tinä Tansaniassa vuosina 1975-
1999. Myös Ypäjän seurakunta 
tuki häntä näinä vuosina ja mo-
net vanhemmat ihmiset muista-
vat vielä hänet hyvin. Hän on 
kirjoittanut Afrikan vuosistaan 
kirjan, josta seuraavat lainauk-
set ovat:

’Toivon sanoma tulee voi-
makkaasti esille kristittyjen kir-
kon työntekijöiden ja johtajien 
rohkeudessa viedä viestiä Jee-
suksesta eteenpäin vaikeinakin 
aikoina. Tansanian ulkonaisesti 
köyhässä kirkossa opin tunte-
maan armollisen Jumalan ja lä-
himmäisestä välittämisen mer-
kityksen. Sain nähdä laulun ja 
tanssin riemun, yhteisen ruko-
uksen, jakamisen ja vieraanva-
raisuuden voiman, työtoverei-
den keskinäisen solidaarisuuden 
ja hyvien johtajien merkityksen. 
Afrikassa opin uudella tavalla 
arvostamaan suomalaista yh-
teiskuntaa, sen sosiaaliturvaa, 

ilmaista koulutusta ja korkeata-
soista terveydenhoitoa. Monista 
näistä asioista Tansaniassa vasta 
nähdään unta ja meille ne ovat 
niin itsestään selviä, että unoh-
damme olla kiitollisia niistä.

Kutsu lähetystyöhön
Lähetystyöhön valmennetaan 
lähetyskurssilla, joka omalla 
kohdallani oli yksivuotinen ko-
keilukurssi 1973. Kurssiin kuu-
lui mm. suahilin kielen opis-
kelu. Lähetystyöhön lähdetään 
kutsusta. Nuori vastaanottava 
kirkko kohdemaassa kutsuu tie-
tyn ammatin omaavan kristi-
tyn työhönsä määrätyksi ajaksi. 
Kun lähdin ensimmäisen kerran 
Tansaniaan 1974, työkausi oli 
vielä neljä vuoden mittainen. 
Kirkot pyytävät, että ammatti-
ihmisetkin olisivat aktiivisia 
kirkon ihmisiä, jotka omalla 
esimerkillään ovat innoittamas-
sa työtovereitaan seuraamaan 
Kristusta.

Lukion 
uskonnonopettajana
Minut oli kutsuttu opettajaksi 
Kidugalan raamattukouluun. Se 
muuttui Kidugalan seminaarik-
si, kun vanhan tyttökoulun ti-
loissa aloitettiin kirkon omista-
man yksityinen yläaste ja vuon-
na 1993 lukio.’ 

Tansaniassa ollessaan Sirk-
ka-Liisa Peltola-Laine koulutti 
uskonnonopettajia, evankelis-
toja, pappeja ja oli lisäksi lu-
kion uskonnonopettajana sekä 
piti rippikouluja sekä osallistui 
kirkon työhön maasai-heimon 
parissa. Naisten opettaminen 
oli hänelle tärkeää, samoin työ 
aidsiin sairastuneiden parissa. 

Hänen kirjansa Mwali-Opetta-
ja antaa hyvän ja monipuoli-
sen kuvan hänen elämästään ja 
työstään Tansaniassa. Mitä nuo 
vuodet opettivat, siitä hän ker-
too näin:
• Afrikka on opettanut yh-
teistyötä. Lähetystyö ja kirkon 
työ on yhdessä tekemistä. Me 
lähetit olemme etuoikeutetussa 
asemassa, kun saamme olla vä-
littämässä tätä yhteyttä.
• Afrikka on opettanut kär-
sivällisyyttä. Kiireellä ei ole 
siunausta. Kiireellä voidaan teh-
dä huonoja päätöksiä. Tärkeitä 
päätöksiä pitää harkita ja rukoil-
la, etsiä yhdessä ratkaisuja.
• Afrikka on opettanut nöy-
räksi. Jumalan valtakunnan työ 
menee eteenpäin meidän kaut-
tamme tai meistä huolimatta. 
Tärkeintä on olla uskollinen sii-
nä tehtävässä, johon on kutsut-
tu. Jumala ei kysy onnistumista, 
mutta hän kysyy uskollisuutta.

Vesa Parikka

Sirkka-Liisa Peltolan kirjaa saa-
tavilla kirkkoherranvirastosta, 
á 20€.

Terveisiä Ypäjälle!

Su 1.1. klo 12 Sanajumalanpalvelus parven alla Parikka, Saukkola
Ke 4.1. klo 18 Siionin Kannel lauluilta srk-kodilla
To 5.1.  ”Itämaan tietäjät” –vaelluskävelyretki seurakuntakodilta lähtö klo 10. 

”Lahjat” eli omat eväät reppuun, kahvit tarjoaa seurakunta.
klo 17 alkaen Rippikoulua srk-kodilla

Pe 6.1. klo 12 Viikkomessu Parikka, Saukkola, isoset
Su 8.1. klo 10 Sanajumalanpalvelus Erkki Vappula, Eeva Taneli. Lions Clubin kirkkopyhä
Ma 9.1. Päiväkerhot jatkuvat
Ke 11.1. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
To 12.1. klo 11.30 Kultaisen iän kerho srk-kodilla
Su 15.1. klo 10 Messu Parikka, Saukkola

klo 12.30 Lapsikuoro srk-kodilla
Ti 17.1.  Suomi 100 v. juhlavuoden retki Tampereen taidemuseoon  Essi Renvall –”Ihmi-

syyttä etsimässä” -näyttely retken pääkohteena. Lähtö klo 11 srk-kodilta, paluu
klo 19.00 mennessä. Matkan hinta 30€ ilm. Terhille 9.1. mennessä p. 040-553 6362

Ke 18.1. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
klo 13 Palvelutalolla hartaus

To 19.1. klo 18 Aikuisten kuoro srk-kodilla
La 21.1. klo 18 Rauhanyhdistyksen lähetysseurat srk-kodilla
Su 22.1. klo 10 Messu Parikka, Saukkola. Gideonien kirkkopyhä, kahvitus srk-kodilla

klo 12.30 Lapsikuoro srk-kodilla
Ke 25.1. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla

klo 16 Veisuu Veljet –lauluryhmä srk-kodilla
To 26.1. klo 11 Kultaisen iän kerho srk-kodilla
Su 29.1. klo 10 Messu Parikka, Saukkola

klo 12.30 Lapsikuoro srk-kodilla
Ti 31.1. klo 12 Ypäjänkylän Diakoniapiiri

klo 18 Siionin Kannel lauluilta srk-kodilla
Ke 1.2. klo 18.30 Kirkkovaltuuston kokous srk-kodilla
To 2.2. Kirkkoherranvirasto suljettu
Su 5.2.  klo 10 Vauvakirkko Parikka, Saukkola, Moisander, päiväkerholaiset ja 

lapsikuoro esiintyvät
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”Tuskinpa mikään taidelaji vaa-
tii sellaista teräväkatseisuutta 
onnistuakseen kuin muotoku-
vat. Siinä on yhdennäköisyy-
den takaa pakko löytää mallin 
sielu. Essi Renvall ihmisyyttä 
etsimässä on Suomen taidehis-
torian keskeisempiä muotoku-
vataiteilijoita. Hänet tunnetaan 
työteliäänä, lahjakkaana ja oma-
peräisenä kuvanveistäjänä. Ren-
vall on myös veistotaiteemme 

naispioneeri. Hän tavoitti muo-
tokuvissaan mallinsa ulkoisen 
olemuksen lisäksi tämän ainut-
laatuisen persoonallisuuden ja 
yhteiskunnallisen aseman.” Essi 
Renvall ihmisyyttä etsimässä on 
avoinna 29.1.2017 asti Tampe-
reen taidemuseossa. (Tampereen 
taidemuseon esite)

Viva - lehti kirjoitti näytte-
lystä näin: Essi Renvall (1911-
1979) hankki kolmen lapsen 

yksinhuoltajana leipää pöytään 
tekemällä ”nyrkit savessa” lapsi-
muotokuvia perheille. Tampere-
laisperheen 16 –vuotias esikoi-
nen istui kuvanveistäjän mallina 
elokuussa 1969. Tyttö oli sitonut 
hiuksensa rusetilla ja istui ve-
rannalla, jossa Renvall muova-
si hänestä veistosta. Essi vietti 
kotonamme viikon. Me lapset 
istuimme vuorotellen hänen 
mallinaan. Äiti stressasi, mitä 

ruokaa hän laittaa, koska Essillä 
oli diabetes, veistoksen Liisa, 
nykyisin Lauttasaaren musiikki-
opiston rehtori Liisa Stjernberg 
muistaa. Lehti-ilmoitus on lähes 
ainoa keino löytää yksityiskotien 
taidekätköille. Renvallin kohdal-
la etsinkuulutus tuotti yllätyk-
sen: veistospäitä löytyi kymme-
niä, Ranskasta asti.

Essi Renvall – ihmisyyttä et-
simässä on yksi koskettavim-

mista taidenäyttelyistä koskaan 
ja missään. Renvallin veistokset 
kirjailijoista, kulttuuripersoo-
nista ja ennen kaikkea lapsista 
mykistävät tarkkanäköisyydes-
sään. Myös maalaukset ovat 
upeita(Al.12.12.-16).

Näyttely puhutteli ainakin 
minua herkkyydellään ja selkey-
dellään, siksi haluan viedä sinne 
muitakin. Essi Renvall –Ihmi-
syyttä etsimässä näyttely sopii 

myös Suomen juhlavuoden kul-
kuun tosi hyvin.

