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Itsenäisyyspäivän juhla Ypäjällä 6.12.2013
Sotilaspastori Kari Mannermaan juhlapuhe
Mistä on 97.
itsenäisyyspäivä tehty?
Kynttilöistä, paraatista,
linnan juhlista, näistä
meidänkin juhlistamme. Sotaveteraaneista,
Edvin Laineen tuntemattomasta sotilaasta,
partiolaisista,
Veikko Hurstista.

Jaana
Pöllänen

Sanoin ja sävelin

Jyvästä uusi verso
-konsertti
Su 26.1.
Klo 18.00
Ypäjän
kirkossa

Tradikaali esitti
taidokasta ja nuorekasta
kansanmusiikkia.

Itsenäisyyspäivä on yksi
perinteisimmistä kansallisista
juhlapäivistä. Ja on varmasti paikallaan, että edes kerran
vuodessa katsellaan ajassa
taaksepäin ja muistellaan kiittäen heitä, jotka vuosikymmeniä sitten ovat mahdollistaneet
kaiken sen hyvä, josta nyt nautimme. Sotiemme veteraaneja ei ole enää montaa vuotta
keskuudessamme. Vielä eläviä
voimme yhä kiittää hetken aikaa.
Niitä, joiden nuoruus päättyi sotaan kaatumisen kautta,
me muistamme aina kiitoksella, kun laskemme seppeleen

sankarihaudalle. Niin tehtiin
tänään täällä Ypäjällä ja niin on
tänään tehty lähes jokaisessa
suomalaisessa pitäjässä ja kaupungissa. Itsenäisyyspäivä ei
ole vain presidentin vastaanottoa vaan koko kansan ja koko
maan juhla.
Moneen muuhun maahan
verrattuna itsenäisen Suomen
historia ei ole kovin pitkä. Se
on mahdollistanut sen, että
itsenäisyyspäivän sisältö on
keskittynyt aika tavalla samoihin asioihin vuosikymmenien
ajan. Näkyvissä olevat juuret
on ollut helppo tunnistaa. Ja
saavat ne näkyä jatkossakin.

Suomen sodat ja itsenäisyyspäivä liittyvät vahvasti yhteen
siksi, että maamme ensimmäiset vuosikymmenet eivät olleet
vain sisäisen järjestäytymisen
luomista vaan sitäkin enemmän ulkoista uhkaa vastaan
puolustautumista. Siksi suomalaiseen identiteettiin kuuluu
yhä talvisodan ihme ja itäisen
suurvallan jäisestä, vai pitäisikö paremminkin sanoa tulisesta syleilystä selviytyminen.
Sadas itsenäisyyspäivä on
kuitenkin jo lähes kulman
takana ja joitakin asioita on
muuttumassa, tai paremminkin
jo jonkin aikaa käynnissä ollut

Parturi-kampaamo Outi Perho

Jatkuu sivulla 5

YPÄJÄN
TAKSI

Katinhännäntie 298, 32140 Ypäjä as.
Puh. 050 372 1172

www.parturikampaamooutiperho.fi

Puh. (02) 727 1180

TSR-TEKNIIKKA OY

Myynti – Asennus – Huolto –Varaosat
Mitsubishi - Sanyo - Fujitsu - Panasonic
ilmalämpöpumput
Maalämpöpumput
Kylmäkoneet – kodinkoneet
SAT / TV-antennit

muutos on tulossa näkyvämmäksi.
Sotilaspapin työssä kohtaan
muutaman sata alokasta joka
vuosi. He tulevat kantamaan
kortensa kekoon maan puolustuksen hyväksi. Olen ollut Satakunnan Lennoston pappina
yhdeksän vuotta ja sinä aikana
yksi asia on selkeästi muuttunut. Kun reilut viisi vuotta sitten kysyin alokkailta, kuinka
monen isoisä on ollut sodassa,
nousivat lähes kaikkien kädet.

Tapani Sirén

Sydämellisesti
tervetuloa!
Järj. Ypäjän srk
Äänitteet 15e

LÄMMIN KIITOS

JOULULAHJAKERÄYKSEEN OSALLISTUNEILLE:
♥ te lukuisat kultaiset yksityishenkilöt
♥ Juha Lundström – Arctic Milk Oy
♥ MLL Ypäjä
♥ LC Ypäjä
♥ Forssan Seudun Nuorkauppakamari aputonttuineen
SYDÄMELLINEN KIITOS UPEASTA LAHJOITUKSESTA
♥ Maria Lund
♥ LC Ypäjä/Kate
♥ Johanna Puukka
♥ te 400 konsertissa mukana

ollutta henkilöä

Annoitte roppakaupalla jouluiloa ja välittämisen valoa
Ypäjän lapsille, nuorille ja perheille!
Toivotamme teille jokaiselle lämminhenkistä
joulun aikaa ja valoisaa vuotta 2014!
Ypäjän perusturvaosasto ja Ypäjän seurakunta

Puh. 02-7673903
GSM. 0500-594468
tsr.tekniikka.fi
Koskentie 652
32100 YPÄJÄ

YHTEISVASTUU 2014:
Parannetaan saattohoidettavien olosuhteita
Haketusta sopivasti

Haketuspalvelu Laaksonen

puh. 0400 823 977

Fysioterapeutti Satu Vaarula toivottaa
asiakkaille ja yhteistyökumppaneille

Kunnollista Uutta Vuotta!

Fysioterapeutti Satu Vaarula
Varsanojantie 8
p. 0400-430 088 www.hyvinvoi.net

Kiitos kuluneesta vuodesta
ja hyvää uutta vuotta 2014!
Marja ja Heikki Levomäki
Majoitukset, kokoontumiset ja illanvietot kodikkaissa
tiloissamme Ypäjänkylässä. www.levomaentila.fi

Tämän vuoden Yhteisvastuukeräyksen aiheena on saattohoidon parantaminen. Keräyksen ulkomaisena kohteena
on Guatemala, jossa tehdään ihmisoikeustyötä. 10 % Ypäjän keräyksen loppusummasta tulee oman seurakunnan
diakoniatyöhön.
Yhteisvastuu 2014 keräys alkaa sunnuntaina 2.2. Keräyksen suojelija on tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Keräyksen esimiehenä tänä vuonna toimii Oulun hiippakunnan
piispa Samuel Salmi ja keräyksen avajaisjumalanpalvelus
televisioidaan suorana Rovaniemen tuomiokirkosta.
Ypäjällä on 2.2. klo 10 messu, jonka kolehti kerätään
Yhteisvastuulle.
Tule mukaan! Apuasi tarvitaan! Ilmoittaudu diakonille
lipaskerääjäksi, puh. 040 553 6362. Alla olevalla pankkiyhteydellä voit osallistua Yhteisvastuuseen!
Saaja: Yhteisvastuutili / Ypäjän seurakunta Saajan tilinumero
IBAN: FI95 5539 3320 0111 85 Viitetieto: Lahjoitukseni
Yhteisvastuulle

www.jaanapollanen.fi

Ohjelma 10e
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DIAKONIATYÖ

Y päjän seurakunnan
toimintaa tammikuussa

Ypäjäläinen
Ypäjän kunnan ja Ypäjän seurakunnan julkaisema tiedotuslehti Ypäjän kunnan asukkaille.
42. vuosikerta.
Lehden suurin vastuu ilmoituksen julkaisemisessa sattuneesta 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
Helmikuun Ypäjäläinen ilmestyy
sunnuntaina 2.2.2014. Lehteen
tarkoitettu aineisto on toimitettava kunnantalolle 24.1.2014
klo 12.00 mennessä.
Maaliskuun Ypäjäläinen ilmestyy
2.3.2014.

Seurakunnan asiat
kirkkoherra
Vesa Rasta

ke 1.1.	klo 12.00 Sanajumalanpalvelus;
Erkki Vappula ja Eeva Taneli
to 2.1.
klo 11.00 Kultaisen iän kerho; Kevätkausi alkaa!
klo 15.00 – 16.00 Diakoniapäivystys
su 5.1.
klo 10.00 Sanajumalanpalvelus; Vesa ja Kaija
ma 6.1.
klo 10.00 Messu; Vesa Rasta ja Kaija Saukkola
ti 7.1.
Päiväkerhot alkavat!
ke 8.1.
klo 10.00 – 11.30 Diakoniapäivystys
klo 13.00 Palvelukeskuksen hartaudet
klo 13.00 Hoiva, klo 13.30 Ruustinna, klo 14.10 Keva-kerho
klo 18.00 – 20.00 Isoskoulutus
to 9.1.
klo 15.00 – 16.00 Diakoniapäivystys
su 12.1. klo 10.00 Messu; Vesa Rasta ja Kaija
ma 13.1. klo 18.00 Nuorisotyön vastuuryhmä
ti 14.1.
klo 12.00 Diakoniapiiri Ypäjänkylän kirjastossa
ke 15.1. klo 10.00 – 11.30 Diakoniapäivystys
klo 11.30 Keskiviikkoruokailu jatkuu!
klo 18.00 Siionin kannel -lauluilta
klo 18.00 Partio Partiomajalla
to 16.1.
klo 11.00 Kultaisen iän kerho
klo 15.00 – 16.00 Diakoniapäivystys
klo 19.00 – 20.30 Äijäliikuntaryhmä
pe 17.1. klo 18.00 – 22.00 Nuorten ilta
su 19.1. klo 10.00 Sanajumalanpalvelus; Lions Club -kirkkopyhä
ti 21.1.
klo 16.30 – 18.00 Kokkis-kerho Kartanon koululla
klo 17.00 Kaiken kansan lauluryhmä
klo 18.30 Lauluilta kaikille
ke 22.1. klo 10.00 – 11.30 Diakoniapäivystys
klo 11.30 Keskiviikkoruokailu
klo 13.00 Hartaudet palvelukeskuksessa
klo 13.00 Hoiva, klo 13.30 Ruustinna, klo 14.10 Keva-kerho
klo 18.00 – 20.00 Isoskoulutus
to 23.1.
klo 15.00 – 16.00 Diakoniapäivystys
klo 18.00 Kirkkokuoro
klo 19.00 – 20.30 Äijäliikuntaryhmä
la 25.1.
Isosseikkailu Liedossa
Ilmoitt. 8.1. mennessä Istolle, lähtö 10.30 seurakuntakodilta
su 26.1. klo 10.00 Sanajumalanpalvelus; Erkki Vappula ja Kaija
klo 18.00 Jaana Pölläsen konsertti kirkossa
ti 28.1.
klo 16.30 Kokkis-kerho Kartanon koululla
ke 29.1. klo 10.00 – 11.30 Diakoniapäivystys
klo 11.30 Keskiviikkoruokailu
klo 18.00 Partio Partiomajalla
to 30.1.
klo 11.00 Kultaisen iän kerho
klo 15.00 – 16.00 Diakoniapäivystys
klo 19.00 – 20.30 Äijäliikuntaryhmä
Tulossa…
sunnuntaina 2.2. klo 10.00 Messu; Yhteisvastuukeräys alkaa!

Jaana Pölläsen konsertti
Ypäjän kirkossa

Seinäjoen Tangomarkkinoiden
finaalista vuodelta 2000 laajemmalle yleisölle tutuksi tullut,
nykyään jokioislainen laulaja
Jaana Pöllänen jakaa elämästään sanoin ja sävelin ensimmäistä kertaa Ypäjän kirkossa,
keskitalven hämyisenä sunnuntai-iltana.
Tämä värikäs ja lämminhenkinen, monipuolinen tulkitsija
konsertoi kirkossa otsikolla Jyvästä uusi verso. Kristitystä kodista Savon sydämestä elämän
eväänsä saanut laulaja kertoo,
että kokonaisuuden laulut kuvastavat hänen omaa hengellistä matkaansa Taivaan Isän
kämmenellä. Kuinka lapsuudessa kylvetty uskon siemen on
saanut versoa elämän haasteissa
ja iloissa. Häntä säestää puolisonsa, muusikko Ville Uusitalo.
Paitsi lauluja, niin ennen
kaikkea niiden välissä kuullaan,
kuinka tämä luonnonlapseksikin luonnehdittu herkkä laulaja
kertoo rohkaisevia, omakohtaisia kokemuksia siitä, kuinka
rukous on elämän käänteissä

kantanut. Tuokiossa kuullaan
esimerkiksi virsi, Päivä vain ja
hetki kerrallansa, joka täydentyy oman elämän kokemuksella, elämästään taistelevista,
pariskunnan omista keskoskaksosista. Jukka Salmisen ja Erkki
Lemisen Ristin luona kiusatulla paras paikka on sekä Ilkka
Puhakan Älä pelkää kuuluvat
myös kokonaisuuden koskettaviin tuokioihin. Yksi sävähdyttävimpiä ja mielenkiintoisimpia
lauluja tulee varmaan olemaan
Lasse Heikkilän Jaanalle tekemä ensimmäinen suomalainen
hengellinen tango Jeesus tuntee. Viime vuosien kansainvälinen, suuri maailman hitti You
raise me up tullaan kuulemaan
Seppo J. Järvisen käännöksenä
Sä annat voiman. On armo suuri – Amazing grace, maailman
levytetyin ja esitetyin hengellinen laulu, soi myös tässä tilaisuudessa voimallisena ja lohduttavana.
– Paljon tuttuja, mutta hienoja uudempiakin koskettavia
lauluja kokonaisuus sisältää.

