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Roopelta Justukselle

HUIMA SEIKKAILU
Kuinkahan pitkälle riittää bensa,
jos loppuu, mistä saa lisää?
Siksi vaihdan polkuautoon,
siitä ei ainakaan lopu mikään.
Sillä pääsee minne vaan,
vaikka metsään seikkailemaan.
Metsässä on jännää,
metsää ei kannata pelätä,
vaikka siellä on pimeää.
Siksi autossa on valot.
Kohta loppuu polku.
Vähän ruoste näkyy,
eihän se haittaa.
Mitä jos rengas puhkeaa,
eikä ole paikkaussettiä?
Ei mietitä sitä vielä.
Hymy huulilla pitää olla,
kun tätä autoa ajaa.

Hei, tuollahan on peura. Se syö heinää.
Jään katsomaan tätä peuraa.
Se huomasi minut ja
lähti karkuun ilman seuraa.
Hei, tuohan on kotini!
Jätetään auto parkkiin ja
mennään kotiin nukkumaan.
Jännän seikkailun jälkeen
on ihan rättiväsynyt.
Teksti Roope Reittonen
Kuva Kuvaamo Sirpa Ryyppö

Valokuvaaja Sirpa Ryypön Leppäkertun Keinutuoli -näyttelyn kuvat innostivat Perttulan koulun kuudesluokkalaiset Pirjo Mutkalan johdolla kirjoittamaan satuja ja tarinoita ekaluokkalaisille kummioppilailleen.
Tulevissa numeroissa pääsette tutustumaan muutamiin upeisiin kirjoituksiin kuvien kera.

TSR-TEKNIIKKA OY

Parturi-kampaamo Outi Perho
Katinhännäntie 298, 32140 Ypäjä as.
Puh. 050 372 1172

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

www.parturikampaamooutiperho.fi

KIITOS

ystäville, sukulaisille, naapureille ja kylänväelle,
ko jelpitte 13.12. äijänkäppänää
parasta ennen -päiväyksen unohtamisessa!
Kyl siinä hikiki tuli, mutta halipulaki hellitti
(lahjakkaasti).
Eikä siinä viälä kaikki… Luannikasta laiffii!
Simo

AUTOKOULU YPÄJÄLLÄ
Aloitus ti 20.1.2015 klo19.00
Varsanojantie 83, Potku-luokka (YHO:n ruokalan alakerta)

katso: www.forssanautokoulu.fi

Forssan Autokoulu
03-422 2222 (toimisto)

Tapani Sirén

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

YHTEISVASTUU 2015:

YPÄJÄN
TAKSI
KUIVAA KOIVUKLAPIA
irtona ja n. 1,4 m3 pusseissa.
Myös kotiinkuljetus.
Pasi Uusitalo
p. 040 709 2482

Puh. (02) 727 1180
Haketusta sopivasti

Haketuspalvelu Laaksonen

puh. 0400 823 977

Tämän vuoden Yhteisvastuukeräys auttaa
hädänalaisia Suomessa ja kehitysmaissa.
Yhteisvastuu 2015 tukee Suurella sydämellä -vapaaehtoistoimintaa Suomessa ja auttaa lapsia kouluun Haitissa.
Yhteisvastuukeräyksen avaus on sunnuntaina 1.2. klo
10.00. Keräyksen suojelijana on tasavallan presidentti
Sauli Niinistö. Seuraavana sunnuntaina 8.2. klo 10.00 on
Vauvakirkko ja sen jälkeen yhteinen Yhteisvastuutapahtuma seurakuntakodilla.
Tarjolla hernesoppaa, pannukakkua ja mansikkahilloa
hyvään tarkoitukseen sekä Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Tule mukaan! Apuasi tarvitaan! Avaa sydämesi mulle!
Yhteisvastuun ideointia otetaan myös vastaan! Ilmoittaudu lipaskerääjäksi ja tule mukaan yhteiseen talkootyöhön!
Terhi Hakala-Vappula, puh. 040 553 6362 terhi.hakalavappula@evl.fi
Yhteisvastuukeräyksen tilinumero on:
IBAN: FI95 5539 3320 0111 85
Viitetieto: Lahjoitus yhteisvastuulle.
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Diakoniatoimistossa päivystys

Y päjän seurakunnan

ke klo 10.00–11.30
to klo 15.00–16.00

toimintaa tammikuussa

Ypäjäläinen
Ypäjän kunnan ja Ypäjän seurakunnan julkaisema tiedotuslehti Ypäjän kunnan asukkaille.
43. 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
torstaina 5.2.2015. Lehteen
tarkoitettu aineisto on toimitettava kunnantalolle 27.1.2014
klo 15.00 mennessä.
Maaliskuun Ypäjäläinen
ilmestyy 5.3.2015.

Seurakunnan asiat
vt. kirkkoherra
Juhani Routasalo

Ti 6.1.
Ke 7.1.

klo 10 Loppiaisen Messu, Routasalo, Mirja Paju
klo 13 Palvelukeskuksen hartaus
klo 13.30 - 15.30 Perhekahvila srk-kodilla; muskarihetki, leikkituokio
klo 18 Siionin kannel -lauluilta Seija ja Pekka Halmeella
To 8.1.
klo 17 Lasten lauluryhmä srk-kodilla
klo 18 Kirkkokuoro ja Kaiken kansan lauluryhmä srk-kodilla
Su 11.1. klo 10 Messu, rippikoulupyhä; Routasalo, Saukkola
Ke 14.1. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
klo 13.30 – 15.30 Perhekahvila srk-kodilla; muskarihetki, leikkituokio
klo 18.30 Kirkkovaltuuston kokous
To 15.1. klo 11 Kultaisen iän kerho srk-kodilla, mukana Erkki Vappula
klo 17 Lasten lauluryhmä srk-kodilla
klo 18 Kirkkokuoro ja Kaiken kansan lauluryhmä srk-kodilla
Su 18.1. klo 10 Messu, Routasalo, Laurila
Ti 20.1.
klo 12 Ypäjänkylän diakoniapiiri
Ke 21.1. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
klo 13.30 – 15.30 Perhekahvila srk-kodilla; muskarihetki, leikkituokio
To 22.1. klo 17 Lasten lauluryhmä srk-kodilla
klo 18 Kirkkokuoro ja Kaiken kansan lauluryhmä srk-kodilla
Pe 23.1. klo 18 Nuortenilta srk-kodilla, mukana piispa Matti Repo, Routasalo
Su 25.1.	klo 10 Piispanmessu, piispa Matti Repo, Routasalo, Saukkola, kirkkokuoro, Kaiken
kansan lauluryhmä. Lounas srk-kodilla lähetyksen hyväksi.
Ti 27.1.
klo 15 Lauluiltapäivä kaikille
klo 18 Projektikuoro; nuoret ja työikäiset laulajat
Ke 28.1. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
klo 13.30 – 15.30 Perhekahvila srk-kodilla; muskarihetki, leikkituokio
To 29.1. klo 11 Kultaisen iän kerho srk-kodilla
klo 17 Lasten lauluryhmä srk-kodilla
klo 18 Kaiken kansan lauluryhmä srk-kodilla
Pe 30.1. klo 18 Nuortenilta
Su 1.2.
klo 10 Messu, Routasalo, Saukkola
Su 8.2.
klo 10 Vauvakirkko sekä Yhteisvastuukeräyksen aloitus srk-kodilla

HARTAUSMIETTEITÄ
Joku pyysi, että kirjoita kuulumisia sitten sieltä Nousiaisista.
Olen siis täällä puolen vuoden sijaisuudessa, ja Ypäjältä virkavapaalla, maaliskuun
loppuun asti. Vanha sanonta
alku aina hankalaa, pitää nytkin paikkansa. Tilanne on aivan sama kuin tullessani neljä
vuotta sitten Ypäjälle. Kaikki
on vierasta ja ketään en tunne. Enkä osaa näin äkkiseltään
sanoa, onko työkokemuksestakaan pelkästään hyötyä. Nyt
nimittäin tulee helposti mieleen, että Ypäjällä tehtiin näin
ja kyllä siellä on tutut tavat.
Ypäjälle tullessani se oli helpotus, kun en tiennyt muusta,
niin en osannut ajatella että
minä olen aina tehnyt näin.
Mutta ehkä se onkin oma
asenne, joka ratkaisee. Voinhan itse valita, suhtaudunko
kaikkeen avoimesti ja positiivisesti vai epäillen ja negatiivisesti. Voin ajatella, että tämä
on seikkailu, ja saan mahdollisuuden kokeilla uusiakin asioita ja tehdä eri tavalla, kuin
mihin olen ennen tottunut. Tai
voin ajatella, että kyllä vanhat
tapani Ypäjällä olivat ainoat
oikeat ja kaikki, mikä on eri
tavalla, on huonosti. Täällä
ollessani olen jo saanut uusia
ideoita, joita haluaisin päästä
kokeilemaan Ypäjälläkin, ja jotain Ypäjällä tekemääni haluaisin tuoda tännekin.
Samanikäinen ystäväni valmistui ammattikoulusta vähän
aikaa sitten. Sen alan töitä
vaan ei ole saatavilla, tai ainakin pitäisi muuttaa. Mutta hän-

pä ei lannistunut, vaan kyseli
kaikkea työtä. Hän sai siivoojan sijaisuuden, ja mahdollisuuden myös kouluttautua oppisopimuksella ja myöhemmin
luvassa saattaa olla vakituinen
paikka. Ja miten tyytyväinen
ystäväni onkaan! Mietin, että
hänen asenteessaan on opittavaa. Voisihan hän istua kotona,
ja ajatella, miten kurjaa elämä
on, kun ei hänen alansa töitä
ole.
Olen joskus miettinyt, mikä
on se salaisuus, että ihminen
voi säilyä katkeroitumatta? Se
on ihanaa, kun ihminen toteaa
tyytyväisenä, että on kiitollinen elämästään, on saanut elää
hyvän elämän. Avain tähän
ei ainakaan ole se, että elämä
tällaisella ihmisellä olisi ollut helppo. Ei, ei todellakaan.
Usein olen saanut kuulla, että
tyytyväisellä ihmisellä on ollut
kovia kokemuksia, ja töitä on
tarvinnut tehdä lujasti. Mikä
sen tyytyväisyyden sitten antaa? Siinä sitä on pohdittavaa!
Voisikohan anteeksiantamisella olla jotain tekemistä sen
kanssa? Jos pystyy antamaan
itselleen anteeksi, kaiken mitä
on tehnyt ja jättänyt tekemättä,
hyväksyy sen, että olen vain
ihminen. Silloin voi antaa anteeksi muillekin. Silloin pystyy
luottamaan Jumalan armoon,
ja välittämään sitä muillekin.
Ehkä myös unohtamisen taitoa
tarvitaan, että anteeksiannettuaan voi unohtaa asian.
Se on hyvä taito meille jokaiselle, osata olla armollinen
itselleen. En osaa kaikkea,