Retki toteutuu, jos saan mu-
kaani tarpeeksi lähtijöitä. Ilmoit-
tautuminen minulle viimeistään 
9.1.mennessä.

Terhi Hakala-Vappula

IHMISYYTTÄ ETSIMÄSSÄ

Itsenäisyyspäivän  
juhlassa juhlittiin  
99 vuotiasta Suomea.  
100 vuotta kohti  
menevälle Suomelle  
lähettävät terveisiä 

Sylvi Leino ja Vesa Parikka

Ypäjän kirkko. Sunnuntai-ilta. 
Ensimmäiset konserttivieraat oli-
vat tulleet paikalle varttia vaille 
viisi. Konsertin alkuun oli vielä 
tunti ja vartti. Onneksi väki tuli 
ajoissa, hieman ennen kuutta oli 
vieraita jo lähes 550. Kirkko oli 
siis aikalailla täynnä.

Miksi mainitsen otsikossa di-
gipianon? Olihan kyseinen soit-
toväline ensimmäistä kertaa käy-
tössä, vanhan hyvin palvelleen 
pianon tilalle hankittuna. Kiitos 
tästä kuuluu kaikille jotka ovat 
kannattaneet seurakunnan mu-
siikkityötä viime aikoina. 

Komeasti Laurilan Tapio ja 
Karisukin Katja laitetta soittivat-

kin vuorollansa ja heleästi uusi 
laite antoi säestyksensä upeille 
solisteille ja lauluryhmille. Kau-
niit ja hempeät joululaulut hel-
livätkin runsaan kuulijajoukon 
korvia. Oli hienoa olla mukana 
tässä erittäin upeassa konsertissa. 
Kiitos Tapio Laurila, Katja Ka-
risukki, Kaija Saukkola ja kirk-
koherra Vesa Parikka konsertin 
järjestelyistä sekä kiitos kaikille 
upeille solisteille, säestäjille sekä 
nuorten lauluryhmälle. 

Kaikille läsnä olleille ja leh-
den lukijoille oikein rauhallista 
ja hyvää joulua 2016 ja musiikil-
lista uutta vuotta 2017.

Keijo Leppänen

Digipiano ja suuri joulukonsertti

Digipiano käytössä ensimmäistä kertaa srk:n evp. kanttori Tapio 
Laurilan soitettavana. KUVA Keijo Leppänen

KUVA Markku J. Honka

’Tavallista yritettiin mutta komiaa tuli’. Ehkä näin voi 
todeta Suuresta Joulukonsertista 4. adventtina monen 
laulun osalta. Kiitos Tapio Laurilalle, Katja Karisukille 
ohjelmiston järjestämisestä ja esiintyjille kautta linjan 
sekä paikalla olleelle n. 550 kuulijalle/osallistujalle. En-
si kertaa oli käytössämme kirkon uusi digipiano. Kon-
sertin tuotto oli 901,81€, jolla piano osittain maksetaan.

Kiittäen Ypäjän seurakunnan musiikkityö

Sibeliuksen päivän kirkkokonsertissa oli hyvin levollinen 
ja rauhallinen tunnelma. 

SUURET Kiitokset Katja 
Karisukille toimeliaasta, 
vauhdikkaasta ja innosta-
vasta puolen vuoden sijai-
suudesta seurakuntamme 
nuorisotyössä. Pienemmät ja 
vähän isommat kiittävät!

Pyhä Lucia auttoi köyhiä kristittyjä ja joutui sen takia vainotuksi. 
Hän syntyi 283 jKr Syrakusassa, Italiassa ja kärsi marttyyrikuoleman 
keisari Diocletianuksen aikana vuonna 304, siis varsin nuorena.
Lucian-päivänä 13.12. valoa pimeän keskelle ja sydämiimme toivat 
upealla esityksellään yläkoulun oppilaat ja opettaja. Kiitos mieltä 
koskettaneesta hetkestä.

Jouluevankeliumin enkelten ylis-
tyslaulu kuuluu Raamatun tois-
tetuimpiin lauseisiin. Sen sanoin 
papit laulavat kunniaa Jumalalle 
korkeuksissa joka sunnuntain 
messussa, ja seurakunta vastaa 
vakuuttaen rauhaa maan pääl-
lä. Betlehemin paimenet tuskin 
aavistivat, millaisen klassikon 
ensiesitystä olivat todistamassa!

Gloria in Excelsis Deo kai-
kuu tänäkin vuonna monessa 
joulujuhlassa. Mutta laulun jäl-
kimmäinen osa, rauha maassa, 

toteutuu vain osalle maailman 
ihmisiä. Eräin paikoin ei rauhaa 
ole nähty moneen jouluun. Esi-
merkiksi Syyriassa on sotaa käy-
ty jo viisi vuotta. Satoja tuhansia 
on kuollut ja miljoonia joutunut 
pakomatkalle, monia heistä Suo-
meenkin. Tavallisten kansalais-
ten kärsimykselle ei näy loppua.

Jouluevankeliumissa maini-
taan Syyrian roomalainen käs-
kynhaltija Quirinius. Mutta ei 
hänenkään väestönlaskentansa 
tuottanut rauhaa vaan pikemmin-
kin ärtynyttä kapinointia verot-
tajaa vastaan. Vielä vähemmän 
vallitsee nytkään yksimielisyyttä 
käskynhaltijasta, joka toisi rau-
han Syyriaan.

* * *
Monissa sodissa on uskonnolla 
ollut jonkinlainen rooli. Harvoin 
sen kuitenkaan voidaan sanoa 
olleen sotien varsinaisena syynä. 
Mutta siellä, missä väkivallan-
tekoihin sekoitetaan uskonnol-
linen motiivi, syntyy hirmuista 
jälkeä. Vihollisten tuhoamista ja 
jopa viattomien surmaamista pe-
rustellaan ihmistä suuremmilla 
syillä, suorastaan jumalallisella 

velvollisuudella.
Tänäkin vuonna on eri puo-

lilla tehty terroritekoja Jumalan 
nimeen vedoten. Sellaista ei voi 
millään uskolla puolustaa. Juma-
la ei lainaa pyhää nimeään mur-
haajien aseeksi. Hän ei antaudu 
ihmisen vallanhimon välineeksi.

Enkelten laulussa kunnia 
osoitetaan Jumalalle, mutta rau-
haa kuulutetaan ihmisille. Tätä 
suhdetta ei saa kääntää nurin. 
Missä ihminen yrittää varastaa 
Jumalan kunnian, siellä tuhou-
tuu myös mahdollisuus rauhaan. 
Ihmisen on luovutettava kunnia 
Jumalalle eikä pidätettävä sitä 
itsellään.

* * *
Jumalan kunnia kuuluu korkeuk-
siin ja rauha maan päälle. Mik-
si kahteen eri paikkaan? Eikö 
rauha toteudu parhaiten siellä, 
missä tavoitellaan Jumalan kun-
niaa myös ihmisten maailmassa? 
Mutta siellä se käännetään hel-
posti ihmisten kunniaksi. Ihmi-
nen osaa alistaa ja pakottaa toista 
luullen siten korottavansa Juma-
lan kunniaa. Mutta tosiasiassa 
hän nostaa omaa kunniaansa ja 

yrittää painaa Jumalan kunnian 
maan tasalle omien halujensa 
mukaisella tavalla.

Kunnia on annettava Jumalal-
le korkeuksissa. Joka kunnioit-
taa Jumalaa kaiken yläpuolella, 
näkee koko elämänsä Jumalan 
lahjana. Elämän tarkoitus on pal-
vella Jumalaa suojelemalla tois-
ten ihmisten elämää. Jumalan 
kunnia korkeuksissa ei tarkoita 
hengellisyyden työntämistä tai-
vaallisiin, pois ihmiselämästä, 
vaan sitä, että usko muuttaa ih-
mistä ja johdattaa häntä rauhaan 
maan päällä.

* * *
Pieni Jeesus-lapsi näyttää, mil-
laista on korkeuksien Jumalan 
kunnia maan päällä. Kuninkai-
den kuningas alistuu pieneksi ja 
heikoksi. Hän syntyy köyhäk-
si ja vähäiseksi ilman vallan ja 
alistamisen halua. Mutta juuri 
siten hän riisuu maan mahtavilta 
kunnian ja osoittaa heille rauhan 
tien.

(Piispan joulukirje tuli vähän 
ennen joulua, eikä näin ollen 
ehtinyt joulukuun numeroon, 
mutta tammikuun alku on vielä 
joulunaikaa)

Matti Repo 
Tampereen hiippakunnan piispa

Piispan joulukirje 2016:  
Kunnia Jumalalle ja rauha ihmisille 
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Nurkkakuntalainen

Uuteen vuoteen

Kartanon koulussa on aktiivista 
tukioppilastoimintaa, jonka kes-
keisenä tavoitteena on vaikuttaa 
hyvien kaverisuhteiden syntymi-
seen sekä yhteisvastuun ja myön-
teisen ilmapiirin kehittymiseen. 
Toiminnalla pyritään kehittämään 
kouluyhteisöä siten, että koulu 
olisi mahdollisimman turvallinen 
ja viihtyisä paikka kaikille siellä 
työskenteleville.

Tukioppilaiden keskeisi-
nä toimintamuotoina ovat uu-
sien oppilaiden tutustuttami-
nen kouluumme, kampanjointi 
koulukiusaamista vastaan ja 
erilaisten hyvinvointiteemapäi-
vien järjestäminen. Viime vuo-
sina tukioppilaat ovat käyneet 

myös alakouluissa vierailuilla, 
joiden yhteydessä on käsitelty 
koulukiusaamista ja vahvistettu 
luokkien ryhmähenkeä erilaisin 
toiminnallisin leikein.

