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Pieni ele- keräys kotimaan  
vammais- ja kansanterveystyölle
Perinteinen vaalikeräys, nyk. nimeltään Pieni ele -keräys 
kunnallisvaalien 2012 yhteydessä tuotti Ypäjällä yhteensä 
1.242,46 euroa. Asetettujen säädösten ja ohjeiden mukaan 
summasta puolet on tilitetty ensi vaiheessa valtakunnalliselle 
keräystoimikunnalle jaettavaksi kotimaisten liittojen kesken. 
Toinen puoli jaettiin Ypäjällä ja lähiseudulla toimiville keräyk-
seen osallistuneille yhdistyksille tehdyn lipasvartijatyön mu-
kaisesti, jolloin tasasummina yhdistystä kohden kertyi 103,53 
euroa. Keräykseen osallistuivat Ypäjällä seuraavat yhdistyk-
set: Forssan Seudun Diabeetikot ry, Forssan Seudun Invalidit 
ry, Forssan Seudun Kehysvammaisten Tuki ry, Loimaan Seu-
dun Kehitysvammaisten Tuki ry, Lounais-Suomen MS- yhdistys 
ja Sotainvalidien Veljesliiton Ypäjän osasto ry.
LÄMPIMÄT KIITOKSET 
kaikille keräykseen osallistuneille ja lipaskerääjille sekä Ypä-
jän Osuuspankille keräyslippaiden tuoton laskemisesta ja tilit-
tämisestä. jarmo sillsten

Pieni ele -keräyksen kuntavastaava

Rauhallista Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta 2013!

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!

TSR-Tekniikka OY

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

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

Lauantai ja iltatyö sop. mukaan

Hyvää Joulua 
ja Onnellista

Uutta Vuotta!
PikkUJOULU-
yLLätyksiä!

YPÄJÄN
TAKSI

Puh. (02) 727 1180

vuokrataan rivitalosta
3 H+K+S, 74 m2 + autotalli
Vapautuu joulukuun alusta. 

Eveliinanpolku 2, Ypäjä.
Puh. 0400 546 307.

Myytävänä
Kuivaa  halkoa
1,5 m3 lava 50 e.

Puh. (02) 767 3555

Rauhallista Joulua ja 
Onnea Uudelle Vuodelle

2013!
Yhteistyöstä kiittäen

Putkiasennus Esa Uusitalo

URPOLAN TILAPUOTI
Lammastuotteita, pellavatuotteita ym.

Avoinna sopimuksen mukaan
P. 040 087 7992 Sari Witka
Isoniituntie 518, Pitkäjärvi

Parturi-kampaamo-
Raija Pastell-Fält

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

Puh. gsm 02-767 3533, 050 347 8448
Tolmintie 4, YPÄJÄ
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PARIS

100% aito hiuspidennys/
tuuhennus/raidat sinetti-
ja kampakiinnityksellä

Y Y
Rakkaat Asiakkaani!  Kiitos kuluneesta vuodesta.  

Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta 2013 kaikille! 

Itsenäisyyspäivä Ypäjällä  
6.12.2012

klo 10.00  Jumalanpalvelus Ypäjän kirkossa
 Saarna ja alttaripalvelus Vesa Rasta 
 Musiikki Kaija Saukkola
  Seppeleiden lasku Sankarihaudalle ja  

Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkille
 Puhe, Vesa Rasta           Virsi 577: 1-4, Kirkkokuoro
klo 12.00 Kahvitarjoilu Kartanon koululla
 Ypäjänkylän kyläyhdistys 
klo 12.30 Itsenäisyyspäivän juhla Kartanon koululla
 Juontajana Siiri Rantanen
  Hämäläisten laulu
 Tervehdyssanat Markku Leppälahti 
  Kunnanhallituksen puheenjohtaja
 Lausuntaa Kirsti Mäki
 Juhlapuhe Juha Erola 
  Tietokirjailija
 Musiikkia Loimaan nuorisokuoro
  Ferenc Juhás, kuoronjohtaja
  Sari Rautio, säestys
 Musiikkia Kaija Saukkola, säestys 
  Kauko Hyytiäinen, laulu 
  Keijo Leppänen, laulu
 Lausuntaa Kirsti Mäki

  Maamme
  Tervetuloa!
 Ypäjän kunta Ypäjän seurakunta

Veteraanien kuljetus Itsenäisyyspäivän juhlaan
Lions Club Ypäjä tarjoaa ilmaisen kuljetuksen kaikille 
juhlaan osallistuville veteraaneille. Kuljetusta tarvitsevia 
pyydämme ottamaan yhteyttä Keijo Leppäseen, puh. 
050 363 6624.

KIITOS
Matti Mikkola

KIITOS LUOTTAMUKSESTA
– RAUHALLISTA JOULUA ja HYVÄÄ UUTTA VUOTTA

KAIKILLE YPÄJÄLÄISILLE!
Päivi Laine

Ypäjän Apteekki toivottaa
Rauhallista Joulua ja

Onnellista Uutta Vuotta 2013

Tervetuloa tekemään  
joululahjalöytöjä!

Ypäjän Apteekki
Kurjenmäentie 2, p. (02) 767 3150

avoinna ma–pe 9–17, la 9–13

Kampaamo Ritva Holsti
toivottelee asiakkailleen Hyvää Joulua

 ja oikein mukavaa vuotta 2013
Puh. (02) 767 3184

KIITOs   äänestäjilleni luottamuksesta.
Toivotan kaikille Hyvää Joulua ja 
Onnentäyteistä UuttaVuotta!

Jouni Paloposki

Päivöläntie 6, 
32100 Ypäjä
Puh. 
040 524 8556

  Rauhallista Joulua ja 
Menestystä vuodelle 2013
asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneille

Kotinisun leipää saatavana ma-ke-pe:
Sale – Ypäjä, Prisma – Forssa

www.kotinisu.fiHyvää Joulua  ja  Onnellista Uutta Vuotta
toivoo MS-Kaivuu Markku, Jani ja Sauli

Loimaan Seudun Ympäristöhuolto Oy
toivottaa asiakkailleen

Rauhallista Joulua ja Menestyksellistä Uutta Vuotta. 
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Seurakunnan asiat

kirkkoherra
Vesa Rasta

Ypäjän seurakunnan  
toimintaa joulukuussa:

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

40. vuosikerta.

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

Päätoimittaja:
Tapani Rasila

Sivunvalmistus:
Pirkanmaan Lehtipaino Oy

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

ILMOITUSHINNAT
Etusivun alaosa  
0,75 €/ pmm + alv 

Takasivu 
0,75 €/ pmm + alv 

Muu osa lehteä  
0,50 €/ pmm + alv 
Etusivun yläosan 
suuri ilmoitustila 
(6 palstaa x 170 pmm) 
500 € + alv

Määräpaikkakorotus
0,10 e / pmm + alv

Yhdistysten ilmoitukset
Maksutta

TILAUSHINNAT
Ypäjän kunnan alueen
osoitteisiin veloituksetta

Tilaukset kotimaahan ja  
ulkomaille 
30 e / vuosikerta + alv 9 %

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

ISSN 1237-2528

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

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

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

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

PAINOPAIKKA
Pirkanmaan Lehtipaino Oy

Tammikuun Ypäjäläinen ilmestyy 
torstaina 3.1.2013. Lehteen 
tarkoitettu aineisto on toimitet-
tava kunnantalolle 27.12.2012  
klo 12.00 mennessä.

Helmikuun Ypäjäläinen ilmestyy 
3.2.2013.

Diakoniatyö
Diakoniatoimistossa päivystys  
ke klo 10–11.30 ja to klo 15–16.
Huom! Päivystystä ei to 6.12,  
ke 26.12 eikä to 27.12.  
Päivystys normaalisti taas ke 2.1. alkaen.

Diakonia voit tulla tapaamaan sopimuksen mukaan muulloin-
kin tai pyytää kotikäynnille, soitathan niin tiedän tulla luoksesi.  
Diakoni Hanna Hakala yhteystiedot puh. 040 553 6362, s-posti: 
etunimi.sukunimi@evl.fi. 
Diakonin kanssa voit keskustella luottamuksellisesti mieltäsi 
painavista asioista, suruista ja murheista. 

ADVENTIN LAULAJAISET
diakoniatyön hyväksi ti 4.12. klo 18  
seurakuntakodissa. yhteislaulua,  
mukana kanttori-Kaija ja Kaiken  
kansan lauluryhmä, myytävänä glögiä  
ja pientä purtavaa sekä arpajaiset. 

Keskiviikkoruokailijat kiittävät
kaikkia tukijoitaan ja toivottavat 

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

Karon metsässä  
puolen tusinan lenkillä

Viime vuonna 2011 lokakuise-
na päivänä taivalsin Hannele 
ja Heikki Karon kanssa mah-
tavassa satumetsässä. Kehotin 
jättämään nämä alueet tulevi-
en sukupolvien ihasteltavaksi. 
Mutta sitten tarttuivat taivaal-
listen sfäärien voimat asiaan ja 
Tapani ja Hannu saivat nimen-
sä Suomen historiaan. Toisen 
joulupäivän eli Tapanin myrsky 
teki tuhojaan. Puuta kaatui ja 
ihminen koki pienuutensa. Ta-
paninpäivän kirkkoon marssin 
lakki kourassa ja kyyryssä ja he-
ti messun jälkeen riensi ihmisiä 
kertomaan, että puuta on hauta-
usmaalla kaatunut. Ja radiossa 
varoiteltiin menemästä ulos, 
etteivät ihmiset jäisi kaatuvien 
puitten alle. Kurjenmäen pääl-
linenkin paljastui kummasti. Ja 
mukavan kanslistimme talo tuli 
näkyviin hautausmaalla käveli-
jälle.

No, muualla taisi kaatua 
puita enemmänkin ja metsu-
reista tuli kysyttyä työvoimaa. 
Justiinsa olin kehunut lehdessä 
Karon satumetsää. Pitihän se 
metsä katsastaa ja tilaisuus tuli 
siihen viime lokakuulla. Heikin 
vanhat kumisaappaat jalkaan ja 

tietenkin sateenvarjo mukaan, 
sillä kuluneena syksynä taitavat 
ainoastaan sateenvarjotehtailijat 
tienanneet eniten. Vai meneekös 
nekin rahat jonnekin Kiinaan. 
Karonsuon tietä taivalsimme 
ja vettä satoi, ei tosin kovas-
ti. Pari traktoria ohitti meidät 
mennessään kyntöhommiin, 
mikä ei tainnut olla ollenkaan 
herkkua liejuisilla pelloilla. Ja 
sitten mentiin metsään, mäkeä 
ylös. Olipas maisema muuttu-
nut. Kantoja oli vuoden aikana 
ilmaantunut, mutta joukossa toki 
komeita puita oli vielä pystyssä. 
Mahtavat jäljet olivat metsäko-
neet jättäneet maisemaan. Eivät 
taida jäljet kadota kymmeniin 
vuosiin.

Sateen aiheuttamia lammi-
koita oli siellä ja täällä, ja jo-
ka puolella ja maaperä ei taida 
kuivua aikoihin. Puun juuria 
oli varottava, sillä liukkaita oli-
vat, samoin ojien yli mentävät 
sillat, sillä varsinkin kuorensa 
menettäneet puut ovat liukkaita. 
No, sienestäjät lienevät iloisia. 
Suppilovahveroita on riittänyt ja 
riittää vaikka joulunakin, jos ei 
pakkasia tule. Pärssisen Anna-
Liisan ja Antin entisen talon ohi-

timme. Isäntänä on nykyisin Ko-
ponen. Nimi jäi mieleeni, koska 
runsaan 20 vuoden ajan Lapin 
matkoilla oli kuljettajana Aatos 
Koponen. Eivät taida olla edes 
sukulaisia. Syksyinen sateen 
kyllästämä maisema on hiljai-
nen. Ei lintujen ääntä eikä edes 
peuroja näkynyt. Vihdoin tultiin 
polulle, josta näkyi kulkeneen 
ratsastajia. Jäljet paljastavat. 
Muutama lätäkkö oli ylitettävä 
ja ilman kumisaappaita ei olisi 
pärjännyt. Vain yksi kaatunut 
puu oli jätetty muistoksi Han-
nelen ja Heikin polulle Tapanin 
tuhoista. Ja vihdoin santatielle ja 
Karon pihapiiriin, jossa iloinen 
ja ystävällinen kissa meitä odot-
ti. Tunti siinä metsän hiljaisuu-
dessa menee, sillä ihmeteltävää 
riittää ja mukavan varovaisesti 
eteenpäin mennään. Kas, ne 
liukkaat puun juuret, niitä riit-
tää. Ja tuvassa kissa heittäytyi 
heti jalkojeni juureen ja kääntyi 
selälleen. Se on luottamuksen 
osoitus. Hiljaisuuden temppelis-
tä uudistuneina ja virkistyneinä 
saavuimme. Onneksi myrskyisät 
luonnonvoimat jättivät sittenkin 
ihmeteltävää ja ihailtavaa.