Diakoniatoimistossa päivystys
ke klo 10–11.30 ja to klo 15–16.
Huom! Päivystystä ei ke 1.1.
Diakonia voit tulla tapaamaan
sopimuksen mukaan muulloinkin tai
pyytää kotikäynnille, soitathan niin tiedän tulla luoksesi.
Diakoni Hanna Hakala yhteystiedot puh. 040 553 6362,
s-posti: etunimi.sukunimi@evl.fi.
Diakonin kanssa voit keskustella luottamuksellisesti mieltäsi painavista asioista, suruista ja murheista. Siunausta
uuteen vuoteen!

4-6-luokkalaisille
joka toinen ke klo 18:00-19:30

Partiomajalla

Partio alkaa 15.1.
Lisätietoja Nuorisotyöntekijä Istolta 040 – 148 4108

Ypäjän Eränkävijät etsii edelleen
vapaaehtoisia mukaan toimintaan.
Lippukunta etsii myös Johtajaa.
Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä Istoon!

Seurakunnan
Kokkikerho

3-6-luokkalaisille
Kartanon koululla
tiistaisin
klo 16:30-18:00
Kerhohinta
1€/kerta
Kokkis alkaa 21.1.
Lisätietoja Nuorisotyöntekijältä 040-1484108

Kampelan Kootut
Sumpun tapahtumakalenteri keväälle 2014
Nuortenillat on tarkoitettu kaikille
yli 13-vuotiaille. Sumpussa klo 18-22.
Sydämeltä sydämelle, suomalaisessa sielunmaisemassa.
Herkkiä ja hiljaisia, sekä iloisia
ja raikkaita hetkiä on luvassa,
kuvailee Jaana ja toivottaa kaikki mitä lämpimimmin tervetulleiksi Sanan ja sävelten kuulolle
ja etsimään Jumalan läsnäoloa.
Sanoin ja sävelin Jyvästä
uusi verso -konsertti sunnuntaina 26.1. klo 18.00 Ypäjän kirkossa. Jaana Pöllänen, laulu,
Ville Uusitalo, säestys. Ohjelma
10 €. Järjestää Ypäjän srk.

Tammikuu: 		
Helmikuu:
la 1.2.
Maalsikuu: la 1.3.
Huhtikuu: 		

pe 17.1.
pe 14.2.
pe 14.3.
pe 11.4.

la 29.3.
la 26.4.

Riparilainen:
Liity Ypäjän Ripari 2014 -ryhmään
Facebookissa ja pysyt kärryillä
siitä, mitä tapahtuu!
Riparin aikatauluja:
Riparin aloitusviikonloppu
16.–18.5. Caissaniemessä
Rippikoululeiri 13.-20.6. Kuhmoisissa
Konfirmaatio 30.6.
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Hartaita Hetkisiä

Palvelustytön aarre
Olipa kerran nuori palvelustyttö, joka palveli kuningattaren
hovissa. Työ oli raskasta ja
päivät pitkiä, mutta palvelustyttö uurasti päivästä toiseen
osaansa tyytyen. Hän jaksoi
päivästä toiseen hymyillä ja
olla ystävällinen muille hovin
asukkaille, vaikka joutui tekemään kaikki keittiön raskaimmat ja ikävimmät työt: kantamaan veden, luuttuamaan lattiat ja tiskaamaan astiat.
Kerran kuningatar alkoi
ihmetellä, kuinka palvelustyttö jaksoi päivästä toiseen
hymyillä. Hän kysyi asiaa lähimmältä palvelijaltaan. Palvelija varmisti, ettei muita
ollut kuulemassa ja kuiskasi
varovasti: ”Oi kunnioitettu
kuningatar, minä olen vain vähäinen palvelija, enkä ole mikään sanomaan tuon palvelustytön onnellisuuden alkuperää.
Pyydän kuitenkin nöyrimmin,
että saisin kertoa Teille mitä
tuosta asiasta palvelusväen
keskuudessa puhutaan.” ”Puhu”, kuningatar tokaisi. Palvelija kuiskasi arastellen: ”Oi
kunnioitettu kuningatar, minä
olen vain vähäinen palvelija,
enkä ole mikään sanomaan,
onko huhuissa perää. Pyydän
nöyrimmästi, ettette minua
niistä valalle aseta. Huhu, joka palvelusväen keskuudessa
kiertää, on tämä: Olen kuullut
kuiskittavan, että tuolla palvelustytöllä olisi hallussaan
jokin arvokas aarre tai taikakalu, jolta hän voimansa saa.”
Kuningatar mietti hetken ja
vastasi: ”Selvitä onko tuossa huhussa perää ja mihin tuo
palvelustyttö on aarteensa piilottanut.”
Muutaman päivän kuluttua
palvelija tuli takaisin ja kertoi:

Määräaikaishualto
Mää orottelen hualtoo
määräaikaishualtoo
Kiilahihna löystyny
pakoputki vuataa
Alustakin ruastunu
kannattaakoos hualtaa

Paikka paikoin paikat valskaa
vaikkei päältä näyttäskä
(no jaa) ikäiseltä
No konehuane ainaski
voi hyvin pianki pettää
melkein koska vaan

Mutta orottelen hualtoo
Kuurenkympin hualtoo
Keijo Wääri

”Oi kunnioitettu kuningatar.
Olen vain vähäinen palvelija
ja nämä on ne tiedot, joita sain
selville suorittaessani tehtävää, jonka te minulle annoitte:
Tyttö on piilottanut aarteensa puurasiaan sänkynsä alle.”
Kun kuningatar kuuli tämän,
hän haetutti tuon rasian heti
itselleen, mutta vannotti palvelijaa: ”Katsokin, ettei kukaan
hovissa saa tietää sinun hakeneen rasiaa.”
Kun palvelija toi rasian kuningattarelle, tämä pyysi sen
syliinsä ja avasi heti. Puurasian pohjalla oli aivan tavallisen näköinen kivi. Kuningatar
kuitenkin ymmärsi, että kiveen
piiloutuisi jokin valtavan voimakas taika, kun se niin suuresti vaikutti tyttöön. Niinpä
hän käski lähimmän palvelijansa viedä kiven rasioineen
hänen makuukamariinsa ja
sijoittaa sen hänen sänkynsä
alle, täsmälleen niin, kuin se
oli palvelustytön sängyn alle
asetettu.
Toden totta, kuningatar
huomasi: jo seuraavana päivänä tuo palvelustyttö, joka
aina ennen oli ollut niin iloinen, näytti surkealta. Ja päivä
päivältä tämä meni yhä kurjemman näköiseksi ja päivän
työt näyttivät painavan häntä
kumaraan. Kuningatar oli tästä mielissään. Hän tiesi, että
tytön taikakivi oli nyt hänellä
ja kaikki sen voima siirtyisi
ennen pitkää häneen.
Muutaman päivän kuluttua
surkealta näyttävä palvelustyttö pyysi päästä kuningattaren puheille. Kuningatar otti
hänet vastaan, koska ajatteli,
että saisi ehkä urkittua lisätietoa kallisarvoisesta taikakivestään. Hän huomasi heti, kuin-

Tyynyliinassa tummia
vauhkoja täpliä

Sinä et uskalla lähteä
Minä en uskalla lähteä
Meillä on tämä
yhteinen onnettomuus
pelko, hyvin vaalittu
Vähempikin riittää
pitämään kaksi
ihmistä yhdessä

Keijo Wääri

Isto Iipola n

Pisteen tavoitteet:

Tavoitteena on tarjota 13 –
25-vuotiaille ypäjäläisille
nuorille tietoja, neuvoja ja
apua laajasti eri elämänalueilla. Tietoaineiston lisäksi
tarjoamme henkilökohtaista
ohjausta ja neuvontaa verkon
välityksellä, asiakkaat voivat
pyytää ohjausta ja neuvoja
anonyyminä. Nuorten tietoja palvelupisteestä on myös
mahdollista varata aika henkilökohtaiseen ohjaukseen.
Nuorisotiedotus: Nuorten
elämään liittyvien teemojen
ylläpito esimerkiksi kunnan
Internet-sivuilla sekä kirjastossa, jossa palvelupiste fyysisesti sijaitsee. Lisäksi tiedotusta tapahtuu kerran kuukaudessa ilmestyvässä blogissa,
jota nuoret itse pääsevät myös
pitämään.
Nuorten neuvonta: 13–
25-vuotiaiden nuorten auttaminen heitä askarruttavissa
aiheissa sekä nuorten ohjaaminen tiedonhaussa. Neu-

vonnassa hyödynnämme sosiaalista mediaa. Lisäksi eri
ammattialojen asiantuntijat
ovat luvanneet tulla vastailemaan nuorten kysymyksiin
sosiaalisessa mediassa.
Ohjaus: Kaksi kertaa vuodessa järjestämme Työnhaun
pelinkenttään tutuksi -kurssin. Kurssin tavoitteena on
harjoitella yhdessä työelämänpelisääntöjä, harjoitella
cv:n ja työhakemuksen tekemistä sekä opetella työhaastattelu tilanteessa toimimista.

Pisteen aikataulu:

Nuorten tieto- ja palvelupiste
on avoinna päivittäin verkossa, lisäksi pari kertaa kuukaudessa vierailevat asiantuntijat
vastaavat nuorten kysymyksiin verkossa esimerkiksi
terveydenhoitaja on luvannut olla kerran kuukaudessa
vastailemassa kysymyksiin
sekä liikunnanohjaaja. Myös
opinto-ohjaaja vastaa nuorten
kysymyksiin yhteyshaun aikana. Tällaisen säännöllisen
toiminnan on tarkoitus jatkua

SUURI ONNITTELUJUHLA 2014
Tänä vuonna suurta onnittelujuhlaa vietetään viime vuoden tapaan elokuussa.
Juhlaan kutsutaan kaikkia ypäjäläisiä 70,
75, 80, 85, 90 vuotta ja enemmän vuonna
2014 täyttäviä. Tarkempi kutsu ja aika
ilmoitetaan kesällä Ypäjäläisessä. Jos kuitenkaan ei ole mahdollista tulla juhlaan, voi
soittaa kirkkoherranvirastoon (puh. 02 767 3108) ja pyytää
seurakunnan työntekijän (kanttori, diakoni tai kirkkoherra)
luokseen onnittelukäynnille. 90 vuotta ja enemmän täyttäviin otetaan yhteyttä ja heitä tullaan onnittelemaan kotiin.