enkä ole täydellinen, mutta
ei tarvitsekaan, enkä saa sitä
muiltakaan vaatia. Mutta voin
aina pyrkiä valitsemaan hyvän
ja positiivisen näkökulman.
Tässä vuoden alkaessa olla
lopuillaan, tulin miettineeksi
mennyttä vuotta, mitä kaikkea
onkaan tapahtunut. Elämässäni on viime vuoden aikana oikeastaan kaikki muuttunut, on
ollut suuria iloja ja suuria suruja. Niin elämässä kai yleensäkin, ilot ja surut vuorottelevat. Löysin vuoden takaisen
hartauspaperini virsikirjan välistä. Ypäjällä vuosi sitten olen
sitä käyttänyt. Paperiin olen
kirjoittanut: ”Päättynyt Joulun
juhla-aika saattelee meitä kirkkovuodessa eteenpäin kohti
kevättä. Huomisesta emme tiedä, ja joudumme monin tavoin
elämään epävarmuuden kokemusten kanssa. Mutta turvattomuuteen ja toivottomuuteen
ei meillä ole aihetta. Johdattajamme on maailman valo, ihmiseksi syntynyt Jumala, Jeesus Kristus.”
Tämä pieni pätkä osui minun itseni tämän hetkiseen
tilanteeseen täysin! En tiedä,
missä paikkani on keväällä, on
vaikea valita, tunteet ja järki
ovat ristiriidassa. Mutta saan
luottaa, että Jeesus johdattaa
ja kantaa minua siellä, missä
sitten olenkin. Ja niin sinuakin.
Taivaan Isän huolenpitoa alkaneeseen uuteen vuoteen!
Hanna Rinne
diakoni
virkavapaalla

Diakoniatyöntekijää voit tavata
muulloinkin sovittuna aikana.
Diakonissa Terhi Hakala-Vappulan
yhteystiedot ovat:
puh. 040 553 6362 s-posti: terhi.hakala-vappula@evl.fi

Ypäjän srk:n musiikkityö tiedottaa

Iloista alkanutta Uutta Vuotta 2015!!!
Uutena alkamassa MUSKARITOIMINTAA keskiviikkoisin 7.1.
alkaen klo 13.30 äiti-lapsiryhmän alkaessa. Lastenohjaaja on
myös mukana kanttorin apuna. Harjoittelemme tulevaa vauvakirkkoa varten, joka on su 8.2.15. Mukaan voivat tulla myös
leikki-ikäiset lapset äidin tai isän seurassa.
Uutena myös PROJEKTIKUORO, joka kokoontuu harvoin.
Tällä olisi kysyntää srk:ssa Nuoret ja työikäiset voisivat ilahduttaa musisoinnillaan kuorossa. Ensimmäinen kerta on
ti 27.1. klo 18.00 alkaen srk-kodilla ja seuraava ti 17.2. klo
18.00.
Samoina tiistai-iltapäivinä klo 15.00 alk. pidetään
LAULUILTAPÄIVÄ KAIKILLE.
Lasten lauluryhmä harjoittelee to 8.1.alkaen klo 17.00.
Aikuisten laulukuorot harjoittelevat yhdessä to 8.1. alkaen
klo 18.00
TERVETULOA musisoimaan rikastaen musiikkityötä srk;ssa
t. Kanttori, puh. 040 146 5274

Ypäjän seurakunnan
yhteystiedot
Kirkkoherranvirasto:
Papalintie 1 B 13
32100 YPÄJÄ
Avoinna ma, ke ja to klo 9–12
Puh. 02 767 3108
Email: ypaja.srk@evl.fi
Vt. kirkkoherra, Juhani Routasalo
040 804 9251
Toimistosihteeri Sisko Sivula
02 767 3108
Talouspäällikkö Katja Mäkelä
040 148 4092
Musiikkityö:
Kanttori Kaija Saukkola
040 146 5274
Seurakuntakoti:
Perttulantie 8
Diakoniatoimisto,
diakonissa, Terhi Hakala-Vappula
040 553 6362
Nuorisotyö, Isto Iipola
040 148 4108
Päiväkerho, lastenohjaaja Laila Moisander
040 804 9252
Siivooja-vahtimestari Heli Parkkila
040 804 9254
Kirkko ja hautausmaa:
Seurakuntamestari Maurits Hietamäki
050 560 3368
Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet ovat muotoa:
etunimi.sukunimi@evl.fi Kotisivut: www.ypajanseurakunta.fi

Nuttu-messua
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No niin, Nuttu-messu on pidetty ja tässä lupaamani pari
kuvaa sieltä. Messu meni mukavasti, ja pääsimme sen aikana tutustumaan hiukan siihen,
millainen on afrikkalainen jumalanpalvelus. Näin ollen kolehtia tanssahdeltiin viemään
koriin svengaavan musiikin
tahdissa, saarnaan päästiin
osallistumaan huutamalla Jeesuksen nimeä, ja pääsivätpä
jotkut myös kesken saarnan
siunaamaan Nutut matkaan
ihan henkilökohtaisesti. Ja erityiskiitos näille siunaajille siitä, että minä ja vaimoni saimme ottaa vastaan siunauksenne
tuota samaista matkaa varten.
Erityisen lämpimästi mieleeni jäi tapa kokoontua messun
jälkeen ja kätellä messuvieraat
niin, että jokainen pääsee tervehtimään jokaista. Tuollainen
yhteisöllisyys ja keskinäinen
kohtaamisen hetki tuntui hyvältä ja lämmitti sydäntäni kovasti. Sen voisi mielestäni ottaa
vaikka vallitsevaksi käytännöksi jokaisessa jumalanpalveluksessa täällä Suomessakin.
Messussa jo julkaisinkin
tuon meille tulleiden nuttujen
kokonaismäärän. No, pitihän
se arvata, että messun jälkeisellä viikolla se hieman vielä
kasvoi ja nyt nuttuja on pakattu
matkaamme yhteensä mahtavat
437 kappaletta! Siis käsittämä-
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Uusi vuosi – uusi mahdollisuus

tön määrä, olen edelleen täysin
yllättynyt.
Tätä lukiessasi nuo Nutut
ovat jo päässeet käymään Alavuden varastolla, jossa niitä
pakataan matkaamme tyhjiöitynä yhteensä hurjat 70 kiloa. Ja jos Luoja suo, olemme
raahanneet tuon lastin laivalla Ruotsiin ja koneemme on
noussut Arlandan kentältä ja
kiidättänyt meidät ja Nutut
Etiopiaan. Toivon ehtiväni saada teille Afrikan kuulumiset
vielä helmikuun Ypäjäläiseen!
Siunattua ja nutunlämpöistä alkuvuotta sinulle!
Isto

Uusi vuosi on alkanut. Vaikka
emme olisi antaneet lupauksia,
uusi vuosi luo mieleemme toivon, uudistumisen ja suunnitelmien tekemisen ajatuksen. Myös
seurakunnan näkövinkkelistä
vuosi 2015 on toivon ja uudistumisen aikaa. Lähtökohtana on
joulun sanoma meillekin syntyneestä Vapahtajasta, johon turvaten saa joka aamu alkaa alusta
kohti uudistumista. Taivaan Isällä on vain päivän vanhoja lapsia.
Lisäksi Raamatun viimeisessä
kirjassa Herra lupaa: ”Uudeksi
minä teen kaiken.” Tässä lienee
kyse pelastuksen ajasta ja taivaasta. Nyt seurakunnankin matka on vielä kesken. Monenlaista
uudistumista tapahtuu Ypäjälläkin. Tammikuun puolivälissä
uusi kirkkovaltuusto kokoontuu
järjestäytymiskokoukseensa. Samalla valitaan uusi kirkkoneuvosto ja vastuuryhmät diakoniaa,
lapsi- ja nuorisotyötä ja lähetystyötä varten. Ja kuun viimeisenä sunnuntaina kokoonnumme
piispamme Matti Revon johdolla
piispanmessuun ja sen jälkeen
lähetyslounaalle. Avoinna ol-

leeseen kirkkoherranvirkaan oli
ilahduttavasti kolme hakijaa.
Pastorit Juha Laitinen Tampereelta, Erik Liljeström Mäntyharjulta ja Vesa Parikka Tammelasta
jättivät määräaikaan mennessä
hakupaperinsa Tampereen tuomiokapituliin. Kirkkovaltuusto
valitsee vaalilautakunnan, joka
toimittaa tuomiokapitulin antamassa aikataulussa kirkkoherranvaalin, jossa Ypäjän seurakuntalaiset pääsevät valitsemaan
oman paimenensa. Eli kirkkoherra valitaan kansanäänestyksellä.
Edellisestä vaalista taitaa olla lähes 45 vuotta aikaa. Nyt on hyvä
aika rukoilla hakijoiden puolesta
ja kysellä Jumalan tahtoa tässä
asiassa. Muutenkin voisimme
uudistua rukoilemaan eri asioiden puolesta. Omien tuttujesi ja
rakkaittesi lisäksi voisit liittää rukouksen kohteeksi myös kaikki
meidät seurakunnan tämänhetkiset työntekijät. Mekin tarvitsemme tukeasi.
Siunattua armon vuotta
2015 toivottaen,
Juhani Routasalo
vt. kirkkoherra

KESKIVIIKKORUOKAILIJAT KIITTÄVÄT
tukijoitaan ja avustajia vuodesta.
Hyvää alkanutta uutta vuotta 2015!
Keskiviikkoruokailu alkaa ke 14.1. klo 11.30 srk-kodilla.
Tervetuloa!