Risto Ahti

Siunattua Joulunaikaa ja
Onnellista Uutta Vuotta 2013

Toivottaa 
Ypäjän  seurakunnan työntekijät

PÄIVÄKERHOTIEDOTE
Lasten konsertti ”Mikä Ei” ma 3.12 klo 10.00 Seurakuntakodilla.  
Tervetuloa kaikki kerholaiset, mansikkaryhmä menee kerhosta.

Itsenäisyyspäivänä to 6.12 ei ole kerhoa.
Perhekirkko keskiviikkona 12.12 klo 18.00,  

päiväkerholaisten joululauluesityksiä.   
Kirkon jälkeen seurakuntakodilla glögi- ja piparitarjoilu.
Syksyn kerhot päättyvät 13.12.

Kevään 2013 kerhot jatkuvat loppiaisen 
jälkeen viikolla 2 normaalisti.

Päiväkerho kiittää kaikkia ja toivottaa  
Siunausta Joulunaikaanne ja  

Hyvää Uutta Vuotta 2013.

su 2.12. klo 10.00 Sanajumalanpalvelus; Kaiken kansan lauluryhmä mukana!
 klo 18.00 Kirkkokuoron 85-vuotis juhlakonsertti
ma 3.12. klo 10.00 Mikä ei? -lastenkonsertti: järj. Kartanon koulun opiskelijat
ti 4.12. klo 12.00 Diakoniapiiri Ypäjänkylän kirjastossa
 klo 18.00  Adventin laulajaiset diakoniatyön hyväksi 

– Myynnissä glögiä/kahvia sekä pientä purtavaa. 
Kaiken kansan lauluryhmä, yhteislaulua, arpajaiset yms. 
Arpajaistavaraa vastaanotetaan ennen tilaisuutta!

ke 5.12. klo 10.00 – 11.30 Diakoniapäivystys
 klo 11.30 Keskiviikkoruokailu
 klo 16.00 Kauneimmat joululaulut Ypäjänkylän Myllykahvilassa
to 6.12. klo 10.00 Sana jumalanpalvelus; Vesa Rasta, Kaija Saukkola sekä kirkkokuoro
 klo 12.00 Itsenäisyysjuhla Kartanon koululla
 klo 15.00 EI diakoniapäivystystä
ke 7.12. klo 9.30 Ei perhekerhoa!
 klo 18.00 – 21.00 Nuortenilta
su 9.12. klo 10.00 Messu; Vesa Rasta ja Kaija Saukkola
 klo 18.00 Kauneimmat joululaulut
ma 10.12. klo 19.00 Kirkkovaltuuston kokous
ke 12.12. klo 10.00 – 11.30 Diakoniapäivystys
 klo 11.30 Keskiviikkoruokailu
 klo 18.00 Jouluinen perhekirkko
                – glögitarjoilu seurakuntakodilla perhekirkon jälkeen
to 13.12. klo 11.00 – 13.00 Kultaisen iän kerho; Joulujuhla; otathan pikkupaketin mukaan!
 klo 15.00 – 16.00 Diakoniapäivystys
 klo 17.00 Kaiken kansan lauluryhmä
 klo 18.15 Kirkkokuoro
pe 14.12. klo 9.30 – 11.30 Perhekerho kirjastossa
     – viimeinen kerta ennen joulua!
su 16.12. klo 10.00 Messu; saarna Keijo Leppänen, liturgia Vesa Rasta, kanttori Kaija Saukkola
 klo 18.00 Tapani Kansan joulukonsertti
ke 19.12. klo 10.00 – 11.30 Diakoniapäivystys
 klo 11.30 Keskiviikkoruokailu; Jouluruoka
 klo 13.00 Jouluiset hartaudet palvelukeskuksessa:
      – klo 13.00 Hoiva, klo 13.30 Ruustinna, klo 14.10 Lukkari
         Vapaaehtoiset laulajat tervetulleita mukaan!
to 20.12. klo 15.00 – 16.00 Diakoniapäivystys
 klo 17.00 Kaiken kansan laulut
 klo 18.15 Kirkkokuoro
su 23.12. klo 10.00 Messu; Vesa Rasta ja Tapio Laurila
 klo 18.00 Joulukonsertti; Tapio Laurilan porukka
ma 24.12. klo 15.00 Aattohartaus; Vesa Rasta ja Kaija Saukkola, mukana kuorolaisia
ti 25.12. klo 8.30 Joulujumalanpalvelus; Vesa Rasta, Kaija Saukkola sekä kirkkokuoro
ke 26.12. klo 10.00 Messu; Vesa Rasta ja Inkeri Suonpää
 klo 10.00 EI diakoniapäivystystä
to 27.12. Kirkkoherranvirasto suljettu!
 klo 15.00 EI diakoniapäivystystä
su 30.12. klo 10.00 Sanajumalanpalvelus; Vesa Rasta ja Kaija Saukkola

Vietimme jumalanpalvelusta pyhäinpäivänä, kuten 
asiaan kuuluu.
Pahoittelen seurakunnan puolesta sitä että joukostam-
me poistuneiden omaiset eivät saaneet selkoa nimistä! 
Myös sitä että yksi nimi jäi pois, kuitenkin siten että 
nimi luettiin listan lopuksi.
Ensi vuonna jätettäköön taustamusiikki pois niin ni-
met kuuluvat paremmin.
Voimia ja siunausta läheisensä menettäneille!

Vesa Rasta

Pyhäinpäivän  
jumalanpalveluksesta

Ypäjän srk:n musiikkityö tiedottaa
su  2.12. Kirkkokuoron 85-v. konsertti
su  9.12. Kauneimmat joululaulut
su 16.12. Tapani Kansan konsertti
su 23.12.  Tapio Laurila joukkoineen jouluisissa  

tunnelmissa.
Tilaisuudet alkavat Ypäjän kirkossa klo 18.00 

TERVETULOA!
Hyvää adventin- ja joulunaikaa kaikille!
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Aikanaan mainostin Ypäjällä, 
että joulua ei ole tarkoitettu ra-
situkseksi eikä silloin tarvitse 
juosta. Saa tietysti sitäkin tehdä 
omasta halustaan. Joulukuu on 
seurakunnan aikaa, jolloin toi-
minta on vilkkaimmillaan ja kir-
kolla on kysyntää. Kauneimmat 
joululaulut ovat vuoden suosi-
tuin tilaisuus, jolloin kirkko on 
täynnä. Suomen Lähetysseuran 
joululaulutilaisuudet alkoivat 
vuonna 1973, jolloin ensi kerran 
suosittu joululauluvihko julkais-
tiin. Olen ainakin yhdessä kodis-
sa Ypäjällä kohdannut henkilön 
jolla on lähes kaikki vihkot. Se 
pino tuo mieleen kauniit muis-
tot. Varmaan voi olla muitakin 
koteja josta ne löytyvät. Ja vuon-
na 1972 olimme Tapio Laurilan 
kanssa aikaamme edellä: silloin-
kin olivat kauniit joululaulut kir-
kossa.

Aikanaan tilasin puolentoista 
tuhannen kappaleen erän jou-
lulauluvihkoja, jotta varmaan 
riittää jokaiseen tilaisuuteen. 
Kaupoissa ja työpaikoilla jou-
luhetket olivat mieluisia. Osa 
oli ihan kaikille julkisia ja osa 
pidettiin vain henkilökunnan 
kahvihetken yhteydessä. Osuus-
liike Vallan kauppoja riitti lä-
hes jokaiseen kylään ja kaikis-
sa käytiin. Joskus 1970-luvun 
puolivälissä Ypäjänkylässä sain 
moitetta: hukkaan menevät hy-
vät tilaisuudet. Mitä tarkoitatte? 
No sitä, että papin ja kanttorin 
perässä ei tahdo millään pysyä, 
kun tilaisuuksia oli Katinhän-
nän ja aseman Vallassa, Laineen 
kaupalla, Saviseudussa, molem-
missa pankeissa ja taisi olla jopa 
sahallakin, ja myöhemmin tie-
tysti tuli Myllytupa ohjelmistoon 
mukaan. Näin ollen tilaisuudet 

laitettiin kolmellekin päivälle eri 
viikoille, että halukkaat ehtivät 
jopa kaikkiin mukaan. Hukkaan 
meneminen tarkoitti siis sitä, et-
tä ei kaikkea hyvää samalle päi-
välle.

Kaupat ovat Ypäjälläkin ko-
keneet suuren murroksen ja 
muutoksen, mutta Ojala on aina 
pysynyt ohjelmistossa. Myymä-
läautoaikaan tilaisuus pidettiin 
Ojalan baarissa jo klo 8 aamu-
sella. Ohikulkevillekin tarjottiin 
kahvit, ja erään kerran vieras 
ihmetteli, että onpas uskovaista 
porukkaa, kun jo heti aamul-
la lauletaan. Sinä vuonna kun 
Valta lopetti sivumyymälänsä 
Ypäjällä, kierrettiin ne jopa kah-
teen kertaan. Toinen kierros tai-
si olla aatonaattona, kun selvisi 
että kaupat loppuvat. Ainakin 
Varsanojalla, Levällä, Palikka-
lassa, Perttulassa ja Asemalla 
olivat kaksinkertaiset laulajaiset 
ja puhaukset. Ypäjän kieleen jäi 
noista tilaisuuksista sana puhaus 
elämään, kun Laurila trumpettiin 
puhalsi ja pappi vielä sanojaan 
ulos puhalsi. Taitaapa vieläkin 
joku joulun alla puhua puhauk-
sista.

Tehtaitten henkilöstöä lau-
latettiin kaikissa mahdollisissa 
työpaikoissa. Ja jos henkilö-
määrä painui minimiin, niin silti 
käytiin. Ypäjä tunnetaan myös 
lipputangoista, joten ilman muu-
ta tehtaillakin käytiin, vaikka 
paikat ja henkilöstö muuttuivat 
ja pienenivät. Etukäteen ei osaa 
ihminen tulevaisuutta ennustaa. 
Ollessani muuttoaikeissa Salos-
ta Ypäjälle kuulin, että konepaja 
oli mennyt konkurssiin. ”Olisi 
sielläkin voinut käydä”, ajatte-
lin. Toisin kävi: Ypäjän konepaja 
Loimaan tien varrella on ollut 

eri omistajilla ja siellä on aina 
pidetty joulupuhaus ruokatunnin 
alla 40 vuoden aikana.

Monet seurat ja yhdistykset 
ovat joulujuhliaan viettäneet 
Ypäjällä. On ollut mieluista 
käydä niissä. Karjalaseuran, so-
taveteraanien ja -invalidien ja 
lukemattomien muitten jouluissa 
on ollut mieluista vierailla oh-
jelman s uorittajana ja samalla 
myös osallistujana.

Samoin seurakunnan toimin-
tamuodoilla ovat omat joulujut-
tunsa. Hyvissä ajoin diakonin, 
päiväkerhon ohjaajien, nuoriso-
nohjaajien ja kanttorin kanssa 
sovittiin juhlat. Vanhassa seura-
kuntasalissa Varsanojantien var-
rella sain olla vanhusten juhlas-
sa jopa joulupukkina pariinkin 
otteeseen. ”Pitkät koivet sillä 
pukilla ainakin on”, sanoi juhla-
vieras, kun sai arvuutella juhlan 
lopussa joulupukin henkilölli-
syyttä. 