LC Ypäjän juhlavuoden kun-
niaksi jaettavasta raha-avustuk-
sesta koulumme tukioppilaat 
saivat hankintarahaa tukioppi-
las-paitoihin ja liivi-tarrapallo 
– pelivälineisiin, joita voidaan 
käyttää erilaisissa luokkien ryh-
mäytymistapahtumissa, koulu-
kiusaamisen vastustamiskam-
panjoissa tai teemapäivien yhte-
ydessä. Tukioppilaat ohjaajineen 
kiittävät lahjoituksesta!

teksti ja kuva:  
Marianne Saikku

Kartanon koulun  
tukioppilaiden kuulumisia

Uusi vuosi tuo tullessaan paljon 
haasteita. Valtiovallan suunnalta 
on tulossa ja on jo tullutkin oh-
jausta, joka muuttaa perinteisen 
kuntakuvan. Kuntien mahdol-
lisuudet päättää asioistaan vä-
henevät enemmän kuin koskaan 
kuntahistorian aikana. Jotenkin 
tuntuu, että kaikki suunnitellut 
uudistukset eivät voi läpäistä 
perustuslaillista valvontaa. Aika 
näyttää kuinka meidän käy. Yh-
teisyritysneuvottelut käytiin kui-
tenkin jouluviikolla ja seudulla 
tehdään sairaalan tulevaisuuteen 
vaikuttavia päätöksiä maalis-
kuussa. Valmistelulla yritetään 
jarruttaa hulvatonta keskittämis-
tä ja samalla hakea keinoja pää-
töksen tekoon paljon mainoste-
tussa ”isossa kuvassa ”.

Lähes kaikilla sektoreilla 
Ypäjänkin olemassaoloa ja pal-
veluja uhkaa keskittäminen. 
Ypäjä on tehnyt yhteistyösopi-
muksen keskeisten tahojen kans-
sa hevosalan kehittämiseksi. Nyt 
haetaan edelleen konkreettisia 
näyttöjä yhteisestä päämäärästä 
saada hevosala kukoistukseen 
ja Ypäjä kehityksen keskipistee-
seen. Hevosalan tutkimuskin on 
valumassa Ypäjältä ja edelleen 
Jokioisiltakin eteenpäin.  He-
vosalan tutkimuksella pitää olla 
merkittävä rooli tulevaisuuden 
suunnittelussa. Perustutkimuk-
sen lisäksi odotetaan tutkimuk-
sia, jotka suuntautuvat konkreet-
tisesti ajan hermoon.

Ympäristömme on muuttunut 
ja nyt ideoita kaivataan yrittäjiltä 
ja alan asiantuntijoilta. Oppilai-
tosten rahoitus näyttää vähenty-
vän koko ajan ja siksi tarvitaan 
korvaavaa toimintaa tulevaisuu-
den turvaksi. Perustietoa pitää 
saada tämän hetkisistä odotuk-
sista ja ketkä olisivat otolliset 
asiakkaat palveluitamme käyt-
tämään.

Ypäjän kunnalta odotetaan 
satsauksia ja alkanut alueiden 
kaavoitus on yksi perusasiois-
ta. Istuvalta valtuustoltakin 

olisi odottanut jo tähän men-
nessä ideoita ja näyttöjä, kun 
asiantuntemusta ja yrittäjyyden 
tuntemusta kuitenkin on runsain 
mitoin. Kyläkoulujen oppilaiden 
siirrolla kirkonkylään ei Ypäjästä 
tehdä hevosalan mekkaa.  Jotain 
muuta todellakin pitää keksiä. 
Kohentuva maan talous pitää 
ottaa vastaan mahdollisuutena. 
Tätä lamaa on jo riittänyt tar-
peeksi. Meistä kaikista on kiinni 
ovatko paremmat ajat tulossa vai 
eivätkö.

Ajattelin itsekin vielä kehi-
tellä, vähän omaankin käyttöön, 
ideaa Ranskan siltojen tavoin. 
Tuosta kaarisillasta voisimme 
tehdä huokausten sillan, jon-
ne voisi solmia vaikka pienen 
nauhan kuvastamaan kaikkia 
kohdattuja vääryyksiä. Ja sitten 
ne murheet jäisivät sinne liehu-
maan.

Viime syksynä sain tuntumaa 
Ypäjän tulevaisuuteen, kun olin 
kouluvaarina yhden aamupäivän 
Ypäjänkylän koululaisten kans-
sa. Kiersimme bussilla Ypäjää ja 
ainakin minä nautin joka hetkes-
tä. Bussi oli täynnä ystävällisiä 
ja hyväkäytöksisiä lapsia, lisä-
nä vielä koulun ymmärtäväinen 
henkilökunta. Ilokseni sain oppi-
lailta joulutervehdyksen kuvalli-
sen matkakertomuksen muodos-
sa. Olinkohan vähän liikaakin 
kertonut omasta historiastani 
enkä kunnan.  Halusin kuitenkin 
korostaa lapsuuden kotikunnan 
arvoa, vaikka elämä veisikin 
mukanaan maailman haasteisiin. 
Toivon, että me vanhemmat ja 
kuntien edustajat voisimme ra-
kentaa lapsillemme turvallisen ja 
myönteisen väylän kohti aikui-
suutta. Samalla tietysti olisi hie-
noa, jos mahdollisimman moni 
löytäisi paikkansa Ypäjältä myös 
aikuisena. 

Kiitän kuluneesta vuodesta, 
toiveikasta vuotta 2017 kaikille 
Ypäjäläisen lukijoille!

Markku Leppälahti

On jo aikaa milloin olen viettä-
nyt tipatonta tammikuuta. Muu-
tamia snapseja toki on tullut ote-
tuksi sen kunniaksi.

Jos kuitenkin joku on näin 
tehnyt, niin hän ehkä on vaih-
tanut alkoholin paikalle oman 
kipupisteensä, kuten shoppailun, 
tupakoinnin, postimerkkien ke-
räilyn, talitinttien ruokinnan tai 
Cheekin kuuntelun.

Ensi vuonna jos jumala suo 
aion liittyä Elias Lönnrotin rait-
tiusseuraan, jos se vielä toimii.

Elias oli lääkärinä huolissaan 
viinan kiroista ja kertoo vuonna 
1834 perustetun kerhonsa sään-
nöissä Valittujen teoksiensa en-

simmäisessä osassa seuraavaa: 
Raittiuskerholaiset saavat juoda 
kolme ruokaryyppyä tai neljä, 
jos ruoaksi on kalaa. Aamun voi 
aloittaa ryypyllä ja myös kello 
11 ja 18 ryyppy on paikallaan. 
Toteja voi juoda päivittäin, mut-
ta ei kuitenkaan yli kahta, paitsi 
sokeripalan kanssa kolmannen. 
Viiniä ja olutta raittiuskerholai-
set saavat juoda niin paljon kuin 
sielu sietää. Toisaalta tarina ei 
kerro mitä Elkku runonkeräys-
matkoillaan Karjalan sydänmail-
la sai kuulla. Ehkä ukot tai akat 
kaljahöyryissään lauloivat oman 
onnensa opiksi, runon räyhän 
rääpäleiksi, viritteiksi vienon 

viinin. – Karrinpuomin ovetkin 
voi pistää säppiin tammikuuk-
si. Saarikosken Virve voi tällöin 
paneutua suurella intohimollaan 
Kulttuuripuomin kulttuuritapah-
tumiin. 

Myös forssalainen kansan-
taiteilija Turkka on sanojensa 
mukaan uhannut pitää tiukasti 
kiinni tipattomasta tammikuus-
ta. Uhkailipa säilyttää linjansa 
terassikauden avajaisiin. Laulun-
tekijän sanoihin tuskin on luot-
tamista.

Leppäsen Keijokin taitaa olla 
sen verran uskovainen mies, et-
tei kuppia kallista tammikuussa 
saati muulloinkaan. Taitaa monet 

muunlaiset yhdistystoimet kuten 
kirkkovaltuusto, Kyläseppä, lei-
jonat ym ottaa ajan edes viinin, 
paitsi kirkkoviinin siemailulle.

Eikä tässä vielä kaikki. Ti-
patonta tammikuuta voi jatkaa 
huikattomalla helmikuulla.

Ensi tammikuussa aloitan. 
Asia jota varmasti silloin jään 
kaipaamaan, on krapula- tunne 
siitä, että on ihan pihalla, pää 
tyhjänä kuin Sipilän salkku. Se 
on kokemus, jota ilman ainakin 
tammikuuraittiit jäävät. Toisaal-
ta he ovat sellaisessa tilassa jo 
luonnostaankin.

Mutta otetaan tähän myöntei-
set puolet. Jos viinaan kuolee n. 
3000 suomalaista, se tarkoittaa, 
että 5 500 000 suomalaista ei 
kuole alkoholiin.

On iästä terveydelle myös 
hyötyä, aika paljon läikkyy al-
koholista, jonka olisi muuten 
juonut. Andre Gide

Keijo Wääri

Tipaton tammikuu

Wäärin käsityksiä

Kulttuuri Puomin vuoden suurin 
puristus, joulumarkkinat, pidet-
tiin lauantaina 3. joulukuuta Per-
tunkaaren Urheiluhallissa. Kiitos 
Ypäjän Yllätykselle yhteistyöstä, 
erityiskiitokset Juho Santamä-
elle käytännönavusta musiikin 
ynnä muun kanssa! Markkinoi-
den kaikki myyntipaikat myytiin 
loppuun ennakkoon, etenkin isot 
pöydät olivat suosittuja. Monen-
laista osteltavaa oli jälleen kau-
pan ja moni myyjistä varasi pai-
kan jo ensi vuoden markkinoille. 
Jatkoa on siis tiedossa!

