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JOULUINEN ILTA PAIJALLA
PE 12.12. KLO 18–21

Kaveriporukat, yritykset, yhteisöt
Tule nauttimaan joulubuffee hintaan 15,-/hlö, lapset 10,-

Varaukset 7.12.mennessä p. 050 5696 945 tai info@paija.fi
TERVETULOA

‘Kaksikymppinen’ Paijan Maatilamajoitus toivottaa
Hyvää Joulua ja Menestystä vuodelle 2015

Hyvää Joulua ja 

Onnellista Uutta Vuotta

toivoo  MS-Kaivuu Oy
            Markku, Jani ja Sauli

Hyvää Joulua 
ja rauhallista 
Uutta Vuotta! 

Ypäjän Apteekki toivottaa
Rauhallista Joulua ja

Onnellista Uutta Vuotta 2015

Ypäjän Apteekki
Kurjenmäentie 2, p. 02-7673150
Avoinna ma–pe 9–17, la 9–13
Itsenäisyyspäivä 6.12. suljettu

Jouluaatto 24.12. klo 9–12
25. ja 26.12. suljettu

Uudenvuodenaatto 31.12. klo 9–16
Uudenvuodenpäivänä 1.1.2015 suljettu

www.ypajanapteekki.fi

YPÄJÄN
TAKSI

Puh. (02) 727 1180

Haketusta sopivasti
Haketuspalvelu Laaksonen

puh. 0400 823 977

KUIVAA KOIVUKLAPIA
irtona ja n. 1,4 m3 pusseissa.

Myös kotiinkuljetus.
Pasi Uusitalo

p. 040 709 2482

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!

Itsenäisyyspäivä Ypäjällä 
6.12.2014

klo 10.00 Jumalanpalvelus Ypäjän kirkossa
 Saarna ja alttaripalvelus Juhani Routasalo
 Musiikki Tapio Laurila

 Seppeleiden lasku Sankarihaudalle ja 

 Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkille
 Puhe, Juhani Routasalo Virsi 577: 7-9, Kirkkokuoro

 Kahvitarjoilu Seurakuntakodissa

klo 11.30 Itsenäisyyspäivän juhla Seurakuntakodissa
  Hämäläisten laulu
 Tervehdyssanat Vesa Ketola
  Kunnanjohtaja
 Musiikkia Tapio Laurila
 Juhlapuhe Timo Reina
  Maakuntajohtaja
 Musiikkia Tapio Laurila ja Mikko Malin

  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 Matti Mikkolaan, 
puh. 050 377 9366.

Ypäjä, Papalintie 20
Rt, 2h+k+psh/wc+vh, 57 
m2. Hyväkunt, valoisa ja 
vapaa kaksio. Keittiö, pe-
suhuone ja aula saneerattu. 
Yht. hyvät var. tilat, myös 
kylmiöt. H. 62.000 €. k. 
8551063.

Ypäjä, Lepolantie 6
Rt, 1h+kk+psh/wc+vh, 37 
m2. Nuorekk. rem. katuta-
son asunto. Ilmaläm. pump-
pu, vaatekuivuri. H. 42.000 
€. k. 8578661 Myydään tai 
vuokrataan Ypäjä, Varsano-
jantie 8 Kauniiksi rem. parv. 
asunto. 3h+k+psh/wc, 72 
m2.  Puustellin keittiö, Sie-
mensin koneet. Kaukoläm-
pö, autotalli.  H. 63.000 €. 
k. 8807600

www.oikotie.fi
Matti Järvinen LKV

Ypäjä, 040 594 8877

MUISTA LAHJAKORTIT PUKINKONTTIIN!

Fysioterapeutti Satu Vaarula
p. 0400 430 088

Väliaikainen osoite: Muuntajantie 3

Rauhallista Joulua!

YLämpimät Kiitokset Asiakkailleni Y
YKuluneesta Vuodesta  Y
YKaikille Hyvää Joulua ja  Y

YParhainta Onnea Uudelle Vuodelle 2015  Y

Parturi-kampaamo-
Raija Pastell-Fält

Puh. (02) 767 3533, 050 347 8448
Tolmintie 4, YPÄJÄ 100% aito hiuspidennys
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PARIS

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

Esikoululaiset kiittävät 
Ypäjän MLL:ää luisteluvuoroista Loimaan jäähallilla. Kiitos myös avustajille!

T: Eskarit

Jäärämetsän eläintila

Kevätkauden eläinkerhopaikat varattavissa. 4 eri ikäryhmille 

tarkoitettua kerhoa. Lisätietoa kotisivuilla www.jaarametsa.fi

Eläinten kanssa puuhailua, silittelyä, harjaamista.

Askartelua, leikkejä, retkeilyä.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut kerhoista: 

045 - 184 46 18 / Miska Rinta-Kiikka

jaarapaa@jaarametsa.fi

Rongantie 130, 32200 Loimaa (Ypäjänkylä)
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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.

42. 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 10 %

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
Papalintie 1 B 13
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 8.1.2015. Lehteen 
tarkoitettu aineisto on toimitet-
tava kunnantalolle 29.12.2014 
klo 15.00 mennessä.

Helmikuun Ypäjäläinen 
ilmestyy 5.2.2015.

Diakoniatoimisto avoinna
ke klo 10.00–11.30
to klo 15.00–16.00
puh. 040 553 6362
Terhi Hakala - Vappula, diakonissa. vs.
terhi.hakala-vappula@evl.fi

YPÄJÄN SRK / MUSIIKKITYÖ 
– tiedote ryhmistä  

Lauluillat KAIKILLE 
ti 2.12.    Ypäjänkylän.seuraintalolla 
klo 17.00 (kanttori ja pappi)
ti 16.12. Srk-talolla klo 18.00 
LASTEN KUORO
to 4.12. klo 17.00 ja to 18.12. to 17.00
KIRKKOKUORO 
to 4.12. klo 18.00 ja to 18.12. klo 18.00 sekä
ma 22.12. ja ma 29.12. klo 18.00. 
KAIKEN KANSAN LAULURYHMÄ 
ke 10.12. klo 16.00
ja varatkaa aikaa to 11.12. klo 19.00 srk-talolle sekä
29.12.klo 18.00 yhdessä kirkkokuoron kanssa.
Nuorisolle musiikkitoimintaa  / nuorisotyö ja mus. työ. 
UUTTA!!!!!
V. 2015 Muskaritoimintaa... vauvat ja pienet leikkiväiset 
ke iltapäivisin loppiaisen jälkeen. Tarkempaa tietoa tammi-
kuun lehdessä. Tiedustelut kanttorilta puh. 040 146 5274.

ILOISTA JOULUN AIKAA KAIKILLE 
JOULUN SÄVELTEN MYÖTÄ!!!!!!

TERVETULOA JOULUISEEN
LASTEN KIRKKOHETKEEN
11.12.2014 KLO 18.00 
YPÄJÄN KIRKKOON
Kirkossa päiväkerholaiset esittävät 
jouluista ohjelmaa.
Tilaisuuden jälkeen on glögi-/pipari-
tarjoilu seurakuntakodilla.
Kerhot päättyvät tähän ja jatkuvat viikolla 3.
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2015

Piispantarkastus Ypäjällä
Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo avustajineen 

toimittaa piispantarkastuksen Ypäjän seurakunnassa 
23.–25.tammikuuta 2015. 

Pe 23.1.  vierailuja mm. kunnanvirastoon
La 24.1.  luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteinen 

kehittämispäivä
Su 25.1. piispanmessu ja juhla 

Joulun odotuksessa

To 4.12. Klo 17 Lapsikuoro ja klo 18 Kirkkokuoro srk-talossa.
Pe 5.12.  Klo 18 Nuortenilta Sumpussa.
La 6.12.  Klo 10 itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalvelus kirkossa Routasalo, Laurila,  

kirkkokuoro, partiolaiset sytyttävät kynttilät sankarihaudoille klo 9 jälkeen.
   Klo 11 seppeleenlaskut sankarihaudalle, kunniavartio.
 Klo 11.30 itsenäisyyspäiväjuhla srk-talossa.
Su 7.12.  Klo 18 (huom. aika!) II adventtisunnuntain messu ”Nuttu-messu” kirkossa, Rou-

tasalo, Laurila, Isto Iipola. Siunataan Etiopian lapsille toimitettavat villanutut.
Ke 10.12. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-talossa.
 Klo 16 Kaiken Kansan Lauluryhmä srk-talossa.
 Klo 18.30 Kirkkovaltuuston kokous srk-talossa.
To 11.12.  Klo 11 Kultaisen Iän Kerhon Joulujuhla srk-talossa. Tuo mukanasi n 5 € arvoinen  

lahja pukinkonttiin. Vieraana ekonomi Antti Punkari Tampereelta.
 Klo 18 Päiväkerholaisten Joulukirkko kirkossa. Glögit srk-talossa.
Su 14.12.  Klo 10 III adventtisunnuntain messu, Routasalo, Saukkola, Sami Paajanen Sleystä 

saarnaa. Messun jälkeen Sleyn myyjäiset srk-talossa.
 Klo 18 Kauneimmat Joululaulut kirkossa.
Ti 16.12.  Klo 12 Ypäjänkylän diakoniapiiri kirjastossa Hakala-Vappula, Saukkola. 
 Klo 18 Lauluilta kaikille srk-talossa, Saukkola.
Ke 17.12. Klo 11.30 Keskiviikkoruokailun jouluruoka srk-talossa, ilmainen kaikille!
 Klo 13 Palvelukeskuksen hartaudet Saukkola, Hakala-Vappula.
To 18.12. Klo 18 Kirkkokuoro srk-talossa.
Pe 19.12. Klo 18 Metsäkirkko Museonmäellä.
Su 21.12.  Klo 10 IV adventtisunnuntain messu Routasalo, Saukkola.
 Klo 18 Joulukonsertti kirkossa, Tapio Laurila ystävineen.
Ma 22.12. Klo 18 Kirkkokuoro srk-talossa.
Ke 24.12. Klo 15 Jouluaaton kirkko, Routasalo, Saukkola, kuorolaisia.
To 25.12. Klo 8 Joulukirkko Routasalo, Saukkola, kirkkokuoro.
Pe 26.12. Klo 18 Tapaninpäivän messu, Erkki Vappula, Eeva Taneli.
Su 28.12. Klo 10 Viattomien lasten päivän sanajumalanpalvelus, Erkki Vappula, Saukkola.
Ma 29.12. Klo 18 Kirkkokuoro ja Kaiken Kansan Lauluryhmä srk-talossa.
To 1.1.2015 Klo 12 Uudenvuodenpäivän messu kirkossa, Routasalo, Eeva Taneli.
Su 4.1. Klo 10 Messu kirkossa, Erkki Vappula, Saukkola.
Ti 6.1. Klo 10 Loppiaisen jumalanpalvelus kirkossa, Routasalo, Saukkola.

Seurakunta työntekijöineen toivottaa kaikille Ypäjäläisen lukijoille 
rauhallista ja siunattua Joulua!

Joulun ihme
Onko kaikki jo joulusta kerrottu
moneen kertaan toisiinsa verrattu
paras jouluni oli silloin
vai oliko se jo ennen sitä 
mietinkö kuitenkin joulua tätä

kuvat kulkevat muistissa mielen
löydänkö vielä ne onnenhetket 
kuusenhakuretket
navetan nurkat
tallin tuoksut
saunan lämmöstä tupaan juoksun
löydänkö nurkasta joulukuusen 
kynttilät loistaen
joulupuuron ja rusinakeiton 
sängyn päällä puhtaan peiton 
äidin ja isän hymyilevän 
pikkuveljen odotuksen 
avaako joulupukki uksen
vai löytääkö isä pihalta lahjapussin

polulla vain jäljet pupujussin!

Ihme on se aina uusi
tämänkin joulun kaunein joulukuusi!

Liisa Eramo

Joulu on jo lähellä. Päiväkerhossa, 
päiväkodissa, kouluissa valmistau-
dutaan joulujuhlan ohjelman suorit-
tamiseen. Jännittää, meneekö kaikki 
hyvin. Talojen ikkunoihin ja pihoille 
ilmestyy jouluvaloja poistamaan pi-
meyttä. Myös kodeissa valmistaudu-
taan. Tehdään lahjoja, valmistellaan 
ruokia, suunnitellaan joulua. Ypäjän 
seurakunta haluaa olla mukana tuo-
massa joulua meille. Moni sanoo, 
että joulunaika alkaa sisimmässä, 
kun saa Kauneimmissa joululauluis-
sa laulaa sielunsa kyllyydestä tuttuja 
lauluja. Tule sinäkin laulamaan – tai 
kuuntelemaan. Täytetään Ypäjän 
tähtitaivaskirkko ihmisistä ja musii-
kista! ”Laulakaa Herralle uusi laulu! 
Laula Herralle, maa, laulakaa Her-
ralle, maan asukkaat” Ps 96:1. Myös 
sunnuntaiden messuissa valmistau-
dumme Vapahtajan syntymäjuhlaan. 
Kiireen keskellä on hyvä hiljentyä, 
jättää huolet ja murheet rukoukses-
sa Herralle ja ottaa vastaan Kristus 
ehtoollisessa. Ja Metsäkirkko Tuo-
maanpäivän aatonaattoiltana on mo-
nen ihmisen tärkeä hieno perinne. 
Itse tulen sinne ensimmäistä kertaa; 
paitsi puhumaan niin myös näke-
mään ja kokemaan. Ja tietysti kaiken 
kruunaavat Jouluaaton aattokirkko ja 
Jouluaamun joulukirkko. ”Sana tuli 
lihaksi ja asui meidän keskellämme.” 
Joh 1:14.

Siunatkoon itse Vapahtajamme Jeesus Kristus niin 
joulun valmistelusi kuin itse joulunaikasikin!

Jouluisin Terveisin
Juhani Routasalo vs. kirkkoherra
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ILMOITUS VAALIN TULOKSESTA
Ypäjän seurakunnassa toimitetuissa 

seurakuntavaaleissa / sopuvaaleissa seurakunnan
kirkkovaltuustoon jäseniksi ovat tulleet valituiksi 
seuraavat seurakunnan jäsenet:

Ehdokaslistalta II: Seurakuntaväen yhteislista 
Alanko Johanna Maria Kaarina opiskelija
Hirvonen Elina Ida Liisa agrologi (AMK)
Hokka Kimmo Ismo Juhani -
Leppänen Keijo Olavi autonkuljettaja/eläkeläinen
Lintukangas Jari Heikki Tapani maatalousyrittäjä
Maunula Pauliina kosmetologi
Mäki-Punto Anna Karoliina maatalousyrittäjä
Mäki-Uutela Aune Kyllikki farmaseutti/eläkeläinen
Niinimaa Helena Tellervo -
Perävainio Eliisa Katariina maanviljelijä/sikatilan emäntä
Pyykkö Riitta Onerva atk-vastaava
Rämö Jari Heikki Juhani maatalousyrittäjä
Saastamoinen Kaarina MMM, erityisopettaja
Vähämäki Sirpa Onerva emäntä

Ehdokaslistalta I: Nuorten ääni
Ruusiala Suvi Tuulia opiskelija 

Ypäjä 10.11.2014
Ypäjän seurakunnan vaalilautakunnan puolesta:
Puheenjohtaja Keijo Leppänen 

Tunnelmallinen 
joulukonsertti kirkossa
Ypäjän  kirkossa pidetään joulukuusen, kynttilöiden kera 
ja tähtitaivaan alla suuri joulukonsertti, jonka ohjelma on 
erittäin monipuolinen sisältäen perinteisiä  rakkaita lau-
luja, mutta mukaan mahtuu myös uusiakin. Kaikki solisit 
laulavat yhdessä muutamia kaikille tuttuja sävelmiä. 
Koko konserttiväki pääsee myös yhdessä laulamaan.
IIllan esiintyjät ovat
– Sanna Vihervirta, laulu
– Katja Karisukki, laulu, kitara
– Sanna Sukki, laulu
– Kaija Saukkola, laulu
– Erkki Liikanen, laulu
– Pauli Hyrkäs, stemmalaulu
– Petri Vainiotalo, käyrätorvi
– Jukka Lahtonen, basso
– nuorten  musiikkiryhmä Katja Karisukin johdolla
– Tapio Laurila, piano- ja urkuosuudet

Tunnelmallinen joulukonsertti Ypäjän kirkossa 
sunnuntaina 21.12. kello 18.

Nuttu-messu 
Ypäjän kirkossa 2. adventtina 7.12. klo 18.

Tervetuloa!

Edellisen Ypäjäläisen painoon 
menon jälkeen Nuttu-haaste 
yllätti taas kerran. Kisaan ro-
vastikunnan ulkopuolelta läh-
tenyt Loimaan seurakunta yl-
lätti ilmoittamalla, että heillä 
on kanssa kudottu. Heille ker-
tyi Nuttuja pitkälti toista sataa! 
Samoin Forssa ja Jokioinen 
kunnostautuivat kumpainenkin 
usealla kymmenellä Nutul-
la. Näin ollen me ypäjäläiset 
voitimme kisan vain niukasti, 
Loimaan seuratessa perässä. 
Kaikkiaan nuttuja kertyi yli 
400 kappaletta.

Tarkan luvun kuulette Nut-
tu-messussa, joka järjestetään 
jo tämän viikon sunnuntai-
na, 7.12. klo 18 täällä meillä 
Ypäjän kirkossa. Luvassa on 
Nutuilla koristeltu kirkko ja 
nuttujen siunaaminen matkaan. 
Sydämellisesti tervetuloa!

Ja kuten jo marraskuun 
Ypäjäläisessä lupailin, on al-
kuvuodesta luvassa vielä kuvia 
messusta ja Etiopiasta, jonne 
nuo Nutut viedään.

Sinulle siunausta joulun ai-
kaan toivottaen,

Isto

Nuttu-messuun!

Olipa kerran kolme kaverusta: 
simpanssi, korppi ja pillerin-
pyörittäjä. Ne asuivat savannilla 
ja erilaisuudestaan huolimatta 
viettivät aikaa yhdessä joka päi-
vä keskipäivän siesta-aikaan. 
Usein kaveruksille tuli kovia 
väittelyitä erilaisista näkökan-
noista, sillä olivathan heidän 
elämänsä keskenään kovin eri-
laisia.

