Kunnallinen ja seurakunnallinen tiedotuslehti
Jaetaan kaikkiin talouksiin Ypäjällä

Hyvää
Joulua
ja

Parturi-kampaamo Outi Perho OnnelKatinhännäntie 298, 32140 Ypäjä as.
Puh. 050 372 1172
Avoinna: ma–pe 10–18.
Lauantai ja iltatyö sop. mukaan

lista
Uutta
Vuotta
2010

JOULUKUU 2009

Rauhallista Joulunaikaa kaikille!

Parturi-kampaamoRaija Pastell-Fält

Puh. gsm 02-767 3533, 050 347 8448
Tolmintie 4, YPÄJÄ
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100% aito hiuspidennys/
tuuhennus/raidat sinettija kampakiinnityksellä

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

YPÄJÄN KAHVILA-KEBAB
& PIZZERIA
• Uudisrakentaminen
• Huoneistoremontit
• Rakennussaneeraus
• Kattorakenteiden
muutos/korjaustyöt

Mika Suvanto/0500 448 106, Jukka Ilola/0400 871 095

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!
TSR-Tekniikka OY

Autokoulu Ypäjällä
Aloitus ti 8.12.-09 klo 19.00, Potku
On hyvä aloittaa 4 kuukautta ennen
syntymäpäivää (18 v.) tai aiottua kortin saantia.
Varsanojantie 83, YHO:n ruokalan alakerta, ”Potku”

Forssan Autokoulu Oy

4
v.

5.–6.12.
tarjoamme
kahvin ja pullan

Synttäritarjous:
5.–6.12. kaikki ruuat (pizzat, kebabit,
kanakebabit, salaatit) ja juomat

10% alennus

Lapsille ilmainen pillimehu ja tikkari

Tervetuloa vanhat ja uudet asiakkaat!

Ypäjän Kahvila-Kebab & Pizzeria
Kurjenmäentie 3, puh: 02-767 3306

Hyvää itsenäisyyspäivää,
Rauhallista ja
Onnellista Joulua
Soita, tilaa, nouda
tai nauti paikan päällä

Toivotamme asiakkaillemme

Hyvää Joulua ja
Onnellista
Uutta Vuotta

03-422 2222 (toimisto), Kimmo 050 913 0776,
Jouni 040 776 1223, Matti 0500 487 001.

Tankkaamalla ST1:llä tuet hiihto- sekä
nuorisourheilua ensi vuonnakin!

Maatalaus ja Öljyn väki

Hevosopisto toivottaa
rauhallista joulun aikaa
ja menestyksekästä
uutta vuotta 2010!

Marja-Leena, Aamos, Kari ja Titti

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta
Ypäjän uskollisille
kalan ystäville!
T. Hans ja Irmeli
Tuttu ja luotettava

TERVETULOA

JOULUPUKKI

JOULUGLÖGILLE

aattona
vieraaksenne
p. 0400 244 779

To 10.12. klo 9–17
Ypäjän Apteekki toivottaa
Rauhallista Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta 2010

YPÄJÄN APTEEKKI
Kurjenmäentie 2

Kuluneesta vuodesta kiittäen
❄ Hyvää Joulua ja
Uutta
❅ Onnellista
2010
❆ T:miVuotta
Esa Uusitalo

Jouluviikolla auki ma-ti-ke klo 8-12
Aattona suljettu. Uuni kylmänä 24.12.- 6.1.
Jouluviikolla tarjoamme:
*ruisleipä 1 €/kpl

(enint. 5 kpl/asiakas)

*jouluboston 3,90 €

Avoinna pe-la klo 8-12
Puh. 040 524 8556
www.kotinisu.fi Makoisaa Joulua!

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!
Ypäjän Taksi

Puh. 02-727 1180

Ypäjän
Auto-Team Oy
(Neste)

Loppuunmyynti
1.12.2009 alkaen
Viimeinen aukiolopäivä 23.12.2009

Kuluneista vuosista
kiittäen
toivotamme kaikille

Rauhallista
Joulua
ja
Onnellista
Uutta Vuotta!
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Ypäjäläinen

Joulukuun 2009
kirkonmenot

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

Itsenäisyyspäivä sunnuntaina 6.12. klo 10.
Virret: 578, kiitosvirtenä on numero 1 eli
Hoosiannaa, 584, 592, 577: 1 ja päätösvirsi
342: 3-4. Kirkon jälkeen on kunniakäynti
sankarihaudoilla, jossa ohjelma: 580: 1- 2 ja
seppeleen lasku ja puhe Risto Ahti ja virsi
580: 6-7. Illalla iltahartaus kaikelle kansalle sankarihaudoilla klo 18. Rippikoululaiset
sytyttävät kynttilöitä Sari Lehtosen johdolla
sankarihaudoille lyhtyihin, jotka jo marraskuusta lähtien on asetettu paikoilleen. Tämä
on samalla toinen adventti, mutta virret ovat
isänmaallisia.
Perhekirkko keskiviikkona 9.12. klo 18
kirkossa ja srk-kodilla tarjotaan glögit. Päiväkerhon vetäjiltä ja kanttorilta tulevat lauluehdotukset.
Sanankirkko (kolmas adventti) 13.12. klo
10 kirkossa. Virret: 11, kiitosvirtenä on Hoosiannaa numero 1, 5: 1-4, 15, kolehtivirsi 160
ja päätös 515.
Illalla sunnuntaina 13.12. klo 19 pidetään ja
lauletaan Kauneimmat joululaulut kirkossa.
Jokaiselle lauluvihko jaossa.
Messu (neljäs adventti) 20.12. klo 10 kirkossa. Virret: 3 kiitosvirsi 1 (kaikissa adventtiajan messuissa on Hoosiannaa), 10, 15: 3-4,
kolehtivirsi 6: 1- ja Hpe-virtenä on 9. Päätösvirsi 14: 3. Kirkkokonsertti kirkossa 20. 12.
päivällä kello 14.00 Katso erillistä tiedotetta.
Sanna Vihervirta (Ketola) ja Anna Valtanen
(Toukola).
Metsäkirkko museoalueella oikean Tuomaanpäivän aattona sunnuntaina 20.12. klo
18.00 Taas syttyvät kauniit jouluvalkeat riistamiesten toimesta.
Jouluaatto torstai 24.12. Ensimmäinen
jouluinen aattokirkko klo 14: virret 23, 21:
8-10, 31, 35, 25: 1-, 30. Toinen aattokirkko
klo 16, ja samat virret kuin edellä. Jouluyön
kirkko aattona klo 21.00 (puolisen tuntia), ja
pääpaino teksteillä ja rukouksilla ja joululauluvihkoista lauletaan yön tunnelmaan liittyen
viisi laulua. Ja kolehti joululahja lähetystyölle.
Kun kävelette hautausmaalla valomerta ihailemassa, poiketkaa kirkkoon Jouluyö, juhlayö
-laulua laulamaan.
Joulukirkko jouluaamuna 25.12. kello
8.00 (huom. aika). Kirkkokuoron aloituksen
jälkeen virret: 29, 126, 21, 23, 25, 30.
Tapanina 26.12. messu klo 10. Tämä on
jouluajan harvoja ehtoolliskirkkoja. Virret: 35:
4, 600, 23, 26 (ja ehtoollisen aikana 9 ja 228)

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

KAUNEIMMAT JOULULAULUT 2009

Ypäjän kunnan ja Ypäjän seurakunnan julkaisema tiedotuslehti Ypäjän kunnan asukkaille.
39. vuosikerta.
Lehden suurin vastuu ilmoituksen julkaisemisessa sattuneesta virheestä on ilmoituksen
hinta.
Päätoimittaja:
Tapani Rasila
Taitto ja oikoluku:
Newprint Oy
Toimituksen osoite:
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5214
fax. (02) 767 7214
email: ypajalainen@ypaja.fi
ILMOITUSHINNAT
Ilmoitukset
0,5 € / pmm + alv
Määräpaikkakorotus
0,1 € / pmm + alv
Toistuvaisilmoitus
joka numerossa
0,4 € / pmm + alv
Yhdistysten ilmoitukset
Maksutta
TILAUSHINNAT
Ypäjän kunnan alueen
osoitteisiin veloituksetta
Tilaukset kotimaahan
20 € / vuosikerta
Tilaukset ulkomaille
Muu Eurooppa
25 € / vuosikerta
Muut maanosat
30 € / vuosikerta
TILAUSOSOITE
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 762 6500
fax. (02) 767 7214
ISSN 1237-2528

Kirkkoherranvirasto
avoinna
ma, ke, to klo 10.00–12.00
ti ja pe suljettu
Diakoniatoimisto avoinna
ti ja ke klo 9.30–11.00
puh. 0400 388 170
PAINOPAIKKA
Newprint Oy
Tammikuun 2010 Ypäjäläinen
ilmestyy sunnuntaina 3.1.
Lehteen tarkoitettu aineisto
on toimitettava kunnantalolle
22.12.2009 klo 12 mennessä.
Helmikuun Ypäjäläinen ilmestyy
4.2.2010.