Eikä kukaan arvannut kun 
olin puheeni lopussa kiitellyt 
osallistujia ja sanonut meneväni 
Loimaan sairaalaan, jossa siihen 
aikaan useampana kertana vuo-
dessa pidin hartaudet. Kukaan ei 
arvannut vaikka ainakin kymme-
nen henkilöä mainittiin ja naurua 
piisasi kun juhlan lopussa pukki-
na riisuin naamioni. Kyllä vielä 
ehdin sinne Loimaan sairaalan-
kin, joten juttu ei valhetta ollut. 
Kun uusi seurakuntakoti aloitti 
1985 toimintansa, niin tottahan 
toki se kirkon naapurina paransi 
joulujuhlien laatua.

Joulukirkko on käsite sinän-
sä. Alkuvuosinani jouluaamun 
kirkko klo 7 pullisteli. Osa ei 
mahtunut istumaankaan. Aatto ei 
ollut kovinkaan suosiossa, kun-
nes klo 16:n aattokirkko aloitti 

ja ennen kirkonkellojen sähköis-
tämistä oli tapana että suntio ja 
kirkkoherra yhdessä soittavat 
käsipelillä joulukellot. Oli juh-
lavaa katsella kynttilöiden sytty-
mistä hautausmaalla ja samalla 
kuunnella kanttorin alkusoittoja. 
Kirkon remontti vuoden 1997 
tienoilla aloitti aivan uuden pe-
rinteen, joka on vetänyt väkeä 
hyvin. Aattona on peräti kolme 
kirkkoa: klo 14 ja klo 16 ja sit-
ten vielä klo 21. Ja jouluaamun 
kirkko siirtyi kello kahdeksaksi. 
Taisi vain yksi protestoida muu-
tosta. Hänellä oli tapana parvek-
keella juoda joulukahvit ja kat-
sella kirkkoon menevää kansaa. 
Nyt hänen täytyi odotella yksi 
tunti lisää että saisi nautintonsa. 
Jokaisella on jouluperinteensä.

Itse nautin perheeni kanssa 
joulumaisemasta. Olihan pappila 
kirkon vierellä ja seurakuntakoti 
keskellä. Vaikka hommaa ja me-
nemistä riitti, siitä nautti ja pidin 
suurena etuoikeutena jouluisen 
hautausmaan katselemista. Sii-
hen liittyi myös hiljainen kierros 
keskellä kynttilämerta ja viime 
vuosina hieman ennen tuota klo 
21:n iltakirkkoa. 

Nyt on kirkon tienoo muuttu-
nut: pappila seisoo tummana su-
lautuen kaamoksen ajan pimey-
teen. Valojen määrä on pienenty-
nyt vain kanslian päähän. Ja ne-
kin ovat kuulemma sammuneet. 
Synkkä valoton ja vailla elämää 
oleva rakennus on jäljellä. Aika 
aikaa kutakin, sanoo suomalai-
nen sanonta. Jokaisen vuoden 
jouluaika on aina ainutkertainen. 
Näin on tänäkin vuonna. Toivo-
tan kaikille iloista jouluaikaa ja 
riemullista uutta vuotta.

Risto Ahti

Joulu joutuu – juosta täytyy

Kynttilöiden valossa tähtitaivaan 
alla Ypäjän kirkossa pidetään 
suuri joulukonsertti, jonka ohjel-
ma käsittää rakkaita, ihania jou-
lulauluja. Mukaan mahtuu myös 
uusia ja svengaavia lauluja.

Soololauluja esittävät Katja 
Karisukki, Sanna Sukki, Sanna 
Vihervirta ja Antti Riuttaskorpi. 
Trumpettisoolot puhaltaa Tommi 
Jalo. Mukana ovat myös Pauli 
Hyrkäs, stemmalaulu, ja Jukka 
Lahtonen, kontrabasso. Sanna 
Vihervirran johdolla musisoivat 

Ypäjänkylän koulun kolmas- ja 
neljäsluokkalaiset. Tapio Lauri-
la hoitaa urku- ja piano-osuudet. 
Tilaisuuden juontaa Vesa Rasta.

Konsertti päättyy esitykseen, 
jossa Sanna Vihervirta, piano, 
ja Tapio Laurila, urut, esittävät 
muunnelmia Maa on niin kau-
nis -teoksesta. Siihen voi yleisö 
yhtyä.

Tunnelmallinen joulukonsertti 
Ypäjän kirkossa sunnuntaina 
23.12. kello 18.

Ypäjän kirkkokuoro 85 v.
Adventin iltana 2.12.2012 kirkossa klo 18.00 

kirkkokuoro juhlii 85-vuotistaivaltaan
Kuoron johto sekä yksinlaulu; kanttori Kaija Saukkola
Urut Tapio Laurila (toimi kuoronjohtajana 1968–75)

Trumpetti Tommi Jalo
Illan sana khra Vesa Rasta

Kolehti srk:n kirkkokuorolle
TERVETULOA!

Tunnelmallinen joulukonsertti

7. - 9.12.2012  YPÄJÄ FINLAND

TÄHTI
FINAALI

2. - 4.12.2011 YPÄJÄ FINLAND

TÄHTI
FINAALI
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Tähtisadetta Hevosopistolla
Tervetuloa kannustamaan oma suosikkisi voittoon

Hevosopiston Tähtifinaalissa, joka on täynnä 
joulunodotusta ja tunnelmaa. 

Ohjelmassa mm:
Koulu- ja esteratsastusta perjantaista sunnuntaihin

GP-hallisarjan 2012 finaalit lauantaina ja sunnuntaina.
Estefinaalin voittajalle palkintona VW UP!

Lue lisää tapahtumasta www.hevosopisto.fi.

Este- ja kouluratsastuskilpailut

HEVOSOPISTON 

2.TÄHTIFINAALI

7.–9.12.2012 TÄHTITORI

Ihana jouluinen 

käsityö - ja lahjatori 

8.-9.12. klo 10-16 

TULE
koko perheen 

voimin 

Vapaa pääsy!

Joulutervehdys lukijakunnalle

TarjouspyynTö ypäjän seurakunnan lumi- 
ja hiekoiTusTöisTä Talvikausina 2013 ja 2014
Ypäjän seurakunta pyytää TARJOUSTA seurakunnan LUMITÖI-
DEN ja HIEKOITUKSEN hoitamisesta (kirkko, hautausmaa, seu-
rakuntakoti, pappila ja partiomaja) kahdelle seuraavalle talvi-
kaudelle. Työt tulee tehdä hautausmaalle soveltuvaa kalustoa 
käyttäen.
Tarjoukset tulee jättää 15.12.2012 klo 12 mennessä osoitteella
Ypäjän seurakunta, taloustoimisto, Papalintie 1 B 13, 32100 
YPÄJÄ.
Lisätietoja asiasta antaa talouspäällikkö Katja Laine, puh. 
040 148 4092 tai seurakuntamestari Maurits Hietamäki, puh. 
050 560 3368.

Ypäjän seurakunnan kirkkoneuvosto

Joulun aika merkitsee meille 
kunnan palveluksessa oleville 
työntekijöille hetken rauhoittu-
mista arkisen kiireen keskelle.

Kunnallishallinnossa vuo-
den päättyminen merkitsee nyt 
istuvan valtuuston nelivuotis-
kauden päättymistä ja samalla 
uuden, juuri valitun, valtuus-
ton nelivuotiskauden alkamista 
ensi vuoden alusta. Kunta saa 
alkuvuodesta 2013 uuden kun-
nanhallituksen ja 
myöskin lautakun-
nat valitaan. Niihin 
palataan myöhem-
min.

Vuosi 2012 on 
ollut tapahtumari-
kas ja yhtenä kaiken 
aikaa vallitsevana 
tekijänä on ollut 
suuri kuntareformi 
(kuntauudistus), jo-
ka koskettaa koko 
maata ja sen kaikkia 
kuntia. Ypäjän kunnan asioita 
on voitu hajautetun toiminta-
mallin pohjalta hoitaa varsin 
hyvin ja myös sopia asiat niin, 
että yhteistoiminta- ja yhteis-
työsuunnat ovat olleet käytös-
sä kaikkien naapurikuntiemme 
kanssa jopa maakuntaraja ylit-
täen. On hyvä asia, ettei esteitä 
yhteistyölle ole ilmaantunut. 
Päätöksenteko niin valtuus-
ton kuin kunnanhallituksenkin 
osalla on ollut jouhevaa ja ih-
misasenteet myönteisesti koh-
dallaan. Toivotaan tilanteen 
säilyvän rauhallisena myöskin 
uuden valtuustokauden aikana, 

koska suuret kuntauudistus-
hankkeet lakiluonnoksineen 
ovat juuri saapuneet lausun-
nolle ja uudella valtuustolla 
on heti alkuunsa kova pähkinä 
purtavanaan. Tähänkin pala-
taan hetimiten alkuvuodesta.

Päättymässä olevasta toi-
mintavuodesta voidaan todeta, 
että kansainvälistymistä on 
tapahtunut ja Ypäjä on kesäl-
lä solminut ystävyyskunta-

suhteen unkarilaisen hevos-
kaupunki Babolnan kanssa. 
Siltäkin pohjalta voidaan tu-
levaa aikaa rakentaa ja yhteis-
työhankkeita miettiä ja saada 
uusia virikkeitä. Yhteistyön 
toivotaan edesauttavan kult-
tuurillista, taloudellista, yhteis-
kunnallista ja urheilun yhteis-
työn kehittämistä, hoitamista 
ja motivoimista Ypäjän ja 
Babolnan välillä. Kuntiemme 
välille suunnitellaan muodos-
tuvan laajaa yhteistoimintaa, 
joka perustuu mm. hevosurhei-
lun, perinteen ja koulutuksen 
alojen yhteistyöhön. Kaikki 

edellä todettu tapahtukoon hy-
vässä yhteistyössä ja talouden 
resurssien puitteissa.

Toimintaa on ollut varmas-
ti kaikilla toimialoilla niin 
yleishallinnon, sivistystoimen, 
teknisen toimen kuin perustur-
vankin osalta. Toiminnot ovat 
tärkeitä myöskin jatkossa ja ne 
ovat kehitettävissä tai jalostet-
tavissa paremmiksi tuotteiksi. 
Jatkossa kunnan, seurakunnan 

ja muiden aktii-
visten yhdistysten 
ja järjestöjen sekä 
toimijoiden kesken 
yhteistyön toivotaan 
tiivistyvän. 

Kunnan puoles-
ta esitän lämpimät 
kiitokseni kaikelle 
luottamushenkilö-
hallinnolle, eri työn-
tekijätahoille kuten 
myöskin yhteistyö-
tahoillemme. Yksin 

emme jatkossa varmaankaan 
tule pärjäämään ja menesty-
mään, mutta uskon ja luotan 
vahvasti siihen, että moninai-
sessa yhteistyössä on voimaa 
ja siitä voi ammentaa aina jo-
takin uutta ja käyttökelpoista 
tulevia aikoja ajatellen.

Kiitokset vielä kerran leh-
den lukijakunnalle näin jou-
lutervehdyksen muodossa. 
Lopuksi toivotan kaikille kun-
talaisille, syyspimeiden päivi-
en päätteeksi, valkean Joulun 
odotusta.

Vesa Ketola
kunnanjohtaja
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Kanta-Hämeen 
poliisilaitos

Turvallisuusnurkka
Mielen joulusiivouksen aika
Ihmismieli tuo ajatusten ko-
ti on hienoin rakennus. Vuo-
den kiireissä, ahdingoissa ja 
pimeyksissä voi ajatuksen 
koti täyttyä epäjärjestyksellä 
ja lialla. Jouluvalmisteluihin 
kuuluu joulusiivous. Joulu on 
rauhan ja hiljaisuuden aikaa. 
Miksi emme siivoaisi ajatusten 
kotia? Siinä kodissa olemme 
joka hetki, niin valveilla kuin 
nukkuessa, niin työssä kuin 
vapaa-ajalla. Tämän kodin sii-
vousvälineet eivät ole kallii-
ta, eikä siivous vaadi fyysistä 
ponnistusta.