Kerran kävi niin, että kave-
rukset alkoivat väitellä siitä, 
kuka heistä olisi kaikkein vah-
vin. Asiasta ei päästy yksimieli-
syyteen, joten yhdessä tuumin, 
että järjestivät keskenään epä-
virallisen savannin vahvin mies 
-kisan. Siitä he nimittäin olivat 
yhtä mieltä, että jollekin heistä 
tuo savannin vahvimman mie-
hen titteli eittämättä kuului. Pil-
lerinyörittäjä tosin ei ollut pie-
nuutensa vuoksi kovinkaan ää-
nekkäästi mukana keskustelus-
sa, vaan enemmänkin myönteli 
muiden mielipiteitä tässä asi-
assa. Kaverukset eivät voineet 
mitellä voimia keskenään, oli-
vathan heidät parhaat puolensa 
kovin erilaiset. Niinpä yhdessä 
tuumin todettiin, että jokainen 
saisi esitellä vuorollaan omia 
voimiaan, kuten parhaiten taisi 
ja samalla yrittää laittaa parem-
maksi kuin edellinen kilpailija.

Ensimmäisenä sai vuoronsa 
simpanssi, joka oli porukan ää-
nekkäin. Ennen suorituksensa 
alkua hän pullisteli: ”Minun kä-
sivarteni ovat niin voimakkaat, 
että pystyn kapuamaan tuohon 
valtavaan kirahviakasiaan muu-

tamalla harppauksella pelkkien 
käsivarsieni avulla.” Ja toden 
totta, simpanssi hyppäsi ensim-
mäiselle oksalle ja heitti itsensä 
kevyen näköisesti monen met-
rin loikilla aivan puun latvaan 
käyttämättä jalkojaan lainkaan. 
Voimiensa tunnossa hän vie-
lä väänsi puun latvan hetkeksi 
mutkalle, kuin sinetöidäkseen 
erinomaisuutensa tässä mitte-
lössä.

Simpanssin kavutessa alas 
korppi jo raakkui vähättelevästi: 
”Pöh ja pah, eihän tuo nyt mi-
tään, kyllähän sitä kuka tahan-
sa nyt oksia pitkin itsensä ylös 
nostaa, mutta minunpa siipeni 
ovat niin voimakkaat, että mi-
nä voin tarttua niillä pelkkään 
tuuleen ja sitä kiiveten kohota 
tuonne latvaan!” Korppi nousi 
siivilleen korostetun kevyen nä-
köisesti ja rivakasti. Se pyörähti 
muutaman komean kaarroksen 
korkealla ilmassa ja laskeu-
tui puun latvaan. Sitten hän löi 
muutaman kerran tiukasti no-
kallaan latvaoksaan, niin että se 
katkesi ja tippui kilpakumppa-
nien viereen.

Sitten olisi pillerinpyörittään 
vuoro. Se manasi mielessään si-
tä, että oli edes lähtenyt mukaan 
myötäilemään kaverusten mit-
telöä. Vaikka hänen elämänteh-
tävänsä olikin pyörittää monta 
kertaa itsensä kokoista lanta-
palleroa pitkin savannia kaiket 
päivät, ei hän millään voinut 
pärjätä tuollaisissa voimannäy-
töissä. Eihän hän voinut puu-
hun kiivetä, siinä olisi mennyt 

tuntitolkulla aikaa, eikä pelkkä 
hidas kiipeäminen olisi todista-
nut muuta kuin sen, että hän oli 
surkean heikko verrattuna toi-
siin kilpakumppaneihin. Hän oli 
kerta kaikkiaan mahdottoman 
heikko.

Pillerinpyörittäjän synkät 
ajatukset katkaisi korvia hyytä-
vä töminä, joka sai simpanssin 
ja korpin rääkäisemään kauhus-
ta, ja kapuamaan kirahviakasi-
aan, jos mahdollista, vielä äs-
keistäkin nopeammin. Pillerin-
pyörittäjä ei ehtinyt tehdä mi-
tään, kun pillastunut norsu jo oli 
sen tallannut. Puusta kaverukset 
tiirailivat alas pelosta sekavana. 
He yrittivät nähdä alle jäänyttä 
kaveriaan alhaalla, mutteivät 
kaiken pölyn seasta nähneet 
edes maata puun juurella.

Kun norsu oli juossut riit-
tävän kauas, uskaltautuivat ne 
puusta alas pillerinpyörittäjää 
pölyn sekaan etsimään. He hu-
huilivat hetken, ennen kuin löy-
sivät tämän erään syvän askel-
man pohjalta. Ilokseen he näki-
vät tämän puuhailevan jotakin, 
mutta pillerinpyörittäjä tiuskaisi 
ärtyisästi: ”Ei tästä enää tasaista 
palloa saa, monen viikon hom-
ma täytyy taas aloittaa alusta. 
Mokomakin hunsvotti!” Mutta 
simpanssi ja korppi nauroivat 
hyväntahtoisesti ja totesivat 
yksissä tuumin, että pillerin-
pyörittäjä oli voittanut savannin 
vahvin mies -titteli kirkkaasti. 
Mikään muu eläin ei selviäisi 
siitä rytäkästä, että nostaa pil-
lastuneen norsun hartioilleen.

Me ihmisetkin olemme kes-
kenämme kovasti erilaisia. 
Joskus kun katsoo peiliin, voi 
tuntua siltä, että minä olen se 
kaikkein surkein. Kaikilla muil-
la sujuu koulussa tai kotona 
paremmin, silläkin kaverilla on 
makeampi kampaus ja kalliim-
mat vaatteet kuin minulla ikinä 
ja se toinen taas on niin hyvä 
juoksemaan, etten voisi pärjätä 
millään. Kaikki muut tuntuvat 
pärjään paremmin, kun oma 
puuhailu tuntuu lannanhajuisel-
ta palleronpyöritykseltä. Sinus-
sa on kuitenkin talenttia. Yritä 
noiden päivien varalle keksiä 
valmiiksi viisi asiaa, joissa olet 
hyvä. Sinun ei tarvitse verrata 
suoritustasi muihin tai olla pa-
ras, riittää kun olet omasta mie-
lestäsi hyvä. Sitten voit siinä 
peilin edessä hymyillä itsellesi 
valloittavinta hymyä jota osaat, 
taputtaa olkapäällesi, ja luetella 
nuo asiat ääneen itsellesi. Voit 
sanoa: ”Luota itseesi tänäkin 
päivänä. Olet riittävän hyvä!”

Isto Iipola

Hartaita Hetkisiä  Savannin vahvin mies

Kultaisen iän kerhon joulujuh-
la on Ypäjän seurakuntakodissa 
torstaina 11.12. klo 11.00. Juh-
lapuheen pitää ekonomi Antti 
Punkari. Punkari on ollut toime-
liaasti osallisena Tampereen ja 
Nokian kaupunkien hallinnossa 
yli 35 vuoden ajan sekä toiminut 
Nokian kaupunginjohtajana vuo-
sina 1991- 1998. Antti Punkarin 
syntymäpaikka, v. 1936, on Ylis-
taro ja verenperintönä on rehti 
pohjalaisuus. Hän asuu puoli-
sonsa Pirkon kanssa Tampereel-
la. Heillä on kolme poikaa, lap-
senlapsia on viisi poikaa ja kaksi 
tyttöä.  Punkarilla on rohkeut-
ta olla oma itsensä, olla omaa 
mieltään ja sanoa se myös julki. 
Hän on osallistuva eläkeläinen 
ja vaikuttaa edelleen Tampereen 
kunnallishallinnossa. Kolme 
valtuustokautta on takana Tam-
pereen kaupunginvaltuustossa. 
Seurakuntatyössä takana on nel-
jä valtuustokautta. Lisäksi hän 
on toiminut suurten suomalais-
ten yritysten taloushallinnossa 
sekä järjestötoiminnoissa. Tä-
män syksyn seurakuntavaaleis-
sa Antti Punkari oli Tampereen 
seurakuntien ääniharava seura-
kuntavaaleissa Tampereen tuo-
miokirkkoseurakunnassa. Hän 
nousi kirkkovaltuustoon 379 
äänellä ja seurakuntaneuvostoon 
335 äänellä. Kansa on muistanut 
ja vastannut luottamukseen sa-
malla mitalla. Punkarilla on nyt 
alkamassa on 5.valtuustokausi 
ja seurakuntaneuvoston jäsenyys 
seurakuntalaisten hyväksi. Tar-
moa ja voimia riittää.

Olen pyytänyt Anttia useam-
man kerran puhumaan seurakun-
nan tilaisuuksiin, koskaan hän ei 

ole kieltäytynyt. Nyt on Ypäjän 
vuoro.  Antti kirjoitti pyytämäs-
säni esittelykirjeen saatekirjel-
mässä näin: Kiitos kirjeestäsi ja 
paikallislehden numerosta.  Leh-
ti on ”fiksu” kunnan ja seura-
kunnan yhteinen tiedonvälittäjä.  
Se palvelee samoja ypäjäläisiä 
kummankin osalta ajankohtai-
sesti ja ihmisläheisesti. Olen An-
tin kanssa samaa mieltä, siihen 
voin liittää vain yhtäläisyysmer-
kin. Välitän tämän Antin lämpi-
män palautteen korkeimmalla 
kiitoksella kaikille lehden luki-
joiden tietoisuuteen. Antin viesti 
jatkuu näin:

Joulu on salaisuuksien aikaa. 
Se on sitä jo viikkoja ennen juh-
laa. Joulun suuri salaisuus on ra-
kastavat ajatukset. Me suomalai-
set olemme hitaita ilmaisemaan 
kiitostamme ja kiintymystämme. 
Joulu antaa tähän ajan ja mah-
dollisuuden. Toiselle annettu 
lahja on myös vertauskuva. Se 
muistuttaa meitä ensimmäisen 
joulun suuresta mysteeristä – 
elävästä lahjasta, joulun lap-
sesta. Jeesus syntyi maailmaan 
poistamaan pimeyttä ja ihmisten 
sielun hätää, he että voisivat toi-
siaan auttaa ja ymmärtää – an-
taa lahjana lahjaksi saamastaan. 
Hän toi elämäämme valon ja 
toivon. Joulu on tehty sydämen 
lämmöllä toista varten.

Joulu on läheisyyden aikaa. 
Työn kiireinen rytmi, etäällä 
asuminen ja ajallemme omi-
nainen elämäntyyli loitontavat 
meitä läheisistämme ja ystävis-
tämme. Tekniikan kehittymi-
sen seurauksena yhteydenpidot 
rajoittuvat kännykkäviesteihin 
ja sähköpostisanomiin. Henki-

lökohtaiset tapaamiset, kyläilyt, 
yhteiset kahvihetket ja sauno-
miset jäävät yhä vähemmälle. 
Olisiko jo aika palata viettämään 
entisajan joulua – sellaista, joka 
rauhoittaa, virkistää, lähentää ja 
lämmittää. Voisimmehan edes 
yrittää. Läsnäolo luo lämpimän 
virityksen ihmisten välille. Ate-
riointi yhdessä vahvistaa yh-
teenkuuluvuutta ja kiintymystä.  
Perheet ja ystävät kaukaakin 
tulevat haluavat tulla jouluna 
koolle. Jouluateria perhepiirissä 
läheisten ympäröimänä on yksi 
vuodenkierron hienoimpia het-
kiä. Onneksi joulu on tässäkin 
puolellamme.

On myös toinen todellisuus. 
Maaria Leinonen kirjoittaa: 
”Joulu on kuin peili. Se monin-
kertaistaa kaiken. Niin myös 
yksinäisyyden kivun: koskaan 
ei yksinäinen ole niin yksin kuin 
jouluna.” Joulutervehdys, kortti, 
kirje tai puhelinsoitto ei vaadi 
meiltä paljoakaan, mutta antaa 
paljon yksinäiselle sekä heille, 
joita emme voi muuten kohda-
ta. Saatu tervehdys herkistää 
muisteluihin, palauttaa mieleen 
ennen eletyt hyvät hetket. Muis-
tot ovat hyvän elämän element-
tejä. Niissä voimme liikkua ajan 
ja paikan rajoista välittämättä. 
Muistojen helminauha on meil-
lä jokaisella erilainen, ominta 
omaisuuttamme. Sitä kannattaa 
hypistellä helmi helmeltä. Näin 
säilytämme henkisen yhteytem-
me läheisiimme ja elämämme 
tärkeisiin tapahtumiin vuosi-
kymmenten saatossa.

Joulun lämpö ja läheisyys 
ovat ihmisten välisiä tuntemuk-
sia. Rahalla on silloin vain väli-

neellinen merkitys, mutta sitäkin 
tarvitaan. Monin verroin lahja-
paketteja tärkeämpää meille itse 
kullekin on tänäkin jouluna ottaa 
vastaan ensimmäisenä jouluyönä 
laitumelle yötyössä olleille pai-
menille tuotu ilosanoma: Teille 
on syntynyt Vapahtaja. Hän on 
Kristus, Herra. Tämä viesti on 
yli kaksituhatta vuotta vanha, 
mutta yhä voimassa oleva. Vielä 
on siis tallella jotakin, mitä aika 
ei ole huuhtonut pois.

Rauhallisen joulu toivotuk-
seen sisältyy rakkauden, tois-
temme kunnioittamisen ja välit-
tämisen tunteet ja teot. Joulun 
lämpö ja läheisyys kodissamme 
alkaa pienestä kynttilän liekis-
tä ja kasvaa rakkauden roihuksi 
kun annamme aikaa itsellemme 
ja läheisillemme. Pyyntönä voi-
simme hiljaa hyräillä: Tule rak-
kaus ihmisrintaan… Rauhallista 
joulua meille kaikille. Joulun 
lämpöä ja läheisyyttä koteihim-
me. 

Antti Punkari, olet sydämelli-
sesti tervetullut seurakuntakodil-
le yhteiseen joulujuhlaamme!  

 Ypäjän seurakunnan puolesta
Terhi Hakala-Vappula

diakonissa. vs.

VIERAILEVA TÄHTI 

KUULUTUS (D)
Määräaikaan mennessä Ypäjän seurakunnan kirk-
kovaltuuston jäsenten vaalia varten on annettu kaksi 
hyväksyttyä ehdokaslistaa, joissa ehdokkaita on yh-
teensä 15.
Ehdokaslistat täyttävät Kirkon vaalijärjestyksen 2 lu-
vun 58 §:ssä mainitut ehdot. 
Tämän johdosta ilmoitetaan, että Ypäjän seurakun-
nassa ei toimeenpanna seurakuntavaaleja, koska eh-
dokkaat tulevat valituiksi ilman äänestystä. 
Ypäjä 10.11.2014
Ypäjän seurakunnan vaalilautakunnan puolesta:
Puheenjohtaja Keijo Leppänen
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Wäärin käsityksiä

Ei tuskin toviakaan kun jäl-
leen vietetään puusepän pojan 
2014-vuotissyntymäpäivää. 
Kyllä en voi ymmärtää mikä 
saa ihmiset vauhkoontumaan 
joulusta. Jo marraskuussa pi-
hakoivut, parvekekaiteet ja sei-
nät ovat täyttyneet erivärisillä 
ärsyttävillä led-vilkkuvaloilla. 
Korvista sattuu kauppojen 
pimpelipompeli-joululaulut. 
Ihmiset ryntäilevät päättömästi 
hyllyjen välissä ostaen turhaa 
tavaraa. Samaa tavaraa saisi ai-
nakin puolet halvemmalla jou-
lun jälkeen, mutta nyt on joulu, 
ja aivan sama mitä maksaa. 
Päätöntä menoa. Joulustressi 
on tarttuva tauti.

Facebookki tööttää naa-
maan pelkkiä ihmisten kur-

juuksia. Lenssu vaivaa. Lomp-
sa valittaa tyhjyyttään. Joulu-
kuusi pitäisi hankkia, mutta 
se on yleensä harvaoksainen 
ranka. Kinkku on raaka. Tont-
tulakki on hukassa. Joulupukki 
laskuttaa satasen. Perunalaa-
tikon imellytys ei onnistunut. 
Faija on kännissä kolmatta 
päivää. Hautakynttilä unohtui 
ostaa. Joulukirkkoon en mene 
nukkumaan. Maassa ei lumen 
hippua.

On vielä pehmeän lämmin, 
vaikka aurinko on laskeutunut 
Albonian mereen. Istun Tapas-
baarin pöydässä. Siemailen 
Reserva-punaviiniä ja katselen 
Flamencotanssijoiden kiivasta 
menoa. Manuel Romero, tar-
joilijani tuo pöytään Tapakset. 

Maustettu sianmakkaraviipale, 
ilmakuivattua kinkkua, mari-
noituja oliiveja, juustoviipale, 
höyrytettyä sinisimpukkaa, 
katkarapuja, etikkamarinoitua 
sardellia, paistettua musteka-
laa, lihapyöryköitä, paneerat-
tuja sipulirenkaita, marinoituja 
herkkusieniä, marinoituja pap-
rikoita, lehmän mahalaukkua 
ja grillattuja munuaisia. Nau-
tiskelen hitaasti osan annok-
sesta ja aion syventyä kirjaan, 
mutta pian Manuel jo kiikuttaa 
seuraavaa satsia eli varsinaisen 
aterian avausta: salaattia tai 
keittoa. Otan keiton. Tämän 
jälkeen paellaa ja sitten fritee-
rattua kalaa. Olo on jo nyt kuin 
joulusyöpöttelyn jälkeen. Mut-
ta lisää on tulossa. Pääruokana 
Manuel kysyy, että estufado 
eli haudutettua patapaistia vai 
siansorkkia maustekastikkees-
sa. Päätän riskeerata ja otan 
sorkat. Eikä siinä vielä kaik-
ki. Jälkiruoaksi tarjotaan lasi 
samppanjaa pikkuleipien kera.

Ilta on tummunut. Fla-
mencotanssijat ovat menneet. 
Avaan kirjan ”Luova lais-
kuus”. Nukahdan pehmeään 
nojatuoliin huolet pois. Uni 
kiidättää minut jouluun. Olen 
juuri avaamassa suurta lahja-
pakettia, kun Manuel tönäisee 
hellästi olkapäästä. Revival, 
feliz navidad, sanoo Manuel. 
En ymmärrä, mutta luulen 
sen tarkoittavan hyvän joulun 
toivotusta. Nousen paikaltani 
kankein jäsenin. Maksan las-
kun ja suoristaudun matkaan. 
Rantabulevardi on melko hil-
jainen. Ravintolat ovat sulke-
neet ovensa. Jostain kaukaa 
kuuluu hiljaisena Ravelin Bo-
lero. Pysähdyn kuullakseni pa-
remmin. Meri loiskuaa boleron 
tahtiin. Olo on epätodellinen.

Hotellin sisäänkäynnissä on 
pieni osoitus joulusta, kaksi 
joululyhtyä. Respa nukkuu tis-
killä. Astun hissiin. Otan table-
tin ja tarkoitukseni on kirjoit-
taa ystävilleni joulutervehdyk-
set. En jaksa. Annan olla. Ehkä 
ensi jouluna sitten. Joku aikai-
nen lintu alkaa viritellä aamu-
säveliään. Varpunen? Nukah-
dan aaltojen pauhun kovetessa. 
Huomenna on joulupäivä.