Tapahtumassa esiintyi heti 
aluksi Wilma Mansikkamäki, jo-
ka oli yksi syksyllä järjestetyn 
Ypäjä Talent -kilpailun voitta-
jista. Wilmaa säesti Katja Ka-
risukki ja he esittivät yhdessä 
jouluisia kappaleita. Wilman 
esiintymistä on aina ilo seurata, 
niin paljon positiivista energiaa 
hän laulamisesta silminnähden 
saa! Wilmaa voi pyytää kaiken-
laisiin tapahtumiin esiintymään, 
hänen yhteystietonsa saa pyytä-
mällä Kulttuuri Puomista.

Joulumarkkinoilla nähtiin 
perinteinen Tiernapojat-näytös 
kahteen otteeseen Nuorisokuo-
ro Kuhankeittäjien esittämänä. 
Lapsia viihdytti pomppulinna 
sekä peilisalissa sumopainipu-
vut, jotka saimme Liekkitiimiltä 
käyttöömme. Kiitos niistä!

Joulupukki ja muorikin eh-
tivät jouluvalmistelujen ohes-
sa tapahtumassa piipahtaa. Oli 

ilahduttavaa saada vieraita Kor-
vatunturilta saakka! Pukki ja 
muori kiertelivät pitkän tovin 
markkinoilla, lasten joulutoivei-
ta kuunnellen ja myyntipöytiä 
katsastaen. Pukki lauloi muu-
taman kappaleen ja karkkiakin 
jaettiin. Karkeista kiitos Ypäjän 
kunnalle, samoin komeasta jou-
lukuusesta! Kuusi toi kaivatun 
lisäripauksen joulutunnelmaa ta-
pahtumaan.

Runsaudestaan notkuva kah-
vilatiski tarjosi niin suolaista 
kuin makeaa purtavaa markki-
navieraille. Kahviossa myimme 
myös arpoja ”joka arpa voittaa” 
-periaatteella. Kiitos arpajaispal-
kintojen lahjoittajille: Levomäen 
lihapuoti, Kartanon meijeri, Loi-
mijoki Golf, Siwa Ypäjä, Sale 
Ypäjä, Ravintola Karrinpuomi, 
Timanttinen Joulushow, Ypäjän 
Apteekki, Arctic Milk, Viking 
Line, Leila Hätönen/Oriflame, 
Hierontapalvelu Pauliina Pietiäi-
nen, Loimaan teatteri ja Kertun-
mäen kesäteatteri!

Piparkakkutalokilpailussa oli 
tänä vuonna kaksi sarjaa, jotta 
kynnys osallistua olisi alhaisem-
pi. Päinvastoin kuitenkin kävi, 
osallistujia olikin syystä tai toi-
sesta paljon vähemmän kuin vii-
me vuonna – vain kolme. Näistä 
kuitenkin yleisöäänin ratkottiin 
voittajat. Veera Vuorentaustan 
upea piparkakkulyhty vei junio-
risarjan (alle 13v) voiton ja se sai 
kaikista töistä myös eniten ääniä. 

Vanhempien sarjan voitti Liisa 
Palosen vehreä piparkakkupuu. 
Palkinnot lahjoitti Viking Line. 
Hyviä risteilyjä voittajille!

Tänä vuonna valittiin ensim-
mäistä kertaa vuoden ypäjäläi-
nen teko. Vuosittainen kunnia-
maininta on ollut mielessämme 
jo yhdistyksen perustamisesta 
saakka (vuodesta 2014), mutta 
vasta tänä vuonna käärimme hi-
hat asian suhteen. Tälläkin erää 
hiukan nopealla aikataululla, sil-
lä tämän vuoden ehdokkaat päät-
ti ja voittajan äänesti Kulttuuri 
Puomin hallitus. Ensi vuonna 
otamme vastaan yleisöltä ehdo-
tuksia kunniamaininnan saajista.

Historian ensimmäisen Vuo-
den ypäjäläinen teko -palkinto 
meni Sirpa Ryypölle, jonka kun-
niakirjassa sanottiin seuraavasti:

”Kulttuuri Puomi ry:n halli-
tuksen äänestyksen mukaisesti 
Sirpa Ryyppö palkitaan vuoden 
2016 ypäjäläisestä teosta.

Sirpa Ryyppö on tuonut Ypä-
jää esille Cultivo Alpacas -yri-
tyksensä välityksellä osallistuen 
erilaisiin tapahtumiin ja tem-
pauksiin. Loimaantien varres-
sa käyskentelevät alpakat ovat 
maamerkki Ypäjälle saapuvalle 
vierailijalle.

Sirpa Ryyppö on ansainnut 
lukuisia meriittejä valokuvaaja-
na. Vuonna 2016 hän on saanut 
kunniamaininnan muotokuva-
sarjassa Eurooppalainen Am-
mattivalokuvaaja -kilpailussa. 

Suomen Ammattivalokuvaajat 
ry. palkitsi hänet Vuoden 2016 
Muotokuvaaja -kilpailun koko-
naiskilpailussa 2. palkinnolla, 
muotokuvasarjassa hopeasi-
jalla sekä kunniamaininnalla 
lapsikuvaus- ja lemmikkielän-
sarjassa.

Kulttuuri Puomi ry:n hallitus 
katsoo, että Sirpa Ryyppö on 
tehnyt hartaasti töitä ammattitai-
tonsa kehittämisen eteen luoden 
mm. Vuorovaikutteinen valoku-
vaus -tekniikan. Hän on kult-
tuuripersoonana kiinnostava ja 
yhdistää työtään alpakoiden sekä 
kameran parissa oivallisesti. Hä-
net voisi palkita minä tahansa 
vuonna vuoden ypäjäläisestä te-
osta. Kulttuuri Puomi ry päätti 
myöntää tittelin Sirpa Ryypölle, 
jotta hänen antaumukselliselle 
työlleen tulisi kiitosta myös ko-
tikunnasta, eikä ainoastaan val-
takunnallisella tasolla.”

Muita hallituksen esittämiä 
palkinnon saajia olivat: Siku-
riina Karisukki (taidenäyttelys-
tään), Cinderella Karisukki (Ro-
san koodi -rooli), Ypäjän kunnan 
ja apteekin liukuestehanke van-
huksille, Juha Lundström (Pos-
se-esiintyminen) sekä Mirka ja 
Keijo Vuorentausta (pitkäaikai-
nen talkootyö lasten ja nuorten 
liikunnan parissa).

Edelläluetellut eivät olleet 
lainkaan vähäpätöisempiä saa-
vutuksissaan ja Kulttuuri Puo-
min hallitus jää miettimään, mil-
lä tavoin myös muita ehdokkaita 
voitaisiin muistaa ja nostaa esille 
saavutuksissaan. Onnea ja me-
nestystä kaikille ehdokkaille!

Oikein mukavaa alkanutta 
vuotta 2017 Kulttuuri Puomista 
ja nähdään taas tänäkin vuonna 
tapahtumissamme!

Katriina Reijonen
Kuvat Suvi Salmi

Joulumarkkinat  
onnistuivat jälleen
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Ensi vuonna on tiedossa suuret 
juhlat kaikille meille suomalai-
sille, kun maamme täyttää sa-
ta vuotta. Kaikki me itsemme 
ypäjäläisiksi tunnistavat voim-
me juhlia jo tänä vuonna Ypä-
jän kunnan 140 vuotista taivalta. 
Minä olen sukujuurieni puolesta 
melkoisen ypäjäläinen, kun nel-
jästä isovanhemmastani kolmen 
sukujuuret johtavat satojen vuo-
sien ajan Ypäjälle.

Viime aikoina on ollut paljon 
keskustelua siitä, että läntisessä 
maailmassa ollaan siirrytty tosi-
asioiden jälkeiseen aikaan. Tosi-
asioita tärkeämmiksi ovat tulleet 
omat tuntemukset. Sen sijaan 
että käytetään asian perusteluna 
muotoa ”Minä tiedän että..” käy-
tetäänkin ”Minusta tuntuu että.” 
Yksilön kannalta tämä on tietysti 
helppoa. Faktan voi kyseenalais-
taa tai kumota jollakin toisella 
faktalla tai tutkimustuloksella, 
mutta jonkun toisen tuntemusten 
kumoaminen on vaikeaa, lähes 
mahdotonta. Lisäksi tuntemusta 
on hyvin vaikea osoittaa vää-
räksi.