Kampelan Kootut

Sumpun tapahtumakalenteri keväälle 2015
Nuortenillat perjantaisin

Hartaita Hetkisiä Sopuli
Olipa kerran Sopuli. Se eli
metsän kulmauksessa suuressa
sopulilaumassa 4852 muun sopulin kanssa, kuten sopuleilla
on tapana. Tämä Sopulimme oli
kuitenkin siitä erikoinen, että se
tykkäsi kuljeskella metsässä yksikseen. Toisinaan se viipyikin
reissuillaan useamman päivän,
kunnes löysi taas kotiinsa metsänkulmaan muun sopulilauman
luo.
Kävi kerran niin, että Sopuli
kuljeskeli metsässä taas kerran,
kun se löysi pienen lammen. Se
katseli tyyntä lammen pintaa ja
omaa peilikuvaansa, joka oli
niin kirkas, että sen teki mieli koskettaa. Se kyllä tiesi, että
sopuleiden ei ollut kerta kaikkiaan sopivaa koskettaa lammen
pintaa, sillä sopulit eivät tykänneet vedestä. Kuva oli kuitenkin
niin kaunis ja terävä, että sopuli
ei malttanut sitä vastustaa. Se
kurotti varovasti tassuaan kohti
veden pintaa, ja heti kun tassun
kärki kosketti vettä, kuva hävisi. Vesi tuntui tassussa ikävältä,
ja Sopuli nosti sen nopeasti vedestä. Hetken kuluttua tassussa
tuntui kuitenkin lämmintä kihelmöintiä, ja Sopulin täytti halu koskettaa vettä uudestaan. Se
kurkotti veteen, kastellen tällä
kertaa molemmat etutassunsa.
Nyt vesi ei tuntunut enää yhtään
niin ikävältä, vaan Sopuli huomasi sen lämmittävän ja tämän
valtasi lämmin ja onnellinen
tunne. Pikkuhiljaa se hivuttautui syvemmälle ja syvemmälle
veteen ja lämpimän veden aiheuttama virkistävä kihelmöinti
täytti sen turkin joka puolelta. Se
kuljeskeli vedessä aikansa, kunnes se yhtäkkiä huomasi jotakin
järisyttävää: Minähän uin!
Takaisin laumansa luo kii-

ruhtaessaan sopuli tunsi itsensä
onnellisemmaksi kuin koskaan
ennen. Se oli täynnä intoa ja
tohinaa rientäessään kertomaan
muille sopuleille löydöstään. Se
hihkui ystävilleen, että metsässä
on lampi. Muut sopulit katsoivat
sitä oudoksuen ja kuiskailivat
toisilleen. Lopulta yksi niistä
sanoi varmana: ”Miksi se meitä
kiinnostaisi? Mitä hyötyä lammesta muka voisi olla?” ”No
siellä voisi vaikka uida.” ”Vai
uida? Oletko kolauttanut pääsi,
eiväthän sopulit ui! Ei sopulien
ole sopivaa olla veden kanssa
missään tekemisissä, senhän
nyt tietää jokainen. Ei sopulit
ole koksaan uineet, eivätkä tule
koskaan uimaan! Ei sopulit edes
osaa uida!” Silloin kaikki sopulit
alkoivat nauraa ja pilkata tuota
tyhmyriä, joka ei tiennyt sopulien elämästä edes itsestäänselvyyksiä.
Sopulimme kierteli metsässä
vastakin, mutta kerta toisensa
jälkeen tuo lammikko veti häntä puoleensa. Lopulta sopuli
huomasi käyvänsä uimassa ihan
joka päivä. Ystäviensä pilkkaa
pelätessään se kuitenkin piti tarkasti huolen siitä, että kukaan
ei seurannut sitä tai ollut näkemässä, kun se lammikolla kävi. Uintireissun jälkeen Sopuli
köllötteli pitkään rantakivellä ja
käänteli itseään auringossa, niin
että jokainen karvatyvi varmasti
kuivui ennen kuin se meni takaisin muiden sopulien pariin. Ja
kerta toisensa jälkeen uiminen
sai aikaan tuon mahtavan lämpimän tunteen Sopulin sydämessä,
niin että metsälammikosta tuli
sen oma salainen piilopaikka.
Hiljalleen Sopulista tuli taitava uimari. Kaikki tuntui sujuvan hyvin, kunnes eräänä päivä-

nä johtajasopuli keräsi lauman
luokseen ja sanoi: ”Ruokamme
on lopussa. Meidän on aika lähteä tältä seudulta vaellukselle,
kuten jo esi-isämme aikoinaan
lähtivät. Kukin syököön hyvin
ja valmistautukoon hylkäämään
pesänsä, sillä lähdemme huomenna heti kun auringon ensisäkeet lankeavat metsän reunaan.”
Koko illan metsän reunassa
oli kova tohina. Kaikki tiesivät
että nyt oli tullut se hetki, kun
kaikki vanha ja tuttu jätettäisiin
taakse ja suunnattaisiin kohti
outoa ja tuntematonta. Sopulillemme se kuitenkin tuntui miltei
maailmanlopulta. Ei se osannut
ajatella, että tulisi vastaan päivä,
kun se joutuisi luopumaan salaisesta lammikostaan. Eikä se
tietäisi olisiko uuden pesimäpaikan lähellä mitään vesistöä. Varsinakaan lämminvetistä. Ja jos
olisikin, olisiko se niin suojaisa,
että Sopuli koskaan voisi mennä
sinne salaa uimaan.
Aamulla ensimmäisten auringonsäteiden kajastaessa koko
lauma kuitenkin lähti liikkeelle.
Johtajasopuli määrätietoisesti
edellään koko monituhatpäinen
lauma kiiruhti kohti tuntematonta, jättäen metsänkulmauksensa.
Lauma vaelsi kovaa vauhtia kilometrin toisensa jälkeen, pitämättä taukoja. Kun oli jo iltapäivä, tuli vastaan joki. Silloin johtajasopuli huusi: ”Lauma seis!
Asettukaa töyräälle lepäämään.
Jatkamme matkaa tuota siltaa
pitkin, lyhyen levon jälkeen.”
Sopulit kasaantuivat pieniin
porukoihin rantapenkereelle
ja alkoivat jutustella leppoisan
oloisesti Keskusteluihin tuli
kuitenkin tämän tästä esille tuo
joki, joka tuntui virtaavan pelottavalla voimalla, ja yläjuoksul-

la oleva silta, joka näytti kovin
huteralta ja ränsistyneeltä. Osa
sen laudoista oli katkeillut ja sitä
kannattelevat vaijerit näyttivät
kovasti ruostuneilta. Johtajasopulin kuullessa nuo huolet muiden sopulien supatuksesta se hiljensi lauman ja nousi puhumaan:
”Kuulkaahan. Laumamme on
käyttänyt tätä samaa reittiä ja
tuota siltaa sukupolvesta toiseen
vaeltaessaan vuoroin joen toiselle puolelle, vuoroin toiselle. Sukupolvesta toiseen se on myös
kestänyt ja niin se tulee kestämään nytkin.”
Sitten johtaja komensi laumansa liikkeelle. Sillalle ehdittyään johtaja meni lautojen narinoista huolimatta sillalle ja kulki
sitä pitkin kohti vastarantaa. Hiljalleen esimerkkiä seuraten lauman muutkin sopulit uskaltautuivat sillalle. Kun miltei koko
lauma oli jo päässyt sillalle, toinen sillan tukivaijereista kuitenkin katkesi ulvahtaen, ja sillalla
olleet sopulit tippuivat veteen.
Myös tarinamme Sopuli joutui veden varaan. Vaikka virtaus oli voimakas, se sai nopeasti
päänsä pinnalle ja näki kuinka
kaikki veden varassa olevat sopulit huiskivat paniikissa joka
suuntaan yrittäen vuoroin päästä
pintaan painaen tovereitaan veden alle, ja vuoroin pyristellessään irti lähellä olevien sopulien
otteista. Nähdessään tuon kauheuden, Sopuli samalla tajusi,
että sen täytyisi tehdä jotakin,
tai koko lauma olisi tuomittu
tuhoon. Muutamat sopulit, jotka vielä olivat rannalla, juoksivat virran rantaa yhtä paniikissa
kuin veden varaan joutuneet.
Sopuli lähti uimaan lauman
edelle puikkelehtien taitavasti huiskivien lajitoveriensa lo-

tarkoitettu kaikille yli 13-vuotiaille.
Sumpussa klo 18–22.
Tammikuu:
23.1.
30.1.
Helmikuu:
13.2.
27.2.
Maaliskuu:
13.3.
27.3.
Huhtikuu:
10.4.
24.4.

Riparin aikatauluja:
Riparipäivät klo 10.00-14.30
su 11.1. su 1.3.
su 15.3. su 12.4.
Rippikoululeiri
11.-18.6. Kuhmoisissa
Konfirmaatio 28.6.
Muista myös:
Piispan Messu 25.1. klo 10
mitse. Pian se ohittikin etummaiset sopulilautat ja jatkoi
nopeaa vauhtia alavirtaan, niin
että sopulien huuto hiljalleen
jäi vaimeana taakse. Hetken aikaa edellä uituaan se huomasi
nuoren puun joka kasvoi aivan
rannan tuntumassa. Se ui nopeasti rantaan ja huusi rannasta
käsin lauttoja seuraavia sopuleita juoksemaan apuun. Yhdessä
he kiipesivät puuhun, jolloin se
taipui miltei veden pintaan asti.
Silloin ensimmäiset sopulilautat
tulivat joenmutkasta esiin.
Sopulit seisoivat kallellaan
olevalla puunrungolla ja lautan
ehtiessä heidän kohdalleen he
kukin tarttuivat yhteen sopuliin
tempaisten sen vedestä puun
rungolle. Ja pikkuhiljaa, sopuli
kerrallaan koko lauma saatiin
joesta ylös viimeistä märkänä
räpiköivää tassuparia myöden.
Eikö kukaan enää koskaan kehdannut väittää, etteivätkö sopulit
osaisi uida.
Me kaikki olemme ainutkertaisia yksilöitä. Toimimme eri
tavoin ja pidämme eri asioista.
Jumala on luonut sinut ja minut
lahjaksi tälle maailmalle. Help-

po on kuitenkin tuomita se, joka
on erilainen, outo tai ajattelee
toisella tapaa kuin minä. Vaan
muistanko sen, että hän on yhtä
vakuuttunut vakaumuksestaan
kuin minäkin, ja hänellä on siihen myös yhtäläinen oikeus. Ja
minun vankkumaton katsantotapani saattaa tuntua hänestä
aivan yhtä hölmöltä, kun hänen
vakaumuksensa minun näkökulmastani. Ole rohkeasti sitä mitä
olet, Jumala on sinut sellaiseksi
luonut! Olet lahja!
Isto Iipola