Keijo Wääri

Unohda arjen kurjuudet edes jouluna
”Joulun viettomme alkaa jo toukokuussa,
porsaalla silloin on herkut suussa.
Se lihoo, se kasvaa, se vahvistuu,
ja sitten kun koittaa marraskuu,
niin lapset laulaa: Joulun tähti on ehdoton…
Jouluruuhkassa ihminen sokkona ryntää,
kadulla adventtisohjoa kyntää…”

Nurkkakuntalainen

Pohjanmereltä Putiniin
Vuodet vierivät ja ne ovat yhä 
lyhyempiä. Jouluihmisenä 
olen taas virittäytynyt jouluun 
hyvissä ajoin. Ulkovaloja on 
nurkissa riittävästi ja joulu on 
tervetullut.

Olen yrittänyt asennoitua 
maailman murheisiin näin jou-
lun alla järkevästi suhteutta-
malla asioita toisiinsa. Ypäjällä 
on asiat ihan hyvällä mallilla 
ja olemme pärjänneet asioiden 
hoitamisessa tähän asti hyvin. 

Väännöt kouluasioissa on 
vain hienosäätöä todellisten 
uhkien rinnalla. Olen yrittänyt 
löytää tietoa uudesta soteso-
vusta, jotta olisin saanut konk-
reettisia asioita juttuuni. Oma-
kin puolue on kehunut kuinka 
viisaus on kunnissa ja me pai-
kalliset ja alueelliset päättäjät 
parhaiten osaamme järjestellä 
palveluita. Näin se on ollut-
kin varsin pitkälle. Kuntayh-
tymämme on oiva esimerkki 
siitä. Nyt herrat ovat luoneet 
organisaation meillekin aina 
Pohjanmerelle saakka. Val-
tionvarainministeri Rinne oli 
maakuntaliiton vieraana ja sain 
olla mukana isäntien joukossa. 
Ministeri oli vakuuttava ja ym-
märrän, että hänellä on vahva 
kannatus puolueessaan. 

Rinteen mielestä yksi edus-
taja kunnasta isossa sote-kun-
tayhtymässä on riittävä määrä. 
Hänen mielestään eduskun-
nassakin 200 kansanedustajaa 
riittää takaamaan demokratian 
koko maan alueelle. Saa näh-
dä kuka meistä pääsee edusta-
maan Ypäjää 67:n kunnan kun-
tayhtymään. Vielä kun samassa 
kuntayhtymässä on edustajat 
mm. Seinäjoelta, Tampereelta 
ja Hämeenlinnasta, tuntuu vai-
kutusvalta olemattomalta.

Tulevaisuudessa näyttää 
olevan uhkana, että päätösval-
tamme menee ainakin maa-
kunnan tasolle. Siellä pääte-
tään, mikä on Ypäjälle hyväk-
si. Tehty HYKY saa varmaan 
toimia, mutta uhkana on, että 
se on toiminnallisesti maakun-
nan vallan alla. Näin ainakin 
sairaalaan toiminta vaarantuu.

Nyt täytyy toivoa, että pe-
rustuslaki soisi meille mah-
dollisuuden käyttää omaa 
kunnallista päätösvaltaa seu-
dullisessa ratkaisussa. Toivon, 
että löytyisi mahdollisuus, että 
seudullinen kuntayhtymä voi-
si jatkaa toimintaansa uusis-
sa järjestelyissäkin. Ministeri 
Huovinen sivuutti perustuslain 
vaateet kevyesti. Hän sanoi, 
että tällä uudella jättiorgani-
saatiolla turvataan tasapuoliset 
palvelut kaikille kansalaisille. 
Hänen mukaansa tässä ei voi-
da rikkoa perustuslakia, jos he 
ajavat kerran kansalaisten pa-
rasta. Jos joku on ollut kriitti-
nen Hykyn toiminnan suhteen, 
niin tässä uudessa tilanteessa 
meidän tulee olla todella huo-
lissamme. Mitä kauemmaksi 
päätöksen teko menee, si-
tä enemmän palvelut tulevat 
maksamaan ja samalla ne kes-
kittyvät. Sanovat viisaat mitä 
tahansa. Isossa organisaatiossa 
raha vieraantuu käyttäjästään 
ja tahmea koneisto syö sen te-
hokkuuden, mikä löytyy pie-
nestä ihmistä lähellä olevasta 
toimijasta.

Lähikuukaudet ovat tär-
keitä. Toivon, että seudulla 
jaksetaan edelleen kehittää 
ja laajentaakin yhdessä teke-
määmme kuntayhtymää. Pide-
tään yhtä ja tehdään niin kuin 
parhaaksi tiedämme. Se työ 
saattaa tuoda parempaa hedel-
mää kuin valtiovallan mam-
muttihimmelit.

Ja tästä aasinsilta jouluun. 
Joulu on rauhoittumisen aikaa. 
Perheet ja sukulaiset tapaavat 
toisiaan. Samalla on tärkeää 
miettiä, mikä meille on tärke-
ää. Maailman sodat näkyvät 
meille vain kuvina ja Putinin 
voina marketin trukkilavalla. 
Toivottavasti me voimme jat-
kossa huolehtia heikoimmista 
entistä paremmin ja luoda to-
dellista välittämistä lähimmäi-
sistä niin maalla kuin kaupun-
gissakin.

Kiitos kuluneesta vuodesta 
ja hyvää joulua ja uutta vuotta!

Markku Leppälahti

ON MUKAVAN ASUMISEN PAIKKA

KESKUSTATONTTEJA JOKIMAISEMIN, METSÄN
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Kysy lisää
02-7626 5241
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Ypäjänkylän perinnepiirin mar-
raskuisessa kokoontumisessa 
Kanteella Loimaalla Mäkilän 
Hilkka luki isoisänsä Kalle 
Mäkitalon jäämistöstä peräisin 
olevia asiakirjoja Haukan (ny-
kyinen Karo) ja aseman välisen 
tieosuuden sekä Haukan koh-
dalla olleen sillan rakentamis-
suunnitelmista vuodelta 1889. 
Kyse oli sillasta, joka nykyään 
tunnetaan ns. Karon siltana 
Karon ja entisen aseman ala-
koulun (sittemmin postin ja 
asuintalon) välillä. Hanke tuli 
ajankohtaiseksi rautatieaseman 
valmistuttua, kun kirkonkylän 
suunnastakin tarvittiin kunnol-
linen kulkuyhteys asemalle.

Tiina Niinimaa

Tänään olemme me allekir-
joittaneet suostuneet yhteisesti 
rakentamaan se tie kappale 
kun on Haukan talon veräjältä 
Ypäjän asemalle, sillä toivol-
la että se vastaisuudessa tulisi 
yhteiseksi jakotieksi sekä sil-
lan rakentamisessa autamme 
Myllykylän rusthollia Haukan 
talon osalta että siihen tulee 
kelvollinen silta syystä että 

Haukan silta

Henrik Ahlgrén D. A. Collin Heikki Uotila
arrendatori Warsanojan E. H. Liipolan kautta (puum.)
Kartanossa

Simo Sorri Isak Mattila Serafia Uusilaurila Kalle Wanhaseppälä
(puum.) (puum.) (puum.) (puum.)

Juha Pispa Kalle Mäkitalo Juho Uusiseppälä Juho Lyly 
(puum.) (puum.) (puum.) (puum.)

Karl Sarlin Uusimyllykylä  Juha Wanhakarri Kalle Wanhamyllykylä 
 (puum.) (puum.)

Haja-asutusalueen jätevesi-
järjestelmien uusimisesta on 
puhuttu jo kymmenen vuotta. 
Asetus talous-jätevesien kä-
sittelystä säädettiin 2004 ja 
vanhojen jätevesijärjestelmien 
uusimiselle myönnetty siir-
tymäaika on umpeutumassa 
maaliskuussa 2016. Aikaa jär-
jestelmien kuntoon saattami-
seen on siis enää puolitoista 
vuotta. Sitä ennen tulee teettää 
järjestelmälle suunnitelma, ha-
kea toimenpidelupa kunnasta 
ja rakentaa tai rakennuttaa jär-
jestelmä. Silti suurin osa haja-

asutusalueiden kiinteistöjen 
omistajista ajattelee, ettei asian 
kanssa tarvitse vieläkään kii-
rehtiä. 

Tarvetta järjestelmien uusi-
miselle kyllä on. Kokemäen-
joen vesistön vesiensuojelu-
yhdistyksen jäte-vesineuvojat 
ovat kiertäneet kuluneen kesän 
aikana jo yli 1300 kiinteistöllä 
Pirkanmaalla, Forssan seudul-
la ja Lopella. Valtaosalla neu-
votuista kiinteistöistä jätevedet 
käsitellään edelleen pelkästään 
saostussäiliöissä, joka nykykä-
sityksen mukaan riittää lähin-

nä jätevesien esikäsittelyksi. 
Saneeraus-tarvetta onkin yli 70 
prosentilla kiinteistöistä. 

Toimivan jätevedenkäsit-
telyjärjestelmän rakentamisen 
lähtökohta on ammattilaisen 
tekemä suunni-telma, jossa on 
otettu huomioon kiinteistön 
omat erityispiirteet. Suunni-
telma kannattaa teettää vielä 
tänä syksynä, jotta lupahake-
musprosessin ehtii hoitaa ensi 
talvena ja rakentamisen kesällä 
2015. Jätevesijärjestelmän tu-
lee olla kunnossa viimeistään 
15.3.2016. Neuvontakäynneil-

lä asukkaat ovat epäilleet, että 
jätevesiasetuksen siirtymäai-
kaan on vielä tulossa lisäaikaa 
tai säädöksiä vielä muute-taan. 
Mitään tällaista ei kuitenkaan 
ole tiedossa. Moni asukas on 
myös miettinyt, koskeeko ns. 
ikä-vapautus omaa kiinteis-
töä. Ikävapautukseen ovat oi-
keutettuja ne vakituisesti asu-
tut kiinteistöt, joi-den kaikki 
omistajat asuvat kiinteistöllä ja 
ovat 9.3.2011 mennessä täyttä-
neet 68 vuotta. Kesämök-kejä 
ikävapautus ei koske. 

Jätevesijärjestelmän suunnittelu 
kannattaa aloittaa nyt

Haukan talon omistaja Joeli 
Haukka on kieltäytynyt mai-
nittua siltaa kunnolliseksi ra-
kentamasta osaltaan, kun va-
kuutamme ja Puumerkillämme 
vahvistamme Loimaan Ypäjäl-
lä Helmikuun 2. päivänä 1889 
sekä pidätämme itsellemme va-
paan puhevaltaoikeuden siinä 
suhteessa että tulevaisuudessa 
voimme hakea palkintoa Hau-
kan omistajalta mainitun sillan 
rakennuskustannuksista ynnä 
muista rakennusvelvollisuuk-
sista mainitun tien suhteen.

Ohjeita Toimikunnalle
Haukan ja Wanhanmyllykylän välillä oleva silta korotetaan 

kaksi kyynärää ja silta oikaistaan että se tulee joksikin suoraan 
menemään päin Haukan aitaa. Silta ja sen päitten fylläys teh-
dään etupäässä ja yhteisesti laskun mukaan. Wanhanmyllykylän 
ahde alennetaan tarpeen mukaan että se tulee tavalliseksi. Sil-
lan työtä johtamaan otetaan Joeli Palmberg jos hän tavallista 
työpalkkiota vastaan ottaa sen toimen. Sitten kun sillan työ ja 
mäentasoittaminen on tehty, jaetaan tie Wiiteentoista osaan josta 
Kartanonkylän ja Warsanojan kartanot ottavat yhden 15. osan 
kumpikin tehdäkseen ja loppu kolmetoista osaa jaetaan Ypäjä-
läisten kesken manttaalin mukaan. Työ aljetaan ensi Maanantai-
na eli tämän kuun 4. päivänä. Ypäjä Helmikuun 2. päivänä 1889. 
Jatkoksi sulkuihin: (Samat allekirjoittajat kuin ensimmäisessä 
asiakirjassa.)
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Mitä voi antaa joululahjaksi ihmiselle jolla on jo kaikkea? 
No hänelle voi antaa Hevospitäjä DVD:n, sillä sellaista ei ole 
vielä kellään. Hevospitäjä esittelee tavallisia ypäjäläisiä ja si-
tä, millaista on asua hevospitäjässä Ypäjällä.
DVD lähetään postiennakkona tilaajille, joiden tulee antaa 
osoite, johon postiennakko lähetetään. Hinta on 20 euroa + 
postikulut, ja usean tunnin materiaalista leikataan n. 1 tunnin 
mittainen kokonaisuus.
Mikäli aiotte lähettää DVD:n joulupostissa edelleen, 
on tilauksen oltava perillä viimeistään 12.12.2014. 
Tilaukset Emaililla jorma.markkula@gmail.com, 
gsm 0400 809 585 tai postikortti osoitteeseen 
Jorma Markkula, Jyvämäentie 82, 32100 Ypäjä.

Hevospitäjä-DVD joululahjaksi 
sellaiselle jolla on jo kaikkea!

”Kannustan kaikkia virka-
miehiä ja päättäjiä lukemaan 
tämän kirjan”, liikenne- ja 
kuntaministeri Paula Risikko 
sanoo. ”On hienoa, että hevos-
alan asiat on vihdoin koottu 
yksiin kansiin.”

Miten ratsastustalli kaa-
voitetaan asuinalueen lähelle? 
Mitä on otettava huomioon 
tallin ympäristömääräyksissä? 
Millainen on virallinen hevos-
reittitoimitus? Voiko hevonen 
olla kustannustehokas kuntout-
taja? Millaisia aluetaloudelli-
sia vaikutuksia hevostapahtu-
malla voi olla? Missä ja miten 
maamme 75 000 hevosta asu-
vat? Muun muassa näihin ky-
symyksiin vastaa tuore maksu-
ton kirja Hevoset ja kunta – ra-
japintoja (2014). Hippoliksen 
toteuttaman Hevoset ja yhteis-
kunta -hankkeen julkaisema 
tietopaketti on suunnattu kun-
tapäättäjille, virkamiehille ja 
koko yhteiskunnan päätöksen-
tekokoneistolle. Selkeää taus-
tatietoa hevosista ja hevosalan 
reunaehdoista tarvitaan monel-
la yhteiskunnan sektorilla.

”Kirjan tavoitteena on antaa 
tietoa moninaisesta hevosalas-
ta sekä lisätä vuoropuhelua ja 
yhteistyötä erityisesti kunta-
sektorin ja hevostoimijoiden 
kesken”, Anne Laitinen Hip-
poliksesta kertoo.

Kirjaan on koottu esimerk-
kejä hyvistä toimintamalleista 
ja ohjeita, mitä päätöksenteos-
sa tulisi ottaa huomioon. Kir-
ja tarjoaa tietoa muun muassa 
maankäytön suunnittelusta, 
rakennusluvista, ympäristöasi-
oista ja elinkeinon mahdolli-
suuksista. Mukana ovat näkö-
kulmina myös hevosmatkailu 
sekä hevoset osana sosiaali- ja 
terveyspalveluja.

”Hevosalan palvelut ovat 
yhä kohdennetumpia ja räätä-
löidympiä. Hevosala on myös 
yksi maaseutua aidosti elävöit-
tävä ala. On hyvä, että hevos-
alan mahdollisuudet otetaan 
kunnissa käyttöön. Alalla on 
paljon annettavaa”, Laitinen 
muistuttaa.

Tuusulan kunnan kaava-
suunnittelija Jaana Pohjolan 
mukaan kirja antaa eväitä mo-
nenlaisten haasteiden ratkaise-
miseksi: ”Tällä hetkellä meil-
lä eikä monessa muussakaan 
kunnassa ole tarjolla tontteja 
hevosyrityksille. Hevosyri-
tyksen perustamiseen liittyy 
paljon riskejä alkaen sijainnil-
taan sopivan tilan löytämisestä 
rakentamis- ja kehittämismah-
dollisuuksiin ja toimintaedel-
lytyksiin.”

Hevoset ja kunta -kirjan 
kirjoittajina on kymmenen he-
vosalan ammattilaista eläin-
lääke- ja maataloustieteiden 
asiantuntijoista talliyrittäjiin ja 
ratsastusterapeuttiin. Kirja on 
jaettu syksyllä 2014 Hämeen 
ja Uudenmaan kuntien lisäksi 
useaan eri kuntaan Pohjois-
Suomea myöten. Kirja on ne-
tissä sähköisesti ladattavissa 
osoitteessa: www.hippolis.fi/
hevosetjakunta (130 sivua).

Hevosala 
yksissä kansissa
Päättäjille suunnattu tietopaketti tulee tarpeeseen

Vuosi sitten Ypäjäläisen jou-
lukuisessa numerossa totesin, 
että kuntamme jatkaa arkista 
elämänmenoaan kiireen kes-
kellä ja pyrkii turvaamaan kun-
talaisilleen ne palvelut, joita 
olemme tottuneet saamaan. 
Mitään toimintaa ja sen säilyt-
tämistä ei nykypäivänä voida 
pitää lainkaan itsestään selvyy-
tenä, vaan todellakin joudum-
me tekemään ahkerasti töitä 
välttämättömienkin palvelujen 
säilymisen puolesta. Kuluva 
vuosi on osoittanut tämän hy-
vin todeksi. Korkeintaan olem-
me voineet pohtia valtiovallan 
vahvan ohjauksen vaikutusta ja 
tarkoitushakuisuuttakin.

Kuntarakenneuudistus on 
kaiken taustana, vaikka kun-
tamme ei olekaan mukana 
missään kunnallista jaotusta 
koskevan lainsäädännön eril-
lisselvityksessä.  Sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämis-
laki on juuri näinä aikoina 
tulossa eduskuntakäsittelyyn 
ja työllistämistä koskeva lain-
säädäntö tulee merkitsemään 
käytännössä sitä, että kun-
nat joutuvat ottamaan entistä 
isomman vastuun työllisyyden 
hoitamisessa. Myöskään kun-
tien valtionosuuksia koskeva 
lainsäädäntö ei pienkuntien 
asemaa suinkaan helpota. Voi-
maan tulevilta laeilta vaaditaan 
lisäksi perustuslain mukainen 
hyväksyntänsä. 

Edellä todettu ei kuitenkaan 
ole merkinnyt sitä, että oli-

simme jotenkin antautuneita. 
Päinvastoin, kuntamme pitää, 
niin pitkään kuin suinkin on 
mahdollista, kiinni siitä, että 
voimme turvata asukkaillem-
me välttämättömimmät perus-
palvelut ja jatkaa itsehallinnol-
lisena yksikkönä lisääntyvällä 
yhteistyöllä eri naapureidensa 
kanssa, myöskin maakuntaraja 
ylittäen. Yhteistyössä on voi-
maa, jota olemme valmiit vah-
vistamaan. 