Seurakunnan
asiat
kirkkoherra
Risto Ahti

Ypäjän kirkossa sunnuntaina
13. päivänä joulukuuta. Aloitetaan klo 19.00
Jokaiselle annetaan uusi
joululauluvihko kotiin vietäväksi. Siitä vihkosta lauletaan
tuttuja ja rakkaita joululauluja.
Toki mukana on myös kirkkokuoro, poteropojat, miten
lienee muita kuoroja ja ehkä

ja päätösvirsi 447: 4.
Joulun jälkeinen sunnuntai 27.12. klo
10 ollaan srk-kodilla, ja päätteeksi ovat Liisa
Hietamäen keittämät makoisat kahvit. Saarnan yhteydessä on jokunen Siionin kanteleen
laulu. Virsinä kauniit laulut: 20: 1-2, 129: 1-4,
23, 35, 28: 1-30.
Uudenvuoden aattona 31.12. ehtoollishartaudet palvelutalolla klo 12. 30 Ruustinna
ja klo 13 hoivakoti. Risto toivoo jälleen paljon
laulavaisia mukaan.
Uudenvuoden aattona 31.12. klo 21 ollaan kirkossa. Ja taas varmaankin Lahja Ahvo lausuu otteita Hymyilevästä Apollosta.
Ohjelma virsi 40 ja lausuntaa ja Risto lukee
tekstiä ja virsi 41 ja puhe. Kolehtivirsi 39 ja
sen jälkeen ehtoollismessu kuten päiväjumalanpalveluksessa ja ehtoollisen aikana virsi 38
ja päätösvirsi 30.
Uudenvuoden päivänä perjantaina
1.1.2010 ollaan kirkossa vasta päivällä kello
12.00 Ja 1au1uina vielä kerran kauneimmat
joululaulut. Ne saa kanttori uudesta joulu1auluvihkosta valita, ja Riston puheen yhteydessä on pari laulua kuten Sylvia ja Jouluyö
juhlayö.
Sanankirkko sunnuntaina 3.1. aamusella
klo 10 ja ollaan vielä kerran srk-kodilla. Ja
sinnekin saa Liisa Hietamäki laittaa makoisat
kahvit tilaisuuden päätteeksi. Kotoinen tilaisuus srk-kodilla aina puhuttelee. Nyt virsinä:
38, 344, 336, 195, 184: 1-, 182.
Loppiainen keskiviikkona 6.1. klo 10 messu. Monipuolinen jouluaika on päättymässä
ja kaikkia kutsutaan vielä loppiaismessuun
kirkkoon. Loppiaista voisi nimittää Ypäjän nimikkopyhäksi, sillä onhan meillä loppiaistaulu
kirkossa: Tietäjien kumarrusmatka Jeesus lapsen luo. Se on nykyisin ylhäällä parvella. Elias
Lönnrot, joka kävi myös Ypäjällä, on kirjoittanut ja muokannut juuri loppiaisvirren. Runonkeruumatkoilla hän yöpyi myös taivasalla
ja yleensäkin katsahti taivaalle ja tähdet olivat
Lönnrotille läheisiä. Nyt lauletaan Lönnrotin kunniaksi pelkästään hänen tekemiään ja
muokkaamiaan ja suomentamiaan virsiä: 47,
44: 6-7, 45: 1-4, 542: 1-3, 46: 1-, ehtoollisvirsinä 578 ja 37. Päätösvirsi 506.
Riemukasta ja muistorikasta juhla-aikaa ja
vuoden vaihdetta kaikille

yksinlauluakin.
Puheita ei tilaisuudessa ole.
Vain joulurukous, jonka Riston
tekstinä lukee Sari Lehtonen.
Tilaisuuden juontaa Risto
Ahti ja uruissa Tapio Laurila,
joka muutenkin on konsertissa
vetäjänä ja tärkeänä priimus
moottorina. Ja yllätysohjelmaa
tulee olemaan Tapsan kautta

Risto Ahti

tuossa illassa.
Perinteisesti kolehti menee
Suomen Lähetysseuralle, jonka aloitteesta aikanaan alkoivat
nämä joululaulut.
Tilaisuus kestänee noin tunnin ja korkeitaan vartti päälle.
Ypäjän seurakunta

METSÄKIRKKO 2009
Jou1uinen metsäkirkko Tuomaan päivän aattona sunnuntaina 20.12. kello 18.00.
Paikkana on taas kerran perinteinen vanhan pappilan-museon alue. Paikoitus: Perttulan
koulun piha-alue. Tunnelmavalaistus: Ypäjän Riistamiehet rakentavat 1uonnontulia
jätkänkynttilöineen. Ne antavat tunnelmaa heti kun lähdet
kulkemaan museoaluetta kohti. Vuoden pimeimpään aikaan
syttyvät valot ja metsän hiljaisuus puhuttelee.
Ennen tilaisuutta jaetaan joululau1uvihkoja ja samalla voi
vapaaehtoisesti antaa lahjansa
lähetystyölle.
Ohjelman kesto on noin puolisen tuntia. Siihen pituuteen
vaikuttavat myös sääolosuhteet.
Kanttorina on reippaaseen tahtiin Tapio Laurila. Risto Ahti

juontaa ja hänellä on avustajia.
Ohjelma metsäkirkossa
Yhteislaulu: En etsi valtaa
loistoa (numero 3)
Raamatunlukua: ”Kansa joka pimeydessä vaeltaa”, Jesaja
9: 1-6, Juha Markkula
Yhteislaulu: Arkihuolesi
kaikki heitä (numero 17)
Jouluajan rukous: lukee Sari
Lehtonen ja teksti Riston
Yhteislaulu: Sylvian joululaulu (numero 26)
Metsäkirkon sanaa: Risto
Ahti
Yhteislaulu: On hanget korkeat nietokset (numero 25; jos
sää sallii, vaihtoehtona No onkos tullut kesä, numero 11)
Valon sanaa Raamatusta:
Riistamiesten puheenjohtaja
Risto Rantanen
Yhteislaulua: Jouluyö, juh-

layö (numero 27)
Joulurauhanjulistus Ypäjälle:
Risto Ahti (julistuksella ikää 14
vuotta)
Yhteislaulua: Sydämeeni
joulun teen (On jouluyö, sen
hiljaisuutta yksin kuuntelen,
numero 19)
Yhteen ääneen Isä meidän
-rukous
Siunauksen jättäminen kaikille, niin ihmisille kuin luonnon eläimille, joulurauhan nyt
tultua julistetuksi
Yhteislaulua: Maa on niin
kaunis (numero 29)
Tervetuloa jouluisen luonnon helmaan, jossa hiljaisuus
puhuttelee. Samalla toivomme
saavamme ainutkertaisen ja siunausrikkaan jouluajan.
Ypäjän Riistamiehet ja
Ypäjän seurakunta

Siunattua Joulunaikaa ja
Onnellista Uutta Vuotta 2010
Toivottaa Ypäjän seurakunnan työntekijät

Varhaisnuoret
1-2 -luokan Liikkis Perttulan koululla maanantaisin klo
13.00–14.00. Vuoden viimeinen Liikkis on 14.12. Kerho
jatkuu 11.1.
1-2 -luokan sekakerho ”Sarin kerho” Ypäjänkylän koululla
keskiviikkoisin klo 13.00–14.00. Vuoden viimeinen kerho
on 9.12. Kerho jatkuu 13.1.

Nuoriso- ja rippikoulutyö:
Isoskoulutus torstaisin seuriksella klo 15.30.
Nuortenillat perjantaisin seuriksella klo 18.00. Vuoden
viimeinen nuortenilta on 11.12. Nuortenillat jatkuvat 15.1.
Itsenäisyyspäivän iltana rippikoululaiset sytyttävät
Sankarihaudoilla oleviin lyhtyihin kynttilät. Paikalla oltava
kello 17.50. Kello 18.00 Riston hartaus, johon myös
rippikoululaiset osallistuvat.
Kauneimmat joululaulut sunnuntaina 13.12. kello 19.00
kirkossa. Rippikoululaisille pakollinen.

Nuorisotyö toivottaa hyvää joulunaikaa
ja mukavaa vuotta 2010!

Joulukuun
päiväkerhotiedote
9.12.2009 päiväkerhon joulujuhla
alkaa kirkossa klo 18.00, jonka jälkeen glögitarjoilu
seurakuntakodilla. Lisäksi pidämme arpajaiset
päiväkerholaisten retkirahaston hyväksi.
Syksyn kerhot päättyvät joulujuhlaan. Kerhot jatkuvat
jälleen11.1.2010 alkaen.

Hyvää ja rauhallista joulun aikaa ja
onnellista uutta vuotta!