4

Tammikuu / 2015

Nurkkakuntalainen

Pönttöuunin lämmöstä
vaalivoittoon

Lumi loihti hienon joulumaiseman ja taas vietettiin mieleen
jäänyt joulu. Meidänkin kolmivuotias sai kovasti toivomansa vihreän puimurin. Paketin
avaaminen vei kaiken huomion ja paikalla ollut joulupukki
saattoi vaihtaa muutaman sanan meidän vanhempien kanssa, ennen kuin kiirehti seuraavaan paikkaan. Lahjoista päätellen paikalla oli vain kilttejä.
Joulun aika vaihtuu pikkuhiljaa arkeen uuden vuoden
kiireineen. Kunnassa varaudutaan osin vanhoihin haasteisiin.
Seudulla on tarvetta seutustrategian luomiseen uudelta pohjalta. Kohta kymmenen vuotta
seutustrategiana on ollut vain
suurkunnan tekeminen, ainakin Forssassa. Nyt pitäisi palata
vuosia taaksepäin rakentamaan
yhteistyötä itsenäisten kuntien
näkökulmasta. Yhteinen tahtotila näyttää olevan seudun kunnillakin, ilmeisesti myös Forssan virallinen kanta on löytää
yhteinen tahto elinvoimaisuuden lisäämiseen. Yksittäisinä
kuntina me olemme enemmän
kuin yhtenä kuntana. Tammelan uusi kunnanjohtaja sanoi
ensimmäisessä haastattelussaan
sen riittävän, että jokainen tekee parhaansa.
Nyt on aika koota innovatiivinen seutuverkosto, jossa
tuemme toisiamme syyttelyn
sijaan. Pitkämielisyyttä kaivattaisiin varmaan myös omassa kunnassamme, jotta kaikki
energia ei menisi toisten virheiden etsimiseen. Moni hyvä asia
jää huomiotta ja monesti toisarvoiset asiat nostetaan pintaan.
Sote-uudistus nousee varmaan
keskeiseksi kysymykseksi. Perustuslakivaliokunta on paljon
vartijana. Kokoomuksen kansanedustaja kertoi, että sotesta on tulossa uusi Talvivaara.
Näin saattaa todella käydä, ellei
lain perusasioihin voida tehdä
merkittäviä muutoksia. En us-

ko, että näin valtava kuntakentän suurreformi voidaan tehdä
tällaisella kiireellä ja puutteellisella valmistelulla. Hallituksen
kaikkien uudistusten takana
näyttää todellakin olevan vain
suurkuntien ja suurorganisaatioiden teko. Keskittäminen
on mennyt äärimmäisyyksiin.
Ehkä nyt viimeinkin maan
hallituksen vähissä riveissäkin
huomataan laajemminkin, että
suuri ei aina ole kaunista.
Kevään vaaleissa sitten taas
päätetään suuntaviivoja Suomen tulevaisuudelle. Toivottavasti vaalien jälkeen tulee vaihtoehto kokoomuslaiselle keskittämiselle, joka on ulottunut
valtakunnan tasolta aina tänne
kuntatasolle saakka. Kieltämättä joukossa on keskustalaisiakin, jotka näkevät ruohon vihreämpänä aidan toisella puolella. Toivon, että tulevat vaalit
eivät kuumenna tunteita liikaa,
jotta voimme käydä rakentavaa
ja asiallista keskustelua asioiden eri näkökulmista. Kellään
ei ole aihetta paniikkiin tässä
vaiheessa. Vaalien voittajista
ei ole vielä tietoa. Yhteistyöllä
ja terveellä itsetunnolla kunnat
kyllä pärjäävät vaalien jälkeenkin, jos vain valtiovalta luottaa
paikalliseen ja maakunnalliseen osaamiseen.
Seudullamme olemme tehneet oleelliset siirrot ja menemme Hykyllä kohti tulevaisuutta.
Uudistukset vievät aikansa,
jota hykyläisille tulee antaa.
Omalle koneistollemme tulee
myös antaa aikaa ja muistaa
kiittää kiireisestä vuodesta,
joka sisälsi paljon muutoksia.
Olen vakuuttunut, että Ypäjä
jatkaa elämäänsä ja tutulla yhteisellä sävelellä kohtaamme
tulevaisuudenkin haasteet. Pienet riitasoinnut saattavat olla
vain harjoituksen puutetta.
Hyvää uutta vuotta Ypäjäläisen lukijoille!
Markku Leppälahti

Muutoksia Sarka-museon
aukioloaikoihin
Loimaalla sijaitsevan Suomen
maatalousmuseo Saran ja sen
ravintolan aukioloajat muuttuvat vuoden vaihtuessa. Kesäkausi, jolloin museo ja ravintola
ovat joka päivä auki, pitenee.
Talvikauden avoinna olo sen
sijaan supistuu. Vuonna 2015

museo ja ravintola ovat avoinna
kesäkaudella huhti-syyskuussa
joka päivä klo 10–17. Talvikaudella loka-maaliskuussa
aukioloajat ovat tiistaista perjantaihin sekä sunnuntaina klo
10–17. Maanantaisin ja lauantaisin museo on siis suljettu.

Kotiapupalvelua

Edullisesti sisällä ja ulkona. Veitsien ym. teroitusta.
Reijo Pitkonen 050 345 9463
Y-2563773-7

Keskiviikkoisin klo 13.30-15.30, Tervetuloa

Ypäjän seurakuntakodin kerhotiloihin, sisältää muskarihetken.

Maakuntajohtaja Timo Reinan puhe Ypäjän kunnan ja seurakunnan itsen

Kunnioitetut veteraanisukup
edustajat, arvoisat juhlavier
Tänä vuonna itsenäisyyspäivän viettäminen on, jos mahdollista, entistäkin ajankohtaisempaa ja konkreettisempaa.
Syitä on kaksi. Ensinnäkin, vajaa viikko sitten tuli kuluneeksi 75 vuotta talvisodan alkamisesta. Sodan, joka alkoi ilman
sodanjulistusta ja johon Suomi
joutui Stalinin ja Hitlerin häikäilemättömän etupiirijaon
myötä. Vain pari vuosikymmentä aiemmin sisällissota
oli repinyt maatamme kahtia,
Hämettä erityisen rajusti. Silti kansakunta kokosi voimat
yhtenäiseen taisteluun olemassaolostaan kotirintamalta
etulinjaan noiden 105 kunnian päivän aikana. Talvisodan
torjuntavoitto loi perustan jatkosodasta selviytymiselle ja
myöhemmän hyvinvointimme
luomiselle.
Toinen itsenäisyyspäivän
arvoa lisäävä asia on turvallisuuspoliittisen ympäristön
epävakauden lisääntyminen
ja erityisesti Ukrainan sota.
Myös pahin vaihtoehto jopa
Euroopassa on sittenkin yhä
mahdollinen. Näyttää siltä, että
voimapolitiikka viime kädessä
aseita käyttäen on tehnyt paluun.
On terveellistä, että itsenäisyyspäivän vietto ohjaa ajatuksemme perimmäisten olemassa olon kysymysten äärelle.
Onneksi kärkiasiana ei enää
ole asemamme kansakuntana.
Itsenäisyydestä ja olemassa
olosta puhutaan sitäkin enemmän kunnan, seurakunnan tai
maakunnan kohdalla. Mikä on
itsenäisyyden ydin? Onko sillä
arvoa tai onko sillä peräti itseisarvoa?
Yhden ajan hammasta vastaan mielestäni kestävän vastauksen isänmaan ja itsenäisyyden olemuksesta antoi antiikin
Kreikan aikainen kirjailija
Aristofanes. Hänen määritelmänsä mukaan: ”Isänmaa on
siellä, missä on hyvä olla.”

Itsenäisyyspäivän juhlaan osallistui vireä 90-vuotias Sylvi Leino
(o.s. Rämö), joka jatkosodan aikana komennettiin konekirjoitus- ja pikakirjoitustaitoisena lottana toimistotehtäviin kenraali
Laguksen Panssaridivisioonan esikuntaan ja sen mukana vielä
Lapin sotaan syksyllä 1944. Ypäjän Sotaveteraanien järjestötoiminnassa ja yhdistyksen Naisjaoston puheenjohtajana Sylvi Leino on toiminut sodan jälkeen ansiokkaasti näihin päiviin saakka.

Tätä voisi jatkaa, että myös
itsenäisyyden arvo on siinä,
miten se palvelee kestävää hyvinvointia.
Itsenäisyyden rinnalla ja
samalla sen edellytyksenä
keskinäisriippuvuus kasvaa.
Tämä koskee meitä niin kansakuntana kuin maakuntiamme,
seutujamme ja kuntiammekin.
Täällä Kanta-Hämeessä ja
Forssan seudulla ollaan monellakin mittarilla tarkasteltuna
lähellä kaikkea. Mutta samalla on kysyttävä, onko ihmisillä hyvä olla? Taloudellisilla
mittareilla tarkasteltuna niin
Suomi, Kanta-Häme, Forssan
seutu kuin Ypäjäkin pärjäävät
haasteistaan huolimatta vielä
kohtuullisesti. Hädän ja huolen
aiheet ovat mittaluokaltaan sittenkin helpompia kuin monis-

Ypäjän Osuuspankki luovutti
3.12.2014 Kartanon koululle
säilytettäväksi täytetyn
ilveksen, joka on tähän asti
vartioinut osuuspankin
toimitusjohtajan työhuonetta.
Yrjö Rantanen kaatoi kyseisen
ilveksen, parivuotiaan
uroksen, 1990-luvun alussa
Humppilan Matkuntien seudulla, ja osuuspankki kustansi
eläimen täyttämisen.
Kartanon koululla komea ilves
sijoitetaan vitriiniin koulun
käytävälle kaikkien nähtäville.
Ilveksen luovuttivat pankin
johtokunnan jäsen
Jouko Käkönen sekä Risto
Rantanen, ilveksen kaataneen
Yrjö Rantasen poika.
Vastaanottajina olivat
rehtori Heikki Vainio ja
opettaja Anu Pärnänen.