Vuoden 2014 alusta alkaen 
on toiminut Forssan seudun 
hyvinvointikuntayhtymä, jossa 
terveydenhuollon ja sosiaali-
palveluiden toiminnot on saa-
tettu yhteen organisaatioon ja 
saman hallinnon alaisuuteen. 
Toivottavasti toiminta tulee 
jatkossakin säilymään ja kes-
tämään kovat uudistuspaineet. 
Uuden järjestelyn käynnis-
tyminen kestää aina aikansa 
ennen kuin toiminnot vakiin-
tuvat. Kuntalaisilta vaaditaan 
myöskin ymmärrystä ja tukea 
muuttuneille olosuhteille, pa-
luuta vanhaan järjestelmään ei 
ole.

Uutena ja tulevaisuutta aja-
tellen tärkeänä asiana on ennen 
muuta nuorison huomioon ot-
taminen ja toimintojen kehit-
täminen entistä aktiivisemmin. 
Seudun muista kunnista poike-
ten Ypäjä ja Forssan kaupunki 
ovat tehneet loppuvuodesta 
nuorisotakuuta koskevan kun-
takokeilun, jossa mukana ovat 
myös neljän eri ministeriön 

hyväksyntä. Ainakin testataan 
nuorisitakuun kestävyyttä ja 
toimivuutta. Mielenkiintoista 
on myös se, voidaanko jatkos-
sa vaikkapa syventää yhteis-
työtä kansainvälisten toimin-
tojen muodossa. Forssalla on 
lukuisia ystävyyskuntia ja Ypä-
jälläkin Bábolnan hevoskau-
punki Unkarissa. Esimerkiksi 
juuri hevosala voi tarjota sel-
laisia yhteistyön muotoja, joi-
ta kannattaa jatkossa kehitellä. 
Kuntamme sivistystoimen alai-
nen nuorisotoimi on osoittanut 
erityistä aktiivisuutta nuoriso-
takuu-asiassa. Toivotaan on-
nistumista myös jatkossa.

Kuntamme omissa visi-
oissa ja tulevaisuuden tavoit-
teissa hevosen aseman vah-
vistaminen ja sen nostaminen 
toimintojen keskiöön tulee 
jatkossa korostumaan. Kesäl-
lä juhannuksen alla solmittiin 
hevosalan yhteistyön kehittä-
misasiassa merkittävä yhteis-
työsopimus neljän eri tahon 
kanssa (Helsingin yliopiston 
eläinlääketieteellinen tiede-
kunta, MTT, Hevosopisto ja 
Ypäjän kunta). Nyt odotam-
me, mitä jatko tuo tullessaan. 
Lisäksi kunnan maankäytön 
suunnittelussa mm. Honkalan 
iso asemakaava (lähes 90 heh-
taaria) on lähtenyt käyntiin ja 
hevonen on siinäkin hyvin kes-
keisessä roolissa. Loppukesäs-
tä julkaistiin Hevoset ja yhteis-
kunta -hankkeen teos Hevoset 
ja kunta – rajapintoja, jonka 

Hippolis ry:n asiantuntijat oli-
vat toimittaneet. Teos sai pal-
jon myönteistä huomiota osak-
seen muun muassa syyskuussa 
Helsingissä Kuntamarkkinoil-
la, jossa myös kuntaministeri 
ja muiden ministeriöiden edus-
tajat vierailivat.

Juuri nyt, tätä kirjoittaes-
sani, tuntuu siltä, että tästä on 
hyvä edetä. Vauhti ei ole hiipu-
nut ja työtä paremman huomi-
sen puolesta tehdään. 

Lämmin syksy ja pimeät 
syysilmat tuntuvat jatkuvan, 
vain talojen pihoille ja ikku-
noille ilmestyneet valot kerto-
vat joulunajan lähestymisestä. 
Lyhyeksi jäänyt talvikin ehti 
jo tätä kirjoitettaessa väistyä. 
Odotetaan uutta.

Ennen joulun tuloa ehdim-
me kuitenkin juhlia maamme 
itsenäisyyttä, joka on arvokas 
asia. Itsenäisyytemme lähe-
nee hyvää vauhtia pian sadan 
vuoden ikää. Valkean Joulun 
odotuksessa esitän lehden väli-
tyksellä joulutervehdykseni lu-
kijakunnalle ja kaikille kunnan 
asukkaille.

Vesa Ketola, 
kunnanjohtaja

JOULUTERVEHDYKSENI KUNTALAISILLE:
HEVONEN TOIMINTOJEN KESKIÖSSÄ 
NUORISOA EI SOVI UNOHTAA

Palvelukeskuksen osasto Val-
kovuokon saneeraus ja muu-
tostyöt aloitettiin marraskuus-
sa. Saneerauksessa uusitaan 
kaikkien yhdeksän asunnon pe-
suhuoneet paremmin esteettö-
mään asumiseen soveltuviksi. 
Pesuhuoneiden laajennukselle 
tilaa antavat asunnoista poistet-
tavat keittiökalusteet jotka on 
todettu tarpeettomiksi. Asuk-
kailla on käytössään osaston 
yhteinen ruokailu- ja oleskelu-
tila, eikä näin ollen asunnoissa 
ole ollut tarvetta ruuan valmis-
tukseen.

Saneerauksessa uusitaan 
myös asuinhuoneiden ja käy-
tävän pinnoitteet, rakennuksen 
vesikate, käyttövesiputkisto ja 
vesikalusteet. Rakennuksen 
energiatehokkuutta paranne-
taan yläpohjan lisälämmöneris-
tyksellä. Saneeraus ja muutos-
työt valmistuvat toukokuussa 
2015.

Rakennuttajan erillishan-
kintana toteutetaan palvelukes-
kuksen hoitajakutsujärjestel-
män päivitys.

Valkovuokon saneeraus ja 
muutostöiden kokonaiskustan-

Palvelukeskuksen osasto Valkovuokon 
saneeraus- ja muutostyöt 

Valkovuokon käytä-
vä Vanhan pappilan 
suuntaan. 

Kuva: Jouko Käkönen

Jarkko Piironen Sallila Sähköasennus Oy:stä  
uusimassa johdotuksia. Kuva: Jouko Käkönen

nuksiksi on Asumisen rahoi-
tus- ja kehittämiskeskus ARA 
hyväksynyt noin 335 000 eu-
roa, alv 0 %.

Hankkeen pääurakoitsijaksi 
on valittu Rakennusliike Laak-
sokunnas Oy, LVI- urakoitsija 
on Loimaan HT-Asennus Oy 
ja sähköurakoitsija on Sallila 
Sähköasennus Oy.  

Jouko Käkönen
tekninen johtaja

Ypäjän kunta

Hevoset ja kunta -teos julkaisua juhlistettiin Vetovoimaa he-
vosista -seminaarin yhteydessä 5.9.2014. Kuvassa seminaarin 
keskustelijoihin kuulunut kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila 
seurassaan Hippoliksen Sanna Mäki-Tuuri ja Anne Laitinen. 
Kuva Sirpa Korhonen
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Kuntalaisten suoria osallis-
tumismahdollisuuksia on ke-
hitettävä, toteaa Eläkeliiton 
Etelä-Hämeen piirin syys-
kokous. Rakennemuutosten 
keskellä kuntalaisten vai-
kutusmahdollisuudet ovat 
ohentuneet, mikä aiheuttaa eri-
arvoisuutta ja turvatto muutta 
erityisesti ikäihmisissä.

Vanhusneuvostot voivat 
vahvistaa demokratiaa. Ne voi-
vat tarjota ikäihmisille osalli-
suuden ja vaikuttamisen koke-
muksia sekä toisaalta tietotai-
toa kuntien kehit tämiseen.

Tuoreen Eloisa ikä -gallupin 
(2014) mukaan ikä on ennen 
kaikkea numero ja vanhenemi-

nen asennekysymys. Ikäihmi-
set ovat aktiivisia ja suunnitte-
levat tule vaisuuttaan. Kunnilla 
ei ole varaa ohittaa ikä ihmis-
ten osaamista. Heidän koke-
muksiaan asiakkaina ja kunta-
laisina on hyödynnettävä, kun 
kehitetään lähipalve luja.

Eläkeliiton Etelä-Hämeen 
piirin syyskokous ’korostaa, 
että vanhusneuvostojen toi-
mintaa tulee kehittää suunni-
telmallisesti, jotta ne pystyvät 
vaikuttamaan kunti en palve-
lurakennemuutoksiin. Van-
husneuvostot voivat osaltaan 
luoda vahvaa kotiseutua, josta 
kaikki kuntalaiset hyötyvät.

Eläkeliiton Etelä-Hämeen piiri ry:n 
syyskokouksen kannanotto 22.11.2014

Vanhusneuvostot vahvistavat  
ohentuvaa demokratiaa

Piparia, kakkua, leipää…   – 
kaikki kotitekoisia. Lions 
club Ypäjä Kate järjestää 
jouluviikolla perinteiset 
joulumyyjäiset, josta voi 
näppärästi hankkia hyvää 
omaan joulupöytään tai lah-
jaksi. Myyjäiset järjestetään 
tuttuun tapaan Veteraani-
tuvalla, jossa voi osallistua 
myös suosittuihin arpajai-
siin. Klubi tarjoaa samalla 
kupposen kuumaa glögiä 
hyvän joulun toivotukseksi.

Myyjäisten ja arpajais-
ten tuotto käytetään jälleen 
kokonaisuudessaan hyvän-
tekeväisyyteen. Tänä vuon-
na klubi on muun muassa 
tukenut ypäjäläisiä nuoria, 
osallistunut kunnan ja seu-
rakunnan järjestämään las-
ten ja nuorten joululahjake-
räykseen sekä Nenäpäivä-
keräykseen.

Tervetuloa ostoksille Ve-
teraanituvalle maanantaina 
22. joulukuuta kello 13  -17.

Joulumyyjäisistä  
herkut ja hyvä mieli

Ulkoilualueiden riittävä koko 
ja laumassa ulkoileminen li-
säävät hevosten hyvinvointia 
ja niiden päivittäisiä liikun-
tamääriä. Intoa liikkumiseen 
voidaan lisätä myös erilaisilla 
tarharatkaisuilla. Näin toteavat 
tänä keväänä Hämeen ammat-
tikorkeakoulun hevostalouden 
suuntautumisvaihtoehdosta ag-
rologeiksi (AMK) valmistuvat 
Suvituuli Kari ja Maiju Räty 
hevosten vapaata liikuntaa kä-
sittelevässä opinnäytetyössään.

Monella tallilla on ongel-
mana hevosten vähäinen päi-
vittäinen liikunta. Tyypillisesti 
hevosten tarhaaminen on puut-
tellista. Hevonen on tehty liik-
kumaan, eikä pelkkä ihmisen 
kanssa tapahtuva liikunta ole 
riittävää sen henkisen tai fyysi-
sen hyvinvoinnin kannalta.

Hevosten päivittäistä liik-
kumista selvittävä tutkimus 
toteutettiin kahdella tallilla. 
Molemmissa on käytössä tar-
hausmenetelmä, jolla pyritään 
lisäämään hevosten vapaata 
liikkumista ja mahdollista-

maan niiden lajinmukaiset 
käyttäytymistarpeet. Hevosten 
liikuntamääriä mitattiin GPS-
paikantamilla satunnaisesti 
usean kuukauden aikana. Kun 
hevosilla oli käytössä kujamai-
nen ns. Paddock Paradise -tar-
ha ja kun heinät jaettiin useaan 
eri paikkaan kujan varrella, 
hevoset liikkuivat keskimää-
rin noin 500 metriä tunnissa. 
Pienessä tarhassa ne liikkuivat 
vähemmän. Hevosten liikun-
tamääriä ja liikunnan laatua on 
tutkittu aiemmin vain vähän, 
joko askelmittareita tai GPS-
paikantimia käyttäen.

Myös hevosyrittäjät 
hyötyvät

Mitä paremmin hevoset voi-
vat, sitä helpommalla ja pie-
nemmin kustannuksin tallit 
selviävät. Lai-duntamisen li-
sääminen ja työtä vähentävät 
tarhausratkaisut, kuten pihatot, 
vähentävät työtä ja kustannuk-
sia ja lisäävät myös talliyrittä-
jien hyvinvointia.

Opinnäytetyö: 
Hevosten liikuntamääriin 
ja hyvinvointiin voidaan 
vaikuttaa erilaisin  
tarharatkaisuin

Nyt se on sitten virallisesti 
polkaistu käyntiin, yhdistyk-
sen toiminta meinaan.

Kulttuuri Puomin ensim-
mäiseksi tapahtumaksi vali-
koitui runoilta. Nykyään ypä-
jäläinen Meeri Simolin lausui 
runojaan Karrinpuomissa 
tiistaina 11.11. Tapahtumaan 
oli vapaa pääsy ja paikalla oli 
kivasti kuulijoita. Ravintoaan 
toki olisi mahtunut ihmisiä 
enemmänkin, mutta ainakin 
allekirjoittanutta paikalle saa-
punut ihmismäärä yllätti, posi-
tiivisesti. Allekirjoittanut lisää 
vielä, että Meerin kirjoittamat 
sekä lausumat runot olivat erit-
täin riipiviä ja karuja, syvälle 
meneviä. Vangitsevia, jos yh-
dellä sanalla kuvailisin. Toi-
vottavasti muut paikallaolijat 
tykkäsivät myös.

Toisena tapahtumana Kult-
tuuri puomi esittäytyi nuori-
solle päihteiden vastaisella 
viikolla. Tapahtuma järjestet-
tiin Kartanon koululla perjan-
taina 13.11. Aluksi vuosi sitten 
ypäjäläistynyt Marko ”Bablo” 
Junnilainen valisti nuoria päih-
teiden vaaroista. Hän kertoi 
oppilaille elämänsä rankoista 
vuosista, sekä artistin todel-
lisesta elämästä menestyksen 
kulissien takana. Lauloi Bablo 
siellä muutaman biisinkin jut-
tujensa lomassa. Esityksen jäl-
keen yhdistyksen puheenjoh-
taja Katriina Reijonen kertoi 
oppilaille uudesta yhdistykses-
tämme sekä käynnissä olevasta 
logokilpailusta. Kulttuuri Puo-
min tapahtumasta vastanneen 
työryhmän saama palaute op-
pilailta sekä opettajilta on ollut 

kovasti positiivista. Huippua!
Tapahtumassa koulun op-

pilaille jaettiin myös kysely-
lomakkeet. Kyselyssä kartoi-
tettiin ideoita ja toiveita, mitä 
nuoret haluaisivat järjestettä-
vän lähiseudulla. Vastauksia 
on tullut paljon ja tapahtu-
matoiveet ovat olleet miel-
lyttävän, ehkä yllättävänkin 
monipuolisia. Joitakin niistä 
toiveista on jo laitettu mietin-
tämyssyyn ja suunnittelun alle.

Kulttuuri Puomi toivoo jat-
kossakin saavansa paljon kehi-
tysideoita sekä tapahtumatoi-
veita kaikilta 0-100 -vuotiailta. 
Pyrimme kuuntelemaan toi-
veita mahdollisimman suurilla 
korvilla.

Tulevista tapahtumista sen 
verran, että jotakin on jo lyö-
ty lukkoon, osassa tapahtu-
mista on päivämäärät vielä 
päättämättä. Maanantaina 5.1. 
järjestettävässä jäsenhankinta-
illassa kuullaan Stand Uppia, 
runoja sekä musikkia. Yhdis-
tyksen hallituksen jäseniä saa 
myös kiusata hyvän tarkoi-
tuksen nimissä. Illassa paljas-
tetaan logokilpailun voittaja, 
eli siis myös Kulttuuri Puomi 

ry:n uusi logo! Tapahtumas-
sa pidetään arpajaiset, joihin 
Ypäjäläiset yritykset ovat lah-
joittaneet palkintoja. Äkkiä 
muisteltuna ainakin Loimijoki 
Golf, Apteekki, Siwa, Sale, 
KarrinPuomi sekä Arctic Milk 
ovat mukana (tähän mennes-
sä). Luettelu kun on niin kovin 
vaarallista, ettei vaan unohtuisi 
ketään. Kulttuuri Puomi ry:n 
jäsenille jäsenetuja vuodelle 
2015 tarjoamaan on lupautu-
nut vieläkin laajempi yritysten 
joukko. Niistä lisää myöhem-
min.

Alkuvuoteen on tulossa 
toiveiden mukaisesti varttu-
neelle väelle ATK-kurssi sekä 
musiikkia palvelukeskukseen. 

Viritteillä on myös taide- sekä 
pienoismallinäyttely. Päivä-
määrät tuonnempana. Teatteri-
matka, Stand Uppia sekä elävä 
kirjasto on myös suunnittelus-
sa.

Allekirjoittanut tuumaa-
kin nyt, että on ollut huippua 
huomata ypäjäläisten ihmisten 
sekä yrityksien innokkuus yh-
teistyöhön. Siitäkin huolimat-
ta, että yhdistys ottaa vasta ha-
paroivia ensiaskeleitaan. Tämä 
eri tahojen innokkuus rohkai-
see kovin myös tulevaisuutta 
ajatellen.

Lukiessasi tätä juttua on 
Ypäjän Joulun Avaus vietetty. 
Toiveissani tilailen tulevaan 
tapahtumaan paljon ihmisiä, 
mukavaa keliä sekä Joulun 
tunnelmaa. Unohtamatta tie-
tenkään yhdistyksen jäsenien 
valmistamien piparkakkutalo-
jen ja -tuotteiden suurta me-
nekkiä. Uusia ideoita raksut-
taa päässä ainakin miljardi, ja 
osan niistä pystyy ihan oikein 
toteuttamaankin, onneksi. Ta-
pahtumarikasta vuotta 2015 
odottaen.

Virve Saarikoski

Kulttuuri Puomi kuuluttaa
Ensimmäiset taputeltu, seuraavat suunniteltu

Bablo kertomassa päihteiden vaaroista Kartanon koululla.

Meeri Simolin 
lausumassa 

runoja  
Ravintola  

Karrin- 
puomissa.