Ypäjän srk:n diakoniatyön
joulun aika 2009
Puh. 0400 388 170 diakoni Anne Mäkinen
Diakoniatoimisto auki 1.12. lähtien tiistaina,
keskiviikkona ja torstaina klo 9 – 12.
Työttömien ruokailu ke 9.12. klo 11.30, 3 €.
Keva-kerhossa ke 9.12. klo 12 lauletaan joululauluja
Tapio Laurila ja Anne Mäkinen.
Kauneimmat joululaulut palvelukeskuksessa 9.12.
klo 13 Hoivalla ja 13.30 Ruustinnassa Tapio Laurilan
johdolla, mukana Anne Mäkinen.
Kultaisen iän kerhon joulujuhla to 10.12. klo 11 – 13.
Joulun sanomaa, runoja ja lauluja, Tapio Laurila ja
Anne Mäkinen.
Työttömien jouluateria ja Joulun Sana sekä
joulukassien jako ke 16.12. klo 11.30.
Diakonia kiittää myyjäisiin osallistujia ja lahjoittajia.
Yhteistuotto 436,50!

Toivotetaan kaikille ypäjäläisille
Siunausrikasta ja Hyvää Joulua!

KUTSU

Kutsumme päiväkerhon vastuuryhmäläisiä avuksi päiväkerhon
jouluiseen kirkkohetkeen 9.12.
Kirkko alkaa kello 18.00, joten toivomme sinun
olevan paikalla kello 17.30.
Tarvitsemme apua lasten pukemiseen kirkossa,
glögin lämmitykseen ja tarjoiluun srk-kodille
kirkon jälkeen.
Jos pääset tulemaan, ilmoita siitä 7.12. mennessä
Lailalle, puh. 050 304 3926 tai sähköpostilla
laila.moisander@evl.fi
T: Laila, Maria ja Sari
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Molemmat osallistuvia persoonia:

Riston mukana Kainuuseen
6.-11.3.2010

Heikki Reunanen ja
Markku Virtanen

Elokuun helteissä siunattiin
täyden kuun aikaan ja todellisissa lomasäissä kaksi monille ypäjäläisille tuttua miestä.
Kummallakaan ei ikää vielä
niin kauheasti ollut, joten vuosia olisi toivonut. Perjantaina
7.8. pidettiin Heikki Kalevi
Reunasen hautajaiset. Mies
oli juuri eläkeiän saavuttanut,
63 vuotta ja joulukuussa 5.12.
olisi mennyt 64 umpeen. Hän
oli Punkalaitumelta kotoisin
ja kaikki veljekset Reunasilla
samannäköisiä. Erään kerran
juoksin maisematiemaratonia
Urjalasta Huittisiin ja Punkalaitumella erään kyläkaupan
edustalla oli miehiä kannustamassa. Silloin näin Reunasen näköisen miehen ja sanoin
että terveisiä Ypäjältä. Tieto
meni perille. Loimaalta muutti
2.3.1973 Heikki Reunanen ja
hänen vaimonsa Sirkka Liisa
Ypäjälle. Tänne koti perustettiin ja lapset Tiina ja Petteri
täällä koulunsa kävivät ja kotiutuivat.
Heikki oli innolla mukana
Leijonien työssä eli Lionsklubissa. Varsin pitkä leskeys
hänellä oli sillä vaimo kuoli
jo 18.3.1998. Heikki asui Rantatiellä ja tykkäsi kovasti merestä ja siksi halusin että hautajaisissa lauletaan virsi 560:
”Maat metsät hiljenneinä ja
meret tyyntyneinä kiittävät Jumalaa.” Kerrotaan että Heikki
oli innokas seuramatkalainen
Viro ja Eurooppaa ja Venäjää myöten. Leijonien Viipurin

matka taisi jäädä kesällä 2008
viimeiseksi. Viime kesänä hän
olisi halunnut Utön saarelle,
mutta kesä olikin täynnä sairaalakierrettä. Mutta hengessä
hän oli mukana, kun Tiina oli
pyöräretkellä Ahvenanmaan
saaristossa. Puhelimitse Heikki
halusi tietää sääolot Kökarissa,
Föglössä ja Godbyssä.
Lions-veljillä on tapana
suorittaa aktiviteetteja, joista saaduilla rahoilla tehdään
hyväntekeväisyyttä. Varmasti
Heikki osallistui Finnderbyn
hommiin, kun eräs tapaamani
mies Ylläksellä tunturipappiviikollani sanoi minulle kuultuaan olevani Ypäjältä. Siellä
asuu sellainen Heikki Reunanen. Hänestä voisi sanoa, että
”mies ei enää siitä parane”.
Ilmeisesti olivat oppineet tuntemaan toisensa juuri ratsastustapahtumissa Finnderbyssä.
Tämä lause oli mielessäni päällimmäisenä siunatessani Heikki Reunasen haudanlepoon.

Markku
Levänmäentieltä
Sitten kauniina lauantaina
8.8. siunattiin Markku Kalevi
Virtanen 57-vuotiaana. Keskellä heinähelteitä saapui tieto hänen poismenostaan. Hän
oli 26.4.1952 syntynyt, kävi
Perttulan kansakoulua 4 vuotta ja sitten Ypäjän keskikouluun, joka siihen aikaan oli
varsin uusi koulu ja lopulta
sitten Forssan yhteislyseoon ja

ylioppilastutkinto 1971. Yliopistossa saavutettiin oikeustieteen kandin tutkinto 1984 ja
varatuomarin arvonimi 1987.
Työpaikka oli varsin lähellä
Ypäjää 1.12.1987 alkaen eli
Maatalouden tutkimuskeskus
MTT Jokioinen. Siellä hän oli
tarkastajana hallintotoimistossa ja lakimiehenä 1996 alkaen.
Toki ennen tätä olivat Finlayson ja Wärtsilä sekä peräti 30
eripituista nimismiehen viransijaisuutta eri puolilla Suomea.
varmasti tämä Suomenmaa tuli
hänelle tutuksi ja kerrotaan hänen olleen asenteeltaan hyvin
isänmaallinen.
Hänen lapsuutensa oli johtuen Levän lapsirunsaudesta hyvin liikunnallista. Jopa
Markun kirvesmiesisä Viljo
Virtanen teki korkeushyppytelineet pojille. Nykyajan lapset
voisivat ottaa hieman mallia
aikaisemmasta: Markun nuoruudessa järjestettiin urheilukilpailuja, jalkapalloa pelattiin
ja luisteltiin ja hiihdettiin ja
seiväshyppy kuului korkeuden
ohella ohjelmaan.
Markku asui Ypäjällä lapsuudenkodissaan, ja vanha äiti
asui samassa taloudessa. Usein
poikkesin Lahjaa katsomaan.
Lahja Virtanen on Ypäjän neljänneksi vanhin ja lokakuulla
96 vuotta meni umpeen. Iäkkäälle ja reippaalle äidille pojan poismeno oli todella mullistava. Se merkitsi muuttoa
tuonne Valkovuokkoon palvelutalolle.

Suuri onnittelujuhla
tammikuun 14. päivänä
Kaikkia halukkaita kutsutaan
mukaan niin kutsutuille talvikinkereille, joissa onnitellaan
vuonna 2010 pyöreitä täyttäviä.
Siispä 1940 syntyneet ja 1935
syntyneet ja tietysti myös 1930
ja 1925 syntyneet ja totta kai
1920 syntyneet (ja kaikki sitä
aikaisemmat) olette tervetulleita juhlahetkeen seurakuntakodille. Ja mukaan myös kaikki
muut halukkaat juttelemaan ja
laulamaan ja seurustelemaan,
sillä tilaisuus on avoin kaikille. Pidetään samalla ”mukavia
kinkereitä”, kuten Ristolla on
tapana.

Juhla on torstaina
tammikuun 14.
päivänä kello 11.00
seurakuntakodilla
Juhla alkaa klo 11 ohjelmalla, jossa myös lauletaan ja
jutellaan ja puhutaan tämän
vuoden kinkeriaiheista. Sitten seuraa vaihe, jossa kaikki
vuonna 2010 pyöreitä täyttävät
70 ja 75 ja 80 ja 85 ja 90 vuotta täyttävät saavat itse valita
kirjansa. On miehille miehekästä luettavaa, on runokirjaaja
kaunokirjallisuutta, on päivän
sanaa ja Suoria sanoja ja jännitystä ja huumoriakin löytyy.
Valikoima on todella suuri. Jokainen saa itse valita kirjansa,
jonka jälkeen ilmoittaudutaan
”rovastille”, joka kruksaa kirjan saaduksi ja samalla kiin-

nitetään tarra. Myös ystävä,
naapuri tai kuka tahansa voi
hakea kirjan vaikka onniteltava
ei olekaan itse paikalla. Joku
voi hakea kirjan useammallekin täyttävälle samalla kertaa.

ei suinkaan tapahdu oikeana
syntymäpäivänä, jolloin monesti päivänsankari on piilossa
vaan ihan koska tahansa. Pappi
tulee kuin salama kirkkaalta
taivaalta, jota ei edes aavista.