sa muissa osissa maailmaa tai
maatamme.
Viime kädessä hyvää oloa
ei tietenkään ratkaista vain taloudella. Isänmaata, maakuntaa ja kotikuntaa on tarvetta
rakentaa myös yhteisöllisessä
mielessä vahvemmaksi. Hyvä
elinympäristö, asuminen, turvallisuus, mahdollisuus oppia,
harrastaa ja kokea uutta, monipuolinen kulttuuritarjonta jne.
muovaavat perustaa sellaiselle
isänmaalle, maakunnalle ja kotikunnalle, jossa meillä on kokonaisvaltaisesti hyvä olla.
On siis tavoiteltava sanan
syvimmässä merkityksessä arvokasta elämää, kuten Pekka
Himanen asian kiteytti tarpeettomastikin parjatussa tulevaisuusraportissaan.
Hyvän ja arvokkaan elämän

edellytysten näkökulma on
mielestäni olennainen myös tekeillä olevissa sinällään välttämättömissä uudistuksissa. Päähuomio kannattaisi kiinnittää
siihen, millä tavalla pystymme
turvaamaan ihmisten kestävän hyvinvoinnin niin omalla
alueellamme kuin muuallakin
maassa.
Täällä Ypäjällä on paljon
omintakeistakin itsenäisyyttä
ja tervettä ylpeyttä paikkakunnan hengestä ja kulttuurista
musiikkiteattereine kaikkineen. Se varmasti johtuu myös
kuntanne sijainnista maakuntien ja heimojen raja-alueella.
Sama koskee täällä vaikuttaneita henkilöitä. Monelle tuttua historiaa on varmasti se,
kuinka marsalkka Mannerheim
Ypäjällä vuonna 1949 käydessään antoi ymmärtää, että hänen sittemmin tänne haudattu
viimeinen hevosensa Käthy,
joka sota-aikana seurasi marskia Mikkeliin päämajan talliin,
osallistuisi marsalkan hautajaisiin. Täällä ratsukoulun johtajana toiminut Lars Rönnqvist
toteutti marsalkan toiveen,
vaikka myös epäilijöitä riitti.
Perinteitä haluttiin vaalia ja lupaukset, hiljaisetkin, pitää.

Hyvät kuulijat,
naiset ja herrat

Kansalliskirjailijamme J.L. Runeberg avaa Vänrikki Stoolin
tarinoiden runossaan ”Vänrikin
markkinamuisto” oivallisesti
näköalaa myös hämäläisyyteen. Itsenäisyyspäivänä erityisesti ajatuksia herättää runon
kohta ”meihin katsoi isänmaa,
ja isänmaahan taasen me”.
Saman voisi sanoa hiukan
toisinkin. Suomi on alueidensa
ja maakuntiensa summa. Viime vuonna tämä näkyi hienosti
myös tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolla,
jossa monet maakuntien naiset
ja miehet edustivat ylpeinä kotiseutujaan.
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Ypäjän Keskustan Eteläiselle
paikallisyhdistykselle uusi puheenjohtaja

näisyyspäivän juhlassa 6.12.2014

polven
raat

Yhteinen tehtävämme on
kehittää omaa aluettamme ainutlaatuisena osana Suomea.
Tällä sijainnilla, näillä historiaan, elinkeinoihin, luonnonvaroihin ja henkiseen pääomaan
liittyvillä vahvuuksilla meiltä myös odotetaan paljon –
enemmän kuin monelta muulta. Isänmaa katsoo Hämeeseen
ja Forssan seutuun ja me katsomme isänmaahan. Paikkaa
kansallisessa ja kansainvälisessä työnjaossa ja lisäarvon
tuottamisessa on haettava entistäkin vahvemmin.
Kuluneella viikolla vietimme tällä seudulla Axel Wilhelm Wahrenin hengessä 200
minuuttia hänen syntymänsä
200-vuotispäivää kunnioittaen.
Tilaisuudessa tulivat jälleen
hyvin esille ne monet, ennen
kaikkea järkivihreyteen ja
biotalouteen liittyvät mahdollisuudet, joita täällä on. Wahrenissa myös yhdistyivät rohkeus, yrittäjyys ja huolenpito.
Molempia tarvitsemme nytkin.
Hevoset ovat tunnetusti
Ypäjän ainutlaatuinen tunnusmerkki. Ne olivat sitä myös
sotien aikana. Toimihan täällä vuodesta 1933 vuoteen
1955 Ratsujääkäriprikaatin
ratsukoulu, jonka perustalle
myös nykyinen Hevosopisto
on pitkälti noussut. Täällä on
kuulemma tapana sanoa, että ykköstalli ovet ovat avautuneet kello kuusi vuodesta
1933 alkaen. Hevosalan tulevaisuus on valoisa, onhan se
yksi harvoja kasvualojamme.
Ypäjän onni on, että vastaavaa
hevostoiminnan ja -osaamisen
klusteria ei muualta löydy. Sen
varaan on hyvä rakentaa. Ypäjälle taisi käydä tuonaikaisissa
puolustusvoimien rakenneuudistuksissa lopulta kuitenkin
aika hyvin.
Uudistukset tälläkin saralla jatkuvat. Vuodenvaihteessa
varuskuntatoiminnot loppuvat
Hämeenlinnasta, jossa parhail-

Ypäjän Keskustan Eteläisen
paikallisyhdistyksen syyskokous valitsi johtokuntaan uudeksi puheenjohtajaksi Keijo

laan vietetään valtakunnallista itsenäisyyspäivän paraatia.
Kokonaisuutena katsoen Kanta-Häme kuuluu näissä muutoksissa voittajien joukkoon.
Olemme jatkossakin vahvimpia varuskuntamaakuntia. Tämä on tärkeä osa rooliamme
myös kansallisessa työnjaossa.
Nimittäin Panssariprikaatin
tehtävät ja resurssit Parolannummella kasvavat. Myös Riihimäen varuskuntakeskittymä
vahvistuu, vaikka hallinnollinen asema muuttuukin. Tärkeä
tehtävämme tämän maakunnan
vastuullisina toimijoina on eri
tavoin huolehtia siitä, että puolustusvoimien toimintaedellytykset kyetään varmistamaan.

Arvoisat juhlavieraat,
kunnioitetut veteraanit

”Elämällä on kaksi rajaa, toivo
ja kuolema. Ensimmäinen säilyttää elämän ja toinen päättää
sen.” Tämä filosofi Sokrateen
vertauskuva on mielestäni osuva niin kansakunnan, kunnan
kuin yksittäisen ihmisenkin
kohdalla. Elämän edellytys on
toivon ylläpitäminen. Joko kehitymme tai taannumme, paikallaan pysymisen vaihtoehtoa
ei muutoksen keskellä ole.
Mutta sodan oloissa elämän
rajat, toivo ja kuolema, ovat
sananmukaisesti totta. Te täällä olevat veteraanisukupolven
edustajat tiedätte sen omakohtaisesti. Vuosien 1939–1945
ankarat taistelut vaativat mittaamattoman suuren uhrin kaatuneina ja haavoittuneina niin
Hämeessä, Ypäjällä kuin koko
maassa. Vammat olivat sekä
fyysisiä että henkisiä, murtuneita ruumiita ja murtuneita
mieliä. Tästä jälkimmäisestähän historioitsija Ville Kivimäki on julkaissut puhuttelevan
kirjankin, joka vuosi sitten
voitti Tieto-Finlandia -palkinnon. Suomen selviytyminen
sodista itsenäisyys säilyttäen
ja maan jälleenrakentaminen

NuVa vuonna 2014

Juhlapuheen piti maakuntajohtaja Timo Reina.

aseiden vaiettu olivat kaikkea
muuta kuin itsestäänselvyys.
Sitä siivittivät kansallinen eheys ja yksituumaisuus. Veljeä
tai sisarta ei jätetty, heikoimmasta huolehdittiin. Siinä arvopohjaa, josta ei pidä tinkiä
myöskään nyt.
Mielestäni tänään erityisen
paljon vahvuudestamme kertoo
se, miten kohtelemme hyvinvointimme vaikeissa oloissa
luoneita sukupolvia. Ajatusten
ja sanojen lisäksi kunniavelka
veteraaneja, naisia ja miehiä,
kohtaan edellyttää myös tekoja. Me Hämeessä voimme olla
tässä esimerkillisiä.
Kunniavelkaa on myös
maanpuolustustahdon ja maanpuolustusmyönteisen asenneilmapiirin ylläpitäminen. Tämä
tuli elävästi mieleeni, kun noin
voisi sitten saattelimme haudan lepoon syntymäkunnassani Petäjävedellä 92-vuotiaan
Tali-Ihantalan ja monen muun
taistelutantereen veteraanin,
isäni enon.
Muistan lapsuudestani, reilun 30-vuoden takaa, kyselleeni tältä viisi vuotta rintamalla
parhaasta nuoruudestaan viettäneeltä raavaalta mieheltä,
millaiselta se ampuminen oikein tuntui. Hänen vastauksensa oli lyhyt: sodassahan tavallisesti ammutaan. Keskustelunaihe ei ehkä ollut erityisen
mieluinen, toki kysyjäkin
saattoi olla vielä liian nuori.