Siivous alkaa eteisestä. 
Elämän eteisessä ollaan lap-
sena. Liiallinen kiire voi olla 
ensimmäinen lakaistava asia, 
annanko lapselle riittävästi ai-
kaa? Voinko järjestää asioita 
niin, että elämän tärkeysjärjes-
tys muuttuu. Lapsien turvatto-
muus ja huostaanotot ovat li-
sääntyneet, joten jokainen voi-
si putsata mielen kotiaan niin, 
että lapsen turvallisuus taataan. 
Ajatusten kodin puhtaus tuo 
huolenpitoa ja välittämistä. 
Rahalla tätä siivouspalvelua ei 
voi ostaa, eikä sitä pitäisi siir-
tää toisten tehtäväksi. Päihteil-
lä ei voi putsata lapsen eloa, 
mutta liata sen voi lopullisesti.

Eteisestä siivous siirtyy 
keittiöön, aikuisiän arjen kes-
kukseen. Nyt ei siivota niitä 
leivänmuruja eikä lieden tahro-
ja. Nyt puhdistetaan arjen oloa 
kokonaisuudessaan. Jokainen 
löytää varmaan puheistaan, 
teoistaan ja tekemättä jättämi-
sistä melkoisen suursiivouksen 
tarpeen. Miksi pitää olla välin-
pitämätön, toista auttamaton? 
Voisi laittaa mopin heilumaan 
liiallisen itsekeskeisyyden sei-
tin poistamiseksi. Ihmissuh-
deongelmia ei pidä lakaista 
maton alle, vaan puhdistaa pu-
humalla. Kaunis kielemme tar-
joaa siihen oivat liotusaineet.

Seuraavaksi otamme sii-
vouskäsittelyyn olohuoneen. 
Olohuone on koko elämän 

nautinnon ja turvallisuuden 
paikka. Pahasti on päässyt 
siivottomaan tilaan. Turvatto-
muutta voimme tampata pois, 
välittämällä toisista. Voimme 
kirkastaa katsetta näkemään 
vaaroja. Korvat voimme avata 
kuulemaan toisten hätää. Lii-
an usein annetaan roskakasan 
kasvaa, kun mentaliteetti on, 
ettei tuo asia minulle kuulu. 
Aina ei pidä etsiä syyllistä, 
vaan katsoa jokaisen parasta 
puolta. Puhtaassa olohuonees-
sa nautimme arjen ja pyhän 
turvallisuudesta.

Talostamme löytyy autotal-
li, kuvaannollinen vapaa-ajan 
harrastusten huone. Usein se 
on varsinainen epäjärjestyksen 
paikka. Nyt ei kyseessä ole ka-
teissa olevat työkalut, eikä kai-
ken tarpeettoman roinan kaaos. 
Siivouspalvelumme kohdis-
tuukin luontoon. Kauppamaa-
ilma ja sen liepeillä pyörivät 
visionäärit keksivät meille 
näennäistarpeellista tekemistä 
ja hankkimista. Tarvitsemme-
ko kaikki pörisevät vempeleet 
ja saastuttavat laitteet. Mielen 
pölyimurilla imaisemme it-
semme huomaamaan luonnon 
kauneuden ja sen muut arvot. 
Kiireen mieli saattaa rauhoit-
tua pelkästään kävelemällä 
metsässä. 

Talomme on siivottu, voim-
me lähteä rauhallisin mielin. 
Pihaportti on elämän viimeinen 
hetki. Mitä otamme mukaan ja 
mitä saame? Ylivertaisuutta ei 
tarvitse ottaa mukaan. Jokai-
sella on oma arvonsa. Ketään 
ei tule väheksyä tekemisten 
mukaan. Onko siivouksemme 
onnistunut? Saamme valita, 
miten siivoamme mielemme 
ja sydämemme. Onnistuneen 
puurtamisen jälkeen, voimme 
laulaa ”Näin sydämeeni joulun 
teen ja mieleen hiljaiseen taas 
Jeesuslapsi syntyy uudelleen”.

Ilkka Iivari 
komisario

Kanta-Hämeen poliisilaitos

1 Filosofia. Psykologia. Rajatieto
Liukko-Sundström, Heljä: Jossain 
aina aurinko

3 Yhteiskunta
Kuisma, Markku: Erehtymättömät: 
tarina suuresta pankkisodasta ja 
liikepankeista Suomen kohtaloissa 
1862–2012
Hamarus, Päivi: Haukku haavan 
tekee: puututaan yhdessä kiusaa-
miseen
Lundán, Arja: Konstit vähissä?: 
Ratkaisuja haastaviin kasvatusti-
lanteisiin
5 Luonnontieteet. Matematiikka.  
Lääketiede
Olsen, Lars-Henrik: Mikä eläin?: 
eläinten jäljet ja elintavat
Dukan, Pierre: Dukan-dieetti
Miltä musta tuntuu?: masennus ja 
siitä toipuminen
6 Tekniikka. Talous. Käsityö. 
Maa- ja metsätalous. Kotitalous. 
Liiketalous
Lampela, Elina: Yhden illan 
käsityöt: virkkaa, kirjo, neulo & 
huovuta
Merrett, Alicia: Nalleverstas: pe-
rinteisen nallekarhun valmistus 
käsityönä
Sairanen, Raija: Iki-ihanat käsityö-
aarteet
Suomalaiset käsityöaarteet: silmu-
koita, sidoksia ja salusiineja
Hemgren, Per: Uusi pientalon kä-
sikirja
Erämaailma 2012–2013
Pakkanen, Outi: Porosta parmesaa-
niin: Anna Laineen keittokirja
Tamminen, Seppo: K100: K-kaup-
piasliitto 1912–2012
7 Taiteet. Liikunta
Huusko, Anna-Kaisa: Suomalaisia 
valaisimia
Tiirakari, Leeni: Design Liisa Vi-
tali
Hyvin sanottu: 101 vinkkiä jokai-
selle puhujalle
Marjamäki, Tuomas: Simo Salmi-
nen: se se vaan on sillä lailla

Suuri toivelaulukirja: 21
9 Historia
Boyle, David: Toinen maailmanso-
ta valokuvina
Koskinen, Pirkko K.: Illallisella 
Pirkko K. Koskinen
Kotro, Arno: Veitsen terällä
Turtola, Martti: Mannerheimin ris-
tiriitainen upseeri: eversti Aladár 
Paasosen elämä ja toiminta
Aikuisten kaunokirjallisuus
80 – 83 Kaunokirjalliset sekasi-
sältöiset teokset
Kilpi, Eeva: Kuolinsiivous
Lumi hiljaa leijailee: sanoja joului-
siin hetkiin

84 Kertomakirjallisuus   
(D=dekkari, SF=fantasia/
scifi, R=rakkaus, S=sota, 
NOV=novellit)
Auster, Paul: Talvipäiväkirja
Child, Lee: Epäilty (D)
Cornwell, Patricia: Punainen usva 
(D)
Cussler, Clive: Vakooja (D)
Egan, Jennifer: Aika suuri hämäys
Hattula, Markku: Eturintaman is-
kujoukko iskee takaisin (S)
Hautala, Marko: Unikoira (D)
Heinonen, Tapani: Reunalla
Hiltunen, Pekka: Sysipimeä (D)
Hoead, Linda: Yön huntu (D)
Hämeen-Anttila, Virpi: Tapetinvä-
rinen: toisten muistelmia
Hämäläinen, Karo: Kolmikulma 
(D)
Irving, John: Vapauttakaa karhut!
Kaarnakari, Ville: Operaatio Fin-
ljandija (S)
Karra, Petri: Pakenevat unet
Kaskuja sotavuosilta 1939–1945
Kaukonen, Katja: Vihkivedet 
(NOV)
Kepler, Lars: Tulitodistaja (D)
Kortelainen, Anna: Ei kenenkään 
maassa
Kähkönen, Sirpa: Hietakehto
Laine, Matti: Pahojen miesten seu-
ra (D)
Lenz, Siegfried: Hetken hiljaisuus
Lundberg, Ulla-Lena: Jää

YPÄJÄN KIRJASTON UUTUUSLUETTELO

Kirjaan on koottu ensimmäis-
tä kertaa yhdeksi kokonaisuu-
deksi presidenttien hevosten 
vaiheet Ypäjällä. Siittolanmäen 
hevoskulttuuriin ovat kuulu-
neet vuodesta 1948 valtionpää-
miesten hevoset, joista mai-
nitaan mm. marsalkka Man-
nerheimin Käthy, presidentti 
Kekkosen orlov-ravurit, presi-
dentti Koiviston doninhevonen 
Zaslon sekä presidentti Halo-
sen Ypäjä Tarja. Kokonaisuus 
heijastelee samalla maamme 
hevostalouden muutoksia ja 
ulkopoliittista polkua.

Suomen Hevosurheilumu-
seon julkaiseman kirjan kirjoit-
tajia ovat Juha Erola (toim.), 
Kyösti Saranpää, Päivi Laine 
ja Kirsti Piminäinen. Kirja on 
osa Lounaplussan Kylätallen-
ne-hanketta, joka rahoitetaan 
Hämeen ELY-Keskuksen kaut-
ta Manner-Suomen maaseutu-
rahastosta.

Presidenttien hevoset Ypäjällä 
-kirja julkaistaan 5.12.2012

Käthy I-tallin edessä vuonna 
1948.

Lisätietoja kirjasta julkaisu-
päivästä alkaen www.hevosur-
heilumuseo.fi ja www.hippolis.fi

Wäärin käsityksiä
Joulunvietto alkoi jo marras-
kuussa kun Perälän Artturi 
rymäisee pihaan joulunpu-
naisella Volkkarillaan. Istuu 
piahtokammarin rahille ja sy-
tyttää pilliklubin. Puhellaan 
ilmoista. Vettä on lomottanut 
päivätolkulla. Pakkastakin aa-
mulla, ettei meinannut Volsu 
käynnistyä. Artturi tumppaa 
klubin käteensä. Vetää pitkän 
valkoisen, veren tahriman per-
perin päälleen. Sylkäisee käm-
meniinsä ja sanoo. Eiköhän 
aloiteta tappopuuhat. Kaivaa 
volkkarin etuluukusta kääröön 
käärityn Parabellumin. Sihtaa 
piipun. Lataa ja varmistaa. Kä-
velee ylpeänä navetan puolel-
le sikakarsinaan. Sika kiljuu. 
Vaistoaa varmaan kuoleman 
lähestyvän. Artturi rauhoitte-

lee. Artturi pamauttaa sikaa ot-
salohkoon. Laaki ja vainaa.

Teurastus alkaa. Sika kalta-
taan eli huuhdellaan kiehuval-
la vedellä irrottaen karvoitus 
ja ihon pintakerrokset. Veri 
päästettiin ämpäriin. Lihat 
kuten kyljykset, paistit ja pot-
ka irrotetaan. Potkasta saakin 
makuisaa osso buccoa. Suolet 
puhdistetaan ja niistä kielen 
vievää uunimakkaraa. Maksa, 
munuaiset, sydän ja kielikin 
maistuvat oikein alitettuna 
herkulta. Kinkun lisäksi lä-
hes kaikki syötävä siasta ir-
rotetaan. Porsaan korvista saa 
herkkua koirille. Jopa sian ra-
kostakin tehdään lampunvar-
jostin. Käytännöllisesti katso-
en siasta ei jää kuin saavillinen 
paskaa ja kai siitäkin jotakin 

tehdään.  Isompaan nälkään on 
hyvä napata konttoorista pa-
lanpainiketta sian sisäelimistä.

Leivinuunissa paistuvat rää-
tikkäloorat, lanttuloorat ja pe-
runaloorat. Niiden tuoksu täyt-
tää keittiön ja pistää sieraimet 
hörölle. Käsky käy syömään.