Ypäjän uusi apteekkari
Ira Vuoksio kahvittaa

Tarjotkaa kyytiä ja
tulkaa itsekin

Tällä kertaa kaakkukahvit
tarjoaa Ypäjän apteekki, jossa
vetäjä on vuoden 2009 aikana
muuttunut. Jyväskylästä saapui paikkakunnalle Ira Vuoksio, joka asuu myös apteekin
ja osuuspankin talossa. Perinteiseen tapaan hän tulee tapaamaan juhlaväkeä. Tämä juttutuokio tapahtuu noin klo 12.30
tienoilla ja tilaisuus päättyy
kaakkukahveisiin. Pöydän antimet kattaa Liisa Hietamäki
kaakuista ja muista tarvikkeista, joita keittiöön ilmaantuu.
Viime vuonna oli paikalla noin
80 henkeä, ja kaikilla oli hauskaa. Pannaan nyt paremmaksi
ja lähdetään. Joskus klo 13
jälkeen pääsevät ensimmäiset
lähtemään tilaisuudesta. Mitä
jos ei pystykään tulemaan mukaan?
Se tarkoittaa sitä että allekirjoittanut Risto tuo onnittelukirjan kotiin joskus kuluvan vuoden aikana. Usein se
käynti tapahtuu ihan yllättäen
ja joskus soitellaankin vaikka
nykyään ei tuosta puhelinluettelosta ole juurikaan apua. Se

Keskitalven aikaan on kinkereitä ja nämä onnittelujuhlat ovat yksi sellainen. Siellä
saadaan tavata tuttuja, jutella,
kahvitella ja saadaan Sanan ja
Virren viisautta ja lohdutusta
mukaan. Tämä käytäntö on jatkunut noin 14 vuotta Ypäjällä,
kun suurta onnittelujuhlaa ja
kaikkien ypäjäläisten kinkerihetkeä vietetään.
Ja vielä vihje: kun kirjan
haettuasi ilmoittaudut Ristolle,
niin nimeä ei tarvitse sanoa
vaan vuosimäärä ja kuukausi niin eiköhän ala papereista
löytyä. Nimet eivät ole aakkosjärjestyksessä. Esimerkiksi: 75
vuotta ja kesäkuu, niin sieltä
ruvetaan etsimään sen Maija
Meikäläisen nimeä. Ja jos ei
kehtaa sanoa ääneen niin kirjoittakaan lapulle: 75 vuotta ja
helmikuu. Tai pyytää naapurin
emäntää hakemaan kirjaa, niin
ei tule selville edes tuo tuleva
täyttäminen. Joka tapauksessa
odottelen mukavia juhlia. Tervetuloa mukaan.
Risto Ahti

Markku Virtanen oli vaikuttajayksilö, joka näkyi myös
siinä, että hän kuului Ypäjän
kunnanvaltuuston demarien
edustajana. Uudelle valtuustokaudelle hän ei enää asettunut
ehdokkaaksi. Muistan aterioineeni hänen pöydässä viime
joulukuussa, kun valtuusto piti
Paijalla kokousta ja kokouksen
aluksi oli jouluhartaus. Markku seurasi omalla tyylillään
tätä aikaa ja tiedotusvälineistä hän seurasi tapahtumia ja
etenkin jalkapallo oli hänellä
kiinnostuksen kohteena. Kunnallispolitiikan ohella Markku
Virtanen toimi edunvalvojana
yhteistyössä kunnan kanssa.
Harrastukset kuuluvat ihmisen
elämään. Niin Markullakin, joka tarkkaili lintuja ja piti lintupäiväkirjaaja laittoi linnunpönttöjä kotiympäristöönsä.
Yleensäkin luonnon ja sään
seuraaminen kiinnostivat häntä
ja uskon että näistä kaikista
löytyy merkintöjä hänen muistiinpanoissaan. Ja luonnossa
liikuttiin niin jalkaisin kuin
pyörälläkin. Lintujen ohella
shakki kiinnosti häntä poikavuosista lähtien ja yöpöydällä oli elämänkertakirjoja sekä
sotakirjoja: erityisesti Suomen
vaiheet toisen maailmansodan
aikana. Hänen sisaruksensa kuvailivat hänet rauhalliseksi ja
vaatimattomaksi ja avuliaaksi
ja ymmärtäväiseksi ihmiseksi.
Risto Ahti

Kuhmossa, Kainuun itäosassa,
Kalevalankankaalla on mitä parhaimmat mahdollisuudet rentouttavaan talviloman viettoon. Itärajan eksotiikka perinneruokineen,
runsasluminen
metsäluonto,
monet järvet ja erilaiset harrastusmahdollisuudet antavat energiaa sekä sielulle että ruumiille.
Tekemistä ja kokemista riittää
niin aktiivisille liikkujille kuin
kulttuurinnälkäisillekin. Hotelli
Kalevala sijaitsee Lammasjärven rannalla. Hotellin yhteydessä
on vanhan ajan pirtti, kirjasto,
talvipuutarha, jossa avotakka
sekä matkamuistomyymälä. Uusi Hyvinvointiosasto sisältää 2
suomalaista saunaa, turvesaunan,
infrapunasaunan, ison 7 hengen
porealtaan, yrttiporekylvyn, acuhierontapedin, hierontapalvelut ja
rentoutumisnurkkauksen. Mikä
parhain tapa viettää iltaa ikimuistoisen päivän päätteeksi!
Lauantai 6.3.2010
Lähdemme Salon torilta klo
06.00 ja ajamme Someron, Forssan, Jokioisten ja Ypäjän kautta
klo 7.20 Loimaalle, josta matkamme alkaa kohti Kainuuta. Lounas
matkan varrella. Majoittuminen
hotelli Kalevalaan. Illallinen.
Sunnuntai – keskiviikko:
Ohjelmaa perillä.
Torstai 11.3.2010
Aamiainen ja lounas hotellissa. Nautittuamme lounaan lähdemme kotimatkalle.
Matkan hinta: 528 euroa / henkilö
Hintaan sisältyy:
* matka Vainion Liikenteen
bussilla
* 5 yön hotellimajoitus kahden hengen huoneessa
* runsas aamiainen seisovasta
pöydästä
* iltasauna ja wellness-osaston
käyttö (7 hengen poreallas, acu-

hierontapeti, rentoutumisnurkkaus)
* tervetulokahvit ja talon esittely
* 4 x kotiruokatyyppinen päivällinen
* 1 x Kalevalainen pitopöytä (sis. paikallisia erikoisuuksia,
mm. rönttösiä)
* suksien, potkureiden, pulkkien, suksien huoltotilan vapaa
käyttö
* ilmainen Internet-yhteys ja
kuivauskaappi aulassa
* opastettu kierros Talvisotamuseossa
* vierailu Luontokeskus Petolassa
* talon yllätysohjelmaa (= lypsykilpailut)
* yrttiporekylpy (valittavana 4
erilaista yrttiä)
* levytanssit, mahdollisuus
yhteislauluun (lauluvihkoja löytyy hotellilta)
* omatoiminen nuotioilta hotellin rannassa
* 2 tunnin opastettu kaupunkikiertoajelu ryhmän omalla bussilla. Kierroksen aikana tutustutaan Kuhmon päänähtävyyksiin:
Tervansoutajapatsas, Laukunkantajapatsas, Kirjastotalo Atalante,
Kuhmon kirkko, Tuupalan talomuseo, Kuhmon vanha hautausmaa, Juminkeko. Opastettu kierros Kuhmo-talossa. Pääsemme
katsomaan upeaa Lentua-salia,
jossa mm. soitetaan kesäisin 2
viikkoa pääosa Kuhmon Kamarimusiikin konserteista.
* matkanjohtajana Risto Ahti
Lisämaksusta:
131 euroa yhden hengen
huonelisä
15 euro / hlö Turvesauna
(min. 10 osallistujaa)
15 euroa / hlö Infrapuna
sauna
Matka edellyttää vähintään
28 matkustajaa. Ilmoittautumiset
29.12.2009 mennessä: Matkapojat Oy Turku Puh. 010 2323 970.

Joulukonsertti ”Kaunein yö”
Loimaalaistuneet sopraano
Sanna Vihervirta (os. Ketola)
ja pianisti Anna Valtanen (os.
Toukola) konsertoivat Ypäjän kirkossa sunnuntaina
20.12.2009 klo 14.00. Luvassa on tuttua ja tuntematontakin
joulumusiikkia laulun, pianon
ja huilun sävelin.
Sanna Vihervirta (os. Ketola,
s. 1974) on valmistunut Sibelius-Akatemian Kuopion osastosta kirkkomusiikin koulutusohjelmasta musiikin maisteriksi
vuonna 2000, pääaineenaan
laulu ja kuoronjohto. Hän on
suorittanut Sibelius-Akatemiassa laulun ja kuoronjohdon Btutkinnot ja hänellä on myös
A-kanttorin pätevyys. Loimaalta
kotoisin oleva Sanna on opiskellut laulua Seija Mikkosen,
Satu Sippola-Nurmisen ja Marjut Hannulan johdolla. Hän on
osallistunut mestarikursseille
ja laulukursseille (mm. Lohjan
laulupäivät ja Joutsenon laulukurssit). Sanna on laulanut Tampereen Oopperan kuorossa vuodesta 2002 ja osallistunut mm.
oopperaproduktioihin Viimeiset
Kiusaukset, Otello, Carmen ja
lemmenjuoma. Hän on toiminut
myös Ypäjän musiikkiteatterin
huilistina vuosina 1994–2000,
hän soittaa huilua myös Loimaan
Soittokunnassa. Sanna on työskennellyt vuodesta 2005 lähtien
Tampereen Harjun seurakunnan
kanttorina, vastuualueenaan lasten ja nuorten musiikkikasvatus.
Hän johtaa kuoroja Harjun Lap-

sikuoro ja Harjun Heleät sekä
Harjun Nuorten kuoro.
Anna Valtanen (o.s. Toukola, s. 1977) on valmistunut musiikkipedagogiksi Pirkanmaan
ammattikorkeakoulun musiikin
koulutusohjelmasta vuonna
2001. Opettajinaan hänellä ovat
olleet mm. Kirsti Piminäinen,
Jukka Juvonen, Marjatta Linko
sekä Leena Juppala. Lied-pianismia hän on opiskellut Collin
Hansenin johdolla. Erityisesti
laulajien kanssa Anna on tehnyt yhteistyötä vuosien ajan ja
kokenut laulun säestyksen ja
lied-musiikin erityisen omaksi alueekseen. Vuonna 1998
Anna osallistui Kokkolassa
pidettävään Pentti Koskimies
-laulukilpailuun laulaja Mari
Vuorijärven kanssa sijoittuen
välieriin. Hän on myös toiminut pianistina Kangasniemen
musiikkiviikkojen Laulun ke-