Wäärin käsityksiä

Sata päivää ilman viinaa
Suomalaiset kuluttavat viimeisten tietojen mukaan 11,6
litraa/1hlö sataprosenttista viinaa vuodessa. Tämä tietysti tarkoittaa, että kuukaudessa tätä
tärpättiä lotkotetaan n. yksi litra. Tilastoon ei ole laskettu Virosta roudattavaa mahtimäärää.
Somesta ja TV:stä on nyt
saatu lukea, että suomalaisille
on annettu haaste 100 päivän
alkoholittomuudesta. Mukana
on myös ”ehkä otin, ehkä en”
-Matti ja muita julkkuja. Tänä
raittiusaikana ei saada edes toteuttaa vanhaa kansan viisautta ”jos ei sauna,viina tai terva
auta, on tauti kuolemaksi”. Viinaahan käytetään terveydeksi.
Viina auttoi ja auttaa yhä ih-

misiä sairaudessa tai sitten ei.
Hevosille viina ainakin toimii.
Tarina kertoo, että sota-aikana
erään hevosmiehen hevonen
nimeltään Heikki oli saanut
pahan kuumeen. Mittari hipoi
yli neljääkymmentä astetta.
Hevosmies päätti tehdä vahvan
dropin. Hän kippasi sinkkiämpäriin 20 Hotapulveria, 2 rasiaa kuumetabletteja, pullollisen yskänlääkettä, 20 tablettia
Pervitiiniä ja puolikaan pulloa
pirtua. Ylen väkevää seerumia
tulikin. Vielä kun kurmautti
lirauksen eetteriä niin piti taudin pollelta lähteä. Hevosmies
kiikutti ämpärin Heikin eteen
ja odotti. Hän antoi Heikin juoda yhdellä hörpyllä ämpärilli-

Leppäsen. Muut johtokunnanjäsenet ovat vuonna 2015 Jari
Rämö, Hanna Uusi-Kölli sekä
Eva Suvanto.

sen vettä, niin johan tauti lähti.
Heikki värisytti turpaansa, heilutti päätään, vapisi koko keholtaan ja alkoi kaapia lumista
maata hörähdellen.
Pirtusta puheen ollen, minä sain sitä ensimmäisen ja
viimeisen kerran. Juttu menee
näin. Oli jouluaatto Levällä
vuonna 1965. Taatan kännisaarna oli kuunneltu ja räätikkäloorat syöty. Sain yhden
lahjankin. Mamman kutomat
rohtimiset villasukat. Aika
kävi pitkäksi. Päätin lähteä
raikkaaseen ulkoilmaan. Kävelin kirpakassa pakkasessa
Poukkasillan yli kohti Siittolaa. Hevostallien luona vastaan
tuli minua vanhempi Pertti.

Nyt muistotilaisuudessa kuulin monen kertovan, kuinka
avoimesti ja runsaasti tarinaa
sodanaikaisista kokemuksista
pulppusi myöhempinä vuosina
aivan kuolemaan saakka.
Tämä ilmiö on yleisempikin. Asenteet ovat jo aikaa sitten onneksi muuttuneet. Veteraanien henkisestä perinnöstä
halutaan kuulla, siitä halutaan
oppia ja sitä halutaan moninaisin muodoin vaalia. Mutta
samalla edessä on toisenlainen
haaste. Vain noin 10–15 prosenttia armeijaan menevästä
saapumiserästä tuntee enää
henkilökohtaisesti veteraanisukupolven edustajia. On siis
etsittävä myös alueellisesti
ja paikallisesti uusia toimintamuotoja terveen maanpuolustushengen ylläpitämiseksi.
Tässä luonnollisesti maanpuolustusjärjestöjen työ on keskeistä.

Arvoisat juhlavieraat

Vaikka itsenäisyyden muodot
muuttuvat, sen arvo säilyy.
Meidän nuorempien sukupolvien velvollisuus on huolehtia
siitä, että Suomi on jatkossakin
hyvä maa, jossa on mitä puolustaa ja jota tahdotaan puolustaa. Meihin katsoo isänmaa, ja
isänmaahan taasen me.
Näillä ajatuksilla haluan
toivottaa teille jokaiselle hyvää itsenäisyyspäivää ja joulun
odotusta!

Hänellä oli povessaan isältään
sosialisoitua raakaa pirtua. Se
oli tarkoitettu hevosille.
– Ota rohkeasti, sanoi Pertti. Otin ja liekit löivät suusta,
kituset olivat tulessa. Luulin
noutajan tulevan. Pertti nauroi.
Vieressä oli suuri hevosenpaskavuori. Ryntäsin sen luokse
ja kaappasin suuhuni hevosmakkia. Helpotti, vaikka maistui pahalle. Siitä taisi mennä
kymmenen vuotta, ennen kuin
seuraavan kerran maistoin alkoholijuomia.
Vuoden alusta alkaen ypäjäläisillä Karrinpuomissa istuville alkaa ainakin sadan päivän aika muullekin kulttuurille
kuin juomakulttuurille. Esimerkiksi Kulttuuri Puomille.
”En suosittele Antabusta
kenellekään. Sen kanssa tulee
ryypätessä ihan kamala olo.”
(Matti Nykänen )
Keijo Wääri

Vuosi 2014 on tullut päätökseensä ja niin myös ensimmäisen nuorisovaltuuston toimikausi. Tiemme alkoi 2013
toukokuussa, kun nuoriso sai
Ypäjälle etuoikeuden tulla
kuulluksi tällä tavalla. Olen
tyytyväinen siihen, että tällä
hetkellä Lounais-Hämeessä
nuorisovaltuustoja on jo lähes
joka kunnassa, toisin kuin silloin kun toimintamme alkoi.
Ypäjän nuorisovaltuusto oli
vuonna 2014 aktiivisesti järjestämässä toimintaa nuorille
kuten discoja ja reissuja mm.
Ideaparkiin. Uutena menestyksekkäänä aktiviteettina Ypäjälle toimme nykyään nuorten
suosiossa olevan lanittamisen. Aktiivinen kirjoittaminen
Ypäjäläiseen on toivottavasti
tuonut tuoretta näkökulmaa
paikallislehteemme. Nuorisovaltuusto teki myös kaksi aloitetta, jotka tosin valitettavasti
eivät johtaneet pidemmälle.
Unkarin vaihtomme on rahoituksen osalta sakannut, mutta
olemme sinnikkäästi hakemassa rahoitusta vaihdolle vielä
keväällä, jotta vaihto voitaisiin

vihdoin toteuttaa ennen kesää.
Uuden nuorisovaltuuston
valinta saatiin toteutettua loppuvuodesta 2014, ja toivonkin
että olemme antaneet heille
hyvän pohjan jatkaa toimintaa entistäkin parempana. Nykyinen NuVa osoittaa tukensa
seuraavalle nuorisovaltuustolle
järjestämällä koulutustapahtuman yhteistyössä nuorisotoimen kanssa helmikuussa.
Haluan vielä kehottaa nuoria viemään nuorisovaltuustolle jatkossa enemmän tietoa
siitä, mitä haluatte toiminnalta.
Toivon, että nuorisovaltuuston
toiminta on ollut miellyttävää
ennen kaikkea nuorille, ja että
olemme saaneet uudenlaista
henkeä kuntaan toiminnallamme. NuVan jäsenet ovat
tehneet parhaansa viedäkseen
nuorisotoimintaa eteenpäin
Ypäjällä ja haluankin kiittää
kaikkia toiminnassa mukana
olleita. Kokemuksena nuorisovaltuusto on ollut mielenkiintoinen ja haluan toivottaa
menestystä seuraavalle nuorisovaltuustolle!
Antti Alanko

LIKIDEMOKRATIAA!
Kirjoituksia hämäläisestä kyläelämästä ja pohdintoja siitä, miten tekemisen demokratia voisi
täyttää edustuksellisen demokratian vajetta
Likidemokratiaa! -kirja on
”Yhdessä tulevaan – asukkaat,
kylät, yhdistykset ja kunnat Hämeessä” -hankkeen loppujulkaisu. Hanke toi hämäläisiä yhteen,
lähemmäs kuntaansa ja kuntaa
lähemmäs asukkaitaan.
Nimi LIKIdemokratiaa viittaa päätöksentekoon ja valtaan
joka asukkailla pitäisi olla heitä
LÄHELLÄ arjen asioihin liittyen. Nimi ottaa kantaa myös
toisella merkityksellään SUUNNILLEEN, ABOUT. Lähidemokratia on asia jota ei ole selkeästi
määritelty ja siitä pitäisi keskustella, mikä olisi paikallisyhteisöjen rooli suurenevissa kunnissa
ja sote-alueilla.
Likidemokratiaa! -kirjassa
kerrotaan 2000-luvun hämäläisestä lähidemokratiasta, kylien
hyvistä kokemuksista ja käytännöistä sekä pohditaan miten
pienyhteisöiden elämänlaatua
voidaan yhteisöllisesti kehittää. Kahden vuoden tekemisellä
2013–2014 löydettiin keinoja,
joilla asukkaiden ja yhdistysten
voimavarat voidaan saada paremmin esiin ja käyttöön. Miten
kansalaisyhteiskunta ja kunta
voivat toimia aitoina kumppaneina.
Hämeen Kylät ry kehitti valtakunnallisestikin kiinnostavaa
toimintamallia Hämeenlinnan
kaupungissa Hauholla sekä Janakkalan kunnassa, joissa asukkaiden, kylien, yhdistysten ja

kunnan vuoropuhelua rakennettiin käytännönläheisesti niin että valmistui Elävä Janakkala- ja
Hauhon suunta -toimenpideohjelmat. Lisäksi kyläyhdistysten
kanssa koottiin asukkaiden yhteisiä tarpeita ja tavoitteita kyläsuunnitelmiksi, niitä valmistui
Kanta- ja Päijät-Hämeessä 29 eri
kylällä. Päijät-Hämeen kylät ry
teki hankkeessa useita draamallisia kokeiluja, kyläsuunnittelua
teatterin, videon ja radion avulla. Suunnitelmat toimivat keinoina rakentaa paikallisyhteisön
yhteistä näkemystä tulevaisuudesta ja arvioida mihin toimiin
ryhdytään ensimmäiseksi. Mottona, mitä minä voin tehdä oman
kyläni, kuntani hyväksi.
Hämeen Kylät ry on postittanut kirjan joululukemisiksi
Kanta-Hämeessä toimiville kyläyhdistyksille ja kiittää kyliä,
yhdistyskenttää ja pitäjiä valtavasta vapaaehtoispanoksesta,
jolla saadaan isoja muutoksia
aikaan.
Likidemokratiaa! -kirjaa on
saatavilla alueemme kirjastoissa
ja se on luettavissa e-julkaisuna
www.e-julkaisu.fi/paijathameen_kylat/likidemokratiaa/
Yhdessä tulevaan -hanketta rahoitti Hämeen ELY-keskus
Manner-Suomeen maaseudun
kehittämisohjelmasta.
Hämäläinen likidemokratia:
”Hiljalleen, mutta reilusti syttyvää kansanvallan käyttämistä,
jossa pyritään vaikuttamaan päätöksentekoon kestävästi, maalaisjärjellä ja joka ikinen kylämummo mukaan ottaen.”
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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-mittaustapahtuma Kartanon koululla, tervetuloa!
Satun Liikuntapalvelut
040 534 5582 / Satu, www.satunliikuntapalvelut.fi

Hevosopiston auditoriossa Ti 13.1.2015

Sisäasiainministeriön määrittämien vaatimusten mukainen
järjestyksenvalvojan peruskoulutus kaikille järjestyksenvalvojan työstä kiinnostuneille henkilöille. Järjestyksenvalvojan peruskurssin tavoitteena on antaa sen hyväksytysti
suorittaneille valmiudet toimia järjestyksenvalvojana järjestyksenvalvojista annetun lain määrittämissä tilaisuuksissa.
Peruskurssin hyväksytysti suorittanut henkilö voi hakea
järjestyksenvalvojakorttia oman paikkakuntansa poliisilta.
Järjestyksenvalvojakortti on voimassa viisi vuotta. Ilmoittautuminen viim. 14.1.2015.