Hieman pidempään on puhut-
tu siitä, kuinka ihmiset elävät 
kuplassa. Kupla voi johtua so-
siaalisesta asemasta, asuinym-
päristöstä, uskonnosta, elämän-
tilanteesta, harrastuksista, oike-
astaan mistä tahansa. Kuplan 
ulkopuoliset asiat ovat vaikeasti 
ymmärrettäviä, kuplan ulkopuo-
liset tuntuvat toimivan päättö-
mästi, tuntuvat uhkaavilta ja niin 
edelleen. Itse olen kuitenkin poh-
diskellut, että ihminen ei elä yh-
dessä kuplassa vaan useammassa 
kuplassa yhtä aikaa. Vähän niin 
kuin maito käyttäytyy riisipuu-
ron teossa. Kaiken kokoisia kup-
lia on ympäri kattilaa, suuri osa 
puhkeilee pinnalle päästyään, osa 
kuohuu kannen välistä hellalle ja 
osa kuorettuu kattilan seinämiin.
Miten nämä asiat sitten liittyvät 

tähän tilaisuuteen, Ypäjän kun-
nan järjestämään itsenäisyyspäi-
väjuhlaan? Tavallisesti tällaisten 
tilaisuuksien juhlapuheissa pitäy-
dytään faktoissa; puheet kertovat 
usein historiasta tai Ypäjän tapa-
uksessa usein myös hevosista. 
Äijälän tilan kirjahyllystä Ypäjän 
historian välistä löytyi Ypäjäläi-
sestä napattu, tyylikkäästi kel-
lastunut lehtileike, jossa oli pro-
fessori Viljo Rasilan 40 vuotta 
sitten vastaavassa tilaisuudessa 
pitämä puhe. Luin sen läpi ja 
se oli oikein hyvä. Kokeneen 
tutkijan omiin tutkimuksiinsa 
perustuva, tiukkaa asiaa väestöä 
menettävien syrjäseutujen ja kas-
vavien keskusten välisistä erois-
ta, vertailukohtina olivat Tampe-
re ja Ypäjä. Muutamat numerot 
päivittämällä puheen voisi pitää 
uudestaan ja se olisi edelleen 
ajankohtainen.

Minä ajattelin lähestyä itse-
näisyyspäivän puhetta nykyisten 
trendien mukaisesti, ei faktoja 
vältellen vaan tuntemuksia ko-
rostaen. Tunnistin myös olevani 
jonkinlaisessa kuplassa, ja ka-
sasin Ypäjällä joskus asuneista 
ja edelleen asuvista ystävistä ja 
tuttavista Facebook-ryhmän, ett-
en olisi kuplassani ihan yksin. 
Johtoajatuksena oli löytää vasta-
uksia kysymykseen, mikä Ypäjä 
oikein on.

Sata vuotta sitten oli helppoa. 
Tietosanakirjasta löytyi Ypäjälle 
kolme merkitystä. Ensimmäisenä 
kunta. Hämeen läänissä, Tam-
melan kihlakunnassa, Jokioisten-
Humppilan-Ypäjän nimismies-
piirissä. Kirkonkylän sijainti 
kerrottiin suhteessa Ypäjän rauta-
tieasemaan. Seurakunnasta löytyi 
vastaavanlainen hallinnollinen 
rimpsu ja maininta, että kirkko 
oli tehty puusta ja valmistunut 
1902. Kolmas Ypäjän merkitys 
oli sitten rautatieasema, josta 
mainittiin etäisyydet Turkuun ja 
Toijalaan sekä Helsinkiin.

Entäpä nykyään, mikä Ypä-
jä on? Tietosanakirjoja ei enää 
paineta ja sata vuotta sitten ol-
leet hallintoportaat on purettu. 
Ypäjä-hakusanalla löytyy inter-
netin hakukoneista Ypäjän kunta, 
sitten Hevosopisto. Toisaalta, jos 
keskustelussa puolitutun kanssa 
käy ilmi, että olet kotoisin Ypä-
jältä, niin todennäköisesti kohta 
kysellään hevosasioita. Se, missä 
Ypäjä oikeasti sijaitsee, ei ole 
kovinkaan hyvin tiedossa, mutta 
eipä ole monen muunkaan pie-
nen paikkakunnan.

Millainen Ypäjä on? Ihan 
maantieteellisesti Ypäjä on mie-
lestäni aika lättänä. Tätini Puru-
veden rannalla asuneet appivan-
hemmat ihmettelivät ensimmäis-
tä kertaa käydessään, että missä 

kaikki pilkkimiehet ovat, kun 
suuret aukeat olivat lumen pei-
tossa. Suurista peltoaukeista joh-
tuen Ypäjällä on myös melkoisen 
avaraa. Vajaat 15 vuotta sitten 
Helsingin keskustaan rakennet-
tiin hyppyri Kauppatorille lumi-
lautakisoja varten. Tapahtuman 
järjestäjää haastateltiin radiossa 
ja hän ilmoitti, että tällaisia ta-
pahtumia ei voi missään Ypäjällä 
järjestää, kun tarvitaan paljon ti-
laa ja pitää mahtua paljon ihmi-
siä. Ypäjäläissyntyisenä ei voinut 
kuin ihmetellä lausuntoa. Tuon 
ahtaampaa paikkaa saa Ypäjältä 
kyllä hakea.

Kauneusarvoja katsoen Ypä-
jä on viimeisten vuosien aikana 
parantanut ilmettään, totesi aika 
moni kuplani keskustelussa. Ra-
kennuksia on laitettu kuntoon ja 
pääosin vanhasta tasakattoises-
ta osuuskaupasta johtunut villin 
lännen näkymä on muuttunut 
vaikka isommallekin kunnalle 
sopivaksi, huolitelluksi ja viih-
tyisän näköiseksi. Ypäjän kirkon 
remontti on myös piristänyt kes-
kustan olemusta.

Sata vuotta sitten julkaistu 
Tietosanakirja tarjosi tuolloin 
myös melko tarkkaa tietoa Ypä-
jän asuinoloista. 18 manttaalia, 
37 talonsavua, 117 torpansavua 
ja 124 muuta savua. 3846 asu-
kasta 415 ruokakunnassa. 4 kan-
sakoulua, 3 meijeriä, saha, mylly 
ja säästöpankki. Sen jälkeen vä-
kiluku on ollut lievässä laskussa, 
joka edelleen jatkuu. Normaalia 
kehitystä pienelle kunnalle, maa-
taloudessa ei tarvita enää suurta 
joukkoa ihmisiä eikä suuria teol-
lisuuslaitoksia ei ole.

Hevosluku on Ypäjällä suu-
rempi kuin sata vuotta sitten, 
jolloin hevosia oli tilastoitu ole-
van noin 250. Kunnan sivujen 
mukaan joka viides ypäjäläinen 
on nykyään hevonen ja luulta-
vasti lähes joka viikonlopuksi 
hevosten lukumäärä vielä nousee 
erilaisten tapahtumien aikaan.

Sanotaan, että Ypäjä on hiljai-
nen paikkakunta, jossa ei ikinä 
tapahdu mitään. Toisaalta jos jo-
tain tapahtuu, niin sitten tapah-
tuu isosti. Viime talven tempaus, 
jossa ypäjäläisille eläkeläisille 
jaettiin liukuesteet, noteerattiin 
Suomen suurimmissa lehdissä 
ja siitä uutisoitiin Englannissa 
asti. Finnderby tuo joka vuosi 
katsojia ja osallistujia monista 
maista. Televisiossa on pyörinyt 
jo useampaan kertaan Ypäjä-
niminen realitysarja, eipä taida 
muilla kunnilla olla vastaavaa. 
Ypäjän musiikkiteatteri tarjoilee 
isoja taide-elämyksiä ja ensi-il-
toja joka kesä loppuunmyydyille 
katsomoille. 

No millainen on sitten ypä-

jäläinen ihminen? Eräässä net-
tikeskustelussa kysyttiin, että 
mistä tunnistaa ypäjäläisen. En-
simmäinen vastaus oli, että po-
ninhännästä ja vahvasta hevosen 
tuoksusta. Tuolla kriteerillä tar-
kastellen ei täällä kyllä taida olla 
montaakaan ypäjäläistä paikal-
la. Samassa keskustelussa joku 
kertoi, että ypäjäläinen on muo-
dista 10 -15 vuotta jäljessä. Tai 
muodissahan tämä voi tarkoittaa, 
että siitä ollaan jopa pari vuotta 
edellä. No, keskustelua oli käyty 
viikonloppuna aamuyön varhai-
sina tunteina, joten kovinkaan 
vakavasti otettavaa se ei ollut.

Ypäjäläinen ei hämäläiseen 
tapaan pidä itsestään kovin suur-
ta ääntä itsestään tai ypäjäläi-
syydestään eikä lista kuuluisista 
ypäjäläisistä ei ole Wikipediassa 
kovin pitkä. Ja pikkuisen nau-
ratti, kun mainituista 8 ihmisestä 
4 on elossa, niistä olen ollut yh-
den luennolla, yksi on lapsuuden 
leikkikaveri ja yksi sukulainen.

Pohdimme nettikeskustelussa, 
kuka olisi tunnetuin ypäjäläinen. 
Tunnettavuuden ja ypäjäläisyy-
den määrittely ei ollutkaan kovin 
helppoa. Esille nousivat professo-
ri Viljo Rasila, edesmennyt kirk-
koherra Risto Ahti ja toimittaja 
Anna Perho. Mainituiden henki-
löiden puheissa ja kirjoituksissa 
on näkynyt ja kuulunut ylpeys 
ypäjäläisyydestä. Ypäjäläinen on 
osaava. Kunnasta löytyy erilaisia 
pitkälle erikoistuneita yrityksiä 
monenlaisten hevostuotteiden li-
säksi niin muoveille, papereille, 
teatteritekniikalle kuin tilaele-
menteillekin. Ypäjällä tuotetuista 
ja jalostetuista elintarvikkeista 
voi kasata monipuolisen aterian 
lähes missä päin Etelä-Suomea 
tahansa. Ypäjällä kouluttautuneet 
hevosasiantuntijat ovat kysyttyä 
työvoimaa huipputalleilla eri 
puolilla maailmaa.