Jeesuksen nimipäivät
Uutta vuotta, siis 2014 kristillisen kalenterin mukaan.
Uuden vuoden päivä ei ole kenenkään nimipäiväksi merkitty, koska se on Jeesuksen nimipäivä. Nimenanto tapahtui
juutalaisen kulttuurin mukaisesti kahdeksantena päivänä
syntymästä.
Marian ja Joosefin ei tarvinnut miettiä lapselle nimeä
kalenterien kanssa, koska
enkeli oli sen jo ilmoittanut.
Nimi Jeesus tarkoittaa Jumala
pelastaa kansansa! Tämä nimi
kertoo Jeesuksen ihmiseksi
tulemisen tehtävän ja tarkoituksen.
Jeesuksen hahmossa Jumala sai kasvot ja nimen!
Jeesuksen syntymän juhlassa
aika katoaa iankaikkisuuteen.
Jumalan Poika / Ihmisen Poika (jota nimeä Jeesus käyttää
itsestään) syntyi iankaikkisuudessa Isästä. Syntynyt, ei
luotu, kuten Nikean uskontunnustuksessa sanotaan. Ihmiseksi Hän tuli Jumalan ilmoi-

tuksen mukaisesti tarkoitettuna ajankohtana joka sitoutuu
maailmanhistoriaan keisari
Augustuksen (= Octavianus)
ja Quiriniuksen, Syyrian käskynhaltijan aikaan.
Vielä kolmas taso syntymän ihmeessä on se, että Jeesus saa syntyä ihmisen sydämessä. Jos tämä syntymisen
kohtaaminen saa tapahtua,
ihmisestä tulee uusi luomus.
Jeesuksen nimi saa merkityksen ihmisen sydämessä.
Jouluna olemme käyneet
läpi syntymän ihmeet, ja uutena vuotena muistamme nimeä
joka on meille pelastukseksi
annettu. Loppiainen taasen
muistuttaa Jeesuksen todistajana olemisesta. Itämaiden
viisaat miehet saivat paimenten ohella olla taivaallisten
enkelien ja sotajoukkojen
kanssa todistamassa syntymän
ihmettä. Niin saamme mekin
vuoden 2014 Suomessa!
Siunattua alkanutta vuotta!
Vesa Rasta n

Uutta Hevosopistolla
Suolasta helpotusta ja
valmennuksesta varmuutta

Ypäjälle avataan tammikuussa
nuorten tieto- ja palvelupiste

Pisteen sisältö:

Tyynyliina

ka surkealta palvelustyttö nyt
näytti. Kuningatar ei ollut tuntea tätä, niin suuri muutos oli
tapahtunut. ”Mikä tuo nuoren
palvelustytön kuningattaren
puheille,” kuningatar tiedusteli
kuin tietämättömänä kaikesta.
”Oi kunnioitettu kuningatar,
minä olen vain vähäinen palvelustyttö, eikä minun murheeni suurestikaan järkytä valtakunnan tasapainoa. Toivon
kuitenkin, että kunnioitettu kuningatar ottaisi sen hoitoonsa,
sillä murhe on minulle suuri.
Muutama päivä sitten minun
kallein aarteeni varastettiin.”
”Mikä on tuo kallisarvoinen
aarre, joka sinulta on varastettu,” kuningatar kysyi innokkaasti, odottaen että saisi kohta tietää sen salaisuuden. ”Oi
kunnioitettu kuningatar, minä
olen vain vähäinen palvelustyttö, eikä minulla ole kultaa
tai timantteja, kuten teillä. Minun kallein aarteeni on tavallinen kivi. Nähkääs, kunnioitettu kuningatar, asuin lapsuuteni
kaksin isoisäni kanssa. Elimme köyhissä oloissa, mutta
yhteistuumin pärjäsimme. Kun
isoisä sairastui pahasti, hän
kutsui minut luokseen. Sairasvuoteellaan hän kertoi, että
hänen aikansa oli kohta ohi ja
että hän ei voisi köyhänä jättää
minulle perintöä, jolla selvitä.
Hän sanoi, että koittaisi kovat
ajat, kun minun olisi selvittävä
omillani. Sitä varten hän halusi antaa minulle kiven. Hän
sanoi, että kivi on aivan tavallinen, mutta se muuttuisi minulle kalleimmaksi aarteeksi,
sillä olin saanut sen perintönä
häneltä. Aina kun katsoisin kiveä, muistaisin isoisän ja kaikki ne ihanat hetket, jotka sain
hänen kanssaan viettää. Tuosta

päivästä lähtien olen vaalinut
kiveä kalleimpana aarteenani.”
Kuullessaan kiven salaisuuden kuningatar haetutti puurasian kivineen heti huoneestaan
ja antoi sen palvelustytölle.
Kuningatar pyysi nöyrimmästi
anteeksi, että oli kiven vienyt.
Hän korotti palvelustytön heti
korkeimmaksi neuvonantajakseen, sillä hän ymmärsi, että
tyttö oli antanut hänelle jotain,
mitä hän ei koskaan aiemmin
ollut osannut etsiäkään.
Uusi vuosi ja uuden haasteet odottavat. Voimme tehdä
kaikenlaisia uudenvuoden lupauksia siitä, kuinka aloitan
uuden harrastuksen, tai hankkiudun rantakuntoon kesäksi.
Useimmiten nuo hatarat elämänparannuslupaukset tuppaavat unohtumaan arjen keskellä, eikä niitä muistella ennen kuin taas uusi vuosi ja uuden lupaukset koittavat. Voisi
kuitenkin olla tärkeää lupausten sijaan pysähtyä pohtimaan,
mitä kaikkea meillä jo on. Ainaisen tulosvastuullisuuteen
pyrkimisen voisikin korvata
lupauksella iloita ja kiittää siitä kaikesta hienosta, mitä jo
omassa elämässä päivittäin on.
Sen lupauksen pitämisessä lienee riittävästi lupausta ei vain
vuodelle, vaan koko elämälle.

koulujen kesälomiin asti, lisäksi koulujen kesäloman aikana nuoriso-ohjaaja ja etsivä
nuorisotyöntekijä ovat vastaamassa nuorten kysymyksiin. Syksyllä taas vierailevat
asiantuntijat saapuvat vastaamaan kysymyksiin.
13–25-vuotiaat nuoret
pystyvät myös varaamaan
ajan henkilökohtaiseen ohjaukseen nuorten tieto- ja
palvelupisteen vetäjältä.
Nuorten tieto- ja palvelupiste sijaitsee fyysisesti Ypäjän
kunnan kirjastossa.
Kaksi kertaa vuodessa
järjestetään myös Työnhaun
pelikenttä tutuksi -kurssi 13–
25-vuotiaille. Ensimmäinen
kurssi on huhtikuussa 2014
ja toinen kurssi syyskuussa
2014. Kurssin aikana tutustumme osallistujien kanssa
työelämän pelisääntöihin.
Nuorten tieto- ja palvelupisteestä vastaa Ypäjän nuorisotoimi, eli jos tulee jotain
kysyttävää, yhteys nuorisoohjaaja Maija Iso-Ojaan.

Hevosopisto otti käyttöön uuden suolahuoneen joulukuussa.
Hoitoa käytetään mm. hengitystieongelmissa ja ihottumissa helpottamaan hevosen oloa.
Suolahuone palvelee myös
Siittolanmäen ulkopuolelta tulevia hevosia.
– Hoito irrottaa limaa ja laajentaa hengitysteitä vähentämällä limakalvojen turvotusta.
Suolalla on myös desinfioiva
vaikutus, mikä saattaa auttaa
kesäihottumasta kärsiviä hevosia. Akuuteissa hengitystieongelmissa suositellaan hoitoa
kolmena peräkkäisenä päivänä. Kesäihottumissa hoitojaksot ovat pidempiä, kertoo suolahuonetta hoitava tallimestari
Sari Raiskio.
Hoitotila sijaitsee Hevossairaalaan kyljessä samassa
rakennuksessa. Hoito kestää
30 minuuttia, ja tilassa voidaan
hoitaa kahta hevosta kerrallaan. Suolahuone on käytössä
maanantaista perjantaihin, ja
jatkossa sitä käytetään myös
viikonloppuisin Suomen Ratsastajainliiton valmennusten ja
muiden vastaavien tapahtumien yhteydessä. Suolahuoneesta on lisää tietoa Hevosopiston
nettisivuilla. Ajanvaraukset
hoitaa tallimestari Sari Raiskio, puh. 040 1682 787.

Nuorten ratsujen
valmennussarja

Hevosopisto käynnistää he-

ti tammikuun alussa uuden,
nuorille hevosille tarkoitetun
valmennussarjan. Vetäjinä
ovat huippuammattilaiset, esteratsastuksessa Piia Pantsu
ja kouluratsastuksessa Maarit
Raiskio.
Valmennuksissa nuoria hevosia kehitetään tavoitteellisesti kohti ikäluokkakilpailuja.
– Pyrimme auttamaan laadukkaita 4–7-vuotiaita hevosia
kehittymään jopa kansainvälisiin tavoitteisiin, kertoo johtava ratsastuksenopettaja Anu
Korppoo.
Valmennukset käynnistyvät
esteratsastuksessa 2. tammikuuta. Muut valmennusjaksot
ovat esteratsastuksessa 22.–
23.1, 20.2, ja 6.3. Kouluratsastuksen valmennukset pidetään
31.1.–1.2., 28.2.–1.3., 5.–6.4.
ja 1.–2.5. Lisätietoa ja ilmoittautumislomake löytyvät osoitteesta www.hevosopisto.fi.

Ravintopalvelut
muuttuvat

Vuoden alusta uudistuvat myös
käytännöt vanhoissa tutuissa
Oppilasruokalassa ja Ratsumestarissa. Vastaisuudessa lounasvieraat ja kahvittelijat suuntaavat alkuviikosta Oppilasruokalaan ja viikonloppuisin
Ratsumestariin. Oppilasruokala on avoinna maanantaista
perjantaihin ja kurssikeskuksen päässä sijaitseva Ratsumestari taas palvelee perjantaista sunnuntaihin. Aukioloajat säilyvät ennallaan.
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Kanta-Hämeen
poliisilaitos

Turvallisuusnurkka
Maalaispoika ihmettelee suurta
Tällainen ainoan talon isopoika joutuu välillä pohdiskelemaan suuruuden ihannointia.
Oli meilläkin ylikoneellistettu
maatila, sillä meillä oli kaksi
talikkoa, mutta vain yksi isäntä. Niin, tuo suuruuden ihannointi laittaa heinäntekojärjen
koetukselle. Ei ymmärrä aikanaan heinää seipäille latonut ja
hevoskyydillä ne latoon ajanut
tätä nykymaailman menoa. Ennen oli joka kunnassa pappi,
nimismies ja lääkäri. Jokaisella
oli vielä apuväkeä töihin. Kyläkaupat olivat täynnä myyjiä
ja väki tyytyväistä.
Jossain vaiheessa keksittiin,
että laitumien aidat on vietävä
kauas, jotta ruokinta paranisi.
Ei se ihan niin taida mennä,
mutta silti maalla osataan selviytyä. Tuleva vuosi siirtää
monia laitumien rajoja kauas.
On se varmaan hienoa ypäjäläisen kuulua samaan poliisipiiriin Heinolan Lusin kanssa.
Tulee toinen lentokoneiden varalaskupaikka alueelle. Syyttäjänvirastossa asioiva saa käydä
saman viraston alueella kuin
lappeenrantalainen. Hätäkeskuksessa puhutaankin Turun
murretta.
Näkyvätkö nämä laitumien laajentamiset ypäjäläisen
elämässä? Vakuutteluiden mukaan näkyvät, parempina palveluina, sillä vain johto ja hallinto menevät kauas ja kentälle
tulee lisää tekijöitä. Eppäillä
sopii. Ei ole kuitenkaan suurta
syytä huoleen. Kyllä se poliisi
vieläkin tarvittaessa tulee Forssasta, sillä siellä säilyy polii-

sikonttorissa valot. Tilanne on
jopa hiukan parantunut, sillä
tekeviä käsiä on saatu palkata
lisää alueelle. Valitettavasti tuo
euro puhuu ankeaa kieltään ja
saattaapa tulevaisuus purra
vielä kovempina säästöinä.
Onni on kuitenkin, että valheen esiasteet, tilastot, kertovat
mukavia lukuja. Sama tuntuma
on tutkinnanjohtajalla. Rötöstely Ypäjällä ei ole kasvanut.
Ihmiset osaavat olla keskenään
sovussa. Ainoa huoli ovat kiertelevät rötöstelijät, joiden murretta emme ymmärrä. Vaaditaan edelleen naapurista välittämistä ja avoimia silmiä, jotta
poliisi voi lopettaa kiertuerosvojen reissut. Ilman kyläläisten havaintoja on usein vaikea
selvitellä rikoksia. Kertokaa
meille havainnot, älkää pelkästään pohtiko niitä sosiaalisessa
mediassa.
Meidän pitää muistaa, että
tämä yhteiskunta muodostuu
yksilöistä, vaikka kuinka ihannoidaan suuruutta. Yksilö ei
kauheasti kasva enää aikuisiän
saavutettuaan. No, ehkä hiukan
tulee elintasomassaa lantion
lähettyville. Sekin on hyvinvointia. Massaa voi hiukan vähentää kävelemällä naapuriin
juttusille. Samalla voi parantaa
maailmaa ja myös molempien
yksinäisten hyvää oloa. Meistä
se on kiinni kuinka hyvä tuleva vuosi meille tulee. Toivotan
hyvää ja turvallista uutta vuotta kaikille.
Ilkka Iivari
komisario
Kanta-Hämeen poliisilaitos