Valokuva: Otto Valtanen, 5v.
säakatemia -kurssilla vuonna
2002. Hän on osallistunut Riihimäen musiikkileireille sekä
Roman Lebedevin ja Eero Heinosen mestarikursseille. Ypäjältä kotoisin oleva Anna on toiminut Ypäjän musiikkiteatterin
pianistina vuosina 1994–2001.
Hän on antanut pianotunteja
Tampereen alueella yksityisissä
musiikkikouluissa (Maija Salon
musiikkileikkikoulu, Musiikkikoulu Mezzoforte), ja Tampereen seurakuntien musiikinopetuksessa. Vuosina 2003–2007
hän toimi pianonsoiton opettajan ja säestäjän sijaisena Tampereen konservatoriossa. Tällä
hetkellä hän on hoitovapaalla
Lempäälässä olevasta pianonsoiton ja musiikin perusteiden
opettajan työstään.
Konserttiin on vapaa pääsy,
ohjelmamaksu 5 euroa.
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Kunnanjohtajan kammarissa joulun alla 2009
Leuto, kurainen, harmaa marraskuu
kääntyi kohti joulun valoja, on siis
aika taas kerrata mielessään vuoden
kohokohtia ja alamäkiäkin. Ypäjäläisiä kohokohtia ovat tietenkin
olleet hienot tapahtumat niin Hevosopiston mäellä kuin kotiseutumuseon musiikkiteatterinäyttämölläkin ja
uudistetun upean kirjaston käyttöön
saaminen. Paljon muutakin on vuoden mittaan saatu aikaan, tiehallinto kohensi 10-tietä parantaen turvallisuutta oikein kunnolla, kunnan
keskustaajamassa saatiin käyttöön
kaukolämpö ja hieman uudistettua
tiestöä ja tievalaistusta, palveluitakin
parannettiin pienillä henkilölisäyksillä ainakin vanhus- ja vammaistyössä ja nuorisotyössä, ja elinkeinoelämän virkistämiseksi aloitettiin
yhteinen kylämatkailuhanke. Positiivista mieltä ovat nostattaneet
myös kuntalaisten urheilu- ja muut
saavutukset, ypäjäläisten hevosten
ja myös niillä urheilevien komea
menestys kuninkuusraveissa, Finnderbyssä ja kouluratsastuksen SMkisoissa. Yrittäjät ja yrittäjyys ovat

Ypäjällä nekin voineet hyvin, uusia
yrityksiä on perustettu alkuvuodesta
enemmän kuin vanhoja on lakannut.
Yrittäjyys on aivan viime viikkoina ollut vahvasti mukana työpäivissäni. Yrittäjäjuhlassa alkukuusta
palkittiin Ypäjän vuoden yrittäjänä
Eristysliike Tapio Ahonen, yksi ilta
viitoitettiin seudun kuntien ja yrittäjäyhdistysten kesken täälläkin toteutettavaa Y4-ohjelmaa, jolla Hämeen
Yrittäjät ovat mukana valmentamassa kuntia entistä yrittäjyysaktiivisempaan suuntaan, ja sitten vielä
tapasimme yrittäjien iltateen merkeissä Ojalan baarissa elinkeinotoimijoiden ja kymmenen aktiivisen
yrittäjän kanssa. Juttu luisti, ja keskustelu risteili kunnan hankintatoimesta matkailuvaunualueeseen ja
logistiikan kehittämiseen.
Ehkä niitä alamäkiä on ollut se
asukaslukukehitys, mutta senkin
vastapainona on ollut mukava tehdä
kauppoja omakotitonteista ja seurata rakennuslupamäärän kehitystä.
Uskotaan siis, että viimeistään ensi
vuonna asukaslukukin kääntyy taas

parempaan suuntaan. Jo lokakuu
toi käänteen vuoden ”syöksykierteeseen”.
Marraskuussa meillä Ypäjällä oli
kunnia tarjota puitteet Hämeen maakuntavaltuuston päätöksenteolle ja
maakunnan kulttuuripalkinnon luovuttamiselle. Juhlallista oli myös
kuulla opetusministeri Henna Virkkusen kiitoksia Ypäjän edistyksellisyydelle 150 vuoden ikään ehtineen
kirjastolaitoksemme uudistettujen tilojen vihkiäisissä. Näissä tunnelmissa on mukava siirtyä joulunaikaan,
tunnelmoida jouluvaloissa, laulaa
joululauluja, viettää pikkujouluja ja
sitten rauhoittua juhlan viettoon.
Tällaisia tunnelmia toivon myös
kaikille Ypäjäläisen lukijoille, ja samalla suuntaan lämpimän kiitoksen
teille hämmästyttävän monille ihanille ihmisille, jotka olette kuluneena vuonna minua kannustaneet ja
innostaneet uusiin kuvioihin!
Emmehän unohda kinkunsulatuslenkkejä...
Sinikka Malin

30.11.1939: Sota uhkaa
taas kerran idästä
Antti Tuurin Talvisota -teoksen alussa kerrotaan, kuinka
tämän pohjalaisporukan tie
kulki pieneen rajan pinnassa
olevaan karjalaiskylään. Pienessä karjalaiskylässä oli 1700
asukasta ja matkaa rajalle 60
km. Kyseessä oli Räisälän pitäjän Unnunkosken kylä, mihin
tuo pohjalainen Martti Laurilan
rykmentti sijoitettiin alkuvaiheessa. 7.11.1939 tuo rykmentti
yöllä siirtyi marssien Ypäjän
viestirykmentin jälkeen Pyhäjärven Konnitsan kylään. Kylän
elämä muuttui yhtäkkiä kun yli
2000 miestä oli ilmestynyt 700
asukkaan kylään yön aikana.
Sama toistui myös kotikylässäni Räisälän Tiurissa.
Yksi kylän kolmesta kansakoulusta, Kynsjärven koulu
toimi Adam Lallukalta vuokratuissa tiloissa. Olin syksyllä
1939 yläkoulun ensimmäisellä luokalla ja koulupäivä juuri
päättymässä lokakuun lopulla
kun koulun pihalle ajoi armeijan henkilöauto. Autosta tuli
kaksi upseeria ja toinen kysyi
pihalle tulleelta opettajaltamme: ”Onko tämä Lallukan talo?” Opettaja vastasi; ”Kyllä
on.” Upseeri: ”Tämä talo on
määrätty tästä päivästä alkaen
armeijan reserviläisten majoituskäyttöön.” Johon opettaja
vastasi: ”Kuulkaas kyllä tässä

on nyt tapahtunut jokin väärinkäsitys. Jos katsotte tuonne järven (Vuoksen) taakse,
niin sieltä näkyy Lallukan talo
Jurkkala. Kyllä määräyksenne
tarkoittaa sitä.” Ja meille oppilaille hän sanoi: ”Ja lapset
tulkaa aamulla kouluun, kyllä
koulu jatkuu aamulla.” Koulu
ei jatkunut aamulla, koulumme
oli täynnä sotilaita.
Meille lapsenmielisille koulun loppuminen ainakin muutamaksi päiväksi oli tietysti
mukavaa, mutta toisaalta suuri
murhe oli aavistus että jotain oikein ikävää tulee tapahtumaan.
Sen kyllä ymmärsimme vanhempien ihmisten keskusteluista ja mielialoista.
Monissa perheissä leivottiin
pullia ja muutakin hyvää ja laitettiin lapset myymään niitä
sotilaille, jotka ostivatkin niitä
mielellään armeijan muonan lisäksi. Niinpä minäkin jouduin
toki uteliaana niitä pullia myymään. Menin kylämme Tiurin
vanhimman koulun Tiurin koulun lähellä olleen ison teltan
luokse niitä pullia myymään, ja
kauppa kävikin niin vilkkaasti
että pullat loppuivat tuota pikaa.
Mieleeni jäi erään alikersantin
napakka komento: ”Muistakaa
sitten joka mies maksaa pullansa poijalle.” Samalla jäi mieleeni myönteinen kuva rehdistä