Millainen on Ypäjän tulevai-
suus? Itse olen toiveikas. Hevos-
ten vetovoima tuntuu edelleen 
jatkuvan ja tuo nuoria ihmisiä 
ainakin muutamaksi vuodeksi 
käymään Ypäjälle. Moni Ypäjältä 
muuttanut on palannut kesämök-
kiläiseksi kotiseudulleen, koti-
maiselle ruualle on kysyntää jat-
kossakin ja monet työt voidaan 
hoitaa mistä tahansa, miksipä ei 
sitten Ypäjältä.

Ypäjän kunnan itsenäisyys 
lienee ollut useamman kerran 
vaakalaudalla, mutta hämäläinen 
hötkyilemättömyys ja sopiva an-
nos itsepäisyyttä ovat pitäneet 
kunnan itsenäisenä. Tällä het-
kellä ilmeisesti pahimmat kun-
taliitospaineet ovat hellittäneet, 
mutta monenlaista yhteistyötä lä-
himpien naapureiden ja isompien 
keskusten kanssa tarvitaan, että 
asiat saadaan rullaamaan.

Toivotan Suomelle ja Ypäjän 
kunnalle hyvää jatkoa tulevai-
suuteen.

Juha Äijälä

Itsenäisyyspäivän 6.12.2016 juhlapuhe Seurakuntakodissa

Arvoisa juhlaväki

Hyvät juhlavieraat, kuntamme 
henkilökunta ja luottamushen-
kilöt – minulla on ilo toivottaa 
teidät kaikki tervetulleiksi tänne 
Pertunkaareen.

Ypäjän kunta on kuluvana 
vuonna viettänyt itsenäisenä 
kuntana olemassaolonsa 140 
-vuotista juhlavuottaan.  Kunnan 
juhlavuotta juhlistettiin monin 
tavoin.

Kuluneen vuoden aikana 
on ollut tähän teemaan liittyen 
paljon erilaisia tilaisuuksia. Yh-
distykset ovat olleet aktiivisesti 
järjestämässä juhlavuoden toi-
mintaa ja tilaisuuksia ja saaneet 

mukavasti yleisöä liikkeelle.
Tämä kunnan henkilökunnan 

ja luottamushenkilöiden yhtei-
nen joulujuhla onkin mielestäni 

sopiva huipennus tälle kunnan 
juhlavuodelle, vuodelle joka on 
kohta jäämässä historiaan ja ol-
laan siirtymässä Suomen sata-
vuotisjuhlavuoteen.

Osaava ja motivoitunut hen-
kilökunta on tärkeä voimavara 
kuntapalveluiden tuottajana kun-
talaisille. Tästä työstä teitä aivan 
liian harvoin muistetaan kiittää.

Kuntien tehtäväkenttä on 
muutoksen kohteena ja se var-
maan aiheuttaa tulevaisuuden 
suhteen monenlaisia mietteitä 
myöskin kunnan henkilöstölle. 
Avoimia kysymyksiä on paljon 
ja vastauksia vähän, jos ollen-

Ypäjän eteläiset maa- ja kotitalo-
usnaiset lahjoittivat 30.11.2016 
Kartanon koululle 15 kpl kaita- 
ja pöytäliinoja opetus- ja juhla-
käyttöön. Liinoja on aiemmin 
käytetty eri tilaisuuksissa mm. 
seurakuntakodilla.

Pöytäliinat kudottiin lähes 30 
vuotta sitten useamman kutoja 
voimin Kutomo Suomi Designin 
tiloissa. Kutojina olivat Sylvi 
Leino, Taina Kuivamäki, Eeva 
Mikkola, Sanna-Mari Kedonpe-
rä,  Ritva Hossi, Liisa Jalonen 
ja Eeva Teperi. Liinojen lah-
joituksen koululle ideoi Taina 
Kuivamäki.

Luovutustilaisuudessa pöytä-
liinoja oli vastaanottamassa Kar-
tanon koulun opettaja Marianne 
Saikku ja 9. luokan oppilaat Jen-

ni Moisander ja Veera Laakso.
Kiitospuheessaan Marianne 

Saikku kertoi, että pöytäliinat 
pääsevät mm. juhlakäyttöön 
Kartanon koululla järjestettä-
vään Suomi 100 vuotta juhla-
tilaisuudessa, joka järjestetään 
vuonna 2017 itsenäisyyspäivän 
aikaan.

Uudessa opetussuunnitel-
massa rohkaistaan kouluja 
yhteistyöhön paikallisten yh-
distysten kanssa. Esimerkiksi 
perinneruokien valmistami-
sessa maa- ja kotitalousnaiset 
voisivat jakaa tietämystään.  
Saikku kehotti myös läsnäolijoi-
ta tutustumaan koulun käsityö- 
ja kotitalousblogiin ”Kartanon 
arkea”, jossa kerrotaan koulu-
päivien arjesta.

Pöytäliinoille uusi koti

Juhani Kaunelan juhlapuhe 16.12.2016

Kartanon koulun oppilaskunnan sihteeri Anna Mäkilä, vara pj 
Cinderella Karisukki, puheenjohtaja  Jenni Moisander ja Alek-
santeri Laaksonen luovuttivat 1000€ lahjashekin palvelukes-
kuksen asukkaiden virkistystoimintaan. Rahat ovat oppilaiden 
taksvärkkipäivän keräyksen tuotto. Joulukortin ja lahjashekin 
ovat tehneet 7. luokan oppilaat. Lahjashekin vastaanottivat Anne 
Mäkilä ja Mari Krapi.

PALVELUKESKUKSEN ASUKKAAT ja 
HENKILÖKUNTA KIITTÄVÄT

KARTANON KOULUA

kaan. Toisaalta kuitenkin muu-
toksessa kunnan omat vahvuudet 
korostuvat ja kuntakaan ei omaa 
identiteettiään saa päästää kato-
amaan.

Pari kuukautta sitten Ylen 
julkaisemassa kuntatutkassa ar-
vioitiin erilaisten mittareiden pe-
rusteella kuntien nykykuntoa ja 
tulevaisuutta. Kuntatutka selvit-
ti neljän eri näkökulman kautta 
kunnan ja kuntalaisten hyvin-
vointia.

Vertailussa käytettiin mittari-
na kunnan elinvoimaa, taloutta, 
terveyttä ja ilmapiiriä. Ypäjä pär-
jäsi vertailussa naapurikuntiin 
verrattuna oikein mallikkaasti, 
ainoastaan Tammela oli hitusen 
edellä. Kaikista tällaisista pie-
nistäkin myönteisistä uutisista 
meillä on aihetta olla tyytyväisiä 
ja nähdä asioissa hyviä puolia.

Olen ollut kunnan luottamus-
tehtävissä mukana jo useamman 
vuosikymmenen ja tähän aikaan 
on mahtunut monenlaisia ajan-
jaksoja ja päätöksiä.

Tällä kokemuksella uskal-
lan sanoa, että pienen kunnan 

ja kuntalaisten asioita ajetaan 
parhaiten päättäjien keskinäisel-
lä yhteistyöllä, turhaa asioiden 
kärjistämistä välttäen.

Mutta, tänään on juhlan aika, 
tänä iltana kuunnellaan Katjan 
musiikkiesityksiä, syödään jou-
luisia ruokia ja ansiomerkkien 
jakoakin on ohjelmassa.

Toivotan teille kaikille viih-
tyisää iltaa ja hyvää joulunalu-
saikaa.  

Lämpimästi tervetuloa.
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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.

Liikuntatapahtumia

III- alueen yhteinen 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, ris-
teilyn 2-hengen A-hytissä, kahvi- ja pullakupongin, päivällisen.
Kokoustilassa yhdistysten esittämää ohjelmaa mm. Seija Kylä-
Markkula ja Liilia Sirelpuu sekä psykologi Anja Laurilan luento 
Nainen ja tunteet.
Bussien aikataulut ilmoitetaan myöhemmin.
Ilmoittautumiset Mirjamille puh. 040 0797 739 

viimeistään 22.1. mennessä.

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

Tammikuun toimintaa
Päiväpiiri kokoontuu tiistaina 10.1.2017 klo 13.00 
veteraanituvalla. Tule yhteiseen pohdintaan tulevasta 
yhdistyksemme juhlavuodesta. Kaikki mukaan Suomi 
100v juhlavuoden toimintaan.
Tarinatupa Veteraanituvalla 27.1.2017 klo 13.00 – 
15.30

SPR:n Ypäjän osaston
HAAVIN AAMUT

Haavin aamut, kaikille ypäjäläisille tarkoitetut avoimen 
toiminnan aamupäivät keskiviikkoisin ja torstaisin, 
ovat SPR:n Ypäjän osaston hoidossa. Kierrätyspis-
teessä vaate- ja taloustavaraa, leluja ja kirjoja.  
SPR toivottaa kaikki vanhat ja uudet kävijät sydä-
mellisesti tervetulleiksi Haavin aamuun (osoitteessa 
Varsanojantie 8) keskiviikkoisin ja torstaisin kello 
9-11.30. Tarjolla on kahvia ja voileipiä sekä mukavaa 
seuraa. Halukkaat voivat tehdä käsitöitä ja askarrella, 
toisinaan leivotaan yhdessä.   

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

Mielenterveysyhdistys
Mielikki ry:llä on toimipiste
Ypäjällä Veteraanituvalla, 
ryhmä Hevikit.

Hevikit kokoontuu joulutauon jälkeen 4.1.2017
viikoittain klo 13–15.

YPÄJÄN KARJALAISSEURA RY 
TIEDOTTAA

Risteilystä tietoa ensi kuun Ypäjäläisessä.
Ypäjän Karjalaisseura ry kiittää jäseniään, ystäviään 
ja yhteistyökumppaneitaan vuoden 2016 toiminnasta 
ja toivottaa kaikille Hyvää Uutta Vuotta 2017.