Viljava sika, laatikot, rosol-
lit, sillit ja lipeäkalat on syöty 
ja on aika siirtyä pukin tuloon. 
Siirrymme pömppövatsojem-
me viereen paikoillemme ja 
olemme valmiina, hep. Taata 
lukee Fenno-mustavalkoisessa 
joulusaarnaa parta vavisten, 
pienessä sievässä hänkin. Em-
me jaksa kuunnella. Pukin 
odotus on rankaa puuhaa. On-
ko pukki eksynyt?

Pihalta kuuluu auton ääni. 
Joko nyt? Ei, se menee naa-

puriin. Lihava punapukuinen 
pukki, perässä tonttu. Astuu 
naapurin ovelle. Ryyppää puk-
kijuomaa. Horjahtelee. Koput-
taa. Väärä talo. Pukki kekkuroi 
takaisin autoon. Kuljettajan 
paikalle tonttu perässään, ei 
ihan selvänä sekään. Pakki 
päälle narskahtaen. Kaasua ja 
pam, siinä kaatui portti. Kat-
selemme ikkunasta ja olem-
me pudottaa silmämme. Mikä 
on tuo auto? Se on Volkkari. 
Meidän punainen Volkkari! 
Isä lähti jo eilen. Sanoi mene-
vänsä viemään roskapussia. Ei 
palannut. Minne lie lähtenyt? 
Eikö aikonut edes jouluna olla 
kotona? Katson lääkekaappiin. 
Pirturesepti on poissa. 

Volkkari kiitää mutkitellen 
poispäin. Sen perässä vilkku-
vat valot. Ne eivät ole jouluva-
lot. Poliisiauton hälytysvalot. 
Ajavat takaa Volkkaria ja isää. 
Naapuri kai ilmoitti. Sinne me-
nivät lahjat.

Keijo Wääri

Joulunpunainen Volkkari

Oksanen, Sofi: Kun kyyhkyset ka-
tosivat
Oliver, Lauren: Pandemonium: 
rakkaus on kapinaa (SF)
Oranen, Raija: Kuninkaiden tiet
Poutanen, Kira: Rakkautta borealis 
(R)
Pulkkinen, Riikka: Vieras
Pääskynen, Markku: Roona saa 
vastauksen (R)
Ropponen, Markku: Pimento (D)
Rosnay, Tatiana de: Mokka
Salminen, Esa: Mohammed, suo-
malainen
Tuominen, Kanerva: Naiset jotka 
vihaavat naisia
Waris, Helena: Uniin piirretty pol-
ku (SF)
Lasten ja nuorten tietokirjalli-
suus
Guinness world records 2013
Harrington, Paul: Teinivoiman sa-
laisuus
Metsälä, Ilkka: Matka Eurooppaan
Hawking, Lucy: Alkuräjähdyksen 
arvoitus
Vanhanen, Erkki: Ensimmäinen 
rallikirjani: ralliautoilua kuvin ja 
sanoin
Suomen lasten laulukirja
Lasten ja nuorten kaunokirjal-
lisuus (H=hevoskirja, SF=scifi ja 
fantasia, K=kauhu, NA=nuorille 
aikuisille)
Pere, Tuula: Sillisalaatti
Bagge, Tapani: Kaupungilla
Cassidy, Cathy: Kirsikkasydän
Eräpuro, Annika: Benin kulmilla
Grant, Michael: Ansa
Hämäläinen, Karo: Samuli heinä-
ladossa
Hämäläinen, Karo: Samuli, Helsin-
gin herra
Hämäläinen, Karo: Samuli, taiku-
rimestari
Jalo, Merja: Jesse kaverikoira
Jalo, Merja: Palavat silmät (H)
Kanto, Anneli: Korkea puoliso 
(SF)
Laine, Jarkko: Tuhkametsä seka-
sorron vallassa (SF)
Lempinen, Marja-Leena: Jääpolte 

(NA)
Menna, Jon: Vintti pimeänä
Meyer, Stephanie: Bree Tannerin 
lyhty elämä: Epäilys-romaani (SF)
Mäkipää, Jari: Etsiväkerho Hurri-
kaani ja petosten pilvi
Nuotio, Eppu: Villilän Vauhti
Riite, Saku: Mustavaara
Salmi, Hanna: Tuhkimotamma (H)
Salmi, Veera: Puluboin ja ponin 
kirja
Salmson, Jo: Tam kerjäläispoika
Salmson, Jo: Tamin tulikoe
Tanttu, Ville: Tiikerisydän: pelon 
sisällä asuu rohkeus
Tihinen, Mimmu: Vain rokkia, 
Virkkunen
Tontti, Jarkko: Vedeeran taru (SF)
Walldén, Netta: Ruben ja Harman 
kartano
Vesala, Juha: Tähtäimessä voitto
Widmark, Martin: Kaksi pahaa sutta
Virtanen, Arto: Anna ja valkoinen 
lintu
Aoyama, Gosho: Salapoliisi Conan
Tanaka, Masashi: Gon 2
AV-aineisto: äänikirjat, musiik-
ki, elokuvat
Simojoki, Pekka: Ylistys (musiik-
ki-cd)
Tanssin pyörteissä: wanhoja tans-
seja (musiikki-cd)
Tradikaali: Ensimmäinen Demoni 
(musiikki-cd)
Circuit training kuntopiiri (dvd)
Venytellen vireäksi (dvd)
Anni tahtoo äidin (dvd)
Joensuun Elli (dvd)
Pussikaljaelokuva (dvd)
Risto Räppääjä ja polkupyörävaras 
(dvd)
Sydämen asialla 5 (Heartbeat) 
(dvd)
This boy’s life (dvd)
V2: jäätynyt enkeli (dvd)
Vares: huhtikuun tytöt (dvd)
Vares: kaidan tien kulkijat (dvd)
Vares: pahan suudelma (dvd)
Vares: sukkanauhakäärme (dvd)
Vares: yksityisetsivä (dvd)
Lisäksi runsaasti uusia kuvakirjoja!
www.lounakirjastot.fi

Olemme perustamassa Kylällä 
tapahtuu - yhdistyksen, jonka 
tarkoituksena on tuoda hyvää 
mieltä ihmisille Ypäjän alueel-
la. Tavoitteenamme on järjestää 
kivoja tapahtumia ja tempauksia 
vuoden mittaan, joihin kaikilla 
on mahdollisuus osallistua.

Ensimmäinen tempauksem-
me on Ypäjä Country Clubin 
tallin vintillä Joulumarkkinoiden 
aikaan 15. – 16.12.12 järjestettä-

vä piparkakkutalon rakennuskil-
pailu. Kilpailu on avoin kaikille 
piparkkutalojen rakentamiseen 
intohimoisesti suhtautuvilla. 
Kilpailuun osallistuvan talon 
tulee olla rakennettu kokonaan 
syötäväksi kelpaavista materi-
aaleista ja talon pohjan pinta-ala 
saa olla korkeintaan 35 x 35 cm. 
Talon tulee kestää normaalia lii-
kuttelua esille laittoa varten. Kil-
pailun voittaja ratkeaa kävijöi-

den äänten perusteella ja voittaja 
julkaistaan sunnuntaina 16.12 
klo 15. Kilpailuun voi osallistua 
yksin tai joukkueena, kaikki kui-
tenkin kilpailevat samassa sar-
jassa. Kilpailuun osallistuvat pi-
parkkutalot tulee toimittaa Tallin 
Vintille perjantaina 14.12.2012 
klo 17 – 19 välisenä aikana. Li-
sätietoja kilpailusta saa Pauliina 
Maunulalta 050 559 5927 tai 
pauliina.maunula@gmail.com

Osallistu Piparkakkutalo-kilpailuun!
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Poikkesin kylässä, vaikka 
asunkin naapurissa. Niin, mi-
täpä ihmeellistä siinä sitten on. 
Ehkä tänä päivänä ei poiketa 
naapurissa kyläilemässä kuten 
ennen, ainakin 60–70 -luvulla 
saatettiin poiketa ihan jopa il-
moittamatta siitä etukäteen.

Minun poikkeamiseni tällä 
kertaa tuli kyllä ihan kutsun 
jälkeen, koskapa siitä oli oikein 
ilmoitus tämän samaisen leh-
den sivuilla aikaisemmin jul-
kaistuna, niin kuin tapana on. 
Tuttu oli kyläpaikka, pirtti oli 
avara ja muutkin paikalla oli-
jat olivat tuttuja tai ainakin tu-
tuiksi tulleita vuosien saatossa, 
oltiinhan saman kylän ihmisiä, 
ainakin lähtöisin. Osa läsnä-
olijoista oli saapunut paikalle 
toiselta paikkakunnalta, mutta 
onneksi olivat paikalla, sillä ns. 
oman kylän väki ei suuremmin 
ollut torpistaan lähtenyt liik-
keelle tai olivatkohan joissakin 
muissa riennoissa tällä kertaa. 
Vai olisiko syyskiireet pitäneet 
toiset loitolla.

Emäntä oli loihtinut suuhun-

pantavaa kaffepöytään (kuten 
aina), kiitos emännälle. Isäntä 
ja emäntä olivat saaneet pirtin 
lämpimäksi, niin ei kylään tu-
lijoiden turkki päällä tarvinnut 
istua. Istuimme kaffepöydän 
antimista nauttien ja kylämme 
tulevaisuuden kuvaa piirtäen ja 
toimintaa suunnitellen sellaisen 
parituntisen verran ja olimme 
varsin tyytyväisiä lopputulok-
seen tulevaisuuden suunnitte-
lun osalta. 

Se mikä jäi mietityttämään 
oli vähäinen ihmisten määrä, 
kun sentään kylämme yhtei-
sistä asioista keskusteltiin ja 
tapahtumia suunniteltiin. Mut-
ta korvaako laatu määrän, sitä 
voi enää tässä näin jälkeenpäin 
vain arvailla. Tulevaisuus sen 
näyttää mitä huominen tuo tul-
lessaan. Hyvää vuoden vaih-
teen aikaa ittekullekin säädylle 
ja eläkäämme sovussa tule-
vanakin vuotena hyrsynseutu-
laiset ja kaikki muutkin kyn-
nelle kykeneväiset . 

Syyskokousterveisin 
Keijo

Kyläviestinviejät

Lions-järjestön nuorisoleiri tuo 
kansainvälisyyttä Loimaalle ja 
lähikuntiin ensi kesänä. Leiri al-
kaa Loimaalla 25. heinäkuuta ja 
päättyy 4. elokuuta, mutta nuo-
ret, 30 osanottajaa eri puolilta 
maailmaa, saapuvat jo 2–3 viik-
koa aikaisemmin tutustumaan 
suomalaiseen perhe-elämään ja 
kulttuuriin.

– Leiriä edeltävälle ajalla tar-
vitaan isäntäperheitä, jotka huo-
lehtivat nuorista. Muutamia per-
heitä on jo ilmoittautunut, mutta 
lisää tarvitaan, leirin johtaja Ari 
Lindell sanoo.

Isäntäperheeksi kelpaa ihan 
tavallinen suomalainen per-
he, joka ottaa nuoren jäsenek-
seen väliaikaisesti. Palkkiota ei 
makseta, sillä kaikki pohjautuu 
vapaaehtoisuuteen. Isäntäper-
heeksi kelpuutetaan kaikkia per-
hemalleja ydinperheestä yhden 
vanhemman perheeseen. Per-
heillä avautuu näin erinomainen 
tilaisuus myös käytännön kieli-
kylpyyn.

Leirikieli on englanti, jonka 
puhumista ei pidä arastella. Se 
ei ole kaikkien leiriläistenkään 
äidinkieli. Nuoren ja isäntäper-
heen välille syntyy usein ystä-
vyys, joka kestää vuosia, jopa 

eliniän, sanoo Ari Lindell, jonka 
perhe on jo useana vuonna tar-
jonnut väliaikaisen kodin nuori-
sovaihtoon tulleille nuorille.