Joulu on jotain enemmän 
”Taas tuo sama renkutus”, nai-
nen murisi ääneen kuullessaan 
radiosta Kulkuset-kappaleen. 
Hän paukautti aikakauslehden 
kiinni ja riensi hiljentämään ra-
dion. Eikö siltä joululta saanut 
olla hetkeäkään rauhassa? Hän 
asteli takaisin pöydän ääreen 
ja avasi lehden. ”Raija?” hän 
kuuli miehensä Mikan huhui-
levan eteisestä. ”Keittiössä”, 
hän huusi vastauksen. Hänen 
miehensä käveli edelleen takki 
päällään keittiöön. ”Tuli joulu-
kortteja”, mies sanoi ja heitti 
pinon pöydälle. Raija huokaisi 
ja otti ensimmäisen käteensä. 
Korttejakin muka pitäisi lähet-
tää. ”Hyvää joulua? Voisiko 
vielä olla omaperäisempää?”, 
Raija kysyi tuhahtaen. ”Mitä 
sanoit kulta?” Mika kysyi. Mi-
täkö hän halusi sanoa? Joulu 
oli pelkkää hölynpölyä, joka 
ei aiheuttanut kuin kiirettä ja 
ärsyyntymistä ihmisissä. Raija 
kurtisti kuin ajatuksen vahvis-
tukseksi kulmiaan ja keskittyi 
sitten lehtiartikkeliin, joka kä-
sitteli pitsan, ei siis jouluruuan, 
oikeaoppista valmistusta.

* * *
Samanaikaisesti Sirpa-nimi-
nen nainen vaelsi kaupungilla. 

Hänellä oli pari kauppakassia 
käsissään ja hänen kukkaron-
sa... niin. Oli huomattavasti 
kevyempi kuin aamupäivällä. 
Jouluostokset tuottivat hänelle 
valtavasti päänvaivaa. Kuin-
ka selittää tablettitietokoneita 
toivoville lapsille, ettei äidil-
lä yksinkertaisesti ollut varaa 
hankkia, mitä he halusivat? 
Veronpalautukset olivat men-
neet aikaisemmin rahaa lai-
nanneelle ystävälle samantien, 
eikä yksinhuoltaja muutenkaan 
leveästi elellyt. Lahjat har-
voille ystäville oli nyt ostettu. 
Melkein hävetti antaa pelkkiä 
konvehtirasioita. Mutta lapset 
Sirpaa eniten huolettivat. Miltä 
heistä tuntuisi, kun toiset lap-
set ihastelisivat uusia älypu-
helimiaan, eikä Sirpalla ollut 
antaa heille mitään, mikä mak-
saisi viittäkymmentä euroa 
enempää? Eikä sukulaisista, 
joihin hän oli katkaissut välit 
jo aikoja sitten, ollut asiassa 
mitään apua. Sirpan otsa ry-
pistyi toffeenvärisen otsatukan 
alla, kun hän käveli huolestu-
neena lihakaupan ohitse. Olisi-
pa joulu jo ohi. 

* * *
Lihakaupan myyjä Kaarina 

katsoi ikkunasta ulos. Siellä 
ne ihmiset ryntäilivät jouluos-
toksilla. Monet poikkesivat 
tilaamaan kinkun juuri heidän 
lihakaupastaan. Se ei ollut ih-
me, olihan Kaarinan ja hänen 
miehensä Jarnon lihakauppa 
kaupungin paras, vaikka hän 
itse kehuikin. Joulu oli seson-
ki, jolloin oli valtavasti kii-
rettä. Mutta sepä ei Kaarinaa 
häirinnyt, koska hän tiesi, että 
valtava kiire tarkoitti valtavia 
kassavirtoja. Kaarina hymyili 
ajatukselle ja kääntyi palve-
lutiskiä kohti, kun ovikello 
kilahti. ”Päivää. Haluaisin os-
taa kolme kahdeksankiloista 
kinkkua...” asiakas sanoi no-
peasti ja kaivoi kukkaroaan 
esiin kaikkien jouluostostensa 
joukosta. ”Selvä...” Kaarina 
sanoi ja väläytti ammattitaitoi-
sen hymyn. 

* * *
”Ei ei ei ei....” Joulupukki vai-
kersi ja raapi päätään. ”Mi... 
Mitä?” pieni tonttu hänen 
huoneessaan kysyi korkeal-
la äänellä, joka olisi sopinut 
piirrosfilmin huvittavimmalle 
hahmolle. ”Ihmiset... Eivätkö 
he tiedä, mikä on joulun mer-
kitys?” Pukki kysyi ja taitteli 

taskustaan pudonneen nenälii-
nan kiireesti siistiksi neliöksi. 
”Eeeh... Eivät?” tonttu ehdotti. 
”AIVAN NIIN! Ylimääräinen 
pipari sinulle tuosta”, Pukki 
sanoi ja nojautui sitten miette-
liäästi pöytäänsä vasten. Hän 
katsoi otsa rypyssä valtavaa 
televisioruutua, joka näytti 
suoraa lähetystä ympäri maa-
ilmaa. ”Ei joulun ole tarkoitus 
olla... Äyyrgh, kunpa he vain 
ymmärtäisivät sen”, Pukki sa-
noi melkein tuskaisesti älähtä-
en ja hautasi kasvonsa käsil-
lään. ”Miten he voisivat ym-
märtää?” tonttu kysyi. Pukki 
katsoi häntä yllättyneesti. Yhä-
kö tonttu istui siinä, eikä ollut 
mennyt glögille ja piparille? 
”No en minä tiedä... Joulu ei 
ole lahjoja, joulu on.. No, si-
nä kyllä tiedät, mikä joulussa 
on tärkeintä”, Pukki sanoi ja 
viittoi kädellään tonttuun, joka 
nyökkäsi innokkaasti. ”JOU-
LURUOKA!”
”Eih”, Pukki voihkaisi ja pai-
noi päänsä uudestaan käsiinsä. 
”Eikun lahjat”, tonttu korjasi. 
”EI!” 
”Laulut?” 
”Ei!!” 
”Koristeet? Porot? Joulukuusi?” 
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Joulu on jotain enemmän 

Rauhallista Joulua 
Ypäjäläisen 

 lukijoille!

PERUSTURVALLISTA JOULUA
Ensimmäinen vuosi yh-
teiselämää Forssan seudun 
hyvinvointikuntayhtymän 
kanssa on lopuillaan. Valmis-
taudumme joulun viettoon ja 
odottelemme uuden vuoden 
tuomia tuulia vaihtelevin tun-
tein. Lainsäädännöllisiä muu-
toksia on tulossa määritte-
lemään tulevaisuuttamme ja 
arkemme rakenteita. Kuntien 
ja koko seutumme tulevai-
suus saattaa huolettaa. Täällä 
kuntayhtymässä työskente-
lemme kuitenkin edelleen 
määrätietoisesti yhteisen hy-
vinvointimme hyväksi. Mo-
nia alkuvaiheen ongelmia on 
varmasti kohdattu, josko niitä 
onnistumisia on ollut kuiten-
kin enemmän. Uskomme lu-
jasti tulevaisuuteen. 

Lohdullista on, että jou-
lu tulee kaikesta huolimat-
ta kaikille, yhtä uskollisesti 
kuin aina ennenkin. Oli lunta 
tai ei, joulumieli syntyy niin 
monista tutuista asioista. Las-
ten ilo ja odotus, jouluaaton 
lähestymisen jännitys ja ih-
misten toisillensa osoittama 
ystävällisyys synnyttävät 
sen varmuudella. Kiireetön 
yhdessäolo läheisten kans-
sa ja jouluherkkujen tuoksut 
palkitsevat meidät pitkän ja 
työntäyteisen vuoden jäl-
keen. Poismenneiden muista-
minen kynttilöin ja lämpimin 
ajatuksen tuo oman kauneu-
tensa jouluumme. 

Jotta joulun aika sujuisi 
sosiaali- ja terveyspalvelui-
denkin osalta turvallises-

ti laitan teille vielä tiedot 
FSHKY:n joulun ajan palve-
luiden muutoksista:

ERIKOISSAIRAANHOITO
Osa erikoissairaanhoidon 
toiminnoista suljetaan jou-
lunaikoihin. Joulusulun ai-
kana leikkaustoiminta lope-
tetaan kokonaan 19.12.14 
– 06.01.15 väliseksi ajaksi. 
Ajanvarauspoliklinikat ja 
päivystys toi mi vat  normaa-
listi. 

MIELENTERVEYSTYÖ
Joulun ja uudenvuoden seu-
dussa 2014 lastenpsykiatrian 
pkl, ai kuis psy kiat rian pkl ja 
tehostetun avohoidon yk-
sikkö Purola ovat avoin na 
arkipäivinä.  A-klinikka ja 
nuorisopsykiatrian polikli-
nikka ovat sul jet tui na 22.–
28.12.2014. Akuuttiosasto 11 
toimii normaaliin ta paan.

PERUSTERVEYDEN- 
HUOLTO 
Avosairaanhoidon ja työter-
veyshuollon vastaanottoja 
vähennetään vii kol la 52/2014 
ja 1/2015, mutta kiireellistä 
hoitoa annetaan kaikilla ter-
veys ase mil la. Hammashoi-
tola on suljettuna Ypäjällä 
24.12.14 - 6.1.15. Lääkäri- 
ja hammaslääkäripäivystys 
toimivat normaalisti kaikki-
na päi vi nä Forssan sairaalan 
poliklinikalla. Maksuttomien 
hoitotarvikkeiden jakelupiste 
Korkeavahan ter veys ase mal-
la on suljettuna 22.- 28.12.14. 

VANHUSPALVELUT
Palvelut toimivat normaalisti.

AIKUISSOSIAALITYÖ
Sosiaalityöntekijöihin saa 
vaihteen kautta yhteyden ja 
yksiköt toi mi vat normaaliin 
tapaan.

PERHEPALVELUT
Perheneuvola on suljettuna 
22. – 28.12.14 (viikko 52). 
Muutoin toimitaan normaa-
liin tapaan.

HALLINTO
Puhelinvaihteen aukiolo-
aikoja supistetaan hieman. 

Vaihde on auki ajal la 29.12. 
-31.12.14 sekä 2. ja 5.1.2015 
klo 8-15.

Josko lumi tänäkin jouluna 
antaa odottaa itseään, laitoin 
teille jouluisena tervehdyk-
senä Rovaniemeltä viime 
jouluna ottamani kuvan talvi-
sesta maisemasta läheltä Jou-

lupukin kylää ja kammaria. 

Lämminhenkistä Joulun ai-
kaa kaikille ypäjäläisille!

Nauttikaa Joulun tunnelmas-
ta ja läheistenne seurasta!

Margit Rajahalme
FSHKY, Perhepalvelujen 

palvelualueen johtaja

”EI EI EI!” Pukki huusi. Tont-
tu sulki nolostuneena suun-
sa. ”Ehkä sinun pitäisi kertoa 
ihmisille”, tonttu ehdotti. ”Ja 
minulle myös”, hän lisäsi hil-
jaa, mutta Joulupukki ei kuul-
lut. ”MAHTAVA IDEA!” hän 
huudahti jyrisevällä äänellä. 
”Mene piparille, minulla on ta-
paaminen kolmen naisen kans-
sa. Älä kerro sitä noilla sanoin 
Muorille”, Pukki sanoi tontulle 
silmät välkähtäen ilkikurisesti 
viimeisien sanojen aikana. 

* * *
”Eikö sinulla ole varaa joulu-
lahjoihin? Tule meille!” Sir-
pa luki tekstin ovikyltistä. Oi, 
mielelläni, hän ajatteli ja tart-
tui oven kahvaan. Hän avasi 
liikkeen oven, miettien, mitä 
liike mahdollisesti myi. Ehkä 
vanhoja leluja? Tai sitte se tar-
josi pikavippejä, mikä tuntui 
huolestuttavan houkuttelevalta 
vaihtoehdolta. ”No niin, vii-
meinenkin tuli”, Joulupukki 
sanoi. Sirpa katsoi huoneeseen. 
Ei mitään muuta kuin Joulupu-
kiksi pukeutunut mies ja kaksi 
naista, joista toinen oli ilmei-
sesti syönyt pihlajanmarjoja ja 
toinen unohtanut, että jouluna 
oli tarkoitus rentoutua, sillä 
hän ravasi ympyrää kelloa kat-
soen. 

”Hyvät naiset”, Joulupu-
kiksi pukeutunut sanoi. ”Mik-
si olemme täällä?” hän kysyi. 

Sirpa pudisti tietämättömänä 
päätään. ”No niin, ota se te-
koparta pois. Minulla on kiire 
kotiin”, punahiuksinen nainen 
sanoi ja risti kätensä. ”Ei kai 
suinkaan vain jouluvalmiste-
luihin?” Joulupukki kysyi ja 
hymyili partansa takaa. Nainen 
oli hiljaa. ”Sitä minäkin Rai-
ja”, Joulupukki totesi. ”Kiva 
kun tulit Sirpa”, Joulupukki 
sanoi sitten ja hymyili. Sirpa 
yritti pitää ilmeensä peruslu-
kemilla. Kuinka tuo mies tiesi 
hänen nimensä? ”Vastauksena 
kysymykseeni, Raija, Kaari-
na, Sirpa.. Me olemme täällä, 
koska te ette ole ymmärtäneet 
joulun merkitystä”, Joulupukki 
sanoi. Kaarina loksautti suun-
sa auki. ”Meillä on kymmeniä 
kinkkuja tälläkin hetkellä tila-
uksessa ja minä seison täällä 
kuuntelemassa...” Joulupukki 
keskeytti hänet: ”Aivan. Niin 
seisotkin.” Hän piti pienen tau-
on. ”Olen todella huolissani. Ei 
joulu ole pelkkiä lahjoja, rahaa 
tai turhuuksia”, Joulupukki sa-
noi. Sirpa katsoi muita. Ilmei-
sesti hekään eivät ymmärtä-
neet, mistä oli kysymys. 

”Kaarina, tiedän, että teillä 
on kiirettä joulunaikaan. Saatte 
sievoiset voitot kinkuistanne”, 
Joulupukki sanoi. ”Aivan. Jou-
lu on paras sesonki vuodesta ja 
meidän kinkkumme ovat seu-
dun parhaita!” Kaarina sanoi 
topakasti. Joulupukki nyökkä-

si. ”Yritän saada sinut ymmär-
tämään, ettei se ole vain sitä. 
Joulu ei ole yksi aika, jolloin 
ihmiset ostavat jouluruokaa. 
Joulu on aikaa, jota halutaan 
juhlia syömällä perinteisiä 
ruokia perheen kanssa. Kyse 
ei ole siitä, että pitäisi ajatella 
bisnestä ja rahaa”, Joulupukki 
sanoi. Hän ei antanut Kaarinan 
vastata vaan kääntyi Raijan 
puoleen. ”Raija, et siedä jou-
lua. Olen kyllä ymmärtänyt 
sen. Mutta olet samalla riistä-
nyt joulun myös mieheltäsi. 
Ennen kuin aloitte seurustella, 
hänellä oli tapana juhlia joulua 
yhdessä perheensä kanssa. Tie-
sitkö siitä? Nyt hän jää kotiin, 
liian arkana edes ehdottamaan 
lähtöä sukulaisiin”, Joulupukki 
sanoi. Raija oli täysin sanaton. 
”Ja Sirpa, sinulla ei ole varaa 
kaikista kalleimpiin joululah-
joihin. Olen varma, että lap-
sesi ymmärtävät sen, sillä he 
ovat fiksuja tyttöjä. Joulu on 
kaupallistunut aivan liikaa, sa-
non näin joulun asiantuntijana. 
Tärkeää ei ole se, kuinka mon-
ta lahjaa saat tai pystyt hank-
kimaan, tai kuinka kalliita ne 
ovat. Ajatus ja se, että välität, 
on kaikkein tärkeintä. Se, että 
olet läsnä koko vuoden, etkä 
hyvitä työkiireitäsi kalliilla 
lahjoilla vuoden lopussa.” 

Sirpa katsoi Joulupukkia 
silmiin ja yritti pidätellä kyy-
neleitä. ”Kiitos”, hän sanoi ja 

poistui ovesta. Hän ei tiennyt 
oliko mies aito joulupukki vai 
ei, tai mitä äsken oikeastaan 
oli tapahtunut. Sillä ei ollut 
mitään väliä. Hän oli saanut 
yhden parhaista joululahjoista, 
mitä saattoi kuvitella.

* * *

”Missä sinä viivyit?” Jarno 
kysyi ärtyneesti. ”Tilauksia on 
satanut, enkä pysty pitämään 
kirjaa kaikesta yksin...” Kaari-
na hymyili miehelleen laskies-
saan kätensä tämän olkapäälle. 
”Jospa rentoutuisit vähän. Ei-
hän joulussa ole tärkeintä työ 
ja raha. Katsotaan rauhassa ne 
paperit läpi ja mennään vaikka 
töiden jälkeen yhdessä johon-
kin kivaan kahvilaan rentou-
tumaan”, Kaarina sanoi. Jarno 
katsoi vaimoaan. Oliko tämä 
seonnut? ”Kyyyllä se kai so-
pii...”, Jarno sanoi ensimmäis-
tä sanaa venyttäen ja hymyili 
sitten epäuskoisesti Kaarinan 
pukiessa työessun ylleen. 

* * *
”Mika?” Raija huhuili. ”Niin?” 
hänen miehensä kysyi ja tu-
li eteiseen. ”Kävin ostamassa 
hieman jouluruokaa”, Raija 
sanoi ja hymyili pirteästi. Mi-
ka katsoi häntä silmät pyörei-
nä. ”Sinä?” hän kysyi. ”Totta 
kai. Miksi emme juhlisi joulua, 
koska juhlahan se on?” Rai-
ja kysyi. ”Luulin aina, että...” 

Mika yritti hämmentyneesti, 
kun Raija työnsi hänelle kaup-
pakassit. ”Niin luulin minäkin. 
No, menemmekö sukulaistesi 
luo tänä vuonna?” 

* * *
”Tytöt, tulisitteko keittiöön?” 
Sirpa kysyi. Hänen yhdeksän- 
ja kymmenen-vuotiaat tyttönsä 
juoksivat huoneestaan keittiön 
ovelle. ”Mitä nyt äiti?” he ky-
syivät. ”Kai te tytöt tiedätte, 
että äidillä ei ole tänä vuon-
na hirveästi rahaa lahjoihin?” 
Sirpa kysyi ja istui keittiön 
pöydän ääreen valmiiksi ala-
kuloisena varautuen jokaiseen 
mahdolliseen reaktioon. Ty-
töt nyökkäsivät. ”Mutta eihän 
lahjat oo joulussa tärkeintä”, 
vanhempi lapsista sanoi. ”Ei 
niin. On tosi kivaa tehdä kaik-
kea yhdessä. Laulaa, askarrel-
la kortteja, leipoa, koristella 

kuusta...” nuorempi luetteli. 
Sirpa hymyili lempeästi. Hä-
nen lapsensa todella ymmärsi-
vät joulun merkityksen. Miksi 
hänen oli täytynyt tuskailla 
asian parissa viikkoja? ”Haki-
sitteko jonkun lautapelin niin 
pelataan yhdessä jotain?” Sirpa 
kysyi. Kun lapset olivat juos-
seet huoneesta, hän katsoi on-
nen kyyneleet silmissä kimal-
taen ikkunasta kuvajaistaan, 
joka hymyili leveämmin kuin 
aikoihin. 