suomalaisesta sotilaasta.
Saman alikersantin Eino
Pitkämäen minä näin myöhemmin v. 1940-41 Peräseinäjoen
Luomankylässä monta kertaa.
Myös Tiurinkylälle oli sijoitettu noita Pohjanmaan miehiä
Peräseinäjoelta. Kylillä otettiin
sotilaat ystävällisesti vastaan ja
sotilaat käyttäytyivät hyvin ja
kuri oli moitteetonta. Muutamia romanssejakin syntyi pohjalaisten ja kylän tyttöjen kesken, kirjoittaa Unnunkosken
kyläkirjassa Jorma Kohonen.
Hän jatkaa: ”Kun unnunkoskelaiset joutuivat sitten evakkotaipaleelle, sijoitettiin heidät
juuri Jalasjärvelle. Saatuaan
kuulla siitä rintamalla olevat
miehet kirjoittivat koteihinsa:
”Pitäkää heistä hyvää huolta ja
kertoivat saamastaan hyvästä
kohtelusta Unnunkoskella syksyllä 1939.
Marraskuun päivät kuluivat
kotona pahaenteisen odotuksen vallassa. Kävin hakemassa
postia Tiurin myllyltä, joka oli
kylän Joenpuolen asukkaiden
kokoontumispaikka, ja samalla tapasin kavereitakin Jortikan
Onnia ja Ilmoa ja Koposen
Aarrea. Aamuin illoin jouduin
auttamaan karjan juottamisessa.
Kuivan ja kuuman kesän jälkeen
pohjavesi oli alhaalla kaivossa
ja siksi ajoimme karjan juomaan

sa palvelut ovat monin paikoin
heikentyneet ja palvelumaksut
nousseet.
Erityisesti avopalvelujen tilanne huolestuttaa ikäihmisiä.
Avopalvelujen laatu, riittävyys
ja hinnoittelu herättävät keskustelua: milloin ei toimi ruokapalvelut, milloin eivät kuljetuspalvelut, milloin ikäihmiset
juuttuvat hoitojonoihin. Myös
maksujen korotukset ahdistavat.
Monille vanhuksille pienetkin
maksujen korotukset vaarantavat palvelujen. käytön.
Palvelujen kehittämiseksi
sekä hyvien hoitokäytäntöjen

seuraaville Ypäjän kunnan viranhaltijoille, työntekijöille ja
luottamushenkilöille: vanhusja vammaistyönjohtaja Taina
Haavisto, maatalouslomittaja
Pekka Heinämaa, rakennuslautakunnan jäsen, kurssisihteeri
Anne Karppelin, kylvettäjä Liisa Ketola, hoitaja Anne Kivistö,
päivähoitaja Helena Koskela,
ohjaaja Mari Krapi, maatalouslomittaja Reijo Laakso, hoitaja
Helmi Mattila, luokanopettaja
Pirjo Mutkala, siivooja Marja-Leena Muuski, kodinhoitaja Mirja Niemelä, talonmiesvahtimestari Jouni Paloposki,
maatalouslomittaja Tytti Pelkonen, perushoitaja Anne Rämö,
kunnanvaltuutettu, kunnanhallituksen jäsen, kirvesmies Veijo
Simola, ohjaaja Taina Siviranta, hoitaja Helena Talvi, vapaa-aikalautakunnan varajäsen,
emäntä Aino Tuura, siivooja
Riitta Vuorio, sairaanhoitaja
Terhi Wähälä.

Viikot: 49–53

Konnitsanjoen rantaan.

Talvisota alkaa
30.11.1939
Oli ikimuistoinen marraskuun 30. päivän aamu kun
olimme juuri karjan juottamisen jälkeen lähtemässä navetalle päin. Minä Poju-ruunan selässä, kun Pyhäjärven puolelta
alkoi kuulua kovaa konekivääritulitusta, kun venäläinen hävittäjä lensi matalalla tulittaen
konekivääreillä aamuaskareilla
liikkuvia suomalaisia. Mahtoi
koneen miehistöllä olla hauskaa
niin kuin eräässä valokuvassa
Elisenvaaran pommituksen jälkeen missä onnistuivat surmaamaan 152 siviiliä.
Luultavasti venäläiset eivät
huomanneet karjaamme joka
oli ehtinyt juuri polkua myöten
Punkkalaisten lehtoon, mutta
minä olin vauhkoontuneen Pojun selässä enkä voinut hillitä
Pojua rukkaskäsin muuta kuin
pelätä että nyt minä kuolen kun
putoan pojun jalkoihin. Sen verran oli onnea että selvisin siitä.
Sitten muutaman päivän päästä
oli lähdettävä evakkomatkalle
mikä kesti muutamaa päivää
vaille 8 vuotta.
Ilkka Teperi

Eläkeliiton Etelä-Hämeen piirin syyskokouksen kannanotto 23.11.2009
hoitoon lähelle tuttua asuinympäristöään. Tällöin omaisten ja
ystävien vapaaehtoinen osallistuminen hoiva- ja virkistystoimintaan olisi mahdollista ja
sosiaaliset suhteet säilyisivät.
Omaisten olisi myös mahdollista seurata läheisensä vointia,
kun hoitopaikka on lähellä.
Julkisuudessa käydyssä
keskustelussa on keskitytty
ympärivuorokautisen laitoshoidon epäkohtiin. Vähemmälle huomiolle ovat jääneet
perus- ja avopalvelut, jotka
koskevat pääosaa eläkeläisistä. Palvelurakennemuutokses-

Suomen
Kuntaliitto
on
27.11.2009 antanut kultaisen
ansiomerkkinsä tunnustukseksi 40 vuoden ansiokkaasta työstä kunnallishallinnon hyväksi
seuraaville Ypäjän kunnan palveluksessa oleville: laitosapulainen Tuula Eskola, toimistosihteeri Anneli Hyle.
Suomen Kuntaliitto on
27.11.2009 antanut kultaisen
ansiomerkkinsä tunnustukseksi 30 vuoden ansiokkaasta työstä kunnallishallinnon hyväksi seuraaville Ypäjän kunnan
palveluksessa oleville: koulutoimensihteeri Auli Hossi, perushoitaja Sinikka Kallioinen,
sosiaalijohtaja Eila Puolamäki,
perhepäivähoitaja Elise Rämö, perhepäivähoitaja Sinikka
Lammela.
Suomen Kuntaliitto on
27.11.2009 antanut hopeisen
ansiomerkkinsä tunnustukseksi 20 vuoden ansiokkaasta työstä kunnallishallinnon hyväksi

Päiväkodin ja esikoulun
ruokalista

Vanhuspalvelujen tilanne selvitettävä
Vanheneminen pelottaa. Viime
aikoina käyty keskustelu, kunnissa tehdyt käytännön ratkaisut
ja ikääntymiseen kohdentuvat
kielteiset asenteet ovat lisänneet
ikäihmisten turvattomuutta. Tilanteen korjaamiseksi vanhuspalvelujen tilanne on selvitettävä kunnissa yhteistyössä vanhusneuvostojen kanssa.
Eliniän pidentymisen myötä
raskaan hoivan tarve kasvaa.
Yhä useampi tulee tarvitsemaan
elämänsä loppuvaiheessa ympärivuorokautista hoiva- tai
hoitopaikkaa. Silloin jokaisella
tulisi olla mahdollisuus päästä

Ansiomerkkejä kunnan
työntekijöille ja
luottamushenkilöille

levittämiseksi avopalveluja
koskevat selvitykset on tehtävä
kunnissa pikaisesti. Niissä tulee vastata myös kysymykseen,
miten kunnat ovat valmistautuneet palvelujen turvaamiseen,
kun kaikkiaan yli 166 000 kuntatyöntekijää siirtyy eläkkeelle
vuosina 2010–2019. Kodinhoitajista, kotiavustajista sekä
sairaala- ja hoitoapulaisista jää
eläkkeelle lähes puolet seuraavan kymmenen vuoden aikana.
He ovat useimmille ikäihmisille kaikkein tärkeimpiä työtekijöitä.

Viikko 49
Ma: Pinaattiohukaiset, perunat, kastike, kiinankaalisalaatti, puolukkaa, marjainen
riisivaahto.
Ti: Jauhelihakeitto, leipä,
leikkele, vihannes, omenapaistos, vanilliinikastike
Ke: Joulupuuro + muuta
jouluista.
To: Broileria á la Heporanta,
rosolli, pirtelö.
Pe: Kalajuuresvuoka. perunat, tomaattisalaatti, vadelmakiisseli.
Viikko 50
Ma: Uunimakkara, perunamuusi, kiinankaali-hernesalaatti, persikat, kinuskikastike.
Ti: Paistettua kalaa, perunat,
kastike, lehtisalaattia, mustikkakeitto.
Ke: Jauhelihajuureskastike,
perunat, kurkku-purjo-omenasalaatti, jäätelö.
To: Kasvissosekeitto, leipä,
leikkele, vihannes, vadelmapäärynäkerma.