Perheeseen tuleva nuori elää 
isäntäperheensä normaalissa ar-
jessa ja miksei juhlassakin. Hä-
nelle voi järjestää elämyksiä lä-
hellä ja kauempanakin, jos mah-
dollisuuksia ja tilaisuuksia ilme-
nee. Pelkästään suomalaiseen 
kulttuuriin, ruokaan ja vaikkapa 
saunaan tutustuttaminen ovat 
kaukaa tuleville elämyksiä.

Leirin alkaessa nuoret siir-
tyvät majoitukseen Loimaan 
maatalousoppilaitokselle. Lei-
rin puolesta heille järjestetään 
päivittäin monenlaista ohjelmaa 
Loimaalla ja lähikunnissa.

Leiri on osa Lions-järjestön 
kansainvälistä toimintaa ja sen 
järjestelyistä vastaa Loimaan, 
Auranmaan ja Ypäjän alueil-
ta olevien klubien jäsenistöstä 
koottu toimikunta. Leirin joh-
tajana on Lions-piiri 107-A:n 
nuorisonvaihtoasiamies Ari 
Lindell. Lions-leiriin voi tutus-
tua sen kotisivuilla osoittees-
sa www.lionscamp-loimaa.fi. 
Isäntäperheeksi voi ilmoittautua 
sähköpostitse osoitteella ari.lin-
dell@lions.fi

Lions-järjestön  
kansainvälinen nuorisoleiri 

Loimaalla ensi kesänä
Isäntäperheitä etsitään

Onnellisuus voi olla aktiivinen 
elämänasenne tai ohimenevä, 
mutta päätöksen kautta synty-
nyt hetki. Onnellisuuden voi 
tiedostaa vahvasti. Se voi olla 
myös elämää keventävä tausta-
ääni. Onnellisuus on vapautta 
olla yhtä aikaa älykäs ja äly-
tön – ilman päihteitäkin. Mutta 
voiko onnelliseksi alkaa? Me 
uskomme, että voi. Entä sinä? 
Ala onnelliseksi.

Järjestimme kirjoituskilpai-
lun yläkoululaisille ja hevos-
opistolle, alakouluilla oli sa-
ma teema piirustuskilpailuna. 
Osallistuneiden kesken arvot-
tiin leffaliput.

Terveisin, Kati Saukkonen,  
Nuorisotoimi

Tässä kirjoituskilpailun satoa. 
Karita Pakarisen novelli onnel-
lisuudesta.

Onnellinen(ko)
”Onnea!” & ”Onnittelut!”
 ”Lycka till!” & ”Grattis! 
”Good luck!”&”Congratulations!” 
Näitä sanoja kuulemme usein, 
mutta mitä oikeasti onni on?

Mielessäni kävi, voiko ilman 
onnea elää? Tietenkin voi. Mut-
ta elämä ilman onnea on kuin 
tytön sydänsurut ilman suklaa-
ta. Tiedän, huono vertaus, mut-
ta yritän selittää, mikä onnesta 
tekee merkityksellisen.

Yleinen kuva onnellisesta 
perheestä muistuttaa suunnil-
leen tätä: omakotitalo, kaksi 
lasta, koira, kaunis puutarha ja 
jokavuotinen perheen yhteinen 
lomamatka.

Mutta tarvitseeko onni kaik-
kea tätä? Tarvitsetko sinä uuden 
laukun tai grillin, joka on suu-
rempi kuin naapurilla, ollaksesi 
onnellinen?

Minulle onni on ystäviä, 
naurua, hymyä, musiikkia, tai-
detta, huumorintajua ja vapaa-
aikaa. Tarvitsen onneeni yllä-
tyksellisyyttä, normaalia arkea 
ja pieniä kauniita asioita, kuten 
vaikka sateenkaarta tai tiskive-
den saippuakuplia. Onneni siis 
syntyy melko pienistä asioista.

Väestön mielipiteet onnelli-
suudesta muuttuvat:

Olet 2000-luvulla. Näet 
lehden kannessa poseeraavan 
huippumallin. Ajattelet: Tuo ih-
minen on varmasti hyvin onnel-
linen. Niinkö luulet?

Olet 2010-luvulla. Näet pu-
kuun pukeutuneen miehen, jo-
ka osti uuden kiiltävän auton. 
Ajattelet: Tuo ihminen ei voi 
olla onnellinen, sillä raha ei tuo 
onnea. Voitko päätellä sen kal-
liista autosta? Onnellisia(ko?)

Yleisesti on sanottu että ra-

ha ei tuo onnea, mutta helpottaa 
elämää huomattavasti. Alle-
kirjoitan tämän itsekin. Mutta 
voitko katsoa toista ihmistä 
kerran ja kertoa onko hän on-
nellinen?

Rakastunutta ihmistä sano-
taan onnelliseksi. Ihmistä, jolla 
on asiat hyvin, sanotaan onnel-
liseksi. Ihmistä, joka on poik-
keuksellinen iloinen jostakin, 
sanotaan onnelliseksi. Mieles-
täni on jokaisen oma asia, min-
kä määrittää onneksi. Ihminen, 
joka osaa iloita pienistä asioista 
voi olla onnellinen, vaikka kul-
kisikin alamäkeä.

Onneen ei tarvita ihmei-
tä. Mieti elämääsi kokonai-
suudessaan. Oli se lopussa 
tai vasta aluillaan. Mieti pe-
rimmäistä kysymystä. Sinä – 
onnellinen(ko).

Karita Pakarinen

Ehkäisevän päihdetyön viikolla  
pohdittiin onnellisuuden eri muotoja…

Hevosalan yhteistyösemi-
naarissa 12.10.2012 Ypäjällä 
julkaistiin Mahdollisuuksien 
hevonen -kehittämisohjelma. 
Ohjelma kuvaa hevosalan 
mahdollisuuksia, joita yhtei-
sesti halutaan kehittää ja joihin 
toivotaan myös yhteiskunnan 
huomiota ja panostusta.

Lisätietoja ja julkaisu löyty-
vät osoitteesta www.hippolis.
fi/hevosalanhaasteet

Hevosala vaikuttaa, 
koskettaa ja liikuttaa

Hevonen luo hyvinvointia 
harrastus-, virkistys- ja kun-
toutuspalveluiden muodossa. 
Hevonen tarjoaa harrastuksen 
yli 350 000 lapselle, nuorelle 
tai aikuiselle. Harrastusmäärät 
vastaavat jääkiekon tai tans-
sin harrastajalukuja. Hevosten 
parissa toimiminen on rentou-
tumista ja arjesta irrottautu-
mista. Ratsastusurheilu ja ravit 
ovat parhaimmillaan huippu-

urheilua ja menestystarinoita. 
Lapsille ja nuorille hevonen 
opettaa vastuunkantamista ja 
huolehtimista. Ratsastusterapia 
ja sosiaalipedagoginen hevos-
toiminta auttavat fyysisen ja 
psyykkisen hyvinvoinnin tu-
kemisessa eri-ikäisiä ja eri elä-
mäntilanteissa olevia ihmisiä.

Hevosala on elinkeinona 
vaikuttava, sillä se työllistää 
noin 15 000 suomalaista. Vai-
kuttavuutta lisää kiinteä yhteys 
maatalouteen, rehuntuotan-
toon, eläinlääkintäpalveluihin 
ja varusteteollisuuteen. Hevos-
ten rehuntuotannossa on noin 
125 000 hehtaarin peltoala.

Kehittäminen on 
yhteinen asia

Mahdollisuuksien hevonen 
-ohjelmassa on painotettu kah-
tatoista keskeistä teemaa. He-
vosen hyvinvointi, kasvatus- ja 
jalostus, hevosurheilu ja ympä-
ristöasiat koskettavat jokaista 

tallinpitäjää. Lainsäädäntöön 
vaikuttaminen, verotuskysy-
mykset, tukipolitiikka sekä tut-
kimus-, koulutus- ja neuvonta 
ovat järjestöjen ja viranomais-
ten ominta aluetta. Kannatta-
va yritystoiminta ja hevosalan 
nuorisotyö turvaavat tulevien-
kin sukupolvien kiinnostuksen 
hevosharrastukseen.

Hevosalan kehittäjät ovat 
koonneet kokemuksia kulu-
neen ohjelmakauden hank-
keista. EU-ohjelmakauden 
vaihtumista silmällä pitäen jul-
kaisu sisältää myös hevosalan 
hankeohjelman vuosille 2014–
2020. Ohjelma on apuväline 
hevosalan valtakunnallisten, 
alueiden välisten ja alueellis-
ten kehittämistoimien suun-
nitteluun. Ohjelmalla ei haluta 
sulkea pois myöhemmin esille 
nousevia kehittämistarpeita, 
vaan kannustaa kehittämistoi-
mintaan eri puolilla maata.

Kehittämistyö on yhteinen 

asia. Mahdollisuuksien he-
vonen -ohjelman on koonnut 
yhteistyöryhmä, jossa ovat 
edustettuina mm. Maa- ja met-
sätaloustuottajain Keskusliitto 
MTK, Suomen Hippos ry, Suo-
men Ratsastajainliitto (SRL), 
Suomen Hevosenomistajien 
Keskusliitto ry (SHKL), MTT 
Hevostalous, Suomen Eläin-
suojeluyhdistys ry, ProAgria, 
Suomen Hevostietokeskus ry, 
Hippolis – hevosalan osaamis-
keskus ry, Hevosopisto Oy, Hä-
meen ammattikorkeakoulu ja 
maa- ja metsätalousministeriö. 

Tulevaisuuden visioita
Yhteistyöseminaarissa visi-

oitiin alan tulevaisuutta vihre-
än talouden, ravipelaamisen ja 
sen yhteiskunnallisen vaikutta-
vuuden sekä tulevan ohjelma-
kauden näkökulmista. Yhteis-
työseminaarin järjesti Hippolis 
yhteistyössä Hevoset ja yhteis-
kunta -hankkeen kanssa.

Hyvinvointia ja yrittäjyyttä –  
mahdollisuuksien hevonen

Näyttely kahdesta kokoelmas-
ta. Suomen maatalousmuseo 
Sarka 14.11.2012–2.6.2013

Pellon laidalta -näyttely ko-
koaa yhden otsikon alle kaksi 
hyvin erilaista lähestymistapaa 
maaseutuun ja maatalouteen. 
Näyttelyssä on esillä maalauk-
sia Loimaan Taidetalon koko-
elmista sekä esineitä Suomen 
maatalousmuseo Saran omista 
kokoelmista. 

Maatalous on muokannut 
maalaismaisemaa aikojen saa-
tossa voimakkaasti. Kaskimaat, 
pellonraivaukset ja järvien kui-
vatukset ovat jättäneet jälkensä 
ympäristöön. Kerran syntynyt 
peltomaisema tuntuu staatti-
selta, muuttumattomalta, lähes 
ikuiselta. Maataloustyö ja työn 

synnyttämä jälki ovat kuiten-
kin alituisessa muutoksessa. 
Muutokset piirtävät uusia yk-
sityiskohtia maaseutumaise-
maan: sähkölinjat halkovat 
peltoaukeita, laidunmaat kato-
avat, maatalouden rakennuk-
set muuttuvat, ojat piiloutuvat 
maan sisään.

Maaseutu rakennuksineen 
on ollut kautta aikain tärkeä 
aihe suomalaisille kuvataiteili-
joille. Erityisesti 1920- ja 1930 
-luvuilla talonpoikaisesta suo-
malaisesta maaseudusta tuli 
maisemataiteen hallitseva ai-
hepiiri ja maisemaideaali. Vielä 
sotien jälkeisessäkin Suomessa 
maaseutu säilytti taiteessa nos-
talgisen vetovoimansa, vaikka 
talonpoikaisuuden romanti-

sointi siirtyi jo historiaan. Myö-
hemmin taide alkoi kommen-
toida myös rakennemuutosta ja 
autioituvaa maaseutua. 