Karita Pakarinen - 
Ypäjän Nuorisovaltuusto
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Jokioisten-Ypäjän 4H-yhdistyksen

Omalla kylällä -hankkeen (01.02. - 31.12.2013) valokuvauskilpailun satoa

Aiheena ”Mikä kylässäsi on sinulle tärkeintä.”

”Talven kauneus maaseudulla” kuva Sara Markkula 19 v.

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto:

Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Tämän viimeisen kilpailukuvan

myötä

Jokioisten-Ypäjän

4H-yhdistys

haluaa toivottaa jäsenilleen,

yhteistyökumppaneilleen

sekä kaikille lehden lukijoille

Kaunista Joulun aikaa ja

toiminnallista vuotta 2015!

Ypäjän koulujen ja päiväkodin  
ruokalista viikoilla 49 – 51
Viikko 49 

Maanantai: nakkikastike, perunat, tuoresalaatti
Tiistai: hernekeitto, ruisleipä, juusto
Keskiviikko: lihapullat, perunamuusi, porkkanaraaste
Torstai: broilerikastike, riisi, tuoresalaatti
Perjantai: uunilohi, perunat, salaatti

Viikko 50
Maanantai: palapaisti, perunat, tuoresalaatti
Tiistai: italianpata, tuoresalaatti 
Keskiviikko: broilerikeitto, pehmeä leipä
Torstai: makaronilaatikko, tuoresalaatti
Perjantai: lindströminpihvit, perunat, kastike, salaatti     

Viikko 51 
Maanantai: pyttipannu, tuoresalaatti
Tiistai: jauhelihakeitto, pehmeä leipä
Keskiviikko: joululounas
Torstai: jauhelihapihvit, perunat
Perjantai: joulupuuro

Ruokaan sisältyy päivittäin leipä, leipärasva,  
ruokajuoma sekä tuore- tai muu lisäke.
Ruokalistassa ovat muutokset mahdollisia. 

Viikoittainen ruokalistamme on katsottavissa  
myös Ypäjän nettisivuilta osoitteessa:
www.ypaja.fi/kuntalainen/kouluruoka

”Olen solminut ryijyyni vii-
meisen nukan, loimi on kat-
kaistu ja kangas on irrotet-
tu.”

Sanat ovat erään tekstiili-
taiteilijan kuolinilmoitukses-
ta ja ne sopivat hyvin äidil-
lemme.

Alisa Johanna Äijälä os. 
Ojala syntyi ”Someron pitä-
jän Paltan kylän Alitalossa” 
8.7.1919 ja kuoli Ypäjällä 
2.10.2014. Hänen äitinsä oli 
Selma Ojala ja isä Juho Oja-
la. Alisan veli Ar mas oli syn-
tynyt v. 1917. Alisa avioitui 
Paavo Äijälän kanssa ja hän 
tuli v. 1 942 Äijälän ta loon 
emännäksi. Kaikki nämä 
edesmenneet mammat ja pa-
pat ovat saaneet elää pitkän 
elämän, Selma 88-vuotiaaksi, 
Juho 102-vuotiaaksi, Armas 
96-vuotiaaksi, ja äitimme 
Alisa täytti kesällä 95 vuotta. 
Isämme Paavo oli syntynyt v. 
1912 ja kuoli 89-vuotiaana. 
Kun So meron Juho-pappa 
täytti v. 1993 102 vuotta, oli 
koolla viisi sukupolvea, nuo-
rimmainen oli parin kuukau-
den ikäinen Juho. Alisalle ja 
Paavolle syntyi kaksi lasta, 
Matti ja Eeva-Liisa. Matti 
jatkoi Äijälän tilan isännöin-
tiä ja Eeva-Liisa työskenteli 
käsi- ja taideteollisuusalalla.

Minkälaista oli silloin, kun 
23-vuotias Alisa tuli v.1942 
Paavon isännöimään Äijälään 
emän näksi? Emännyyttä hoiti 
silloin Äijälän tyttäristä Rau-
ha. Nykyään Urjalassa asuva 
tätimme Aune kertoi, että sil-
loin, kun Alisa tuli Äijälään, 
hän oli 14-vuotias. Äijälän ta-
lossa oli paljon palvelusväkeä 
peltotöissä ja navetassa, apua 
oli pyykinpesussa ja muissa 
talousaskareis sa. Alisa te-
ki ruokaa suurelle joukolle 
ja Aune tuli Forssasta kou-
lun loma-aikoina ja viikon-
loppuisin kotiin auttamaan. 

Äijälän aikuiset lapset olivat 
jo silloin opiskelemassa ja 
työpai koissaan. Aune kertoi, 
että Alisa oli taitava kaiken-
laisissa töissä, kuten ruoan 
laitossa ja kankaan kutomi-
sessa. Hän oli yleistoimelias. 
Aunelle merkitsi paljon se, 
että hän sai Alisal ta eväitä 
oman elämänsä rakentami-
seen. Alisa kannusti häntä ha-
keutumaan emäntäkou luun ja 
siitä eteenpäin ammattiin.

Näihin moninaisiin tai-
toihin äiti oli saanut mallin 
kotoa Mäenrannasta. Some-
ron mamma kutoi kankaita 
ja pappa oli taitava puusep-
pä. Taloustaitoja äiti kartutti 
40-luvun alussa Jo kioisten 
pienviljelijäkoulun kotitalo-
uskurssilla. Tältä ajalta on 
tallessa keittokirja, jonka etu-
lehteen on kirjoitettu ”Alisa 
Ojala, ostettu 20.5.41”.

Vaikka Äijälän talossa oli 
paljon työtä ja askaretta, niin 
aina äiti löysi aikaa käsitöihin 
ja omiin puuhiinsa. Sanotaan, 
että käsin tekeminen, etenkin 
neulominen rentouttaa ja aut-
taa keskittymään, sillä voi tor-
jua stressiä ja ennen kaikkea 
omistaa aikaa itselleen. Tämä 
oman ajan saaminen näillä 
keinoin auttoi äitiä monen kii-
reen ja tohinan keskellä.

Äiti kutoi kankaita, ompe-
li, parsi ja paikkasi, vasara ja 
saha sopivat käteen siinä kuin 
sak setkin. Hän hoiti hommat 
sekä oikealla, että vasemmal-
la kädellä. Hän oli vasenkäti-
nen, mutta kirjoitti oikealla ja 
leikkasi saksilla vasemmalla 
kädellä. Valitsi kait vähän ti-
lanteen mukaan.

Äijälän nykyisen kotimu-
seon yhdessä huoneessa oli 
kesäisin kangaspuut, ja niihin 
oli ra kennettu loimi, josta ku-
dottiin pellavaista pyyhelii-
nakangasta. Jo alakouluikäi-
sinä saimme Matin kanssa 

opetella kutomaan. Siihen ku-
toivat myös kesiään Äijälässä 
viettäneet Tam pereen serkut 
omat metrinsä. Äiti ompeli 
paljon vaatteita. Takit ja me-
kot olivat kauniita, laaduk-
kaista kankaista ja näin jäl-
keenpäin ajatellen erittäin tai-
dokkaasti tehty. Usein niihin 
tuli jotain nauhoja ja koristei-
ta yksityiskohdiksi. Omassa 
ammatissani tuli päivittäin 
mielee ni erilaisten ompelura-
kenteiden yhteydessä, miten 
äiti tämänkin asian ratkaisi. 
Lapsena meitä kannustettiin 
kaikenlaisiin kädentaitoihin. 
Aina löytyi kangasta ja lan-
kaa, jos ei uutta kangasta, niin 
vaikka vanhasta vaatteesta.

Navetta- ja taloustöiden 
ohella äiti löysi aikaa kan-
kaan kutomiseen. Äijälässä 
oli talon van hat kangaspuut, 
ja lisäksi Someron pappa te-
ki näppärät kokoon taitetta-
vat kevyemmät puut. Niihin 
äiti hankki erikoisen vipu-
kehikon, joka yksinkertais-
ti polkusten ja niisivarsien 
nyöritystä. Äiti kutoi raken-
teeltaan hyvinkin monimut-
kaisia kankaita, pöytäliinoja, 
pyyhe liinoja ja kuultokudok-
sia. 70-luvun ”raanubuumin” 
aikaan hän kutoi monia kym-
meniä seinä tekstiilejä. Tä-
känän kutominen on erittäin 
monimutkaista, mutta näi-
täkin äiti teki jo Äijäläs sä ja 
vielä Rajatiellä.

Viimeisinä vuosina äidillä 
oli aina kankaan loimi luo-
tuna, kun tulin Lappeenran-
nasta loma -aikaan käymään. 
Sitten se yhdessä laitettiin 
puihin. Kun hänellä oli yhte-
nä kesänä käsi kipsissä, hän 
oli silloinkin luonut loimen. 
Loimi kierrettiin puihin, nii-
sin sen ja äiti sanoi ku tovansa 
sen sitten, kun saa käden va-
paaksi. Yleensä kangaspuu-
kamarin ovi suljettiin vi susti, 

kun joku vieras tuli käymään. 
Ei Matillekaan aina näytetty, 
että jotain oli tekeillä, vaikka 
Matti kuitenkin näki. Yleensä 
äiti suunnitteli kaikki tekemi-
sensä etukäteen hyvin, joten 
varsinainen toteutus eteni 
sujuvasti. Hän oli toimelias, 
ryhtyi työhön, mieluummin 
teki heti, eikä huomenna.

Äiti oli hyvä laskemaan, 
varsinkin päässälaskutaito 
oli loistava. Legendaarinen 
kansakou lunopettaja Lauri 
Lyly sanoikin, että Alisa on 
hyvä laskemaan, kun hän on 
ollut kaupassa töissä. Joskin 
kaupanmyyjän ura Ojalan 
kaupassa ei kovin pitkä ollut. 
Rauha-tädin kerto man mu-
kaan poikamies-isäntä Paavo 
oli asioinut ahkeraan Ojalan 
kaupassa ostoksilla, vaikka 
todellisuudessa Anna ja hän 
ostokset olivat tehneet.

Äiti oli mukana kylän toi-
minnassa, oli erilaisia tapah-
tumia ja talkoita, ompelu-
seuroja, kinke reitä, syntymä-
päiviä ja muita yhdessäolon 
tilaisuuksia. Käytiin paljon 
kyläpaikoissa suku laisissa 
ja oman kylän taloissa. Mu-
kavia olivat ne matkat, kun 
Matin kanssa istuttiin Hop-
pa-Fordin lavalla lämpimäs-
ti puettuina, kun tulimme 
Somerolta mammankylästä. 
50-luvun puo livälissä vapau-
det lasten kuljettamiseen au-
tossa olivat eri kuin nyt.

Äidillä oli hyvä fyysinen 
kunto. Kun äiti ja isä vuonna 
-79 asettuivat kirkonkylään 
Rajatielle, äiti matkusteli pal-
jon, pyöräili pitkiä matkoja, 
usein Palikkalaan, Loimaal-
le ja teki muita kir konkylän 
kierroksia yksin tai kaverin 
kanssa. Hän oli ahkera käve-
lemään. Intohimona oli penk-
kiurheilu. Monet kerrat hän 
oli jännäämässä Suomi-Ruot-
si -yleisurheilumaaotteluissa 

paikanpäällä niin Helsingis-
sä kuin Tukholmassa. Hän 
oli mukana lukuisilla Risto 
Ahdin järjestämillä matkoil-
la, kolme kertaa Israelissa, 
useissa Euroopan maissa ja 
monilla ruska retkillä Lapis-
sa. Hänellä oli paljon ystä-
viä Palikkalan ajalta ja uusia 
kirkonkylän tuttuja. Äiti oli 
kiinnostunut kulttuurista ja 
ympäristöstä. Hän arvosti 
perinteitä, mutta samalla eli 
tätä päivää. Ypäjän kotiseutu-
yhdistys nimesi hänet v. 2000 
Ypäjän Kertuksi.

Äidillä oli aktiivista aikaa 
lähes 90 -vuotiaaksi. Liik-
kuminen tuli vähitellen vai-
keammaksi ja sanat alkoivat 
kadota. Samalla katosivat 
silmukatkin, neulominen ei 
enää onnistunut, vaik ka sitä 
oli tehnyt ainakin 80 vuotta. 

Muutaman lyhyen sairaa-
lajakson jälkeen äiti pääsi 
Val kovuokkoon viimeisiksi 
vuosikseen. Kiitos Valkovuo-
kon henkilökunnalle äidin 
hyvästä hoi dosta ja huolen-
pidosta. Kiitos myös Irjalle ja 
Matille, kun ehditte muiden 
töiden ohella hoi taa äidin asi-
oita niin Valkovuokossa kuin 
Rajatiellä. Pari viherkasvia 
on vielä Rajatien asunnossa 
ja ulkona vaaleanpunainen 
pioni valmistautuu talveen – 
vaikka puutarhuri on poissa.

Lapsenlapsilleen Juhalle, 
Sannalle, Markulle ja Johan-
nalle mamma oli turvallisen 
suunnan näyttäjä ja myöhem-
min heille ja heidän perheil-
leen vierellä kulkija ja muka-
va kaveri.

Eeva-Liisa Kivensalo
Alisan tytär

Alisa Äijälä oli emäntä ja käsityöntekijä
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1 Filosofia. Psykologia. Raja-
tieto
Ekola, Hanna: Leskenlehti
2 Uskonto
Raamatun runous ja viisaus
3 Yhteiskunta
Mäkijärvi, Leena: Kahden ko-
din lapset: miten tuen lasta van-
hempien avioerossa
4 Maantiede. Matkat. Kansatie-
de
Hämeen-Anttila, Virpi: Minun 
Intiani: matkoja värin, tuoksu-
jen ja vastakohtien maassa 
5 Luonnontieteet. Matema-
tiikka. Lääketiede
Hedensjö, Björn: Hyvä yö: mitä 
uni on ja miten sitä saa?
Piippo, Sinikka: Mielen ruokaa: 
ravinnon vaikutus muistiin, jak-
samiseen ja henkiseen tasapai-
noon
6 Tekniikka. Talous. Käsityö. 
Maa- ja metsätalous. Kotita-
lous. Liiketalous.
Castrén, Irmeli: Vaateniksit: 
huolla, korjaa ja kunnosta
Flinkman, Juha: Vrouw Marian 
viimeinen matka
Marjanen, Tapani: Syyt ja sor-

vaukset: iloksi ja opiksi
Puustinen, Terho: Taivas + hel-
vetti: Vol.2 : Ilman toista ei ole 
toisen menestystä
7 Taiteet. Liikunta
Haapasalo, Ville: ”Et muuten 
tätäkään usko…”: Ville Haapa-
salon 2000-luku Venäjällä
Heikkinen, Antti: Risainen elä-
mä: Juice Leskinen 1950–2006
Popp, Outi: Näyttelijätär: Ritva 
Oksanen 
Silloin tanssittiin tangoa: tans-
sikansan kertomaa 1900-luvulta
9 Historia
Berghäll, Patrik: Päämajan kau-
kopartiomies: 13 retkeä osasto 
Kuismasen matkassa
Korhonen, Marja: Häivähdyk-
siä: erityinen elämäni
84 Kertomakirjallisuus 
(D=dekkari, E= eräkirjat, 
SF=fantasia/scifi, R=rakkaus, 
S=sota, NOV=novellit)
Cornwell, Patricia: Tomuksi ja 
tuhkaksi (D)
Cussler, Clive: Kilpalento
Gabaldon, Diana: Sydänverel-
läni kirjoitettu
Heroja, Eeva-Liisa: Jos tulen 

vanhaksi, ostan itselleni hatun: 
lukemisia ikääntyville
Jansson, Anna: Amorin kiehku-
rat (R)
Lehtinen, Tuija: Armon aika 
(R)
Raittila, Hannu: Nollapiste
Rajaniemi, Hannu: Kausaalien-
keli (SF)
Remes, Ilkka: Horna
Ropponen, Markku: Laskevan 
auringon talo (D)
Sariola, Esa: Kaikella voimal-
lani
Sund, Erik Axl: Varjojen huone 
(D)
85 Sarjakuvat
Kallio, Pauli: Kramppeja & 
nyrjähdyksiä: Ihan pienet juhlat
Lasten ja nuorten tietokirjal-
lisuus
Forss, Marko: Fobban sosiaali-
sen median selviytymisopas
Mäki-Kihniä, Nina: Tallitytön 
käsikirja (H)
Lasten ja nuorten kauno-
kirjallisuus (H=hevoskirja, 
SF=scifi ja fantasia, K=kauhu, 
NA=nuorille aikuisille)
Aho, Elisabet: Tanssii Emman 

kanssa
Aho, Henry: Salaperäisten mi-
nivampyyrien joulu
Dahl, Road: Kirahvi, Klaani ja 
minä
Gutman, Dan: Riehakasta rii-
mittelyä
Hallberg, Lin: Eppu ja paras 
joululahja (H)
Hunter, Erin: Auringonlasku 
(SF)
Hunter, Erin: Viimeinen erämaa 
(SF)
Huotarinen, Vilja-Tuulia: Kim-
mel (NA)
Kolu, Siri: I P : ihmisen puolel-
la (NA)
Mäkelä, Hannu: Olipa kerran ja 
monta kertaa
Ojala, Anu: Pommi (NA)
Rannela, Terhi: Läpi yön: tari-
na unelmasta, jonka toteuttami-
nen pelasti yhden tytön elämän 
(NA)
Rouhiainen, Elina: Jäljitetty 
(SF)
Widmark, Martin: Uimahallin 
arvoitus
Lisäksi uusia kuva- ja ääni-
kirjoja, cd- ja dvd-levyjä!

www.lounakirjastot.fi

YPÄJÄN KIRJASTO UUTUUSLUETTELO
Ypäjällä on kuluneen vuoden 
aikana käyty pohdintaa, miten 
kehittää koulutointa, miten va-
rautua laskeviin oppilasmää-
riin, tai miten kustannuksia 
voisi alentaa.

Koulutoimenjohtaja lähti 
keväällä selvittämään siirty-
mistä perusopetuksessa kahden 
koulun malliin. Hän esitteli 
suunnitelmiaan ja laskelmiaan 
valtuuston strategiatilaisuudes-
sa toukokuussa. Selvittämisen 
jatkamiselle näytettiin vihreätä 
valoa ja itse esitin että ensi vai-
heessa järjestetään kuntalaisil-
le avoin yleisötilaisuus, koska 
näin tärkeän asian käsittelyn 
on oltava mahdollisimman 
avointa.