Konsertin tuotto heti kiertoon

LC Ypäjä Kate lahjoitti
4 400 euroa lapsille ja nuorille
Lions Club Ypäjä Kate
järjesti marraskuun
lopussa hyväntekeväisyyskonsertin
Ypäjän kirkossa.
Solistiksi valittiin
laulajatar Maria Lund
ja lahjoituskohteeksi
ypäjäläiset lapset ja
nuoret.
– Emme ole aiemmin tarttuneet näin isoon haasteeseen,
joten meitä jännitti aika tavalla miten tässä käy. Konsertti
onnistui yli odotusten, sillä
kirkon penkit täyttyivät ja
saimme 440 konserttivierasta.
Kiitos onnistumisesta kuuluu
kaikille konserttiin osallistuneille, klubin presidentti Eveliina Kannisto kiittää.
LC Ypäjä Kate teki ahkerasti työtä myynnin eteen: kukin
klubilainen sai myytäväksi nipun konserttiohjelmia ja lisäksi
konserttia markkinoitiin kirjein
ja puhelinsoitoin paikallisille
yrittäjille ja yhteisöille. Myös
naapuriklubit otettiin markkinointikohteeksi. Ypäjän Osuuspankki ja Perttulan Kukka ja
Lahja ottivat ohjelmat myyntiin tiskeilleen. Tietoa konsertista levitettiin julistein ja
viidakkorummun avulla. Isona
apuna oli oman kunnan ja seu-

Kiitos lahjoituksesta kuuluu konserttiyleisölle. Summan vastaanottivat Antti Alanko, Vesa Rasta
ja Margit Rajahalme. Lahjoituksen tekivät klubin sihteeri Arja Varhi (vas.) ja presidentti Eveliina
Kannisto (oik.).

rakunnan yhteinen tiedotuslehti Ypäjäläinen.
– Myös alueen muut lehdet
ja Ylen Radio Häme ottivat
ennakkojutut materiaalikseen.
Kulumme jäivät talkootyön ansiosta todella pieniksi, Kannisto toteaa.
Klubi lahjoitti 4 400 euron
tuoton joulukuun kokouksessaan. Sen vastaanottivat Ypä-

jän kunnan puolesta perusturvajohtaja Margit Rajahalme,
seurakunnan puolesta kirkkoherra Vesa Rasta ja vapaaaikatoimen puolesta nuorisovaltuuston puheenjohtaja Antti
Alanko.
– Jaoimme summan niin, että Ypäjän perusturva sai puolet
eli 2 200 euroa käytettäväksi
vähävaraisten lasten ja nuorten

Mannisten historiaa tammikuussa
Maatalousmuseo Sarassa
Suosittu kyläkeskiviikkojen sarja jatkuu
Suomen maatalousmuseo aloitti vuonna 2012 kyläkeskiviikkojen sarjan, jossa tutustutaan
Suur-Loimaan kylien historiaan
kerran kuukaudessa keskiviikkoisin. Tilaisuudesta toiseen
Maatalousmuseon seminaaritila
Riihi on täyttynyt lähes viimeistä penkkiä myöten ja palaute on
ollut innostunutta.
Vuonna 2014 kyläkeskiviikkojen sarjan aloittaa Manninen,
joka historiaa esittelee Kirsi Laine 15.1.2014 klo 19.
Pysyvä asutus levisi Loimaan
seudulle keskiajan kuluessa Satakunnan suunnasta. Loimijokea pitkin levinneen asutuksen
päätepiste oli Manninen. Siellä
Satakunnasta tullut asutus kohtasi Hämeen suunnasta levinneen asutuksen. Vuonna 1540
Mannisissa oli neljä taloa, mutta
vielä samalla vuosisadalla talojen määrä lisääntyi seitsemään.

Seitsemässä kylän talojen määrä säilyikin aina 1780-luvulle,
isojaon toimittamiseen saakka.
Vielä tuolloin kaikki kylän talot
sijaitsivat tiiviisti rakennetulla
kylätontilla, mutta sata vuotta
myöhemmin asutus oli jo täysin
hajaantunut eri puolille kylää.
Tammelan pitäjän rajalla sijainneiden kylien – Manninen,
Kauhanoja ja Ypäjä – taloilla oli
1600-luvun lopulta alkaen oikeus käydä kirkossa Tammelan
puolella Perttulan kappelissa,
joka oli lähempänä kuin Loimaan kirkko. Perttulan kappelista muodostettiin Ypäjän kunta
1900-luvun alussa, jolloin kylistä Manninen ja Ypäjä siirrettiin
uuteen kuntaan kuuluviksi.
Kyläkeskiviikko tarjoaa
Mannisten ja sen talojen historiaa, vanhoja karttoja, paikannimiä sekä tarinoita koirien vaihdoista sotilaskarkuruuksiin.

KEVÄÄN 2014 JUMPAT
Kartanon koululla keskiviikkoisin 8.1. alkaen
Klo 18.45 KUNTOJUMPPA vaihtelevin teemoin ja välinein
Klo 19.45 ZUMBA
8 €/kerta tai 58 €/10 kertaa
Ilmoittautumiset satun.liikuntapalvelut@gmail.com tai 040 534
5582 / Satu. Lisää infoa Facebookista: Satun Liikuntapalvelut.
Tervetuloa tutut ja uudet jumpparit! Järj. Satun Liikuntapalvelut

Maria Lund ja hyväntekeväisyys täyttivät Ypäjän kirkon penkit marraskuun konsertissa.

tukemiseen. Toinen puoli jaettiin kunnan vapaa-aikatoimen
nuorisotyön ja seurakunnan
nuorisotyön kesken, Kannisto
kertoo.

Saajat ottivat
lahjoituksen
ilomielin vastaan
– Tälle rahalle on ehdottomasti
käyttöä. On hienoa, että tällaisena aikana löytyy halua auttaa
ja niin moni osallistui konserttiin, kiittävät Ypäjän perusturvajohtaja Margit Rajahalme ja
kirkkoherra Vesa Rasta. Rajahalme lisää, että summa on
Ypäjän mittakaavassa iso.
– Tästä summasta saadaan
esimerkiksi vaaterahaa monelle tarvitsevalle, joita kunnassamme on. Sosiaalityöntekijä
valitsee kohteet ja jakaa korvamerkityn rahan oikeille saajille.
Rajahalme haluaa kiittää
myös kunnan järjestämään
lahjakeräykseen osallistuneita.
Mukana oli sekä yksityishenkilöitä että yrityksiä.
– Saimme runsaasti erilaisia lapsille ja nuorille sopivia
joululahjoja ja herkkuja, jotka
jaettiin tarvitsevien vanhemmille pukinkonttiin paketoitavaksi.

Tallimääräyksiin täsmennys vuonna 2014
Valtioneuvosto on 24.10.2013
hyväksynyt esityksen hevosten
suojelusta annetun asetuksen
3 §:n muuttamisesta. Käytännössä muutos tuo hevosalan
kaipaamaa joustoa karsinan
sisäkorkeuteen vaikuttaviin
määräyksiin.
Sisäkorkeutta mitattaessa
ei mukaan lueta tallin katossa
olevia normaaleja kantavia rakenteita, valaisimia, vesiputkia, ilmanvaihtoputkia tai muita vastaavia teknisluontoisia
laitteita.
Vähimmäiskorkeus koskee alueita, jotka ovat 5 §:ssä

säädetyn yksittäiskarsinan,
ryhmäkarsinan, pihaton tai
pilttuun vähimmäispinta-alan
kohdalla oleva korkeus. Esim.
ns. viistokatto on sallittu siltä
osin kuin sen tuoma lisäpintaala ylittää vaadittavan minimipinta-alan.
Koska vanhoissa rakennuksissa voi usein olla maan
ja rakennuksen painumisen ja
liikkumisen aiheuttamia pieniä
muutamien senttimetrien eroja
eri mittauskohtien välillä, annetaan säännöksellä mahdollisuus pieniin poikkeamiin korkeutta mitattaessa, kuitenkin

enintään kahden prosentin verran. Muilta osin asetus pysyy
ennallaan.
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan
hevosten suojelusta annetun
valtioneuvoston asetuksen
(588/2010) 3 §:n 1 momentin
seuraavasti:

3§

Seinät ja lattia
Eläinsuojan sisäkorkeuden
on oltava vähintään hevosen
säkäkorkeus kerrottuna luvulla
1,5. Sisäkorkeuden on kuitenkin aina oltava vähintään 2,2

metriä. Mitä edellä säädetään,
koskee kuitenkin vain 5 §:n
mukaisia vähimmäispinta-aloja vastaavia osia eläinsuojasta.
Vähimmäiskorkeudesta voidaan kuitenkin poiketa enintään kaksi prosenttia. Sisäkorkeutta laskettaessa rakennuksessa normaalisti tarvittavia
kantavia rakenteita, valaisimia,
vesiputkia, ilmanvaihtoputkia
tai muita vastaavia teknisluontoisia laitteita ei oteta huomioon.
Tämä asetus tulee voimaan
1 päivänä tammikuuta 2014.
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…jatkuu etusivulta

Juhlapuhujana oli sotilaspastori Kari Mannermaa
Satakunnan Lennostosta.

Viime vuosina käsiä on noussut aina vaan vähemmän. Viime
kesänä ehkä vajaa neljäsosa nosti kätensä ylös. Tämä ja veteraanisukupolven korkea keski-ikä
kertovat siitä, että tiettyihin tapahtumiin ja muistoihin on tulossa ja jo tullut yhden sukupolven mittainen etäisyyslisä. Mitä
se sitten merkitsee? Miettikää
hetki oman elämänne näkökulmasta, mitä tiedätte vanhemmistanne, mitä isovanhemmistanne
ja mitä heidän vanhemmistaan.
Sotien jälkeinen sukupolvi
– sodan käyneitten ja eläneiden
lapset – tuntevat vanhempiensa
historian ja sitä kautta Suomen
historian hyvin. Kuullut kertomukset ovat ikään kuin siirtyneet perintönä eteenpäin, riippumatta siitä, ovatko kertojat olleet
omia vanhempia vai joitakin
muita. Sodan ja jälleenrakennuksen vuosikymmenet asuvat heissä ikään kuin sisäänrakennettuna
todellisuutena, jos ei kaikki itse
elettynä, niin ainakin omin korvin kuultuna. Tästä seuraava sukupolvi on vielä aika vahvassa
kontaktissa noihin vaikeisiin ja
haasteellisiin vuosikymmeniin,
mutta myös niiden selviytymisja kasvutarinaan. Tällä hetkellä
aikuisuuteen astuvien nuorten
näkökulma on täysin toisenlainen. Ne historian tapahtumat,
jotka koskettavat vielä nelikymppisiä ja kolmikymppisiä
jonkun läheisen ja tutun henkilön kautta ovat parikymppisille
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Itsenäisyyspäivän juhla Ypäjällä 6.12.2013
kuin henkilökohtaisen havaintohorisontin takana. Tämä sukupolvi pitää maatamme pystyssä
kymmenen vuoden päästä ja
päättää asioistamme viimeistään
kahdenkymmenen vuoden päästä.
Aikuistuvalle sukupolvelle itsenäisyys merkitsee ainakin jossain määrin toisenlaisia
asioita kuin varttuneemmille.
Edelleenkin he tietävät maamme
historiasta kohtuullisen hyvin
keskeisimmät asiat. Edelleenkin
he arvostavat sitä työtä, mitä esiisät ovat tehneet. Mutta heille
kyse on todellakin esi-isien ajasta, ei heidän omaan elämänkaareensa kytkeytyvistä vaiheista
tai ihmisistä. Tälle sukupolvelle
rauha on enemmän itsestäänselvyys. Heille on vieraita myös
monet muut asiat kuten Kekkonen, YYA-sopimus, kylmä sota ja Neuvostoliitto. Heidän on
pakko määritellä itsenäisyyteen
liittyvät arvot ja asiat omasta
näkökulmastaan, sillä tässäkään
asiassa kannettu vesi ei kaivossa
pysy.
Millaisena tuo nuorten maisema sitten yhdelle päälle nelikymppiselle sotilaspapille
näyttäytyy? Oman kokemukseni mukaan palvelukseen astuva
ikäluokka on monella tavalla
valistuneempaa ja sivistyneempää kuin mitä joskus vuosi-