YPÄJÄN KOTISEUTUYHDISTYS RY
Kotiseutuyhdistyksen hallituksen jäsenet 2017: 
Maurits Hietämäki, puheenjohtaja, Kalle Halme, Taina 
Hokka, Antti Hossi, Eeva Kari, Heikki Kuivamäki, Tai-
na Kuivamäki, Hilkka Mäkilä ja Matti Äijälä, sihteerinä 
Pekka Moisander. 
Ota rohkeasti yhteyttä johonkin edellä mainituista ja 
lähde mukaan kotiseututyöhön.
Ypäjän Kotiseutuyhdistys pyytää nykyisiä ja entisiä 
ypäjäläisiä kirjoittamaan vanhasta tai nykyisestä 
Ypäjästä, ypäjäläisestä henkilöstä, työtavoista, kou-
lumuistoista, varusmiesajasta Ypäjällä tai muusta 
Ypäjään liittyvästä.  Kirjoitukset jäävät Kotiseutu-
yhdistyksen arkistoon ja yhdistyksen hallitus va-
litsee palkittavat kirjoitukset. Kirjoitusten palautus 
28.4.2017 mennessä puheenjohtaja Maurits Hieta-
mäelle tai sihteeri Pekka Moisanderille.
Ypäjän Kotiseutuyhdistys kiittää jäseniään ja ystäviään 
kuluneesta vuodesta 2016 ja toivottaa kaikille Ypäjäläisen 
lukijoille Hyvää Uutta Vuotta 2017.

Ypäjänkylän Maa- ja 
kotitalousnaiset
TAMMIKUUN TOIMINTAA

Tupailta keskiviikkona 25.1.2017 klo 18.30. Käsitöi-
den merkeissä. Virkataan matonkuteista takapuolen-
lämmittimiä kylmille tuoleille. Ottakaa iso virkkuukouk-
ku mukaan. Tervetuloa!

Vasemmistoliiton Ypäjän osaston
kokous pidetään 12.1.2017 klo 18 
Veteraanituvalla.

Kokouksessa käsitellään 2017 pidettävien kunnallis-
vaalien asioita.
Tervetuloa kokoukseen,

Hallitus

Ypäjän Suojeluskunnan ja Lottien historia
”Vapautemme vaalijat – Ypäjän Suojeluskunta ja 
Lotta Svärd 1917–1944” on valmistunut. 
Teoksen on toimittanut Maurits Hietamäki.
Kirjan hinta on 40 euroa/kpl, 
4 kpl 120 euroa.
Teosta voi ostaa/tilata Suojeluskunta- ja 
Lottahistoriatoimikunnan jäseniltä:
Osmo Jaakkola p. 050 557 1109
Hilkka Mäkilä p. (02) 767 3023
Pekka Moisander  p. 0400 260 949
Tapani Rasila p. 050 352 1501 

Liity Kulttuuri Puomin jäseneksi nyt!
Jäsenmaksu vuonna 2017 on 10 euroa. Sen voit 
maksaa tilille FI54 5539 0220 0372 29. Lähetäthän 
yhteystietosi (nimi, postiosoite, puhelinnumero) säh-
köpostilla osoitteeseen kulttuuripuomi@gmail.com.
Jäsenlomakkeita saatavilla myös kirjastosta.
Vuonna 2016 järjestimme mm.
Hyvinvointipäivän
Joulumarkkinat
Afrikkalaisen illan
Ystävänpäiväluistelun
Saunarallin
Ypäjä Talentin
Letityskurssin
Keppihevoskurssin
Kulttuurikävelyitä
...Jne!
Paljon hienoja tapahtumia on luvassa myös vuodeksi 
2017. Maksamalla jäsenmaksun olet aina perillä tu-
levista tapahtumistamme, tuet talkoovoimin toimivaa 
yhdistystämme sekä mahdollistat Ypäjän vapaa-ajan 
aktiviteettien pysymisen vireänä!

Perhekahvila

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

KULTTUURIA JA KAHVIA
Suomi 100 juhlavuoden avaus

Kotiseutumuseolla 
su 8.1.2017  klo 12.00 

Tarjolla hernesoppaa ja kahvia!!

YKSI ESINE, TUHAT TARINAA
JA HISTORIAN HAVINAA

Valitse jokin vanha esine ja tule
 kertomaan tarinaa menneistä ajoista!

Yksi tarinoista valitaan Kotiseutu-
liiton tarinahaasteeseen.

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO
p. 03-4182 7402         www.jokioinen.fi
jokilaanin.kansalaisopisto@jokioinen.fi

Lauluni aiheet konsertti 19.2.2017

Arja Koriseva ja Jyrki Anttila
Lippu 30 € + osuus bussimatkasta 

Verkatehdas, Vanaja-Sali, Hämeenlinna
Sunnuntaina 19.2.2017 Klo 15:00

Konsertti kestää noin 2 tuntia sisältäen väliajan.
Ilmoittautuminen viim. 17.1.2017, 

kurssinumerolla 000950.
Tervetuloa mukaan!

T  a  l  l  i  n    p  a  i  k  k  a
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YPÄJÄN YLLÄTYKSEN JUMPPATARJONTA 
PERTUNKAARESSA 9.1.– 31.5.2017 
Maanantaisin:
AAMUJUMPPA klo 10.00–11.00: Tunti sopii kaikil-
le 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 moni-
puolisesti. Tunti pidetään peilisalissa. 
TENAVAJUMPPA klo 16.30–17.20: 2007-2010 syn-
tyneet, 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 kai-
kille niin ensikertalaisille kuin konkareillekkin, tunnilla 
jokainen tekee oman kuntotasonsa mukaan. Tunnin 
teema vaihtuu 3-4 vko välein. Tunnilla käytetään 
kahvakuulaa osana lihaskuntoharjoittelua mahdolli-
simman monipuolisesti.Tunti pidetään peilisalissa. *
KAHVAKUULA 2 klo 19.00–20.00: Tunti sopii kai-
kille niin ensikertalaisille kuin konkareillekkin, tunnilla 
jokainen tekee oman kuntotasonsa mukaan. Tunnin 
teema vaihtuu 3-4 vko välein. Tunnilla käytetään 
kahvakuulaa osana lihaskuntoharjoittelua mahdolli-
simman monipuolisesti. Tunti pidetään peilisalissa. *
*Kahvakuulatunneille ennakkovaraukset peilisalin 
oven ulkopuolella olevaan lappuun/ sähköpostiin; 
personal.trainer@ypajanyllatys.fi tai FB-sivun; An-
nikan Personal Trainer- ja ryhmäliikuntapalvelut viesti-
kentän kautta edellisen viikon sunnuntaihin mennessä.
Aamujumppa / AINOT & REINOT; 
Jäsenet 4€ krt/ 10-krt 38€ 
Muut; 6€ krt/ 10-krt 55€
Jäsenet: 5€ krt/ 10-kortti 40€ 
Muut: 7€ krt/ 10-kortti 60€

Keskiviikkoisin:
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 jo-
kainen tekee oman kuntotasonsa mukaan. Tunnin 
teema vaihtuu 3-4 vko välein. Tunneilla käytetään 
keppejä, käsipainoja, kuminauhoja ja steplautaa jne. 
osana lihaskuntoharjoitelua mahdollisimman moni-
puolisesti. Tunnit pidetään peilisalissa. 
Torstaisin:
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

KOKO PERHEEN

LIIKUNTAPÄIVÄ LOPPIAISENA
Ypäjällä Pertunkaaressa

vuotiaiden lasten ja nuorten TAITOVALMIUSTESTIT
liikuntahallissa / Ypäjän Yllätys  Ypäjän kunta

NÄYTEHIERONTAA & VINKKEJÄ LIHASHUOLTOON
liikuntahallissa / Urheiluhieroja Ville Vahtera

TREENIKAMPAUKSIA eteisaulassa
/ Mirka Jaakkola  Parturi Kampaamo Klassikko

AAMUJOOGA peilisalissa
/ Merita Mutkala

INBODY KEHONKOOSTUMUSMITTAUSTA
eteisaulassa / Ossi Nikula  Easyway Finland Oy

LAPSIPARKKI / MLL Ypäjän Yhdistys

KUNTOSALI CIRCUIT / Minna Mustonen  Lusminc Liikuntapalvelut

AVOIMET OVET KUNTOSALILLA / Ypäjän Yllätys

ZUMBA® liikuntahallissa / Satu Mononen & Minna Mustonen

CORE KEHONHUOLTO peilisalissa / Satu Mononen  Satun Liikuntapalvelut 

TERVETULOA kaiken ikäiset uudet ja vanhat jäsenet ja treenaajat uteliaat
tiedonhaluiset sekä kaikki muutkin viettämään aktiivista päivää!