Syksyn mittaan sivistys-
lautakunta kävi tutustumassa 
Perttulan ja Kartanon koulun 
luokkatiloihin ja pyysi ja sai 
sivistystoimenjohtajalta mo-
nenlaisia selvityksiä ja laskel-
mia. Kun sitten saimme op-
pilasennusteisiin perustuvan 
suunnitelman lähivuosien ope-
tusryhmien lukumääristä, niin 
voitiin vähäisenkin laskutaidon 
mukaan todeta, että eihän mei-
dän oppilaat mahdu vielä vuo-
siin kahteen kouluun. Luokka-
tiloja on lukumääräisesti liian 
vähän. Koululaisemme ansait-
sevat asialliset luokkatilat il-
man mitään erikoisjärjestelyjä. 
Mitään kirjaston ullakkoa tai 
komerotiloja on turha esittää 
luokkatiloiksi.

Nyt kun sivistyslautakunta 
on kouluverkon suhteen tehnyt 
yksimielisesti oman päätök-
sensä, voi todeta, että vaikka 
koulujen sulkemista aikaistet-
taisiin, oletetut säästöt jäisivät 
hyvin pieniksi. Joku asiaan 
perehtymätön voi kuvitella, 
että jos koulu lopetetaan, niin 
sen koulun opettajat jäävät 
tarpeettomiksi. Näin se ei ole, 
jos opetusryhmät eivät vähene. 
Ypäjällä tämä merkitsisi yhden 
luokanopettajan vähennystä. 
Tämä säästö hukkuu hyvinkin 

oppilaiden kuljetuskustannus-
ten nousuun. Säästölaskelmis-
sa on myös oletettu yläasteelta 
eläköityvän yhden opettajan, 
jonka paikkaa ei täytettäisi. 
Mutta eihän nämäkään tunnit 
mihinkään häviä, joku toinen 
opettaja opettaa ne ja saa siitä 
palkan.

Koulukiinteistöjen ylläpito-
kustannukset jäävät pois kun-
nan niskoilta vasta kun ne on 
myyty. Säästöjen suuruus kou-
lujen kustannuksissa on suo-
raan verrannollinen opettajien 
lukumäärään. Vasta v. 2019 
meillä on se tilanne, että opet-
tajien määrää voidaan vähen-
tää kolmella ja v. 2020 vielä 
yhdellä lisää. Silloin puhutaan 
200 000 euron säästöstä vuo-
sitasolla. Vaikka kouluja sul-
jettaisiinkin aikaisemmin, ope-
tusryhmät eivät silti vähenisi 
johtuen isompien ikäluokkien 
jakamistarpeesta kahteen ope-
tusryhmään.

Lautakunnan äänestyksellä 
hylkäämä kuudennen luokan 
oppilaiden siirto syksyllä 2015 
Kartanon kouluun tuntiopetuk-
seen olisi merkinnyt 20 000-30 
000 euron kustannusten nou-
sua perusopetuksen menoihin. 
Tämä oli se syy, jonka takia 
lautakunnan enemmistö hylkä-
si esityksen. 

Perusopetuksen kustannus-
tilastoja vertailemalla eri kun-
tien välillä saadaan mielenkiin-
toista tietoa. Esimerkiksi Ypä-
jällä koulukiinteistöjen vuosit-
taiset ylläpitokustannukset op-
pilasta kohden ovat alle maan 
keskiarvon. Myöskin hallinto-
kulut ovat vähäisiä. Sen sijaan 
varsinaisen perusopetuksen ja 
varsinkin oppilashuollon me-
not ovat yli keskiarvon. Oppi-
lashuollon menoihin vaikuttaa 
mm. suuri koulunkäynninavus-
tajien määrä. Eli meillä on sat-
sattu opetukseen, eikä seiniin.

Juhani Kaunela
sivistyslautakunnan

puheenjohtaja

Kouluverkkoasiaa

1 Filosofia. Psykologia.  
Rajatieto
Ihmisen psykologinen kehitys
Joko se puhuu?: kielenkehityk-
sen vaikeudet varhaislapsuu-
dessa
Valonen, Helena: Hyvä käytös: 
kaikki mitä tulee tietää
3 Yhteiskunta
Korhonen, Maarit: Herää, kou-
lu!
4 Maantiede. Matkat. Kan-
satiede
Snellman, Sari: Salaisuuksia 
Suomesta: kotimaan persoo-
nalliset nähtävyydet
5 Luonnontieteet.  
Matematiikka. Lääketiede
Terveyttä ruoasta: suomalaiset 
ravitsemussuositukset 2014
6 Tekniikka. Talous. Käsityö. 
Maa- ja metsätalous.  
Kotitalous. Liiketalous.
Pitsiaarteita aikojen takaa: tyk-
kimyssyt ja niiden pitsit
Siimes, Kari: Suomen höyry-
veturit
Sirkkiä, Päivi: Ihana ilmastoin-
titeippi: tarttuvaa teippiaskar-
telua
Williams, Michael: Traktorit: 
yli 220 mallia eri maista
Käpylehto, Janne: Mökille 
sähköt auringosta & tuulesta
Airaksinen, Sanna: Tallinhoita-
jan opas
Autio, Elena: Hevosten pihat-
tohoito
7 Taiteet. Liikunta
Golfin tiede
Hentman, Raija: Etelä-Suomen 
retkeilyopas: luontokohteita 
pääkaupunkiseudun reunamilla
Nummenmaa, Mikko: Kestävä 
muutos: kohti kevyempää ja 
parempaa elämää
Pulliainen, Annamiina: Perus-
ratsastus
Salibandyn säännöt
86 Kirjallisuustiede
Mäkelä, Hannu: Muistan: elä-
män oppivuodet
9 Historia
Byrne, Lorna: Taivaallinen 
rakkaus
Elfvengren, Eero: Vakoilua itä-
rajan takana

Laamanen, Jaana: Unohdetut 
sotilaat: vaiettuja rintamakoke-
muksia
Lounais-Hämeen kotiseutu- ja 
museoyhdistys: Vuosikirja 83
Raitio, Raine: Hyvä, paha suku
Raitis, Harri: Armas Puolimat-
ka: ison rakentajan vahva elä-
mä
Rajala, Pertti: Talvisota: talvi-
sodan arkea selkosuomeksi
Rajala, Pertti: Tähtiä ja sanka-
reita: suomalaisten suosikkien 
elämäntarinoita selkosuomeksi
Sissiritarit
86 – 89 Kirjallisuustiede. 
Kielitiede. Kielet
84 Kertomakirjallisuus 
(D=dekkari, E= eräkirjat, 
SF=fantasia/scifi, R=rakkaus, 
S=sota, NOV=novellit)
Ahtiainen, Pasi: Jokakelin 
mies
Avallone, Silvia: Teräs
Baldacci, David: Kuudes nero 
(D)
Bisquit: Taatamalliset säkeet 
Catton: Valontuojat
Child, Lee: Det ögat inte ser
Child, Lee: Paluu päämajaan 
(D)
Connelly, Michael: Musta laa-
tikko (D)
Dicker, Joel: Totuus Harry 
Quebertin tapauksesta 
Dostojevski, F.M.: Karamazo-
vin veljekset
Flynn, Gillian: Paha paikka 
(D)
Hakalahti, Niina: Sydänystävä
Hassinen, Pirjo: Sauna Paradis
Hautala, Marko: Kuokkamum-
mo (D)
Havaste, Paula: Tuulen vihat
Heikkinen, Mikko-Pekka: Jää-
räpää
Hurma, Nina: Hatuntekijän 
kuolema (D)
Hämeen-Anttila, Virpi: Yön 
sydän on jäätä (D)
Härkönen, Anna-Leena: Kaik-
ki oikein
Ingelman-Sundberg, Cathari-
na: Kakkua, kiitos!
Isokallio, Kalle: Aunen ketju-
reaktio
Jalonen, Olli: Miehiä ja ihmi-
siä
Jansson, Anna: Tuhopolttaja 
(D)

Kemp, Paul S.: Jumalsyntyi-
nen (SF)
Kinnunen, Tommi: Neljäntien-
risteys
Kinsella, Sophie: Hääyöaie (R)
Kohelo, Pauli: Kassan kautta
Kyrö, Tuomas: Ilosia aikoja, 
Mielensäpahoittaja
Laine, Matti: Merkitty mies 
(D)
Lapidus, Jens: Vip-huone (D)
Laukko, Esko: Keltainen kum-
mitus (D)
Lehtolainen, Leena: Kuusi 
kohtausta Sadusta (D)
Lipasti, Roope: Kunnon virka-
mies Virtanen
Lönnroth, Anna: Baselinvihre-
ää (D)
McCall Smith, Alexander: 
Limpopon yksityisetsiväkoulu 
(D)
Mustonen, Enni: Lapsenpiika 
(R)
Mäki, Reijo: Cowboy (D)
Nesser, Håkan: Yksinäiset (D)
Oranen, Raija: Aurora
Pakkanen, Outi: Marius (D)
Pettersson, Lars: Koutokeino, 
kylmä kosto (D)
Pietikäinen, Markku: Ystäväni 
Rosa (D)
Pohjola, Tanja: Lintu pieni 
Pullinen, Sari: Kohta kaikki 
alkaa
Rakas: 7 rakkaustarinaa (R)
Rikos: 7 rikostarinaa (D)
Robson, Justina: Panoksena 
sielu (SF)
Salama, Hannu: Hakemisen 
riemu: Harri Salmisen luistel-
mia
Salmi, Veera: Kaikki kevään 
merkit
Sapkowski, Andrzej: Tulikaste 
(SF)
Schwalbe, Will: Elämän mit-
tainen lukupiiri
Simsion, Graeme: Vaimotesti
Sipilä, Jarkko: Luupuisto (D)
Sirén, Esa: Kannaksen kostajat 
(S)
Slaughter, Karin: Rikollinen 
(D)
Soikkeli, M. G.: Läpinäkyvä 
kuolema (D)
Soininvaara, Taavi: Teräsarkku 
(D)
Sund, Erik Axl: Unissakulkija 
(D)
Takala, Riikka: Ole hyvä

Teräs, Mila: Harmaat enkelit
Toivonen, Markku: Kunnanhy-
myilijä ja muita unelmavirkoja 
(NOV)
Tuominen, Pirjo: Toinen silmä 
päivä, toinen yö (D)
Vala, Vera: Villa Sibyllan kiro-
us (D)
Verdon, John: Tappakaa Peter 
Pan (D)
Ward, J.R.: Riivaus (SF)
With, Niina: Joko taas, Stella 
(R)
85 Sadut. Kuvakirjat.  
Sarjakuvat
Beskow, Elsa: Tätien satuaar-
teita
Kuttner, Iiro: Puuseppä
Simpsonit: Supernova
Lasten ja nuorten  
tietokirjallisuus
Casta, Stefan: Suuri hiirikirja
Cullis, Megan: Iso kirja junista 
ja vähän pienemmistäkin
Durante, Annalisa: Opi tunnis-
tamaan ja piirtämään keijukai-
sia, peikkoja ja lohikäärmeitä
Ei voi olla totta!
Jylhä, Jukka: Kesytä pallo: sa-
libandya kouluikäisille
Mäkipää, Jari: Etsiväkerho 
Hurrikaanin uusi käsikirja

Lasten ja nuorten kauno-
kirjallisuus (H=hevoskirja, 
SF=scifi ja fantasia, K=kauhu, 
NA=nuorille aikuisille)
Cast, P.C.: Määrätty (NA) 
Cast, P.C.: Salattu (NA)
Coe, Catherine: Kesäkoulussa
Coe, Catherine: Tukala tilanne
Coe, Catherine: Villin lännen 
yllätys
Delikouras, Aleksi: Nörtti: 
new game (NA)
Furminger, Jo: Mustarastaat 
arvoitusten polulla (H)
Furminger, Jo: Mustarastaat 
vauhdissa (H)
Gier, Kerstin: Rubiininpuna 
(SF)
Goodhart, Pippa: Puhku ja Pu-
hina
Gray: Onnen tähti (H)
Guillain, Adam: Parhaat pi-
raattipiirakat
Gutman, Dan: Pillastunut sijai-
nen
Hagmar, Pia: Klara ja kohtalo-

kas ratsastus (H)
Heikkilä, Mervi: Kummajais-
ten kylä (SF)
Jalo, Merja: Vihreä lohikäärme 
(H)
Kallioniemi, Tuula: Hässäkkää 
ja hätähousuja
Kanto,  Anneli: Älytön äyriäi-
nen ja muita eläinriimejä
Lehtinen, Tuija: Tyttö elää ke-
säänsä (NA)
Leitch, Patricia: Jennin kesy-
tön ratsu (H)
Llewellyn, Claire: Tuhma 
haukku
Littlewood, Kathryn: Lumolei-
pomo : 2: Ripaus taikaa
Luhtanen, Sari: Totuus Tarusta: 
täydellisen mokaamisen taito
Lukkarila, Päivi: Venlan po-
niystävä (H)
Lähteenmäki, Laura: Karrelle 
polttava helle (SF)
Marttinen, Tittamari: Lemmik-
kien junamatka
Nadin, Joanna: Tartu hetkeen, 
Rachel Riley (NA)
Noel, Alyson: Elämän värit 
(NA)
Nopola, Sinikka: Risto Räp-
pääjä ja Sevillan saituri
Noronen, Paula: Supermarsu ja 
lööppilehmän tapaus

Noronen, Paula: Supermarsu 
tekee maalin
North, Laura: Iso paha susi ja 
robottiporsas
North, Laura: Karmiva totuus 
Tuhkimosta
Onkeli, Kreetta: Kesä autokor-
jaamon yläkerrassa
Parvela, Timo: Ella ja kaverit 
karkaavat koulusta
Parvela, Timo: Maukan ja Väi-
kän naamakirja
Pearson, Maggie: Rompanruo-
jan paluu
Pehkonen, Kirsi: Ketjukaverit
Perkiö, Pia: Kiitos! sanoi Lei-
jona
Riordan, Rick: Haadeksen talo
Roth, Veronica: Kapinallinen 
(NA)
Roth, Veronica: Outolintu 
(NA)
Salmi, Veera: Puluboin ja Po-
nin pöpelikkökirja
Tanskanen, Tiina: Talttumaton 
Talismaani (H)
Waris, Helena: Vuori (SF)
Whybrow, Ian: Harri ja dinot 
pelastavat kylän 
Lisäksi uusia kuva- ja äänikir-
joja, cd- ja dvd-levyjä!

www.lounakirjastot.fi

UUTUUSLUETTELO (marraskuu 2014)
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Perinteiset Joulumyyjäiset
22.12. klo 13– 17 Veteraanituvalla.

Tarjolla joulun herkkuja, arpajaiset ja glögitarjoilu.
Tervetuloa!

LC Ypäjä Kate

Kuusjoenkulman kyläyhdistyksen perinteinen

PIKKUJOULU
su 7.12.2014 klo 13 alkaen 
Tuottajain tuvalla
Ohjelmassa:
• joulupuuroa ja sekametelisoppaa
• kahvit ja piparit
• joululauluja, leikkejä yms.
• pihaohjelmaa, mm. makkaranpaistoa rakovalkealla
•  JOULUPUKKI vierailee 
  (pikkupaketit mukaan; ei nimellisiä paketteja!).
• yllätysohjelmaa ym. ym. 
Tervetuloa koko perhe!
Kuusjoenkulman kyläyhdistyksen väki toivottaa kaikille
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2015!

Kuusjoenkulman kyläyhdistys

Mielikki toimii myös Ypäjällä!

www. mielenterveysyhdistysmielikki.com

Hevikit kokoontuu torstaisin 
Veteraanituvalla klo 13-15.  

Tervetuloa mukaan toimintaan, kahvitarjoilu!
Syksyn viimeinen kokoontumiskerta 18.12. - kevään ensimmäinen 8.1.2015 

Tule tutustumaan!

✁

LC YPÄJÄN

PerinteinenPerinteinen
JOULUKUUSTENJOULUKUUSTEN MYYNTIMYYNTI

YPÄJÄN TORILLA

22.12. klo 10 – 18
Viljeltyjä ja luonnonkuusia

HAAVIN AAMUT
joulumielellä keskiviikkoisin ja 

torstaisin kello 9.00–11.30.
10.–11.12. leivotaan yhdessä pipareita
17.12. joulukahvit, herkkua on siinä monenlaista...
18.12.  rääppiäisten kautta joulutauolle
ja seuraavan kerran 
Aamuhaavi avoinna 
keskiviikkona 7.1.2015.
Tervetuloa mukaan!
SPR:n Ypäjän osasto sekä Margit, Ulla, Seija ja Jenni

KEVÄÄN 2015 JUMPAT
Kartanon koululla keskiviikkoisin 7.1.2015 alkaen
Klo 18.45 KUNTOJUMPPA           Klo 19.45 ZUMBA
8 €/tunti tai 58 €/10x-kortti. Tervetuloa niin aloittelevat 
kuin aktiiviliikkujatkin!
Loppiaisena 6.1. klo 10–13 InBody-mittaustapahtu-
ma Kartanon koululla, tervetuloa!
Satun Liikuntapalvelut
040 534 5582 / Satu, www.satunliikuntapalvelut.fi

Ypäjän Kotiseutuyhdistyksen 
joulukuun tarjoukset:
Ratsukoulu 1933–55 ja muiden 
hevoslaitosten toimintaa Ypäjällä
Tämä kirja kertoo Ypäjällä 1933–55 
ratsuhevosia kouluttaneen Armeijan 
Ratsukoulun ja Hevoshuoltokoulu I:n 
sekä samassa pihapiirissä toimineiden 
muiden hevoslaitosten historian. Se on 
tehty kulttuurihistorialliselta näkökul-
malta, jossa hevostoiminnan ympärillä ovat ihmiset ja 
yhteisö. Ypäjän Kotiseutuyhdistys ry:n puheenjohtajan 
Maurits Hietamäen toimittama kirja kuuluu jokaiselle 
hevosurheilusta ja historiasta kiinnostuneille.

Ypäjä kuvina kautta aikojen
Ypäjän Kotiseutuyhdistyksen toimit-
tama v. 2002 ilmestynyt kirja kertoo 
laajasti Ypäjän historiaa 125 vuoden 
ajalta. Kirja on ajaton ja arvokas his-
toriateos.
Joulukuun ajan Ypäjän Kotiseutuyh-
distys tarjoaa kirjoja edullisesti: 
Ratsukoulu 1933–55 -kirjan hinta 10 € + postitusku-
lut ja Ypäjä kuvina kautta aikojen -kirjan hinta 15 € + 
postituskulut
Tilaukset: sihteeri Pekka Moisander 0400 260 949 tai 
puheenjohtaja Maurits Hietamäki 040 550 9856.