AIKUISTEN TAIDEKOKEILUKURSSI 110305

Kivipaja, Keskuskatu 27, Jokioinen ke 18.00–20.15, 21.1.–
25.3.2015, 27 t. Opettajina Pirjo Salo, Arja Perälä, Vivian
Majevski ja Tuija Pietilä-Estrada. Kurssimaksu 40,00 €.
Oletko etsimässä uutta, luovaa harrastusta ja haluaisit kokeilla eri kädentaito-taide -tekniikoita? Tule rohkeasti kokeilemaan keramiikkaa, lasitöitä (tiffany ja lasimosaiikki),
kalligrafiaa ja kuvataiteen saloja. Kurssilla eri opettajat perehdyttävät eri tekniikoiden pariin ja pääset tutustumaan
eri materiaaleihin. Tämä kurssi on aikuisten kädentaitokaruselli. Ilmoittautuneille lähetetään kirje ennen kurssin alkua. Ilmoittautuminen viim. 16.1.2015.

TAONTAKURSSI 110490

Klo 17.30 Liput 8€
K7/4 kesto 1h30min

www.kinotour.fi

Klo 19.30 Liput 8€
K16/13 kesto 1h30min

Hevosopisto, Paja, Varsanojantie 63, Ypäjä la 9.00–14.30,
24.1.–11.4.2015, 58 t. Hannu Paljakka. Kurssimaksu 62,00 €, hiilimaksu 10 €.
Taotaan kodin käyttöesineitä yms. Oppilaat tuovat oman
vasaran, max. 1 kg sekä henkilökohtaiset suojavälineet ja
omat raudat (ei harjaterästä). Opettajalta voi kysyä tarvikehankinnoista. Yhdellä kokoontumiskerralla on 6 oppituntia. Materiaalimaksu erikseen. Ilmoittautuminen viim.
16.1.2015.

TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ RYHMÄ 830300

Jokioisten kunnanvirasto, Keskuskatu 29 A la 14.30–
16.00, 28.2.–30.5.2015, 20 t. Pirita Hipp-Koskenoja. Kurssimaksu 62,00 €, omakustannekurssi (ei sis. työkausimaksuun).
Helmikuun 2015 lopulta n. 3 kuukautta eteenpäin. Kurssi
ei sisälly työkausimaksuun. Kurssi on startti kaikille niille,
jotka haluavat saada eväitä terveellisemmän elämäntavan
rakentamiseen. Painonhallinta voi olla tavoitteesi, mutta
kurssille voi tulla myös katsastamaan oma elämäntapa
ja kokeilla jotakin uutta. Ravinnosta puhutaan, terveistä
elintavoista, jokainen saa haastaa itseään pohtimaan miten voisi toimia toisin, vai pitääkö edes toimia toisin? Joka kerralla erilainen sisältö tunneissa ja kotitehtäviä, joihin
palataan. Huom! Omakustannekurssi: Kurssin hinta enimmillään 62 euroa. Jos saamme kurssille hakemaamme
avustusta, hinta voi alentua 35 euroon. Ilmoittautuminen
viim. 16.2.2015.

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO

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

YPÄJÄN KOTISEUTUYHDISTYS RY

kiittää jäseniään ja ystäviään kuluneesta vuodesta 2014 ja
toivottaa kaikille Ypäjäläisen lukijoille
Hyvää Uutta Vuotta 2015.
Yhdistys toivottaa kotiseudusta ja kotiseututyöstä
kiinnostuneet uudet jäsenet tervetulleeksi yhdistyksen
toimintaan mukaan.

Ypäjän Karjalaisseura ry tiedottaa

PERINTEINEN RISTEILY
Turku-Tukholma-Turku to 29.1 – pe 30.1.2015 m/s Viking Gracella.
Matkan hinta 35 €/aik. kahden hengen Inside Four
-hytissä.
Lähtö Forssan tori klo 17.30, Jokioinen klo 17.45,
Ypäjä Pysäkin paikka (matkahuolto) klo 18.00, Ypäjänkylä, Loimaa, Turku.
Ilmoittautumiset välittömästi: Pekka Moisander 0400
260 949 tai Matka-Merilä Oy 03 433 5340. Vastuullinen matkanjärjestäjä Matka-Merilä Oy.
Ypäjän Karjalaisseura ry kiittää jäseniään, ystäviään
ja yhteistyökumppaneitaan vuoden 2014 toiminnasta
ja toivottaa kaikille Hyvää Uutta Vuotta 2015.

Miinan koululla (tekstiililuokka, 2. kerros)
os. Koulutie 8, Jokioinen

k o r u kurssi (3x 2 h)!
ma 26.01., 02.02. ja 09.02.2015
klo 18.00 – 20.00
Kurssimaksu jäsenille 12 e (Huom. myös aikuisille!),
6 – 28 -vuotiaat ei jäsenet 45 e/henkilö
ja sitä vanhemmat ei jäsenet 47 e/henkilö
(hinta sis. Materiaalit).
Ohjaajana Elina Kutila.
Mukaan mahtuu 16 ilmoittautumisjärjestyksessä!
Maksu ensimmäisellä kerralla paikan päällä.
Varaa tasaraha!
Tiedustelut/Ilmoittaudu viim. pe 23.01.:
(Jälkikäteen ilmoittautuneet mukaan,
jos vielä mahtuu.)

paljon muuta)

KEVÄÄN 2015 KURSSEJA
ATK-PAJA

340106

Kartanon koulu, atk-luokka, Varsanojantie 97, ke 17.30–
19.45, 14.1.–11.3.2015, 24 t. Opettajana Jouni Karjala.
Kurssimaksu 40,00 €.
Kurssilla paneudutaan tarvittavien atk-taitojen kehittämiseen ja parantamiseen. Pääosassa kurssilla ovat kunkin opiskelijan omat tarpeet ja mielenkiinnon kohteet.
Opiskelijoiden osaamisen pohjalta yhteisten tavoitteiden
asettamisen avulla keskustellen opettaja kokoaa yhteisiä aihealueita opetuksen kohteeksi. Muutoin toimitaan
työpajan tapaan, jossa kukin tekee omia harjoituksiaan
ja saa tarvittaessa opastusta ja ohjausta. Ilmoittautuminen viim. 12.1.2015.

MATALAN KYNNYKSEN KUNTOTANSSI 830202

Kartanon koulu, liikuntasali, Varsanojantie 97, to 18.00–
18.45, 15.1.–16.4.2015, 13 t. Pirita Hipp-Koskenoja. Kurssimaksu 28,00 €, omakustannekurssi (ei sis. työkausimaksuun).
Hauskaa ja hikistä tanssia eri musiikkilajien kanssa. Koreografiat samat syksyn ja keväällä uudet. Niiden rasittavuutta voi muokata yksilöllisesti, esim. ei ole pakko hyppiä.
Mukaan vesipullo ja sisälenkkarit. HUOM. Kurssi ei sisälly
työkausimaksuun. Ilmoittautuminen viim. 13.1.2015.

JÄRJESTYSMIESKURSSI 329890

Ypäjänkylän Seuraintalo, Ypäjänkyläntie 842, ke 17.00–
20.00, 21.1.–1.4.2015, 38 t. Matti Sillanpää. Kurssimaksu 48,00 €.

SUURI KIITOS

myyjäistemme asiakkaille!
Tuotto käytetään hyväntekeväisyyteen.
LC Ypäjä Kate
Onnellista Uutta Vuotta 2015!

Kansanedustaja
SIRKKA-LIISA ANTTILAN
TUKIRYHMÄN KOKOUS

Jokioisten-Ypäjän 4H-yhdistys ry
jok-yp4h@suomi24.fi
P. 050 400 1113 /Satu
Seuraa toimintaamme www.jokioinen-ypaja.4h.fi

Taas saatavilla,
kotimaista tuotantoa

su 11.1.2015 klo 18.00 Veteraanituvalla.

Kahvittelun lomassa keskustellaan ajankohtaisista
asioista.
Olet lämpimästi tervetullut mukaan.

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

Tammikuun toimintaa

Päivätilaisuus tiistaina 13.1. klo 13 Veteraanituvalla.
Kahvitellaan ja suunnitellaan alkaneen vuoden toimintaa.
Tarinatupa perjantaina 16.1. klo 13 Veteraanituvalla.
Kirjoittajapiiri kokoontuu perjantaina 16.1. klo 13
Hilkka Mäkilän luona.
Ypäjän yhdistys toivottaa jäsenilleen hyvää alkanutta
vuotta 2015.
Hallitus




Hinta 50 €



Myynti: Perttulan kukka ja lahja
Lions Club Ypäjä
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Mielikki toimii Ypäjällä!

Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry
toivottaa kaikille

Hevikit kokoontuu torstaisin
Veteraanituvalla klo 13-15.