Ypäjälle perustettiin nuorisovaltuusto toukokuussa. Mielestäni on erittäin hienoa, että
Ypäjälläkin saatiin vihdoinkin
tässä muodossa nuorten ääni
esiin. Monet nuorisovaltuustot
Suomessa profiloituvat tapahtumanjärjestäjiksi varsinaisten
kannanottojen sijaan. Tämä
nuorisovaltuusto teki hieman
molempia mikä on mielestäni
hieno asia. Tässä on ensimmäiseltä puolivuotiseltamme
toimintakertomus.
Toukokuu
Nuorisovaltuusto perustettiin
ja päätettiin logokilpailu järjestettäväksi.
Kesä- ja Heinäkuu
Aloimme jo suunnitella Pertunpäivien ja Ypäjän yön toimintaa sekä “kerroimme” olemassaolostamme lehtijutulla.
Todettiin, että kesälle toimintaa olisi pitänyt suunnitella jo

kautta. Ja tietysti odottamaan on
kiire aina ja ikuisesti.
Hyvä juhlaväki, tämä joukko
pitää huolta maastamme sitten,
kun meidän aikamme on väistyä. Eikä siihen tavattoman pitkää aikaa mene. Ja varmaan he
onnistuvat siinä missä mekin,
sitä en epäile. Mutta heillä tulee
olemaan varmasti monia haasteita. Sotilaallinen maanpuolustus on turvattava jollakin tavoin
vaikka se rahaa viekin. Ja rahaa
pitäisi saada riittämään moneen
muuhun välttämättömään asiaan.
Tähän asti monet sukupolvet
ovat saaneet elää kasvun vuosia.
Lisäksi tukena on ollut pitkään
tietoisuus omista juurista. Tulevat aikuiset ovat juurettomampia tai ainakin heidän juurensa
ovat erilaisia. He ovat tottuneet
hyvinvointiin, mutta joutuvat
ehkä kasvun sijasta kohtaamaan
pitkän niukkenemisen ajan. Itsenäisyyden haasteet eivät siis
tule pelkästään jostain ulkoapäin
vaan ne ovat maamme ja kansamme sisällä. Jokaisen pitäisi
löytää paikkansa tässä yhteisössä, jokaisella pitäisi olla siihen
mahdollisuus. Sillä jos ei koe
kuuluvansa mihinkään, on kovin
vähän, mitä rakentaa tai puolustaa.
Nyt ehkä joku ajattelee, että
tulevaisuus näyttää silti paljon
helpommalta ja turvatummal-

Kirkkokuoro esiintyi kanttori Kaija Saukkolan johdolla.

ta kuin sodan ja jälleenrakennusvuosien köyhät ajat. Niin
varmasti onkin. Mutta nuorilta
puuttuu juuri se kontakti Suomen aikaisempiin vaikeisiin vaiheisiin, mikä vanhemmalle on
itsestäänselvyys. Minä haluaisin
herättää pohtimaan sitä, miten
pystymme välittämään jotakin
siitä selviytymisen ja pärjäämisen työkalupakista eteenpäin.
Jokaisen sukupolven on löydettävä omat arvonsa, oma tapansa
uskoa ja oma tapansa elää näitä
asioita todeksi. Me emme voi
antaa omiamme valmiina heille.
Mutta ehkä voisimme tehdä jotain: välittää tietoa ja kokemuksia, olla taustalla tukena. Tiedän
että veteraanijärjestöt valmistelevat jo nyt tulevaa perinnetyötä.
Perinnetyön kautta veteraanin
iltahuuto kaikuu vielä senkin jälkeen, kun viimeinen veteraani on
laskettu haudan lepoon. Mutta
muutakin on tarpeen tehdä. Jos
jotenkin voisi välittää sellaisen
tunteen haasteiden keskelle, että
”selvitäänhän mekin kun selvisivät nuokin”. Sellaisen uskon elämään, että siihen voi vaikuttaa,
siinä voi pystyä ja toisinaan onnistuakin. Että epäonnistuminen
ei ole maailmanloppu eikä edes
elämänloppu, vaan kantapääkoulua josta lähdetään uudestaan

yrittämään. Yläpuolelta ei parane lähteä saarnaamaan, mutta jos
rinnalta jutustellen ja joskus alta
kannatellen?
Se noista nuorista pitää vielä
sanoa, että yhtään en epäile eikö
heissä olisi ainesta tämän maan
rakentamiseen ja puolustamiseen. Kun varusmiehet puolen
vuoden tai vuoden palveluksen
jälkeen ovat oppineet oman sodan ajan tehtävänsä ja heitä koetellaan päättöharjoituksessa, ei
voi muuta kuin ihaillen katsella,
kuinka joukko toimii. Viime kesänä NATO evaluoi Ilmavoimien
kansainvälisen valmiusyksikön,
jossa ensimmäistä kertaa oli
varusmiehiä mukana. Arvioraportin luonnoksessa todettiin,
että varusmiesten ja palkatun
henkilökunnan toiminnassa ei
ollut huomattavaa eroa. Tämä on
aika paljon sanottu, koska meidän henkilökuntamme on varsin
osaavaa porukkaa. Tämän päivän varusmieheltä vaaditaan yhä
fyysisesti hyvää kuntoa, mutta
sen lisäksi aivan erilaista päätöksenteko- ja arviointikykyä kuin
lähes neljännesvuosisata sitten,
kun itse olin asevelvollisuuttani suorittamassa. Ja sama pätee
myös – ja erityisesti – niihin naisiin, jotka suorittavat naisten vapaaehtoisen palveluksen. n

Nurkkakuntalainen

Työkaverille

Itsenäisyyspäivän juhla vietettiin tänä vuonna Seurakuntakodilla.

keväällä, joten suuntasimme
katseemme syksyyn.

Toimintakertomus

kymmeniä sitten. Hyvin moni
heistä asuu joko omillaan tai
jossakin määrin vakiintuneessa
parisuhteessa. Osa on työelämässä, useimmat opiskelevat
kuten ennenkin. Äärilaidat ovat
aikaisempaa etäämmällä: palvelukseen tai ainakin kutsuntoihin
tulee toisinaan yrittäjiä, mutta
usein myös elämänhallintansa
kadottaneita nuoria. Sama koskee fyysistä kuntoa. Heille tummaihoinen tai islaminuskoinen
palvelustoveri ei ole mikään
kummajainen. Siinä mielessä
he ovat ehkä suvaitsevaisempia
kuin aikaisemmat sukupolvet.
Uskon, että aikaisempaa enemmän he jäsentävät maailmaa ja
paikkaansa siinä itsestään käsin.
He ovat valmiita sitoutumaan,
mutta eivät millä hinnalla hyvänsä eivätkä kuinka pitkäksi aikaa
tahansa. Osalle heistä Isänmaa
voi merkitä enemmän koko ihmiskuntaa kuin Suomea. Perinteisiä patriootteja en ole juuri tavannut. Ajallinen etäisyys sodasta näkyy siinä, että moni heistä
ei usko, että Suomi voisi joutua
aseellisen selkkauksen osapuoleksi heidän elämänsä aikana tai
lähitulevaisuudessa. Silti heillä
on varsin hyvä halu puolustaa
tarvittaessa omaa maatansa. Jotkut asiat ovat ennallaan: intissä
purnataan ja ihmetellään, miksi
asiat tehdään aina vaikeimman

Elokuu
Järjestimme sumopainia Ypäjän yössä. Lisäksi Ypäjäläiseen
kirjoitettiin vetoomus Ypäjän
nuorille leikkikentän rauhaanjättämisestä. Sovimme myös
alustavasta yhteistyöstä Loimaan nuorisovaltuuston kanssa ja aloimme myös suunnitella syysloman toimintaa.
Syyskuu
Valitsimme nuorisovaltuustolle
logokilpailun vastauksista. Valitsimme Joose Sillstenin suunnitteleman logon.

Lokakuu
Lokakuussa sovimme lanien
järjestämisestä haavissa sekä aloitimme yhteistyön 4H:n
kanssa, jonka tarkoituksena
oli tuottaa tapahtuma nuorille Ypäjällä. Lisäksi päätimme
lähettää ehdotuksen Ypäjän
lautakunnille nuorisovaltuuston edustajien osallistumisesta
lautakuntien kokouksiin.

Marraskuu
4H:n kanssa yhteistyössä järjestettävästä hankkeesta päätettiin tehdä Disco Ypäjän nuorille.

NuVa järjesti discon

Ypäjän nuorisovaltuusto järjesti discon Kartanon koululla
13.12. Kävijöitä oli noin 50,
joten porukkaa oli sopivasti. Illan musiikista vastasi DJ, joka
tosin alussa sai soittaa tyhjälle
salille. Mutta sitten juhlijat saivat esittää toivekappaleita. Se
sai tanssijat ahkerammin liikkeelle. Discossa oli käytössä
Buffet-passi, jolla jokainen sai
ilmaiseksi yhden limsan, karkkipatukan ja sipsiä/popcornia.
Myös discon sisäänpääsy oli
Joulukuu
Järjestimme Discon Ypäjän
nuorille sekä otimme kantaa
kiusaamiseen.

ilmainen. Illan aikana järjestettiin muutamia kilpailuja, kuten
limbo ja kokiksen maistelu,
jossa siis piti tunnistaa erimerkkisiä cola-juomia. Arvonnassa
oli mahdollista voittaa lippuja
Loimaan Bisonsin peleihin,
sekä Hesburgerin lahjakortteja.
Suosiossa oli myös Singstarlaulupeli, jota sai käyttää koko
illan. Ypäjän nuorisovaltuusto kiitää kaikkia osallistujia ja
4H:ta yhteistyöstä.
Oona Turkki ja Isabella Strandén

Kuluneesta vuodesta kiittäen ja
hyvää uutta vuotta toivottaen:

Ypäjän nuorisovaltuusto, pj. Antti Alanko

Jokioisten nimismiespiirissä oli
seitsemän poliisia. Kauko Kivirasilla oli vastuualueenaan Ypäjä. Unto Vahterakin asui Ypäjällä, mutta hänen tehtäviinsä kuului ensisijaisesti käräjäasioiden
valmistelu.
Kauko Kivirasi jäi täysin
palvelleena eläkkeelle eikä hän
ehtinyt kokea kaikkia poliisihallinnon tulevia myllerryksiä. Joulun alla sain kuulla,
että Kauko on kuollut. Suruviestin siivittäminä ajatukseni
ovat palanneet niihin vuosiin,
jolloin teimme yhdessä töitä.
Pieni työyhteisö oli tottunut
selviytymään omin neuvoin
tehtävästä kuin tehtävästä ja
erittäin harvoin pyydettiin apua
naapuripiireistä. Kauko oli tunnollinen työntekijä, jolla oli
vahva oikeudentunto. Hän ei
tehnyt itsestään numeroa, mutta
seurasi tarkoin, mitä ympärillä tapahtui. Hänellä oli myös
vahva myötäelämisen kyky.
Muistan kuinka monen hankalan tehtävän jälkeen puitiin
asioita uudelleen. Kaukolle
olivat seudun ihmiset tuttuja ja
asiat tulivat lähemmäksi kuin
isommilla paikkakunnilla. Kerran olimme Kaukon kanssa
hankalassa tehtävässä ja jouduin käyttämään virka-asetta.
Virkansa puolesta joutuu kokemaan ja tekemään joskus ikäviä

asioita eikä niitä saa mielestään
kuin ajan kanssa. Työyhteisössä
muistan Kaukon erityisesti
kulkeneen rinnallani. Joskus
muutamalla sanallakin on suuri
merkitys. Kuvaavia esimerkkejä olisi paljon, mutta pienellä paikkakunnalla ne helposti
osattaisiin yhdistää yksittäisiin
tapahtumiin.
Kaukolla oli harmiton
omaperäinen huumorintaju,
jolla hän saattoi hakea tasoitusta joskus dominoivassakin
ympäristössä. Sairaus varjosti
arkea, mutta hän ei antanut sen
vaikuttaa, työt tuli tehtyä ja virka hoidettua.
Uudistusten myötä poliisi on
vieraantumassa entistä enemmän seudun asukkaista. Paikkakunnalla yksi poliisi saattaa antaa suuremman turvallisuuden tunteen kuin kymmenet
poliisit kymmenten kilometrien
päässä. Henkilökohtainen tuttuus saattaa joskus laukaista
uhkaavankin tilanteen paremmin kuin vieraat neuvottelijat
voimakeinoineen.
Maailma muuttuu ja poliisityö sen mukana. Toivon kuitenkin, että poliisi tunnistetaan
kanssaihmisenä, joka edelleen
ansaitsee meidän kaikkien tuen
ja luottamuksen.
Kauko oli ihminen paikallaan.
Markku Leppälahti
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Vanhat rillit kiertoon