Pe: Pyttipannu, vihreä salaatti, ananaskiisseli.
Viikko 51
Ma: Kalapuikot, perunat,
kastike, punajuuri-omenasalaatti, hedelmäsalaatti.
Ti: Kinkkukiusaus; vihreä
salaatti, puolukkakiisseli
Ke: Kinkkukiusaus, vihreä
salaatti, puolukkakiisseli.
To: Jouluruoka.
Pe: Kalaa á la Heporanta;
perunat, kurkkusalaatti, rahka.
Viikko 52
Ma: Kala-purjokastike. perunat, lehtisalaatti, ananassalaatti.
Ti: Possupata, perunat, tonnikala-riisisalaatti, marjakiisseli.
Ke: Broilerkeitto, leipä,
leikkele, vihannes, hedelmä.
To: JOULUAATTO
Pe: JOULUPÄIVÄ
Viikko 53: Päiväkoti suljettu!

Pelastakaa lasten joulu keräys Forssan seudulla
Joka joulu moni lapsi joutuu
pettymään, kun joulupukki ei
löytänytkään tietä lapsen kotiin. Sinä voit auttaa! Se on
helppoa. Tuo käyttämätön
lahjasi, itse tehty tai ostettu,
keräyspisteeseen. Forssan Pelastakaa Lapset ry huolehtii
yhteistyössä Forssan, Tammelan, Jokioisten, Humppilan ja
Ypäjän sosiaalitoimien kanssa
siitä, että lahjoituksesi löytää
perille sitä tarvitseville 0–18
-vuotiaille. Keräykseen tulevat
lahjat voit viedä 30.11.–11.12.

(arkisin klo 9 - 16.30) Forssan
Isännöinti ja Kiinteistönvälitys
Oy:n toimistolle (Hämeentie
11, 30100 Forssa) tai tuoda ne
lauantaina 5.12. klo 10–14 keräyspisteellemme Forssan Torikeskukseen (Hämeentie 7).
Huolehditaan yhdessä siitä, ettei yhdenkään lapsen tarvitsisi
jäädä osattomaksi joululahjoja
jaettaessa!
Lisätietoja keräyksestä:
Emilia Männistö, puh. 050 593
4240, emilia.mannisto@utu.fi.

Tiedotus avantosaunasta!
Piilikankaan lammella on tehty mittava kunnostus- ja
ruoppaustyö, josta johtuen vedenpinta on alhaalla.
Avantosauna lämpiää heti, kun vedenpinta nousee
tarpeeksi.
Sunnuntain avantosauna-aika on muuttunut, ja on nyt
klo 12.00–15.00.
Tervetuloa taas mukaan avantouintiin uudistetulle lammelle.
Kuusjoenkulman kyläyhdistys

YPÄJÄLÄINEN 12/09
Ypäjän kunnan kulttuuritoimi
järjesti alakoulujen oppilaille
teatterinäytöksen Onnin
paras lahja Kartanon
koululla keskiviikkona 4.11.
Linnateatterin lastennäytelmä
valloitti niin oppilaiden
kuin opettajienkin sydämet.
Näytelmä perustuu Mauri
Kunnaksen teokseen ”Onnin
paras joululahja”. Ohjaus oli
Sami Rannilan ja musiikki
Kari Mäkirannan. Kiitos
kulttuuritoimelle tästä
elämyksestä!
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Kunnanhallitus
Perttulantie 20
32100 Ypäjä

YPÄJÄN KUNNANVALTUUSTON

kokous pidetään
torstaina 10.12.2009 klo
19.00 kunnanvirastossa.
Kokouksen asialista on
nähtävänä kunnanviraston ilmoitustaululla ja
Ypäjän kunnan www-sivuilla 4.12.2009 alkaen.
Tarkastettu pöytäkirja
pidetään nähtävänä kunnanvirastossa 17.12.2009
klo 9–15.
Ypäjällä 1.12.2009
Matti Alanko
kunnanvaltuuston
puheenjohtaja

Joululahjaksi hyvän kunnon lahjakortti!
Fysioterapeutti Satu Vaarula
P. 0400 430 088
Levollista Joulunaikaa

Kanta-Hämeen
pelastuslaitos

Turvallisuusnurkka
Joulurauhaa kaikille
lukijoille!!!
Meikäläinen on taas pitkin
vuotta heristellyt sormi pystyssä ja varoitellut lukijoita aiheesta jos toisestakin kuuden
pakinan verran. Eilen illalla
avattiin Joulun odotus virallisesti Ypäjällä ja jouluvalot
syttyivät valaisemaan tätä vuoden pimeintä aikaa. Nyt on
aika rauhoittua kuluneen vuoden vauhdista ja viettää Joulun

suurta juhlaa, kukin tavallaan!
Haluan omasta ja Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen puolesta kiittää kaikkia ypäjäläisiä ja
Ypäjäläisen lukijoita kuluneen
vuoden yhteistyöstä ja toivottaa kaikille mitä parhainta juhla-aikaa, turvallisesti!!!

Hyvää joulua
ja
onnellista
uutta vuotta

Ypäjän kunta
kiittää kuntalaisia ja yhteistyökumppaneitaan
kuluneen vuoden saavutuksista.

❆

Oikein Hyvää Joulua ja
Onnea vuodelle 2010 !

SYDÄMENI TÄNNE JÄÄ

Mikko Malin
palomestari

Lämmin kiitokseni
konserttiväelle ja
yhteistyötahoilleni!
HYVÄÄ JOULUA

Elisa

Turvallisuusnurkka
aikaa ja pitkät pyhät piinallisia.
Toivottavasti tällaisetkin kanssaihmiset saavat toisten huomiota ja jouluniloa.
Turhasta kiireestä pitäisi
päästä eroon. Toivomus koskee
myös joulupukkia, joka sai jouluaattona sakon ylinopeudesta.
Punanuttuinen ei asiaa paljon
vastaan änkyröinyt, olihan joulu. Toisaalta voi vain arvata,
mitä seuraamuksia tuli meidän
poliisille, joka sen sakon antoi.
En viitsi sanoa edes poliisin
etunimeä, jos vaikka pukki olisi kuitenkin unohtanut jo koko
asian. Muistan, että tapahtumaaikaan me muut poliisiasemalla olleet olimme vakuuttuneita,
että seuraamuksia tulee. Kiltteyskin on suhteellinen käsite
ja pukinkin pitkämielisyydellä
on rajansa.
Nautitaan yksinkertaisista
asioista. Koetaan jouluntunnelma ympärillämme. Hymyillään vastaantulevalle, sillä se
saattaa olla ele, joka lämmittää
koko joulun ajan. Muistetaan,
että tämä joulu on monelle pikkukulkijalle muistojen joulu,
jonka tunnelmaa he tavoittelevat aikuisikänsä.
Hyvää joulua ja rauhallista uutta vuotta Ypäjäläisen
lukijoille!
Markku Leppälahti
rikosylikonstaapeli

❆

Tänäkin vuonna erillisten joulutervehdysten
sijaan osallistumme
Hyvä mieli -joulukeräykseen

Kanta-Hämeen poliisilaitos
Vuodet vierivät, mutta joulunaika pitää aina sisällään
lapsenomaista taikaa. Vanhat
jouluiset somisteet heräävät
uuteen eloon. Kesällä koristeisiin törmääminen ei paljon
tuntemuksia aiheuta ja pitkään
kevääseen palavat jouluvalot
tuntuvat rumilta. Joulun aika
katkaisee pimeän jakson ja sen
jälkeen alkavat päivät taas pidentyä.
Jalankulkijoiden pitää olla
tähän aikaan erityisen varovaisia. Pimeä, sateinen sää heikentää näkyvyyden minimiin.
Jalankulkijoita on loukkaantunut, vaikka ovat olleet suojatiellä. Tähän aikaan vuodesta
suojatielläkin kulkeminen on
poikkeuksellisen vaarallista.
Heijastimia kannattaa laittaa
riittävästi.
Peurakolareita on ollut
myös paljon. Hirvimerkkien
kohdalla pitää todella seurata
piennarta. Varoitusmerkkejä
on laitettu erittäin harkiten ja
niiden alueella kolarivaara on
todellinen.
Poliisi tekee työtään joulunakin ja yleensä seudulla on
rauhallista. Joululiikenteen hiljennettyä ihmiset siirtyvät sisätiloihin. Joitain kotihälytyksiä
saattaa olla, mutta jouluaamuna poliisin pahnoilla ei montaakaan asiakasta makoile.
Joillekin joulu on yksinäistä

Ympäristöhuolto
Matti Hossi Ky

Olipa talosi
uusi tai vanha,
tässä ratkaisut
jätevesipulmaan.
1. Betonirunkoinen
pienpuhdistamo AG-1.
Tehokas ja varma ratkaisu kaikkiin
tilanteisiin, kaikenlaisille tonteille.

6420 €
2. Saneerauspaketilla
pienpuhdistamoksi.
Vanhasta järjestelmästä uuden
veroinen ilman kaivuutöitä.