JOULUMYYJÄISET
lauantaina 13.12. klo 13–15
Ypäjänkylän Seuraintalolla, 

Ypäjänkyläntie 842
Varaathan pöytäsi viimeistään 11.12. mennessä, 
pöytävuokra 3 €, pöytävaraukset Pirkolta puh 
050 468 2588.
Puffetissa voit nauttia kahvia ostosten lomassa tai 
koettaa arpaonneasi.
Järjestää Ypäjänkylän Kyläyhdistys 
Ps.  Vielä myynnissä Lambi-vessa-
paperia hintaan 15 €/säkki.

Suomen Keskusta r.p:n
Ypäjänkylän paikallisyhdistys ry.

SYYSKOKOUS
Ypäjänkylän Seuraintalolla

perjantaina 12.12.2014 klo 19.00.
Esillä sääntöjen määräämät asiat.

Tervetuloa.                                                Johtokunta

Rauhallista Joulua ja Onnellista vuotta 2015!
Tule Joulu, tuo pehmeää lunta  
puiden oksiin hauraisiin.
Joulun rauhaa, kuin suloista 
unta tuo mieliimme kiireisiin.

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO

329890 JÄRJESTYSMIESKURSSI
Sisäasiainministeriön määrittämien vaatimusten mu-
kainen järjestyksenvalvojan peruskoulutus kaikille jär-
jestyksenvalvojan työstä kiinnostuneille.
Ypäjänkylän seuraintalolla 21.1.–1.4.2015 keski-
viikkoisin klo 17.00-20.00 (Ypäjänkyläntie 842).  Jär-
jestyksenvalvojan peruskurssin tavoitteena on antaa 
sen hyväksytysti suorittaneille valmiudet toimia järjes-
tyksenvalvojana järjestyksenvalvojista annetun lain 
määrittämissä tilaisuuksissa.
Vastaavana kouluttajana toimii Matti Sillanpää. Kurs-
simaksu 48 euroa, oppitunteja 38. Peruskurssin hy-
väksytysti suorittanut henkilö voi hakea järjestyksen-
valvojakorttia oman paikkakuntansa poliisilta. Kortti 
on voimassa viisi vuotta. 
Ilmoittaudu viimeistään 
14.1.2015!

340106 ATK-PAJA
Tule paneutumaan ATK-taitojen kehittämiseen ja pa-
rantamiseen Kartanon koulun ATK-luokkaan 14.1.–
11.3.2015 keskiviikkoisin klo 17.30–19.45 (Varsano-
jantie 97, Ypäjä)! Opettajana toimii Jouni Karjala. Pää-
osissa kurssilla ovat kunkin opiskelijan omat tarpeet 
ja mielenkiinnon kohteet. Opiskelijoiden osaamisen 
perusteella opettaja kokoaa yhteisiä  alueita opetuk-
sen kohteeksi. Muutoin toimitaan 
työpajan tapaan, jossa kukin tekee 
harjoituksiaan ja saa tarvittaessa 
opastusta ja ohjausta. Kurssimak-
su 40 euroa, oppitunteja 24. Ilmoit-
tautumiset viimeistään 9.1.2015.

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO
Keskuskatu 29 A, 31600 JOKIOINEN
p. 03-4182 7402
jokilaanin.kansalaisopisto@jokioinen.fi

Kartanon-Varsanojan 
kylätoimikunta
PIKKUJOULU
perjantaina 12. joulukuuta klo 19.00 
Hevosopiston oppilasruokalassa. 
Jouluaterian hinta 25,00 € 
(sis. perinteiset jouluruuat). Ym. ohjelmaa. 
Maksu kylätoimikunnan tilille FI 29 5539 0220 0003 34.
Maksu ja SITOVAT ILMOITTAUTUMISET perjantai-
hin 5.12. mennessä Tarja Hokka 040 584 2146, 
Sirpa Vähämäelle 040 077 2157.
TERVETULOA.

*  *  *  *  *

VUOSIKOKOUS
12.12.2014 Hevosopiston oppilasruokalassa. 
Esillä sääntömääräiset asiat.

Toimikunta

LASTEN 
ITSENÄISYYSPÄIVÄJUHLA

Lauantaina 6.12.2014 
klo 13.00 – 14.30

Ypäjänkylän Seuraintalolla
Ypäjänkyläntie 842
Pääsymaksu 2 €

Juhlasta lisää Joulukuun Ypäjäläisessä
Järjestäjänä Ypäjän Nuorisoseura ry
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Ypäjän Sotainvalidien, 
Sotaveteraanien ja 
kannattajajäsenten yhteistä

PIKKUJOULUA
vietetään Seurakuntakodilla 
perjantaina 12. päivänä 
joulukuuta 2014 klo 14.00.
Tilaisuudessa on omatoimista ohjel-
maa, jouluateria sekä rentouttavaa 
yhdessäoloa ja tietysti lopuksi kahvia.
Ruokatarjoilun järjestämiseksi ennak-
koilmoitus osallistumisesta on välttämätön viimeistään 
maanantaina 8.12.2014 joko Anjalle puh. 767 3529, 
Sylville 767 3068 tai Harrille 0500 741 494.
Tervetuloa!

Ypäjän Maamiesseura ry:n

SYYSKOKOUS
maanantaina 8.12.2014 klo 19.00 Myllytuvalla. 
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Maataloustukilait uudistuvat ensi vuoden alusta.
Asiasta kertomassa Heikki Levomäki ProAgriasta.
Tervetuloa!

Johtokunta

Ypäjän Karjalaisseura ry 
tiedottaa

PIKKUJOULUA vietämme Jokioisten ja Hump-
pilan karjalaisten kanssa Katinhännän kievarissa 
14.12.2014 kello 14 alkaen. Pikkujoulussa ruokailu, 
arpajaiset, musiikkia, yhteislaulua ja muuta pientä oh-
jelmaa. Arpajaispalkintoja voi viedä. Mennään kimp-
pakyydeillä. Ilmoittautumiset ruokailun takia 5.12.2014 
mennessä 0400 260 949 / Pekka.
Someron Karjalaseura kutsuu meitä pikkujouluun 
sunnuntaina 7.12.2014 klo 17 alkaen. Ohjelman 
juontaa Erkki Liikanen. Mennään kimppakyydein, il-
moittautuminen välittömästi 0400 260 949 / Pekka, 
mikäli vielä saadaan paikkoja.
Joulukannel -lehtiä Pekalta 0400 260 949 tai pikku-
joulussa.
Miniristeily Turusta m/s Viking Grace 29.–30.1.2015 
(to-pe). Vastuullinen matkanjärjestäjä Matka-Merilä 
Oy. Matkan hinta 35 €/aik. kahden hengen Inside 
Four, 45 €/aik. kahden hengen Seaside Four-hytti 
(muutama). Bussikuljetus Forssa 17.30 – Jokioinen 
– Ypäjä 18.00 – Ypäjänkylä – Loimaa 18.30. Buffet-
päivällinen 31 €, meriaamiainen 10 €, buffet-lounas 
24 €, hinnat voimassa vain etukäteen ostettaessa. 
Matkalle mukaan kuvallinen henkilökortti. Ilmoittautu-
minen 31.12.2014 mennessä Pekka Moisander 0400 
260 949 tai Matka-Merilä Oy 03 433 5340. 
Tervetuloa mukaan!

Keskustan Ypäjän 
kunnallisjärjestön 

SYYSKOKOUS
pidetään Kunnantalolla maanantaina 15.12.2014 klo 
18.00. Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Tervetuloa!

Kunnallisjärjestön johtokunta
     - - - - - - - - - - 

Keskustan valtuustoryhmän kokous
pidetään valtuustosalissa kunnallisjärjestön syys-
kokouksen jälkeen.
          Juhani Kaunela

Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta
Keskustan Ypäjän kunnallisjärjestö

Tervetuloa Kotiseutuyhdistyksen 

Pikkujouluun
Kosken Kartanoon ma 15.12.2014 
(klo 18), lähtö kirkon luota klo 16.30 
kimppakyydein.
Matkalla poikkeamme Värmälään (Hämeentie 608, 
Koski TL) tutustumassa Minna Hokan noin 120 pai-
mensoittimen näyttelyyn.
Jouluinen pöytä (omakustanteinen) ja yhdessäoloa 
lauluineen. Mukana Minna Hokka huilu- ja kantelemu-
siikein.
Ilmoittautumiset ma 8.12. mennessä 0400 260 949 / 
Pekka.
Joukolla mukaan.

Ypäjän Kotiseutuyhdistys ry

Koko perheen 
joulukorttien askarteluilta
maanantaina 8.12. klo 17–19 
Haavissa.
Tulla ja askarrella saa omaan tahtiin.
Glögi- ja joulutorttutarjoilu. 
Tarjoamme tarvikkeet ja jouluisan tunnelman.

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

Joulukuun toimintaa 
Tarinatupa perjantaina 12.12. klo 13.00 Veteraanitu-
valla.
Jouluretkelle 8.12. ilmoittautuneille tiedoksi: Läh-
tö aamulla klo 8.30 Seurakuntakodin edestä, mistä 
ajamme Jyvämäen kautta 10-tielle, matkan varrelta 
pääsee autoon. Maksu 45 € kerätään autossa.
Kunto- ja vapaaehtoistyönkortit palautettava joulu-
kuun aikana, voi palauttaa myös matkalla.
Toivomme kovasti yhdistykseen uusia jäseniä. Voit 
soittaa Mirjamille 0400 797 739, mikäli haluat jäsenek-
si. Yhdistyksen kotisivulla on myös jäsenhakuloma-
ke, jossa sen voi täyttää ja lähettää. Kotisivun osoite: 
www.elakeliitto.fi/ypaja.
Toivotamme jäsenillemme Rauhallista Joulua ja Hy-
vää Uutta Vuotta 2015.

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys

 
 

KESKIVIIKKOISIN 14.1.2015 alkaen 

klo 15.15-16.00 9-15-vuotiaat 

klo 16.00-16.45 7-8-vuotiaat 

klo 16.45-17.30 5-6-vuotiaat 

Perttulan 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.  

TEMPPUJUMPPA 
 

3-4 –VUOTIAILLE  
 

KESKIVIIKKOISIN 14.1.2015 alkaen 

klo 17.30-18.15  

 

Perttulan 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. 

Jokioisten-Ypäjän 4H-yhdistyksen

lista-arpajaiset

ajalla 09.05. - 31.10.2014

Arvonta suoritettu ti 11.11. Forssan poliisiasemalla

Päävoitto:

Kannettava tietokone

Harri Penttilä   Latovainio (Kuuma)

Digikamera

Hannele Karo   Ypäjä as.

Majoitusvrk + sauna 4 henk.

Pirjo Segerstedt   Forssa

Onnea kaikille voittaneille

ja lämmin kiitos nuorisotoimintaamme tukeneille!

Katso nämä ja muut voittajat kotisivuiltamme

jokioinen-ypaja.4h.fi.

Voittoja 135 kpl:tta. Voittaneisiin otetaan yhteyttä.

Kulttuuri Puomi järjestää:
10.12.2014 klo 19 kaikille avoin Ajatusriihi
– tule päättämään logokilpailun voittaja!
5.1.2015 klo 19–22 Kulttuuri Puomi Big Bang
– ohjelmallinen illanvietto Karrinpuomissa

Ypäjänkylän 
Maa- ja kotitalousnaiset
JOULUKUUN TOIMINTAA
Seuraintalolla on myyjäiset lauantaina 
13.12 klo 13.00. Maatalousnaisilla on 
MYYNTIPÖYTÄ tapahtumassa, joten 

toivomme jäsenten aktiivista osallistumista. Otamme 
vastaan leivonnaisia tai muuta esim. käsitöitä klo 12 
eteenpäin. Kiitos / Johtokunta.
PIKKUJOULU sunnuntaina 14.12.2014 klo 16.00 
Seuraintalolla. Iltapäivää vietämme
ruokaillen ja kahvitellen. Joulupukin vierailua varten 
pikkupaketti mukaan. Tervetuloa Ilmoittautumiset 7.12 
mennessä puh.0400783925 / Hanna.
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Forssan seudun 
hyvinvointikuntayhtymä tiedottaa

Sosiaaliohjaaja Sari Strömberg on pääsääntöisesti
paikalla Ypäjän kunnanvirastossa parillisilla 

viikoilla maanantaisin ja tiistaisin ja parittomilla 
viikoilla torstaisin ja perjantaisin. 

Sari Strömbergin puhelinaika on 
maanantaisin, tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin 

klo 9–10 (p. 03 4191 6066).  
Muina aikoina kiireellisissä asioissa yhteyden 

aikuissosiaalityön työntekijöihin saa 
FSHKY:n vaihteen kautta 03 41 911.

IKÄIHMISTEN PALVELUPISTE
Palveluohjauksen päällikkö Marjatta Palojärvi 

tavattavissa Ypäjän kunnantalolla sosiaalitoimiston 
tiloissa ilman ajanvarausta seuraavasti:

Ma 12.1.2015 klo 12–15
Ma 2.2.2015 klo 12–15
Ma 2.3.2015 klo 12–15
Ti  31.3.2015 klo 12–15
Ma 27.4.2015 klo 12–15
Ma 1.6.2015 klo 12–15

Ohjausta ja neuvontaa ikäihmisille mm. 
hakemusten teossa ym.

HUOM! Leikkaa ilmoitus irti!

Ypäjän kunta järjestää
ASIOINTIMATKAN FORSSAAN

torstaina 18.12.2014
Lähtö Ypäjän torilta 18.12.2014 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.

AVOIN PÄIVÄKOTI KIRJASTOLLA
JOULUKUUSSA 2014

Perjantaisin klo 9.30 – 11.30
2 € / perhe

5.12.  Leikkien- lelukutsut
12.12. Pikkujoulu

Avoimessa on leikkiä, askartelua, laululeikkejä ja
yhdessä oloa. Myös kirjaston satutunti kuuluu päivään.

Hyvää joulua ja onnea vuodelle 2015
Leena ja kirjaston väki

Shoppailumatka Ideaparkkiin!

Ypäjän Nuorisovaltuusto järjestää shoppailureissun Lempäälän Ideaparkkiin 

13.12.14
Matkan hinta 8€

 
Lähtö pysäkin paikalta klo 9. Kotiin päin lähdetään klo 17 eli paluu noin klo 18.30.

Myös matkalta pääsee kyytiin!

Ilmottautumiset Riinalle sähköpostiin riina.levander@ypaja.fi tai facebookkiin :)

               Ypäjän Nuva

Haavin joulukuu:
2.12 K-13 Haavi 17–20

3.12 tyttöjen nuokkari 15.30–17.30

4.12 vanut 14–17, K-13 Haavi 17–20

5.12 7-Haavi 14–17, K-13 Haavi 17–22 leffailta!

9.12 Disco (Karrinpuomissa) 18–21

10.12 tyttöjen nuokkari 15.30–17.30

11.12 vanut 14–17, K-13 Haavi 17–20

12.12 7-Haavi 14–17, K-13 Haavi 17–22

16.12 K-13 Haavi 17–20

17.12 tyttöjen nuokkari 15.30–17.30

18.12 K-13 Haavi 17–20

19.12 7-Haavi 14–17, K-13 Haavi 17–22

23.12 K-13-Haavi 18–21

27.12 Haavi 15–19

30.12 K-13 Haavi 18–21

nuorisotoimi
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Hinta 50 €

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 ”ypä-
jän kirjasto”.
Aukioloajat
ma  klo 13–19
ti  klo 13–19
ke klo 13–16
to klo 13–19
pe klo 13–16
kuukauden toinen lauantai kello 11–14, joulukuus-
sa 13.12. poikkeuksia aukioloajoissa: perjantaina 
5.12., tiistaina 23.12., keskiviikkona 31.12. ja
maanantaina 5.1. aattoaukiolo kello 11–14; joulun-
pyhinä 24.–26.12., uudenvuodenpäivänä 1.1. ja lop-
piaisena 6.1. suljettu.

YPÄJÄNKYLÄN LAINAUSASEMA 
Ypäjänkyläntie 951, 32140 Ypäjä as
puh. 050 562 6301
Aukioloajat
ti klo 17–19
ke  klo 10–12
poikkeuksia aukioloajoissa: jouluviikolla tiistaina 
ja keskiviikkona sekä loppiaisena 6.1. suljettu.

DIGITOINTILAITTEET
Louna-kirjastojen kiertävät digitointilaitteet ovat jou-
lu-tammikuun ajan Ypäjän kirjastossa. Voit muuttaa 
vanhat VHS-kotivideosi dvd-levyiksi helposti ja lähes 
ilmaiseksi: laitteiden käyttö ei maksa mitään, mutta 
levyt pitää hankkia itse. Varaa opastus- ja digitointiai-
kasi kirjastosta.
JOULUKUUN NÄYTTELY
Ilona Levanderin taidetta myyntinäyttelyssä: 

Joulukuun ajan 
Ilonan taidetta esillä kirjastossa.
Katsele, ihastele, ihastu ja 
voit myös ostaa.
Tuotosta hyötyvät ypäjäläiset 
lapset ja nuoret!!

AVOIN PÄIVÄKOTI
Avoin päiväkoti kirjastossa perjantaisin kello 9.30–
11.30. Tervetuloa mukaan!
SATUTUNNIT 
Pääkirjastossa satuja luetaan perjantaiaamuisin avoi-
men päiväkodin aikaan klo 9.30, Tervetuloa myös 
muut kuin avoimeen päiväkotiin osallistuvat!
LUKUPIIRI
Seuraava lukupiiri kokoontuu sunnuntaina 11.1.2015 
kello 17–19 pääkirjaston näyttelytilassa, luetaan Siri 
Hustvedtin teoksia.
Hyvää Joulua ja Onnea Uudelle Vuodelle!

Joulukuun ajan 
Ilonan taidetta esillä kirjastossa.
Katsele, ihastele, ihastu ja 
voit myös ostaa.
Tuotosta hyötyvät ypäjäläiset 
lapset ja nuoret!!

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

pikkujouluDISCO
tiistaina 9.12.2014  KLO 18-21 

Karrinpuomissa ohjelmaa!! 

 (Kurjenmäentie 4, 32100 Ypäjä)    

K-13 SAVUTON JA PÄIHTEETÖN TAPAHTUMA  

LIPUT 3e 
 JÄRJ. Ypäjän Nuva, nuorisotoimi 
 & Karrinpuomi 