Epilepsia – pyhä tauti
Jopa 56 000 suomalaista sairastaa epilepsiaa (= 1 %), eli
epilepsia onkin huomattavasti
yleisempi kuin luullaan. Entisaikaan ihmiset tapasivat salata epilepsian siksi vain harva
tietää että mm. maailmassa
sellaiset kuuluisuudet kuten
Paavali, Muhammad, Dostojevski, Tolstoi, Leonard da
Vinci, Einstein ja Prince sairastivat epilepsiaa. Ennen epilepsiaa pidettiin pahojen henkien tai jumalan aiheuttamana
vitsaus (Andreo Larsen).
Noin vuodelta 1780 eKr.
peräisin olevan Hammurabin
lain pykälässä 278 todetaan:
Jos kuka tahansa ostaa miestai naisorjan ja ennen kuin
kuukausi on kulunut, on tälle
kehittynyt bennu-tauti (= epilepsia), hän saa palauttaa orjan
myyjälle ja saa takaisin sen
määrän hopeaa, jonka hän on
maksanut. Tämä on tiettävästi
ensimmäinen viittaus epilepsiaan. Lisäksi se osoittaa modernia kuluttajansuoja-ajattelua.
Bennu oli yleisnimi ja
kaikkien tuntema termi epilepsialle. Se tarkoitti sekä itse
sairautta että Kuu-jumalan lähettämää demonia, joka taudin
aiheutti. Epilepisan aiheuttaja
oli aina yliluonnollinen. Se
ilmaistiin muodossa "jonkin
käsi".
Kohtauskuvauksia oppikirjasta joka keskittyy epilepsiaan seuraavista lähteistä: Reynolds 1990, Stol 1993, Andersen 2005.
– Jos epilepsiademoni on
laskeutunut hänen ylleen ja
hän huutaa: Se on taas hän!
Kiertelevä bennu-demoni on

ottanut hänet valtaansa. Hänen
henkensä tulee säästymään.
– Potilaalla on selvästi ennakkotuntemus oireesta ("se
on taas hän"). Kyseessä on
epileptinen aura. Tila on toistuva, ja se arvioidaan hyvänlaatuiseksi.
– Raajojen ja pään kiertyminen samalle puolelle viittaa
otsalohkoperäiseen kohtaukseen
– Jos hänen kohtauksensa
aikana hän nauraa äänekkäästi
pitkään, hänen jalkansa ja kätensä koukistuvat ja ojentuvat
jatkuvasti. Kyseessä on gelastinen epilepsia, jolle on ominaista kohtauksellinen ontto
nauru. Se on varsin harvinainen epilepsia.
Koska taudin aiheuttaja
oli yliluonnollinen, hoito oli
demonin tai jumalan lepyttäminen tai häätäminen. Käytössä oli kaulaan ripustettuja
nahkapusseja joiden sisältönä
oli mm: yrttejä, siemeniä, merilevä, hirven sarvi, eläimen
karvat, kuolleen miehen silmä
tai pikkusormi, koiran kieli,
villieläimen luu, siemenneste ja
pojan synnyttäneen naisen kuukautisvereen kastettu kangas.
Mm. Babyloniassa anatominen tietämys oli niukkaa.
Epilepsiaa ei yhdistetty mihinkään elimeen, kaikkein vähiten aivoihin. Babylonialainen
(niin kuin muinainen egyptiläinenkin) piti aivoja täysin
hyödyttömänä massana. Vasta
Hippokrateen (460–377 eKr.)
teksteissä nimetään ensimmäisen kerran aivot epilepsia
(pyhän taudin) tyyssijana ja
vieläpä selvin sanoin: ”Niin

sanotusta pyhästä taudista haluan sanoa seuraavaa; Se ei
näytä minusta yhtään jumalallisemmalta tai pyhemmältä
kuin muut taudit, vaan sillä
on niiden tavoin luonnollinen
syy, josta se aiheutuu… Todellisuudessa aivot ovat syylliset
tähän vaivaan, kuten muihinkin vaikeimpiin tauteihin…
Arvelen aivojen olevan tärkein
elin ihmisellä.”
Rooman valtakunnassa taudista käytettiin sanontaa "tauti,
jolle syljetään", sillä epilepsiaa sairastavan kosketuksen
jälkeen sylkäistiin ja toivottiin
tällä tavoin välttyvän tartunnan vaarasta. Hoidoksi yritettiin amputaatiota ja jopa kallonporausta.
Antiikin Kreikassa taas
pääteltiin, että koska kohtaukset usein päättyvät murrosiässä, seksielämän aloittaminen
parantaa taudista. Kreikkalaisen Hippokrateen kirja "pyhästä taudista" 400 luvulla ennen Kristusta onkin ensimmäinen tunnettu kirja epilepsiasta.
1700 luvulla Euroopassa
nähtiin epilepsiakohtauksen
syyksi itsetyydytys. Tautia
hoidettiin pojilla ympärileikkauksella tai kastraatiolla.
Vielä 1800 luvulla epilepsiaa sairastavat lähetettiin mielisairaaloihin.
Suomessa oli vuoteen 1969
asti voimassa säädös, jonka
mukaan epilepsia oli avioeste.
Näin haluttiin välttää perinnöllisenä pidetyn taudin leviäminen. Tarttumistakin pelättiin.
Suomessa potilaita eristettiin
Vaajasalon sairaalasaarelle,
jossa jotkut viettivät vuosi-

kymmeniä. Epilepsiaa sairastavien tilanne on parantunut
huimasti viime vuosikymmeninä. Kaksi kolmasosaa ei saa
kohtauksia lääkityksen ansiosta. Tutkijat tietävät myös
nykyään, että kuka tahansa
voi saada epilepsiakohtauksen
vaikkapa stressin tai päihteiden käytön seurauksena. Enää
ei luulla taudin tarttuvan tai
uskota pahojen voimien läsnäoloon.
Esko Liukkonen kirjoittaa
Iltalehdessä: Epilepsiaa sairastava tanssija Rita Marcalo
on lopettanut jo lääkkeidensä
syönnin. Hänen tarkoituksenaan on saada itselleen aito
epilepsiakohtaus välkkyvien
srobovalojen avulla tanssiesityksensä aikana. Tempauksella
Marcalo haluaa tehdä sairastamaansa tautia paremmin tunnetuksi.
– Epilepsia on näkymätön vamma. Haluan parantaa
ihmisten tietoisuutta siitä ja
tehdä sen näkyväksi, tanssiteatterin taiteellisena johtajana
työskentelevä Marcalo sanoo
The Yorkshire Post -lehdessä.
Epilepsiajärjestöt ovat
kuitenkin jo ennakkoon kritisoineet taiteilijan tulevaa
tempausta ja väittävät sen sisältävän kohtuuttomia riskejä
tanssijalle. Se on vaarallista.
Epilepsialääkkeitä ei pitäisi
jättää ilman, että on neuvoteltu
lääkärin kanssa. Perfomanssi
voi yllyttää jotkut ottamaan
hänestä esimerkkiä, Epilepsy
Action-järjestön tiedottaja varoittaa Daily Mail -lehdessä
Keijo Wääri

Jätehuollon palvelumaksuihin
muutoksia vuonna 2014
Loimi-Hämeen Jätehuolto
Oy:n toimialueen kuntien yhteinen jätelautakunta on käsitellyt ja tehnyt päätöksen vuoden 2014 jätehuollon taksasta.
Taksassa päätetään kunnan
vastuulle kuuluvan jätehuollon maksuista. Loimi-Hämeen
Jätehuolto Oy toimii taksan
valmistelijana ja toimeenpanijana. Osa maksuista pysyy
ennallaan, osa nousee hieman
ja muutama yksittäinen maksu
muuttuu merkittävämmin.
Jätteen käsittelyssä hyödyntämisen lisääminen nostaa hintoja Yhdyskuntajätteen käsittelymaksu nousee vuoden alusta
5,6 prosenttia. Merkittävin syy
nousulle on jätteen ohjaaminen
kaatopaikalta entistä enemmän
hyötykäyttöön, joka on kaatopaikkakäsittelyä kalliimpaa.
Omakotitalon jäteastian tyhjennyshintaan käsittelymaksun
korotus merkitsee 2–3 prosentin korotusta. Astiatyhjennyksen kuljetushinnan puolestaan
määrittelee kukin jätteenkuljetusyritys itse, eikä niihin voida
taksoissa vaikuttaa.
Erikseen käsittelyyn toimi-

tetun lajitellun energiajätteen
käsittelymaksu nousee puolestaan 9,1 prosenttia, johtuen mm. kierrätyspolttoainetta
hyödyntävien kattiloiden vaikeuksista aika ajoin. Molempien jätelajien hyödyntämiseen
liittyen pitää huomioida myös
siirtokuljetusten vaikutukset.
Muista jätelajeista erityisjätteen vastaanottohinta nousee
noin 6 prosenttia. Siirtokuljetukset Loimaalta ja Akaalta
Forssaan nousevat 5 prosenttia
ja Sastamalasta 4 prosenttia.
Muut painoperusteiset maksut
pysyvät ennallaan.

Yksityisiä palveluja
paikkaavan kunnan
keräyksen sekä jätehuollon perusmaksut
muuttuvat eniten.

Yksityisiä palveluja paikkaavan kiinteistökohtaisen keräyksen maksut nousevat vuoden
alusta pääosaltaan 4 prosenttia.
Korotuksessa on huomioitu
jätteen käsittelymaksuun tullut korotus sekä ennakoitu
kuljetuskustannusten nousua.
LHJ:n järjestämän yksityisiä

palveluja paikkaavan keräyksen piirissä ovat ne kiinteistöt,
joilla ei ole kuljetussopimusta
suoraan alueella toimivan yksityisen jätteenkeräysyrityksen
kanssa.
Eniten jätehuollon vuosimaksu nousee niillä kiinteistöillä, jotka ovat toimittaneet
jätteet suoraan LHJ:n jäteasemille itse. Näitä on edelleen LHJ:n toimialueella 6 000
kiinteistöä, eli noin 12 prosenttia kaikista kiinteistöistä.
Vakituisen asumisen kiinteistön maksu nousee 26 prosenttia 148 euroon vuodessa ja
vapaa-ajan kiinteistön osalta
56 prosenttia 87 euroon vuodessa. Näillä korotuksilla jätelautakunta pyrkii ohjaamaan
kiinteistöjä sopimaan jätteenkeräys suoraan kiinteistöilleen.
Perusmaksut nousevat puolestaan noin 4 euroa vuodessa,
joka johtuu pääosin uudesta
jätelain edellyttämästä rekisterinpitovelvoitteesta kaikkien
kiinteistöjen jätetyhjennysten
ja kuljetusten osalta. Jätehuoltoon liittymistä ja kiinteistökohtaista jäteastian tyh-

jennysseurantaa varten pitää
perustaa ja ylläpitää erityinen
jätehuoltoviranomaisen rekisteri. Kunnan järjestämään kuljetusjärjestelmään siirtyminen
säästäisi alueen kuntalaiset
ja vapaa-ajanasukkaat näiltä
korotuksilta. Muita perusmaksulla kustannettavia palveluita
ovat vaarallisen jätteen keräys
kotitalouksilta ja maatiloilta,
hyötyjätehuolto, tiedotus ja
neuvonta sekä jätelautakunnan
ylläpito.

Jäteasemien
pientuojamaksut
pysyvät ennallaan.

Käsittelykustannusten noususta huolimatta jäteasemien vastaanottohinnat pienerien osalta
pysyvät ennallaan. Kotitalouksien vaaralliset jätteet ja sähkölaitteet sekä hyötyjätteistä
metalli, lasi, paperi ja kartonki
pysyvät maksuttomina. Sekajätteen käsittelyhinta on sama
kuin vuonna 2013 eli 16 €/m3
ja energiajätekuormat 10 €/m3.