Molemmat kokoelmat kerto-
vat omaa tarinaansa 1910–1970 
-lukujen maaseudusta. Samal-
la ne käyvät keskustelua siitä, 
mikä suomalaisessa maaseutu-
maisemassa ja maataloustyössä 
on pysyvää, mikä muuttuvaa.

Esillä olevat maalaukset 
nojaavat pääsääntöisesti mai-
semataiteen perinteeseen ja 
esittelevät suomalaisille tärkeää 
maaseutumaisemaa. Näyttelyn 
teokset ovat Ali Munsterhjel-
min, Sigfrid Keinäsen, Kaapo 
Wirtasen, Jalmari Ruokokos-
ken, Väinö Kamppurin, Elias 
Muukan, Eero Nelimarkan, 

Uuno Alangon, Veikko Viono-
jan, Venny Soldan-Brofeldtin, 
Ilmari Huitin, Väinö Hervon 
ja Kati Kemppaisen tuotantoa. 
Näyttelyyn valitut esineet – äes, 
sähkömoottori, aura, heinähara-
va, traktori, salaojaputket ja vil-
jankosteusmittari – puolestaan 
kertovat arjesta maaseudulla, 
muuttuvasta maataloustyös-
tä ja maatalouden uutuuksista 
vuosikymmenittäin. Näyttelyn 
myötä Suomen maatalous-
museo Sarka toivottaa onnea 
16.11.2012 avatulle Loimaan 
Taidetalolle. Suomen maata-
lousmuseo Sarka on avoinna 
ti–su klo 10–17 ja Loimaan 
Taidetalo (Rantatie 2, Loimaa) 
22.11.2012 lähtien tiistaisin ja 
torstaisin kello 13–18.

Saran uusi näyttely yhdistää taiteen ja maatalousesineet

PELLON LAIDALTA
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JOULUN HERKKUMYYJÄISET
lauantaina 22. joulukuuta alkaen kello 9  

Veteraanituvalla.
Herkkutori avoinna niin kauan kuin myytävää riittää.

Myyjäisissä myös arpajaiset ja glögitarjoilu.
Tuotto käytetään hyväntekeväisyyteen.

Iloista Joulumieltä ja Onnellista Uutta Vuotta!
LC YPÄJÄ/KATE

JOULUKUUSIEN MYYNTI
Ypäjän torilla klo 10–18.

LC YPÄJÄ
TERVETULOA!

Joulukuusien myynti
lauantaina 22.12.2012 klo 10–18 

Ypäjän torilla. 

Lions Club Ypäjä 
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Joulumarkkinat
15. - 16.12.2012 klo 11 – 16

Ypäjä Country Clubin
tallin vintillä, Jaakkolantie 190

KYLÄSEPÄN TEATTERI ESITTÄÄ
 1-näytöksisen  näytelmän: 

        

LOTTOPOTTI

Aivan selvästi joku palvelutalo Myötämäessä on 
voittanut lotossa pääpotin, mutta kuka? 

Loppupelissä voittajaehdokkaita on liikaakin…
Potin metsästystä pääset seuraamaan  

Ypäjällä Perttulan koululla 

sunnuntaina 6.1.2013 klo 15.00
Liput 10,-

Kahvio avoinna ennen näytöstä.

MTK Lounais-Häme  
tiedote joulukuu 2012

Kiitos kaikille aktiivisille Mtk:n jäsenille vuodesta. 
Joulukuussa teemme vielä riistakameroiden kimppa-
tilausta, joten jos MTK:n jäsenet ette saaneet asia-
sta tekstiviestiä niin lähettäkää puhelinnumeronne  
sihteerille p.050 347 8380.

Terveisin MTK Lounais-Hämeen johtokunta

Suomen Keskusta r.p:n
Ypäjänkylän paikallisyhdistys ry

SYYSKOKOUS
Ypäjänkylän Seuraintalolla sunnuntaina 9.12.2012 
klo 18.00.
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa.

Johtokunta

Ypäjänkylän kyläyhdistyksen
25-vuotisjuhlavuoden

Pikkujoulu Ypäjänkylän Seuraintalolla
Keskiviikkona 5.12.2012 klo 20 – 01

Ohjelmallisessa osuudessa  
mm. kevyt joululaulukonsertti 

Juha Hostikka ja  
Rajamäen Pojat
(Dallapén alkuperäinen nimi )

Ohjelman jälkeen tanssit perinteisen  
Dallapén musiikin tahdissa

Pikkujoulu illan kokoonpanossa mukana  
myös Jarmo Julkunen,  
uusi säveltaiteen läänintaiteilija

Joulupukki vierailee perinteiden 
mukaisesti pikkujoulussamme.

Järjestäjänä Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry Liput 10 €

Nurkkakuntalainen   1.12.2012
Turvallisin mielin uuteen 
valtuustokauteen
Taas ollaan pykälän verran 
lähempänä kuntaselvityksiä.  
Valtiovarainministeriöltä, kun-
ta- ja aluehallinto-osastolta tuli 
kuntaan lausuntopyyntö kunta-
rakennelakiluonnoksesta.  Lau-
sunto tulee antaa viimeistään 
7.3.2013.

Selvityspyyntö koskee lähes 
kaikkia kuntia ja kaupunkeja.  
Kriteerit ovat niin mahdotto-
mat, että kellään ei ole muuta 
mahdollisuutta kuin alkaa selvi-
tellä liitoksia.

Valtiovalta, kokoomusminis-
terin johdolla on ilmeisesti piir-
tänyt harpilla muutaman suur-
kaupungin ympärille ympyrän, 
jonka sisälle tulee se vahva pe-
ruskunta. Muu alue saa selvitä 
omillaan. Silloin ei tarvittaisi 
niitä hallintohimmeleitä, kun-
tayhtymiä. Yksi kaupunki vas-
taisi kaikesta palvelun järjestä-
misestä. Näiden suunnitelmien 
rinnalla on helppo ymmärtää 
miksi Forssan seudun tervey-
denhuollon malliakin pidetään 
aikansa eläneenä. Vaikka siinä 
olisi hyvääkin, väestöpohja on 
mukamas liian pieni.

Olen kovasti ihmetellyt eri 
työryhmissä, miksi se ei riitä, 
että saamme hyviä palveluja 
läheltä ja edullisesti. Samalla 
esimerkiksi vaativammankin 
erityissairaanhoidon palvelut 
ovat erittäin hyvässä mallissa 
Lounais-Hämeessä.  Miksi mei-
dät pakotetaan hakeutumaan 
eroon toimivasta systeemistä 
vain siksi, että jossain halutaan 
keskittää valtaa ja pakottaa pal-
velut ja ihmiset saman keinote-
koisen ympyrän sisään.

On paradoksaalista, että 
meitä kunnan itsenäisyyden 
puolustajia pidetään kapinallisi-
na ja kuntia kapinakuntina. Me 
vain puolustamme kuntalaisten 
palveluja, jotka nyt todellakin 
ovat vaarassa. Valtiovalta yrit-
tää kaikin keinoin murentaa 
kunnallista itsehallintoa. Sa-
malla puhutaan vapaaehtoisuu-
desta, mutta todellisuudessa 
tarjotaan saattohoitoa, vaikka 
kohde olisi kuinka terve. Miksi 
ei voitaisi suunnitella maastam-
me hajautettua yhteiskuntaa, 
joka huolehtisi koko väestöstä 
ja pitäisi asuttuna koko maan. 
Eikö sitä voisi antaa anteeksi, 
että kuntakartta on edelleenkin 
keskustan vihreä.

Me olemme täällä Ypäjällä 
kuuliaisia ja annamme lausun-
tomme. Samalla me kehitämme 
yhteistyötä ja palveluja sekä 
yritämme pitää taloutemme 
mahdollisimman hyvässä kun-
nossa. On myös toivottavaa, 
että kuntaamme ei ehditä ahdis-
taa nurkkaan ennen seuraavia 
eduskuntavaaleja. Kunnallis-
vaalienkin jälkeen on ollut jo 
vähän helpompi hengittää. Aika 
alkaa olla puolellamme. 

Leuto syksy tuo joulun hiipi-
mällä.  Jouluvalotkin näyttävät 
syttyneen viiveellä, tosin Mali-
nin Mikon valopuu syttyi aika-
naan. Meillä on tänäkin jouluna 
kaikki syy viettää rattoisa ja 
rauhallinen joulu. Eletään myös 
niiden ihmisten rinnalla, joiden 
ylle on ilmestynyt tummempia 
pilviä.
Kuluneesta vuodesta kiittäen.
Hyvää joulua ja  
uutta vuotta toivottaen

Markku Leppälahti

YPÄJÄN KUNNANVALTUUSTON
kokous pidetään 
torstaina 13.12.2012 klo 18.00 kunnanvirastossa.

Kokouksen asialista on nähtävänä kunnanviras-
ton ilmoitustaululla ja Ypäjän kunnan www-sivuilla 
5.12.2012 alkaen. 
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kunnan-
virastossa 18.12.2012 klo 9.00 – 15.00.

Ypäjällä 27.11.2012
Matti Alanko
kunnanvaltuuston 
puheenjohtaja



7Joulukuu / 2012

Keskustan Perttulan py:n
sääntömääräinen 

SYYSKOKOUS
pidetään Kunnantalon kahviossa tiistaina 11.12.2012  
klo 19.00.
Johtokunta kokoontuu klo 18.30.
Tervetuloa!

Johtokunta

Rauhallista Joulua ja Onnea Vuodelle 2013!
Kiitos kaikille vuonna 2012 toimintaamme 
osallistuneille. Jäsenten joulukortteihin  
varatut rahat käytimme tänä vuonna  
sosiaalitoimen joululahjakeräykseen.

MLL Ypäjän yhdistys

Ypäjän Sotainvalidien,  
Sotaveteraanien ja  
naisjaostojen sekä  
kannattajajäsenten yhteistä

PIKKUJOULUA
vietetään Seurakuntakodilla perjantaina 14. päivänä 
joulukuuta 2012 klo 14.00.
Tilaisuudessa on omatoimista ohjelmaa, jouluateria 
sekä rentouttavaa yhdessäoloa ja tietysti lopuksi kah-
via ja joulutorttua.
Ruokatarjoilun järjestämiseksi ennakkoilmoitus osal-
listumisesta on välttämätön viimeistään perjantain 
7.12.2012 iltaan mennessä joko Anjalle puh. 767 
3529, Sylville 767 3068 tai Harrille 0500 741 494.

TERVETULOA!

Ypäjän Sotaveteraanit ry:n  
naisjaoston ylimääräinen

KOKOUS
tiistaina 11.12.2012 klo 13.00 Veteraanituvalla. 
Kokouksessa käsitellään ja päätetään naisjaoston 
lopettamisesta ja siitä johtuvista toiminnoista. 
Kaikki naisjaoston jäsenet tervetuloa.

Puheenjohtaja

Keskustan  
Ypäjän kunnallisjärjestön

ylimääräinen  KOKOUS
pidetään Kunnantalolla valtuustosalissa
keskiviikkona 12.12.2012 klo 18.00.
Aiheena luottamushenkilövalinnat.
Tervetuloa!

Johtokunta

metsänhoitoyhdistys 
LOIMAAN SEUTU

toivottaa jäsenet ja yhteistyökumppa-
nit tervetulleeksi joulukahville tiistaina 
18.12.2012 klo 9.00 – 13.00 yhdistyksen 
toimistolle Loimaalle (Hirvikoskentie 224)
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Keskustalaiset toivottavat kaikille ypäjäläisille 

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!
Tarjoamme glögiä Veteraanituvalla  
lauantaina 8.12.2012 klo 10–12

Tervetuloa!

Keskustan Ypäjän kunnallisjärjestö 

KOKOUSKUTSU 
Eläkeliiton Ypäjän yhdistyksen
YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

keskiviikkona 12.12.2012 kello 16.00 Veteraanituvalla.
Asia: Puheenjohtajan valinta vuodelle 2013. 
Kokouksen jälkeen glögi- ja kahvitarjoilu pikkujoulun 
merkeissä.
Tervetuloa joukolla mukaan.

Hallitus
P:S.  Kunto- ja vapaaehtoistyökortit  

palautettava joulukuun aikana sihteerille.