Onnea ja menestystä vuodelle 2015

n!

umaa
Tule tutust

sekä kiittää kaikkia yksityisiä henkilöitä ja Ypäjäläisiä
yhdistyksiä, jotka ovat osallistuneet Seuraintalon remonttiin tekemällä erilaisia lahjoituksia tai olleet mukana moninaisissa talkoissamme.
KIITOS
Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry:n hallitus

www. mielenterveysyhdistysmielikki.com

AVOIMIEN OVIEN PÄIVÄ
Metsänhoitoyhdistys Loimijoki aloitti toimintansa
1.1.2015. Toivotamme jäsenet ja yhteistyökumppanit
tervetulleeksi juhlistamaan tapahtumaa kahvittelun
merkeissä perjantaina 9.1.2015. Ovet ovat avoimina
molemmilla toimistoillamme klo 10 – 16.00.
Loimaan toimisto Lamminkatu 29, 32200 Loimaa
Humppilan toimisto Ristonkuja 2 B 16, 31640 Humppila

Metsänomistajat

Ypäjän Eteläiset
Maa- ja kotitalousnaiset

TUPAILTA
Aila Sirenillä maanantaina 12. tammikuuta klo 19.
Johtokunta klo 18. Os. Leppäkorventie 75. Käsitellään
kevään ohjelmaa.
Tervetuloa.

Ypäjänkylän Maa- ja kotitalousnaiset

TAMMIKUUN TOIMINTAA

TUPAILTA keskiviikkona 14.1 klo 18.30
Seuraintalolla. Illan aikana teemme sukkahousuista kukkasia. Ottakaa mukaan
värikkäitä sukkahousuja jos kotoa löytyy. Emäntinä
Sirkka ja Pirkko. Tervetuloa.

Sotainvalidien Veljesliiton
Ypäjän osasto ry:n

TUPAILTAPÄIVÄ
perjantaina 30.1.2015 klo 14.00 Veteraanituvalla.
TERVETULOA!

TEMPPUJUMPPA
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.

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

Ypäjän kunta järjestää

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
torstaina 22.1.2015

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.

Lähtö Ypäjän torilta 22.1.2015 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.

✁

Tervetuloa mukaan toimintaan, kahvitarjoilu!
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AVOIN PÄIVÄKOTI KIRJASTOLLA
TAMMIKUUSSA 2014
Perjantaisin klo 9.30 – 11.30
2 € / perhe
16.01. Oman lelun päivä / maalausta
23.01. Sali- tai ulkoliikunta, sään mukaan
30.01. Talvinen askartelu
Avoimessa on leikkiä, askartelua, laululeikkejä
ja yhdessä oloa. Myös kirjaston satutunti kuuluu
päivään.
Hyvää uutta vuotta!

T. avoimen väki

Tyttöjen oma nuokkari

keskiviikkoisin
Haavissa klo 15.30–17.00
(huom muuttunut aika)
4. – 6. luokkalaisille
Monipuolista ja vaihtelevaa toimintaa!
Pelejä, leivontaa, askartelua, leffoja, kauneuden- ja
hiustenhoitoon tutustumista yms.
Yhdessä olemista ja tekemistä!
Ohjaajina Julia ja Tanja.
Nuorisotoimi

Ypäjän nuorisovaltuusto 2015–2016

KUULUTUS

Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 9.12.2014
Honkalan alueen asemakaavaluonnoksen sekä asemakaavan muutosluonnoksen.

Asemakaavaluonnos, asemakaavan muutosluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat
julkisesti nähtävänä 19.12.2014 – 17.1.2015 Ypäjän
kunnanviraston teknisellä osastolla os. Perttulantie
20. Aineisto on nähtävänä myös kunnan www-sivuilla
osoitteessa www.ypaja.fi.

Mahdolliset muistutukset on osoitettava Ypäjän kunnanhallitukselle ja toimitettava kunnanvirastoon (Perttulantie 20, 32100 Ypäjä) ennen nähtävänäoloajan
päättymistä.

Kaavaehdotusta esitellään asiasta kiinnostuneille
kunnanviraston valtuustosalissa järjestettävässä yleisötilaisuudessa torstaina 8.1.2015 klo 18.00 alkaen. Paikalla kaavaehdotusta esittelee kaava-arkkitehti
Maritta Heinilä FCG Oy:stä.
Ypäjällä 15.12.2014

Kunnanhallitus

MP-messut 31.1.2015
Helsingin Messukeskuksessa

Haavi 14–19
Tyttöjen nuokkari 15.30–17
Vanut 14–17, K-13 Haavi 17–20
7-Haavi 14–17, K-13 Haavi 17–22
K-13 Haavi 17–20
Tyttöjen nuokkari 14.30–17
Vanut 14–17, K-13 Haavi 17–20
7-Haavi 14-17, K-13 Haavi 17–22
K-13 Haavi 17–20
Tyttöjen nuokkari 14.30–17
Vanut 14–17, K-13 Haavi 17–20
7-Haavi, K-13 Haavi 17–22
K-13 Haavi 17–20
Tyttöjen nuokkari 14.30–17
Vanut 14–17, K-13 Haavi 17–20
7-Haavi 14–17, K-13 Haavi 17–22
Nuorisotoimi

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 20.1.2015 mennessä Ypäjän kunnan liikuntatoimeen (yhteystiedot alla). Hakemuksia ja lisätietoa saa
liikuntatoimen nettisivuilta sekä liikuntatoimistosta.
Yhteystiedot: Y
 päjän kunta / Liikuntapalvelut,
Varsanojantie 97, 32100 Ypäjä
heikki.vainio@ypaja.fi

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

YPÄJÄNKYLÄN LAINAUSASEMA
Retken hinta 10 €, sisältää bussikuljetuksen ja vakuutuksen (sisäänpääsyn jokainen hankkii itse, mopokortilla edullisin 16 €, aikuiset 19 €) Alle 12-vuotiaat
vain aikuisen seurassa

3.1.
7.1.
8.1.
9.1.
13.1.
14.1.
15.1.
16.1.
20.1.
21.1.
22.1.
23.1.
27.1.
28.1.
29.1.
30.1.

KIRJASTO

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,
tammikuussa 10.1.

Haavin tammikuu:

la
ke
to
pe
ti
ke
to
pe
ti
ke
to
pe
ti
ke
to
pe

Jäsenet: Roosa-Maria Simonen, Pinja Fält,
Akusti Kedonperä, Matias Laaksonen, Antero Kallio,
Ronja Salo, Santeri Niskanen, Oona Turkki,
Vera Simonen, Isabella Stranden,
Varalla: Jenni Moisander, Anni Airaksinen,
Samu Ruusiala, Eetu Niemi, Linnea Kumpulainen.
Nuorisotoimi

Bussiaikataulu:
Ypäjä pysäkin paikka klo 8.00
Jokioisten S-market klo 8.15
Tammelan KK
klo 8.30
Takaisin Ypäjällä olemme noin klo 18.00

Ypäjänkyläntie 951, 32140 Ypäjä as
puh. 050 562 6301

Aukioloajat

ti
klo 17–19
ke klo 10–12
kerran kuukaudessa lauantaina kello 10–13,
tammikuussa 10.1.

DIGITOINTILAITTEET

Paikkoja on rajoitetusti, joten ilmoittaudu mukaan sitovasti!
Ypäjä: Riina Levander, puh. 050 574 7732
Jokioinen: Petrus Sipilä, puh. 050 592 5867
Tammela: Linda Österberg, puh. 050 374 7483
Mukana menossa Ypäjän, Jokioisten
ja Tammelan nuorisotoimet

Louna-kirjastojen kiertävät digitointilaitteet ovat 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 digitointiaikasi
kirjastosta.

TAMMIKUUN NÄYTTELY

Ilona Levanderin taide jatkaa myyntinäyttelyssä:

VIELÄ TAMMIKUUN AJAN
Ilonan taidetta esillä kirjastossa.

ke 17.12.2014

Hei, te kuudesluokkalaiset!!
Aika on kulunut nopeasti, vastahan te aloititte koulunkäynnin ja nyt yhtäkkiä teillä onkin edessä viimeinen kevät ala-asteella. Ensi syksynä te olette jo yläkoululaisina
Kartanon koulussa.
Monet teistä varmasti tietävätkin, että tuolla keskustassa
vanhassa seurakuntasalissa on nykyään nuorisotila Haavi. Haavi tarjoaa paikan olemiselle, läksyjen tekemiselle,
kavereiden tapaamiselle, pelaamiselle ja monenlaiseen
muuhun toimintaan. Jotkut teistä ovat käyneet siellä
osallistuessaan joihinkin kerhoihin. Mutta nyt, nyt on tullut se aika, kun teidät kuudesluokkalaiset kutsutaan mukaan nuorten toimintaan.
Perjantaisin klo. 14–17 on 7-Haavi, joka on koko syksyn
ollut seiskojen omaa nuokkariaikaa. Ja nyt tammikuusta alkaen se on myös kutosten aikaa. Käyttäkää hyödyksenne, sillä teillä on aivan loistava tilaisuus tutustua siellä
tuleviin koulukavereihinne. Osa on ennestään tuttuja jo
alakoulusta, mutta saatatte nähdä myös joitakin uusia
kasvoja tai jostakin syystä unohtuneita. Samalla saatte
mahtavan tilaisuuden tutustua ainakin raapaisun verran
yläkoulun kulttuurin. Tulkaa rohkeasti mukaan toimintaan, seiskat odottavat teitä innolla. Sitten syksyn tullen
ovet avautuvat teille myös K-13 Haaviin.
Opiskeluintoa ja ahkeruutta kevääseen teille jokaiselle
toivottelee
Nuoriso-ohjaaja Riina ja muut Haavin ohjaajat

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

Katsele, ihastele,
ihastu ja voit myös ostaa.
AVOIN PÄIVÄKOTI

Avoin päiväkoti kirjastossa 16.1. alkaen perjantaisin
kello 9.30–11.30. Tervetuloa mukaan!

SATUTUNNIT

Pääkirjastossa satuja luetaan perjantaiaamuisin
avoimen 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.

Onnea Uudelle Vuodelle!

IKÄIHMISTEN PALVELUPISTE
Palveluohjauksen päällikkö Marjatta Palojärvi
tavattavissa Ypäjän kunnantalolla sosiaalitoimiston
tiloissa ilman ajanvarausta seuraavasti:
Ma 12.1.2015
Ma 2.2.2015
Ma 2.3.2015
Ti 31.3.2015
Ma 27.4.2015
Ma 1.6.2015

klo 12–15
klo 12–15
klo 12–15
klo 12–15
klo 12–15
klo 12–15

Ohjausta ja neuvontaa ikäihmisille mm.
hakemusten teossa ym.
HUOM! Leikkaa ilmoitus irti!