Ajelehtiiko nurkissasi tarpeettomia silmälaseja, joita
et enää käytä? Samat silmälasit voivat kirkastaa jonkin
toisen ihmisen elämän. Lahjoita silmälasisi Lionit kierrättävät näön hyväksi -keräykseen. Lasit toimitetaan
tarvitsijoille kehitysmaissa.
Kaikki ehjät vahvuudelliset silmälasit kelpaavat keräykseen. Jos linssin näkökentässä on selviä naarmuja,
laseja ei voi enää käyttää.
Pienet naarmut eivät haittaa.
Parin euron ”tiimarinlaseja”
ja aurinkolaseja ei oteta ke-

räykseen. Lasit tarkastetaan
ja puhdistetaan lionsjärjestön silmälasien kierrätyskeskuksessa. Siellä ne myös lajitellaan reseptivahvuuksien
mukaan ja pakataan kuljettavaksi kohdemaihin.
Löydät keräyslaatikot
Ypäjän kirjastosta, terveysasemalta, apteekista ja
Salesta. Voit jättää tarpeettomat silmälasisi niihin 20.
– 31. tammikuuta.
Ypäjällä keräyksen
järjestävät LC Ypäjä/Kate
ja LC Ypäjä.

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO
Keskuskatu 29 A, 31600 JOKIOINEN
p. 03 4182 7402,
jokilaanin.kansalaisopisto@jokioinen.fi
Ilmoittautuminen internetissä:
https://www.opistopalvelut.fi/jokilaani/
Uusia kursseja keväälle 2014:
TAIDE- JA TAITOAINEET
119803 HOPEAKETJUKURSSI (+sulatuslasi) ti 21.1.–8.4. klo 18–21 Lamminkulma,
Humppila. Ilm. viim. 17.1. Kurssimaksu 60 €.
119820 HOPEAFILIGRAANIKORUT (omakustanne) ke 22.1.–5.3. klo 18–21 Kivipaja,
Jokioinen. Ilm. viim. 17.1. Kurssimaksu 70 € (ei sisälly työkausimaksuun).
110303 TAIDETTA JA RUOKAA ke 19.2 ja 12.3. + 3. pvm avoin klo 17–21 Humppilan
yläaste. Ilm. viim. 7.2. Kurssimaksu 34 €.
KÄDEN TAIDOT
110490 TAONTAKURSSI la 25.1.–22.3. klo 9-14.30 Hevosopisto, Ypäjä
Ilm. viim. 20.1. Kurssimaksu 60 € + hiilimaksu 10 €.
110445 TILKKUVIIKONLOPPU (omakustanne) pe 16.5. klo 18–21, la 17.5. klo 9–16.45,
su 18.5. klo 9–15.15 Jokioisten Tietotalo
Ilm. viim. 4.4. Kurssimaksu 50 € (ei sisälly työkausimaksuun).
KOTITALOUS
810203 ESPANJALAINEN RUOKAILTA ke 29.1. klo 17–21 Humppilan yläaste. Kurssilla
kerätään erillinen ruoka-ainemaksu (n. 10–15 euroa). Ilm. viim. 24.1. Kurssimaksu 14 €.
810213 PIZZAILTA NAISILLE (omakustanne) ti 11.2. klo 18–21 Kartanon koulu, Ypäjä.
Ilm. viim. 4.2. Kurssimaksu 18 € (ei sisälly työkausimaksuun).
810204 TSEKKILÄINEN RUOKAILTA ke 12.2. klo 17–21 Paanan koulu, Jokioinen. Ilm.
viim. 7.2. Kurssimaksu 14 €.
810211 SALAATIT JA SALAATINKASTIKKEET (omakustanne)
la 8.3. klo 10–14 Paanan koulu, Jokioinen
Ilm. viim. 3.3. Kurssimaksu 18 € (ei sisälly työkausimaksuun).
810210 ERILAISET LEIPÄSET (omakustanne) la 15.3. klo 10–15 Paanan koulu,
Jokioinen. Ilm.viim. 10.3. Kurssimaksu 22 € (ei sis. työkausimaksuun).
810215 KAKUN KORISTEITA KAKKUMASSASTA (omakustanne)
to 27.3. klo 18–21 Paanan koulu, Jokioinen
Ilm. viim. 20.3. Kurssimaksu 18 € (ei sisälly työkausimaksuun).
810219 PASTAILTA MIEHILLE (omakustanne) pe 28.3. klo 18–21 Paanan koulu,
Jokioinen. Ilm. viim. 21.3. Kurssimaksu 18 € (ei sis. työkausim.)
810217 ÄITIENPÄIVÄKAKKU (omakustanne) pe 9.5. klo 16-19 Humppilan yläaste.. Ilm.
viim. 2.5. Kurssimaksu 18 € (ei sisälly työkausimaksuun).
Servus, Grüzi und Hallo!
Ilta saksalaisen kulttuurin ystäville.
Tule kuulemaan Saksan kielestä ja kulttuurista. Tarjolla on myös saksalaisia
herkkuja. Vietämme illan keskiviikkona 19.2.2014 klo 17–20 Jokioisten
kunnanviraston Takkahuoneella (Keskuskatu 29 A, Jokioinen). Hinta 6 euroa.
Allseits herzlich willkommen! Kaikki ovat tervetulleita!

KIELET
120306 ENGLISH IN ENGLISH (omakustanne) ma 13.1.–10.3. klo 9.30–11 Jokioisten
kunnanvirasto. Ilm. vim. 10.1. Kurssimaksu 56 € (ei sisälly työkausimaksuun).
120304 ENGLANTIA VASTA-ALKAJILLE ma 13.1.–24.3. klo 18–19.30 Kartanon koulu,
Ypäjä. Jatketaan tutustumista englannin kieleen arkielämän tilanteisiin liittyvän sanaston
avulla. Kurssimaksu 34 €.

TIETOTEKNIIKKA
340107 ATK-kurssi, ma 20.1.–31.3. klo 17.15–19.30 Kartanon koulu, Ypäjä, opettajana
Esa Virta. Kurssi tarjoaa Windows -käyttäjille peruskäyttöön liittyvää harjoittelua ja
helppokäyttöisyyteen liittyviä vinkkejä. Kurssilla käsitellään yleistä tietokoneen käyttöä,
internetin, sähköpostin ja toimisto-ohjelmien peruskäyttöä. Kukin opiskelija voi edetä
omaan tahtiin harjoituksia tehden. Ilm.viim. 16.1. Kurssimaksu 39 €
340108 SOME-kurssi, ke 12.–19.2. ja 19.–26.3. klo 17.15–19.30 Kartanon koulu, Ypäjä,
opettajana Esa Virta. Aloitusluennolla esitellään sosiaalista mediaa ja siihen liittyviä
uskomuksia, uhkakuvia ja mahdollisuuksia. Kurssilla tutustutaan sosiaalisen median
harkitsevaan ja vastuulliseen käyttöön. Avataan keskusteluryhmiä mm. Facebookissa.
Soveltuu nuorille, aikuisille ja senioreille. Kurssi kuuluu Jokiläänin kansalaisopiston LAKEhankkeeseen. Ilm. viim. 10.2. ILMAINEN!
LUONNONTIETEET
410201 TÄHTITIETEEN JATKOKURSSI to 16.–30.1. klo 18–19.30 Jokioisten
kunnanvirasto. Kurssi on jatkoa syksyn peruskurssille, mutta osallistuminen ei edellytä
ennakkotietoja tähtitieteestä, joten se sopii myös aloittelijoille. Kurssilla tutustutaan
havaintokeskukseen ja sen laitteistoon ja mahdollisuus on perusteellisempaankin
perehtymiseen. Kurssin sisältö: 16.1. Tähtitarinoitten kautta tähtitaivaalle: tähtitaivaan
kohteiden tunnistaminen (Ismo Elo) 23.1. Taivaanmekaniikka ihmisen perspektiivistä:
arkipäiväisten asioiden tähtitieteelliset aiheuttajat (Joni Tammi) 30.1. Radioastronomian
perusteet: mitä silmä ei näe, sen radioteleskooppi kuulee (Anne Lähteenmäki).	
  
Kurssimaksu 24 €.
Vapaita paikkoja syksyllä alkaneille kursseille kannattaa myös kysellä – keväällä aloittava
opiskelija maksaa vain kevään osuuden kurssimaksusta!	
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Hevikit toimii Ypäjällä!
Hevikit kokoontuu torstaisin
Veteraanituvalla klo 13-15.
Torstaina 23.1. tuolijumppaa, rentoutusta,
kahvittelua ja mukavaa yhdessäoloa! Tervetuloa!
www. mielenterveysyhdistysmielikki.com
ZUMBATOMIC ON NYT

ZUMBA KIDS
KESKIVIIKKOISIN 8.1.2014 alkaen
klo 15.15–16.00 9–13-vuotiaat
klo 16.00–16.45 6–8-vuotiaat
klo 16.45–17.30 3–5-vuotiaat
klo 17.30–18.15 3–5-vuotiaat
Perttulan koululla
Ohjaajana Satu Mononen
Järjestää MLL:n Ypäjän yhdistys
Osallistumismaksu: jäsenet 30 € / 10 kertaa
muut 50 € / 10 kertaa
Kaikissa ryhmissä on vielä tilaa,
ilmoittautumiset:
henna.linnala@hotmail.com
tai 050 522 6282
ZUMBA KIDS on lasten ja
nuorten oma tanssitunti,
jossa yhdistyvät helpot tanssisarjat
sekä hauskat liikuntaleikit.

Ypäjän Karjalaisseura ry tiedottaa

PERINTEINEN RISTEILY

Turku-Tukholma-Turku to 30.1 – pe 31.1.
2014 m/s Viking Grace Inside-hyteissä.
Matkan hinta 45 €/aik. kahden hengen hytissä, 37 €/
aik. kolmen hengen hytissä.
Lähtö Forssan tori klo 17.45, Jokioinen klo 18.00,
Ypäjä Pysäkin paikka (matkahuolto) klo 18.15, Ypäjänkylä, Loimaa, Turku.
Ilmoittautumiset välittömästi: Veikko Mäkeläinen
050 328 5827 tai Matka-Merilä Oy 03 433 5340. Vastuullinen matkanjärjestäjä Matka-Merilä Oy.
Ypäjän Karjalaisseura ry kiittää jäseniään, ystäviään
ja yhteistyökumppaneitaan vuoden 2013 toiminnasta ja toivottaa kaikille Hyvää Uutta Vuotta 2014.

Jokioisten-Ypäjän 4H-yhdistys ry
tiedottaa toiminnastaan säännöllisesti Ypäjäläisessä.

PIETARI – NOVGOROD -bussimatka

Opistolaisyhdistys järjestää heinä–elokuun 2014
vaihteessa 6 pv:n matkan Venäjälle; Pietarissa 3 ja
Novgorodissa 2 hotelliyötä. Oma bussi on koko ajan
mukana. Pietarissa on vapaa ohjelma; haluttaessa
myös yhteistä ohjelmaa. Novgorodissa on valmista
ohjelmaa, mm. kiertoajelu ja käynti toimivassa luostarissa. Matkan hinta on noin 600 euroa, riippuen lähtijöiden määrästä. Hinta sisältää bussimatkan, hotelliyöt aamiaisineen, ohjelman Novgorodissa ja viisumin.
Alustavat ilmoittautumiset viimeistään 3.3.2014
kurssinumerolla 000800. Sen jälkeen järjestetään
info-tilaisuus ilmoittautuneille, jonka jälkeen sitovat ilmoittautumiset viimeistään 17.3.2014. Ilmoittautua voi
suoraan internetissä:
https://www.opistopalvelut.fi/jokilaani/zavaus.asp
tai soittamalla opiston toimistoon p. 03 4182 7402.

Jokiläänin opistolaisyhdistys ry

4H-kerhojen kokoontumisista ilmoitetaan
jonkun verran koulujen kautta.
Yhdistyksellä on myös kotisivut,
joita pyritään pitämään ajan tasalla.
Sieltä näet nekin tapahtumat, jotka lehteen eivät ehdi!
Ota tavaksi käydä kotisivuillamme
jokioinen-ypaja.4h.fi

Toiminnallista Vuotta 2014 jäsenille,
yhteistyökumppaneille ja lehden lukijoille!
4H-toiminnanjohtaja Satu Jokinen p. 050 400 1113
jok-yp4h@suomi24.fi

LÄMPIMÄT KIITOKSET

Teille kaikille Maria Lundin joulukonserttiin osallistuneille!
Välitimme lahjoituksenne (4 400 e) Ypäjän kunnalle ja
Ypäjän seurakunnalle ohjattavaksi
lasten ja nuorten tarpeisiin.