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

Joulukuun toimintaa
Yhdistyksen ylimääräinen kokous keskiviikkona 
12.12.2012 klo 16.00 Veteraanituvalla. Kokouksen jäl-
keen glögi- ja kahvitarjoilu pikkujoulun merkeissä.
Naistenpiiri kokoontuu Veteraanituvalla tiistaina 
18.12. klo 14.

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys

Ypäjänkylän Maa- ja  
kotitalousnaiset
toivottaa jäsenilleen  
Rauhallista Joulua ja  
Onnellista Uutta vuotta 2013

sekä osoittaa erityiset kiitokset myyjäisiin osallistuneil-
le: Marja L, Arja, Anja R; Tuula, Maarit R, Hanna, Tiina, 
Marjatta, Anja H, Anneli M, Anneli L, Taru ja Maarit S.  
Kiitokset suussa sulavista leivonnaisista ja lämpimistä 
villasukista, joista loput lahjoitettiin joululahjakeräyk-
seen.

Kotiseutuyhdistys kutsuu

PIKKUJOULUILEMAAN
Veteraanituvalle 14.12.kello 18

Tule katsomaan mitä pöytään on katettu. Samalla voit laulella 
jouluisia lauluja.
Tietoa paikalle saapumisestasi voit ilmaista soittamalla 10.12. 
mennessä numeroon: 050 363 6624 / Keijo

Ypäjän Kotiseutuyhdistys ry
Ps.  Hyvää joulua ja menestystä uuteen vuoteen kaikille, jotka viestin saavat.!

 

 

 

 

 

 

 

 
Sydämessä pienessäkin asuu Joulun taika. 

Pysähdy siis Sinäkin nyt on juhlan aika. 
 

Rauhallista Joulunaikaa ja 

Onnellista Uutta Vuotta 

t. Jokiläänin kansalaisopisto 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sydämessä pienessäkin asuu Joulun taika. 

Pysähdy siis Sinäkin nyt on juhlan aika. 
 

Rauhallista Joulunaikaa ja 

Onnellista Uutta Vuotta 

t. Jokiläänin kansalaisopisto 

Lasten 
Itsenäisyyspäiväjuhla 

Seuraintalolla torstaina 6.12.2012 klo 13–14.30.
Osallistumismaksu 2 €.
Tervetuloa!

Järj. Ypäjän Nuorisoseura ry

Ypäjän Karjalaisseura ry tiedottaa
PIKKUJOULU  
tiistaina 11.12.2012 klolo 18.30
Oppilasruokalassa, Varsanojantie 63 Ypäjä.

Vietämme iltaa musiikin ja yhteislaulujen sekä yhdes-
säolon merkeissä. Joulupuuro ja kahvi. Joulupaketti 
mukaan.
Tervetuloa joukolla mukaan.

Tammikuussa tulossa perinteinen risteily Turku-Tuk-
holma-Turku, tarkemmin tammikuun Ypäjäläisessä.

Ypäjän Eteläiset  
Maa- ja kotitalousnaiset

SYYSKOKOUS
Härkätallissa keskiviikkona 19.12.2012 klo 20.00. 
Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!

Kokouksen jälkeen jatkamme
PIKKUJOULUN merkeissä.                 Johtokunta

Ypäjän Kokoomus ry:n 

SYYSKOKOUS 
tiistaina 11.12.2012 klo 18.30 Veteraanituvalla.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa!

Hallitus

Tule tekemään
koruja !

Nuorisotila Haaviin
keskiviikkona 12.12.2012

klo 18.00 – 20.00.

Illan aikana tehdään korvakorut + kaula-/rannekoru.

Illan ohjaajana toimii Elina TuuElistä!

Kurssi jäsenille maksuton, muilta 7 e/henkilö sis. tarvikkeet.

Maksu paikalla. Varaa tasaraha!

Ilmoittaudu Satulle p. 050 400 1113

viimeistään ma 10.12.2012

(mukaan mahtuu 16 ensimmäistä).

T e r v e t u l o a !
Jokioisten-Ypäjän 4H-yhdistys ry
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Ypäjän kunta järjestää 

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
perjantaina 14.12.2012

Lähtö Ypäjän torilta 14.12.2012 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.

Verenpaineenmittaus
ilman ajanvarausta

Ypäjän Osuuspankin alakerrassa
keskiviikkona 12.12.2012 klo 10.30–11.30
keskiviikkona  16.1.2013 klo 10.30–11.30 
keskiviikkona  13.2.2013 klo 10.30–11.30 
keskiviikkona  13.3.2013 klo 10.30–11.30 
keskiviikkona  10.4.2013 klo 10.30–11.30
keskiviikkona  15.5.2013 klo 10.30–11.30

Tervetuloa!
Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

Verenpaineenmittaus
 ilman ajanvarausta

Ypäjänkylän lainausasemalla
keskiviikkona 19.12.2012 klo 10.30–11.30

Tervetuloa!
Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

Kunnallisvaalien 2012 tulos Ypäjällä
Ypäjän kunnassa 28. päivänä lokakuuta 2012 toimitetussa kunnal-
lisvaalissa on 1.1.2013 alkavaksi toimikaudeksi 2013–2016 valittu 
seuraavat valtuutetut ja varavaltuutetut:

Valtuutetut
Nimi Ammatti, toimi Ryhmä Äänimäärä Vertausluku
Leppälahti, Markku eläkeläinen KESK 77 588
Hepomaa, Jari sähköasentaja KOK 57 310
Alanko, Matti maanviljelijä KESK 57 294
Rämö, Jari maatalousyrittäjä KESK 39 (arpa) 196
Ahonen, Tapio toimitusjohtaja, yrittäjä KOK 46 155
Levomäki, Heikki maanviljelijä, agrologi KESK 39 (arpa) 147
Kara, Eija lääkäri KESK 32 117,6
Mäntynen, Jenni vaunuseppä, yrittäjä VIHR 35 117
Palonen, Pirjo-Riitta perhepäivähoitaja, SDP 40 113 
 lähihoitaja
Simola, Veijo eläkeläinen, kirvesmies VAS 41 106
Heikkilä, Markku sähköteknikko PS 42 104
Jaakkola, Sampsa yrittäjä, muotoilija KOK 36 103,333
Paloposki, Jouni kiinteistönhoitaja KESK 27 98
Kaunela, Juhani eläkeläinen KESK 25 84
Löfstedt, Terhi YAMK agrologi, KOK 27 (arpa) 77,5 
 aluepäällikkö
Rantanen, Antti talonrakentaja KESK 22 73,5
Laine, Päivi agronomi, opettaja KESK 21 65,333
Saastamoinen, Markku erikoistutkija, dosentti KOK 27 (arpa) 62
Mikkola, Matti maaseutuyrittäjä KESK 18 (arpa) 58,8
Herd, Pirkko ratsastuksen opettaja VIHR 29 58,5
Jokio, Mirja hoitaja SDP 30 56,5

Varavaltuutetut
Nimi Ammatti, toimi Ryhmä Äänimäärä Vertausluku
Hyrsylä, Jukka sähköasentaja SDP 20 37,667
Lähde, Elina henkilökoht. avustaja SDP 8 28,25
Mäkinen, Katja hitsaaja VAS 20 53
Aaltonen, Jukka huoltomies VAS 19 35,333
Mäenpää, Juha diplomi-insinööri, KESK 18 (arpa) 53,455 
 projektipäällikkö 
Laaksonen, Niina keittäjä KESK 18 (arpa) 49
Mäkeläinen, Tiina vs. erityisopettaja, KESK 17 45,231  
 sosionomi (AMK) 
Karisukki, Katja opettaja KESK 16 (arpa) 42
Lehtinen, Hannu yrittäjä KESK 16 (arpa) 39,2
Leppänen, Keijo taksinkuljettaja KESK 14 36,75
Tasala, Marjatta toimistotyöntekijä KESK 13 34,588
Airaksinen, Tero yrittäjä KESK 12 (arpa) 32,667
Hietamäki, Maurits seurakuntamestari KESK 12 (arpa) 30,947
Seppä, Kristiina toimistotyöntekijä KESK 11 29,4
Vääri, Anni kasvatustiet. maisteri KOK 27 (arpa) 51,667
Hirvonen, Elina nuorisovastaava KOK 21 44,286
Hollo, Markus lujitemuovityöntekijä KOK 18 38,750
Ojala, Heikki autonkuljettaja KOK 11 34,444
Lintukangas, Jari maatalousyrittäjä KOK 10 (arpa) 31
Lundström, Juha juustomestari VIHR 23 39
Kuhanen, Miia markkinointi- ja VIHR 13 (arpa) 29,250 
 viestintäsihteeri 
Helander, Kari postikonttorinhoitaja, PS 29 52 
 eläkeläinen
Vähänen, Jari autonkuljettaja PS 19 34,667

Ypäjällä 31.10.2012

Ypäjän kunnan keskusvaalilautakunta

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Avoin päiväkoti / perhekerho
Joulukuun ohjelma:
pe   7.12. ei avointa
pe 14.12.  pikkujoulujuhla kirjastossa klo 9.30–11.30 

satuhetki, askartelu ja piparia
Mukavaa Joulunaikaa!
Tavataan pe 11.1.2013.
Lisätietoja: 
Tiina p. (02) 7626 5255,  
Hanna p. 040 553 6362
Asiakasmaksu 2 e / perhe.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

HAAVIN AAMU
Keskiviikkoisin klo 9.00 – 11.30 

JOULUKUUN OHJELMA:
 5.12.  Itsenäisyyspäivän   

aattokahvit
12.12. Joulujuhla
 Joulutauko
 9.1.  Toiminta jatkuu
TERVETULOA!

Lämmin kiitos syyskauden osallistujille ja  
vierailijoille mukavasta yhdessäolosta!

Haavin osoite: Varsanojantie 8
Lisätietoja:  Sosiaaliohjaaja Ulla Laine  

            Puh. 050 574 7730

Kunnanvirasto on suljettuna
perjantaina 7.12.2012.
Maanantaina 3.12. ja tiistaina 4.12. virasto on avoinna 
klo 9–17.

Ypäjän kunta

SYDÄMELLINEN KIITOS,
MLL/Ypäjä, Lions Club/Ypäjä ja Lions Club Ypäjä/Kate
Sosiaalista kehitystä ja tunnetaitoja tukevan ”Aske-
leittain” -opetusohjelman lahjoituksesta Ypäjän kun-
nan varhaiskasvatukselle!

Heporannan päiväkodin henkilökunta  
ja perhepäivähoitajat

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

Aukioloajat
ma  klo 13–19 
ti  klo 13–19
ke klo 13–16 
to klo 13–19 
pe klo 13–16 
Joka kuukauden 2. lauantaina klo 11–14, joulukuun 
lauantai 8.12. Joulukuun poikkeavat aukioloajat:
 5.12. klo 11–14
24.12. jouluaattona suljettu
31.12. klo 11–14 (uudenvuoden aatto)

YPÄJÄNKYLÄN LAINAUSASEMA 
Ypäjänkyläntie 951, 32140 Ypäjä as 
puh. 050 363 0508
Aukioloajat
ti klo 17–19 
ke  klo 10–12
Kerran kuukaudessa lauantaina klo 10–13, joulukuun 
lauantai 15.12.

LUKUPIIRI
Lukupiiri kokoontuu sunnuntaina 16.12 klo 17–19 
pääkirjaston näyttelytilassa.  
Luetaan Veikko Huovisen teoksia.
NÄYTTELYT
Kuulto-hankkeen kuvia, valokuvanäyttely monitoimiti-
lassa.
AVOIMEN PÄIVÄKODIN PIKKUJOULU  
14.12. klo 9.30 – 11.30. Tervetuloa!

DIGITOINTIPISTE
Digitointilaitteet kirjastossa 10.12. alkaen. Voit siirtää 
VHS -videot DVD-levylle. Varaa opastus- ja digitointi-
aikasi.

Hyvää Joulua ja Onnea Uudelle Vuodelle!

Liikuntatapahtumia