Tehdään yhdessä
unelmien liikuntavuosi 2017! 
Uskalla unelmoida, sano se ääneen, 
lähde liikkeelle, tee ja nauti… 
Kunnan nettisivulle vapaa-aikatoimen 
alle on päivittymässä oma kalenteri.
Seuratkaahan sitä ja ilmoitelkaa tahoiltanne lisäyksistä 
sinne, jolloin vältymme päällekkäisyyksiltä. 
Toivomme mahdollisimman monen löytävän itselleen 
sieltä jotakin ”unelmia”… 

vapaa-aikatoimi 

YPÄJÄN YLLÄTYKSEN TARJOAMAT PT-PALVELUT
Hinnat sisältävät ALV 24 %

1. Ruokavalio 70 €
(sis. Ruokapäiväkirjan pito, opastus, lisäravinteet)

2. Kuntosaliohjaus 60 min 60 €
(sis. Henkilökohtaisen kuntosalitreeniohjelman)

3. Ruokavalio & Kuntosaliohjaus 60 min 110 €
4. 3 kk / 6 kk / 12 kk 
    valmennuspaketit; 370 € / 650 € /1100 €

(sis. Alku- ja loppumittaukset sekä kuntotestit, sa-
litreeniohjelman, ruokavalion, sähköpostituki pal-
velu koko valmennus paketin ajan, yhteistreenejä/ 
tapaamisia)
– 3 kk – 6 tapaamista/treeniä
– 6 kk – 12 tapaamista/treeniä
– 12 kk – 16 tapaamista/ treeniä

5. Lisätapaaminen/treeni/ohjaus 50 €
valmennuspaketin yhteydessä

6. Pienryhmävalmennus / 
    TYKY-ryhmä 3kk (5-6 hlö) 150 €/ hlö / 3 kk

(sis. Alku-ja loppumittaukset sekä kuntotestit, ruo-
kavalio, henkilökohtainen kotitreeniohjelma, 1krt/
vko tapaaminen/treeni)

7. Kuntosaliohjaus ryhmälle 60 min 
   (max.8 hlö) 10 € / hlö
Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Tiedustelut ja varaukset; Annika Määttänen 

personal.trainer@ypajanyllatys.fi

VUOKRATTAVANA
Ypäjän kunta vuokraa toimitilat 
yrityksellesi osoitteesta Annantie 2
Rakennuksen pinta-ala on yhteensä 
noin 300 m2. Rakennuksessa on toimisto-, toimi- ja varastotilo-
ja. Rakennuksen varastotilat on vuokrattu, mutta noin 150 m2

toimi- ja toimistotiloja on vielä vapaana.
Rakennuksen julkisivut on uusittu ja vuokralaisella on mahdol-
lisuus ottaa käyttöön valokuituyhteys 
Toimitilan piirustukset löydät Ypäjän kunnan kotisivuilta: 
www.ypaja.fi
Lisätietoja antaa ja toimitilan esittelystä voit sopia: 
Jouko Käkönen 0500-80191

Ypäjän kunta
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VERKKO-ryhmä kokoontuu joka 
maanantai klo 8:00–12 
Vapaa-aikatoimistossa.
Kuka VERKKO-ryhmään saa tulla: 

– Olet 16 – 29-vuotias ja:
• Et ole hakenut, saanut tai 
vastaanottanut opiskelupaikkaa

• Olet keskeyttänyt opinnot
• Etsit työpaikkaa
• Tarvitset tukea itsenäistymiseen 
liittyvissä asioissa

• Tarvitset apua asunnon hankintaan, 
raha-asioiden hoitoon tai arjenhallintaan

• Joku muu tarvitsee apua ja tukea

Lisätietoja:
Maija Kemppainen etsivä 
nuorisotyöntekijä 0505747732, 
maija.kemppainen@ypaja.fi

VANUT PALAAVAT
Vanut (varhaisnuortenillat) palaavat 
Haavin ohjelmistoon tammikuussa.
Vanut sijoittuvat Haavin lukujärjestyksessä 
perjantaihin klo 14:00 – 17:00
Tervetuloa! 
Terveisin Ypäjän kunnan nuorisotoimi

YPÄJÄN KUNTA JÄRJESTÄÄ 

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
TORSTAINA 19.01.2017

Lähtö Ypäjän torilta 19.01.2017 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 

Haavi avoinna tammikuussa:
To 5.1.2017 klo 14:30 – 22 K-13 
To 12.1.2017 klo 14:30 – 20 K-13
Pe 13.1.2017 klo 14:30 – 17 Vanut & SeiskaHaavi
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 14:30 – 17 Vanut & SeiskaHaavi
Pe 20.1.2017 klo 17 – 22 K-13
To 26.1.2017 klo 14:30 – 20 K-13
Pe 27.1.2017 klo 14:30 – 17:00 Vanut & SeiskaHaavi
Pe 27.1.2017 klo 17 – 22 K-13
La 28.1.2017 klo 17 – 22 K-13

Kysyttävää: Maija Kemppainen puh. 0505747732, 
maija.kemppainen@ypaja.fi

Ikäihmisille ohjausta ja neuvontaa 
Palveluohjauksen päällikkö Marjatta Palojärvi tavattavissa 
Ypäjän kunnantalolla klo 12-15 seuraavina aikoina
Ma 30.1.2017
Ma 20.2.2017
Ma 20.3.2017
Ti 25.4.2017
Ma 29.5.2017
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

Kiitos Ypäjän nuorisovaltuustolle kuluneesta kaudesta!

KIRJASTO
YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO
Hossintie 2, 32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5269 
puh. (02) 7626 5268, 050 562 6301 (kirjastonjohtaja, 
kulttuuriasiat)
sähköposti: ypajan.kirjasto@ypaja.fi
www.ypaja.fi
www.lounakirjastot.fi 
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, tammi-
kuussa 14.1.
Poikkeava aukiolo tammikuussa: 
torstaina 5.1. kirjasto on avoinna kello 11–14, 
loppiaisena suljettu. 
YPÄJÄNKYLÄN LAINAUSASEMA  
Ypäjänkyläntie 951, 32140 Ypäjä as, 
puh. 050 562 6301
AUKIOLOAJAT  
ti klo 17–19 
ke klo 10–12
Yhtenä lauantaina kuukaudessa kello 10–13, tam-
mikuussa 21.1. 
TAMMIKUUN NÄYTTELY 
Jokiläänin kansalaisopiston hulvattomia huiveja 
ja muita lämmikkeitä koko tammikuun ajan.
LUKUPIIRI
Tammikuun lukupiiri kokoontuu sunnuntaina 22.1. 
kello 17–19 pääkirjaston näyttelytilassa, luetaan Sir-
pa Kähkösen teoksia. Käsityönkin voi ottaa mukaan. 
Kahvitarjoilu.
AVOIN PERHEKERHO 
Perhekerho kokoontuu kirjastossa perjantaisin kel-
lo 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 vielä 
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!
Hyvää uutta vuotta!

Kevätkaudella
Siljan satutunnit 
ma 16.1.2017

klo 17.30–18.30
kirjastossa

seuraavat: 
13.2., 13.3.,
10.4., 15.5.

Valoa

Uuteen

Vuoteen
Tuokoon tämä kaunis kynttilä 
kuusen oksalla valoa myös uuteen vuoteen. Ypäjä, kunta vuo-
desta 1876, Suomi 100 vuotta, Suomenhevonen 110 vuotta.
Tapahtumarikasta Uutta Vuotta toivottaa kunnanjohtaja VK!
(Kynttilän kuusen oksalla taiteili kunnallisneuvos ML ja värityksen 
kunnanviraston väki)

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

HALUATKO RYHTYÄ VAPAAEHTOISEKSI?
Tule meille vapaaehtoiseksi palvelukeskuksen asukkaiden 
iloksi ja avuksi. Vapaaehtoistyöllä lisätään asukkaiden mah-
dollisuuksia osallistua erilaiseen toimintaan. Voit järjestää 
monenlaista iloa asukkaille omien taitojesi ja voimiesi 
mukaisesti.
Toiminta ei vaadi ammattiosaamista, vaan se voi olla Sinun 
oman mieltymyksesi mukaista. Esim. laulamista, lukemista, 
viriketoimintaa, liikuntaa, leipomista, askartelua, runon 
lausuntaa, lauta – ja noppapelien pelaamista, kortin pe-
laamista, soittamista, keskustelua ja muistelua sekä ulkoi-
lua tms. Yhdessäolohetki voi olla myös lemmikkieläimesi 
silittämistä. Ammattiosaamista vaativia tehtäviä varten 
Palvelukeskuksessa on oma henkilökunta.
Tervetuloa kaffeelle tiistaina 24.1.2017 klo 15.00 
Palvelukeskuksen ruokasaliin (Rauhalantie 1) kuuntele-
maan lisää kyseisestä aiheesta. 
Terveisin Palvelukeskuksen henkilökunta

Yrittäjien aamukahvitilaisuus
maanantaina 23.1.2017 kello 8.30
Valtuustosalissa
Tapahtumassa alustavat 
yritysasiamies Suvi Liljeqvist
ja hevosopiston toimitusjohtaja Pauliina Mansikkamäki
Tervetuloa!    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

KIITOS!
Kaunis kiitos te lukemattomat kuntalaiset,
jotka toimititte tavaraa joululahjakeräykseen!
Teidän ansiostanne Joulu saapui moneen kotiin!    

Sosiaaliohjaaja  

messuille retki 4.2.2017
Helsingin messukeskukseeen

Kuljetuksen hinta 10,00 €
Jokainen hommaa itse lippunsa

(portilta mopokortilla 16,00 €, sis. aterian) 

http://mp.messukeskushelsinki.fi/info/

Lähtö: Ypäjä: Pysäkin paikka klo 09.00
Humppila: Salen piha klo 09.30

Jokioinen: Tori klo 09.50
Tammela: Koulukeskus klo 10.10

Takaisin päin lähdetään klo 18.00.
Sitovat Ilmoittautumiset 27.1.2017 mennessä, 

paikkoja rajoitettu määrä, 
alle 12 v. huoltajan kanssa.

Tammelan nuorisopalvelut: 
Maria 050 337 0173
Humppilan nuorisotoimi: 
Sofia 050 362 9166
Ypäjän nuorisotoimi: 
Maija 050 57 477 32
Jokioisten nuorisotoimi: 
Sanni 050 381 9545