Kiitokset myös joulumyyjäistemme asiakkaille!
Onnellista Uutta Vuotta!
LC Ypäjä/ Kate

AVOIMIEN OVIEN PÄIVÄ
Toimistomme on muuttanut.
Toivotamme jäsenet ja yhteistyökumppanit
tervetulleeksi tutustumaan yhdistyksen uuteen
toimitilaan osoitteeseen Lamminkatu 29,
32200 LOIMAA perjantaina 10.1.2014 klo
10.00 – 17.00 välisenä aikana.

YPÄJÄN KOTISEUTUYHDISTYS RY

kiittää jäseniään ja ystäviään kuluneesta vuodesta
2013 ja toivottaa kaikille Ypäjäläisen lukijoille Hyvää
Uutta Vuotta 2014.
Yhdistys toivottaa kotiseudusta ja kotiseututyöstä kiinnostuneet uudet jäsenet tervetulleeksi yhdistyksen
toimintaan mukaan.

Ypäjän Eteläiset Maa- ja
kotitalousnaiset

TUPAILTA
Omalla kylällä -hankkeen päätös- ja

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

Tammikuun toimintaa

V A L O K U V A U S KILPAILUN
tulosten julkistamistilaisuus ja palkintojen jako
Ypäjän kunnankirjastolla
os. Perttulantie 59
ma 30.12. klo 15.00

Kirjoittajapiiri kokoontuu Sylvi Leinolla perjantaina
17.1. kello 14.00.

Aiheena oli ”Mikä kylässäsi on sinulle tärkeintä”.

Kuukausikokoontuminen tiistaina 21.1. kello 13.00
Veteraanituvalla. Aloitetaan vuosi Kaija Saukkolan ja
talvilaulujen parissa.

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin

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

Ypäjän Sotaveteraanien jäsenet
ja kannattajajäsenet
vuoden ensimmäinen

ILTAPÄIVÄTILAISUUS

Seurakuntakodilla keskiviikkona 15.1.2014 klo
14.00–16.00.
Muistellaan mennyttä vuotta ja kerrotaan terveiset
joulun aikana tavatuilta sukulaisilta ja ystäviltä.
Keskustellaan miten olisi hyvä viettää v. 1979 perustetun yhdistyksen juhlavuotta.
Tervetuloa!

Naistenpiiri tiistaina 14.1. kello 13.00 Veteraanituvalla (huom. aika). Muistathan palauttaa viimeisetkin
kunto- ja vapaaehtotyönkortit.

Tarinatupa perjantaina 17.1. klo 13.00 Veteraanituvalla.

Saara Rantasella tiistaina 21. tammikuuta klo 18.30.
Magnetix -koruja esittelee Aune Viljanen. Hiljentymisen päivä on Lopella 22. tammikuuta. Sitovat ilmoittautumiset Eeva Mikkolalle p. 050 370 6867 viimeistään 15. tammikuuta.
Tervetuloa!

Taas saatavilla,
kotimaista tuotantoa

Yhdistys toivottaa jäsenilleen
Hyvää alkavaa vuotta 2014.
Eläkeliiton Ypäjän yhdistys

Vanhat silmälasit hyötykäyttöön!
20.–31.1. 2014
Tuo tarpeettomat ja hyväkuntoiset
silmälasisi keräykseen.
Ne toimitetaan tarvitsijoille kehitysmaihin.
Keräyslaatikot 20.–31. tammikuuta
Ypäjän kirjastossa, terveysasemalla,
apteekissa ja Salessa.
KIITOS!
LC Ypäjä Kate & LC Ypäjä




Hinta 50 €



Myynti: Perttulan kukka ja lahja
Lions Club Ypäjä
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Mannisten kyläkerho
kokoontuu tiistaina 7.1.2014 klo 18.00
Lassi Vellingillä, Mannistentie 262.

Verenpaineenmittaus
ilman ajanvarausta

Ypäjän Osuuspankin alakerrassa
15.1.2014
KLO: 10.30-11.30
12.2.2014
KLO: 10.30-11.30
12.3.2014
KLO: 10.30-11.30
9.4.2014
KLO: 10.30-11.30
14.5.2014
KLO: 10.30-11.30

Tarjouspyyntö Murskan
kioskin vuokraamisesta
kesäkaudesta 2014 alkaen

Ypäjän kunta pyytää tarjousta kesäaikaiseen käyttöön
tarkoitetun MURSKAN KIOSKIN vuokraamisesta kesäkaudesta 2014 alkaen. Kioski sijaitsee 10-tien varrella, Murskan uimalan yhteydessä.
Tekniselle johtajalle osoitetut kirjalliset tarjoukset,
joissa tulee olla mainittuna vuosivuokran suuruus
sekä ehdotus vuokra-ajan kestosta, tulee toimittaa
14.2.2014 mennessä osoitteeseen Ypäjän kunta, tekninen johtaja, Perttulantie 20, 32100 Ypäjä.
Lisätietoja: (02) 7626 5241 / tekninen johtaja
Jouko Käkönen.
Tekninen johtaja

Liikuntatapahtumia
Tervetuloa!

Kotisairaanhoito

Verenpaineenmittaus
ilman ajanvarausta

Ypäjänkylän lainausasemalla

Avoin päiväkoti tammikuussa -14
Perjantaisin klo. 9.30 – 11.30 seurakunnan päiväkerhossa.
Maksu 2 € / perhe.
Lisätietoa Tiina, esikoulu ma – to p. 7626 5255
Pe 10.1. Lauluhetki
Pe 17.1. Askartelu
Pe 24.1.	Pulkkamäkeen Rautarinteeseen
(oma pulkka ja makkarat
mukaan, kerho tarjoaa pullan ja mehun)
Pe 31.1. Satuhetki
Tapaamisiin Tiina, perusturvalautakunta & SRK

Urheilijoiden palkitsemiskriteerit

Ypäjän kunta palkitsee menestyneitä oman kuntansa
urheilijoita seuraavin kriteerein:
• urheilijan tulee olla kirjoilla Ypäjällä
• palkintoon oikeuttaa sijoittuminen lajinsa kolmen
parhaan joukkoon SM-, PM- tai sitä korkeamman tason kisoissa
• hakemuksen liitteeksi (viralliset) kisatulokset, joiden
perusteella stipendiä haetaan
• urheilija edustaa Suomea lajinsa EM-, MM- tai Olympiakisoissa
• jakokategoriat; nuorten sarjat, yleinen sarja, veteraanit ja vammaisurheilu
• yksilö- ja joukkuesaavutukset arvioidaan erikseen
• kilpailujen tulee olla viralliset lajiliiton hyväksymät
arvokilpailut
Urheilijat täyttävät stipendihakemuksen ja toimittavat
sen 20.1. mennessä Ypäjän kunnan liikuntatoimeen
(tiedot alla). Hakemuksia ja lisätietoa saa liikuntatoimen nettisivuilta sekä liikuntatoimistosta.
Yhteystiedot:
Ypäjän kunta/Liikuntapalvelut, Varsanojantie 97,
32100 Ypäjä, merja.kivimaki@ypaja.fi

Ypäjän kunta järjestää

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
torstaina 16.1.2014
Lähtö Ypäjän torilta 16.1.2014 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.

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

KESKIVIIKKONA
KESKIVIIKKONA
KESKIVIIKKONA
KESKIVIIKKONA
KESKIVIIKKONA

22.1.2014 KLO: 10.30-11.30
19.2.2014 KLO: 10.30-11.30
19.3.2014 KLO: 10.30-11.30
16.4.2014 KLO: 10.30-11.30
21.5.2014 KLO: 10.30-11.30

Tervetuloa!

Kotisairaanhoito

KIRJASTO
YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO

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

Aukioloajat

ma klo 13–19
ti
klo 13–19
ke klo 13–16
to
klo 13–19
pe klo 13–16
kuukauden toinen lauantai klo 11–14,
tammikuussa 11.1.
Poikkeavat aukioloajat:
tiistaina 31.12. avoinna kello 11–14, keskiviikkona
1.1. suljettu (uudenvuodenpäivä)
maanantaina 6.1. suljettu (loppiainen)

YPÄJÄNKYLÄN LAINAUSASEMA

Ypäjänkyläntie 951, 32140 Ypäjä as
puh. 050 363 0508

Aukioloajat

Ypäjän kunnan liikuntapalvelut tiedottaa!
KUNTOSALI
tiistaisin 7.1.2014 alkaen klo 18.00 – 20.00 kuntalaisten käytössä Hevosopiston kuntosali (V-tallin vintti). Huom! Käyttö sallittu vain ilmoitettuna aikana! Paikalla valvoja. Autot ja mopot suositellaan jättämään
Opistohallin pysäköintipaikalle.
YPÄJÄN URHOT
jatkaa to 16.1.2014 klo 19.00 – 20.30
Kartanon koulun liikuntasalissa.
Ryhmä kokoontuu keväällä 8 kertaa
(1,30 h/kerta). Hinta 60 e sisältää ohjauksen, materiaalit ja ravitsemuskerran ruokailun. Ryhmä jatkaa
syksyn porukalla eli on täynnä. Tähän ryhmään saimme KKI:n hanketukea. Hanke toteutetaan Ypäjän kunnan ja seurakunnan yhteistyönä.
ERITYISKUNTOSALIRYHMÄ
klo 12 – 13 Palvelukeskuksessa (tarkoitettu henkilöille joiden vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi on vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan). 25 e/kausi. Jatkuu
ti 7.1.2014.
KUNTORYHMÄ aloittaa kevään jumpat ti 14.1. klo
9.00 – 10.30 Kartanon koulun salissa (11 kertaa/30 e).
AIKUISTEN KEILARYHMÄ Loimaan keilahallilla jatkuu keskiviikkoisin alkaen 15.1.2014 klo 13 – 14
(23.4. saakka 60 e / 15 kertaa). Kysele vapaita paikkoja ja ilmoittaudu liikunnanohjaajalle.

KUNTOKAUSI PÄÄTTYY 31.12.2013!

Muista palauttaa kuntokorttisi 14.1.2014 mennessä
Kunnantalon yhteispalvelupisteeseen.
Samalla voit noutaa uuden kevään kuntokorttisi!
– kuntokorttien palauttaneiden kesken arvontaa
– oma arvonta myös kuntolaatikoilla käyneiden kesken
– suoritukset 1/päivä merkitään kuntokortteihin
– suoritukseksi kelpaa vähintään 30 min. kestävä päiväkohtainen liikunta (myös työmatka- ja hyötyliikunta)
Lisätietoja ja ilmoittautumiset ryhmiin liikunnanohjaaja Merja Kivimäki puh. 050 433 9002 tai merja.kivimaki@ypaja.fi. Parhaiten tavoitat liikunnanohjaajan
s-postilla tai kirjautumalla facebook-kaveriksi: Liikunnanohjaaja Merja Kivimäki.

Liikuntaneuvontapalvelu
Ypäjäläisten käytössä

ti
klo 17–19
ke klo 10–12
joka kuukauden yhtenä lauantaina klo 10–13, tammikuussa 18.1.

Oletko aloittanut tai harkitsetko muutosta?

Tammikuun näyttelyssä Sini Sirénin maalauksia.

Valmennuksessa pohditaan asiantuntijan tukemana
tavoitteita ja niihin etenemistä. Etenemisen pohjana
toimii arkeen ja paikallisiin mahdollisuuksiin keskittyvä, kokeilujen kautta etenevä suunnitelma.

NÄYTTELY
LUKUPIIRI

Lukupiiri kokoontuu sunnuntaina 19.1. kello 17–19
pääkirjaston näyttelytilassa. Luetaan edelleen Raisa
Lardotin teoksia, tervetuloa mukaan!

SATUTUNTI

Tammikuun satutunti pääkirjastossa maanantaina
20.1. kello 10.00, Ypäjänkylän lainausaseman satutunti lauantaina 18.1. kello 10.30.
Onnea uudelle vuodelle!

Ypäjän kunta on mukana omavalmentajapalvelussa.
Kaikille liikunta- ja/tai ravitsemuskäyttäytymisen muutosta harkitseville ja sitä jo aloitteleville Ypäjän kunnan
asukkaille tarjotaan henkilökohtainen valmentaja.

Valmennustapaamiset toteutetaan Internet-keskusteluina, joten tukea saa nyt nimettömästi kotisohvalta
käsin. Palvelu ei velvoita mihinkään ja valmennussuhteen voi päättää kun se oikealta tuntuu. Pisimmillään
yhteistyötä jatketaan kuusi kuukautta.

Omavalmentajan saa rekisteröitymällä ja varaamalla
ajan osoitteesta www.liikuntaneuvonta.fi