5700 € (sis. tekniikka ja asennus)
Ja käyttö on vaivatonta, kun teet Goodwellin
kanssa täydellisen huoltosopimuksen. Kysy lisää.
Goodwell tarjoaa täydellisen tuote- ja palvelukokonaisuuden,
jota täydentää huolto- ja tyhjennyspalvelu. Lisätietoa tuotteista
ja palveluista saat osoitteesta www.goodwell.fi.

Ota yhteyttä paikalliseen
edustajaamme puh. 041 432 3823
tai www.goodwell.fi

Itsenäisyyspäivä
Ypäjällä 6.12.2009
klo 10.00 Jumalanpalvelus Ypäjän kirkossa
Saarna ja alttaripalvelus; Risto Ahti
Musiikin ja kirkkokuoron johto; Tapio Laurila
Trumpetti; Tommi Jalo
Seppeleiden lasku Sankarihaudalle ja
Karjalaan jääneiden vainajain
muistomerkille
Virsi, seppeleiden lasku, puhe Risto Ahti, virsi
klo 12.00 Kahvitarjoilu Kartanon koululla
Ypäjänkylän Maa- ja kotitalousnaiset
klo 12.30 Itsenäisyyspäivän juhla Kartanon koululla
Juontajana Ypäjä-tyttö 2008 Senni Roito
Hämäläisten laulu
Tervehdyssanat;
Markku Leppälahti
Kunnanhallituksen pj.
Musiikkia;
Viihdekuoro LoiMaalaiset
On suuri sun rantas autius
(Suomalainen kansansävelmä);
Kotimaani ompi Suomi
(Suomalainen kansansävelmä);
Laula laulusi pois (Bengt Ahlfors)
Lausuntaa;
Sirpa Aaltonen-Veikkolainen
Legenda (Eino Leino);
Siunaa Jumala Suomea (Jarkko Laine);
Kirkkaat aamut kohoavat (Eeva-Liisa Manner);
Kunnian saakoon hän (Eero Eerola);
Katso pohjoisen taivasta (Helvi Juvonen)
Musiikkia;
Karita Pakarinen, sello
Kehtolaulu (Armas Järnefelt)
Postludi (Ahti Sonninen)
Petteri Mali, piano
Yö merenrannalla (Heino Kaski)
Juhlapuhe; Arto Vainio
Musiikkia;
Jessika Pakarinen, viulu
Marcia (Oscar Rieding)
Viihdekuoro LoiMaalaiset
Sydämeni laulu (Jean Sibelius);
Suomen laulu (Frederik Pacius);
Veteraanin iltahuuto (Kalervo Hämäläinen)
Petteri Mali, piano
Nuoren pojan unelma (Petteri Mali)
Maamme
klo 18.00 Iltahartaus
Risto Ahti
Rippikoululaiset sytyttävät kynttilöitä
lyhtyihin sankarihaudoilla
Sari Lehtosen johdolla
Tervetuloa!
Ypäjän kunta
Ypäjän seurakunta

Veteraanien kuljetus
Itsenäisyyspäivän juhlaan
Lions Club Ypäjä on lupautunut tarjoamaan
ilmaisen kuljetuksen kaikille juhlaan
osallistuville veteraaneille.
Osallistujia pyydetään ottamaan yhteyttä
Esa Tuomoseen, p. 050 505 0426.

Pikku Annen Savella Annenpäiväkahvitus
keskiviikkona 9.12. klo 15–18
TERVETULOA!
Jouluna 23.–24. päivä glögiä ja pipareita.

Pihalta saatavilla taas pieni valikoima luomukuusia
viikoilla 51–52.
Liike on kiinni jälleen tammikuusta alkaen huhtikuuhun
saakka – avoinna sopimuksesta.
Pikku Annen Savi toivottaa asiakkailleen
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2010!

Ystävällisin terveisin Pikku Annen Savi

Hyvää Joulua
ja Onnellista
Uutta Vuotta
asiakkailleen
toivottaa
PERTTULAN
KUKKA ja
LAHJA

Itsenäisyyspäivänä
6.12. suljettu.
Jouluviikolla
pidennetyt
aukioloajat.
Joulupäivänä 25.12.
suljettu
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Vartu Ypäjällä

YPÄJÄN KIRJASTO

Varhainen tukeminen –
moniammatillisen verkoston kuulumisia
Ehkäisevän päihdetyön
viikko
Ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietettiin valtakunnallisesti viikolla 45. Ypäjällä nuoriso-ohjaajat kiersivät kouluilla
pitämässä 5.-6. -luokkalaisille
päihdevalistusta monivalintatehtävien avulla. Lisäksi suurin
osa 7. -luokkalaisista osallistui
päihdevalistukseen vapaaehtoisesti 7-haavin toiminnassa.
Tehtävien tarkoitus oli herättää
keskustelua päihteistä ja kumota nuorten harhaluuloja. 5.-6.
-luokkalaisten valistus keskittyi
tupakkaan ja alkoholiin, 7. luokkalaisten kanssa keskusteltiin myös huumeista. Keskusteluissa käsiteltiin esimerkiksi
mitä laki sanoo alle 18-vuotiaiden päihteiden käytöstä ja
miksi ikärajat ovat olemassa.
Lisäksi keskusteltiin alkoholin
välittämisestä alaikäisille, nuorisotilan säännöistä ja viranomaisten toimintatavoista sekä
vanhempien vastuusta.
Seutukunnan nuorisotoimet
ovat laatineet varhaisen puuttumisen mallin, joka toimii
nuoriso-ohjaajien työvälineenä.
Varpu-malli löytyy kokonaisuudessaan kunnan nettisivuilta.
Tässä muutamia pääasioita
Varpu-mallista:

Forssan seudun
nuorisotoimien
varhaisen puuttumisen
malli
”Jokaisessa kunnassa on pyritty selkeään ja johdonmukaiseen toimintaan nuorten päihteidenkäytön ehkäisyssä. Siitä
syystä seudun nuorisotoimet
ovat luoneet yhteisen mallin,
jonka avulla toimitaan.
Lapset ja nuoret voivat helposti tulla päihderiippuvaisiksi. Mitä nopeammin lasten ja
nuorten päihteidenkäyttöön
puututaan, sitä paremmat mahdollisuudet siihen on vaikuttaa.
Puuttuminen on nuoresta vä-

littämistä. Välittäminen ja rohkeus ottaa asia puheeksi ovat
puuttumisen perusasioita.
Kaikissa kunnissa ei ole ollut
toimintamallia siitä, miten nuoria tuetaan päihteettömyyteen
ja päihdekielteiseen asennoitumiseen. Nuorisotoimet ovatkin
nyt yhteistyössä luoneet mallin,
joka antaa työntekijöille toimintavälineitä puuttua nuorten
päihteiden käyttöön sekä päihdekulttuuriin.
Varhaisen puuttumisen malli
on tehty tukemaan nuorisotyöntekijöiden kasvatuksellisen vastuun toteutumista päivittäisessä
nuorisotyössä. Malli on toimintatapa, jonka mukaan seudun nuorisotyöntekijät tekevät
omalla paikkakunnallaan työtä
nuorten parissa. Mallin avulla
selkeytetään nuorisotyön roolia
nuorten kasvattajana sekä määritellään selkeät toimintaohjeet
erilaisissa nuorten päihteiden
käyttöä koskevissa tilanteissa.
Jokaisessa kunnassa toimitaan
samalla tavalla ja näin yhdistetään nuorisotyöntekijöiden toimintamahdollisuudet ehkäistä
nuorten päihteidenkäyttöä.
Mallin avulla nuorisotyöntekijät pystyvät luomaan verkoston, jonka avulla nuorten
ongelmiin päästää puuttumaan
mahdollisemman varhaisessa
vaiheessa. Selkeät linjat auttavat yhtenäistämään toimintakulttuuria ja kiinnittämään
nuorten vapaa-ajan viettoon
enemmän huomiota. Yhteisen
mallin avulla taataan myös varhainen, nopea, riittävän tehokas ja aikuistahojen ja nuoren
yhteistoimintaan velvoittava
puuttuminen.
Jokaisella nuorisotalolla on
yhteisesti sovitut säännöt ja toimintatavat, jotka mahdollistavat monipuolisen ja turvallisen
toiminnan. Nuorisotyöntekijällä on vastuu nuorista, joka velvoittaa ja oikeuttaa häntä puuttumaan nuoren tilanteeseen.
Nuorisotyöntekijöiden työtä
ohjaavat myös lait. Alkoholi-

lain mukaan alle 18-vuotiaalla
ei ole lupaa hankkia tai hallussa
pitää mitään päihteitä. Tämä laki on lähtökohtana kaikille nuorisotoimen toiminnoille. Seutukunnan nuorisotoimet ovat
yhdessä sopineet konkreettiset
toimintatavat, joiden mukaan
nuorisotaloilla ja nuorisotoimen
tapahtumissa toimitaan. Yhtenäistämällä seutukunnan nuorisotoimien toimintaperiaatteet
luodaan selkeät ja pysyvät rajat
nuorille kunnasta riippumatta.
Toimintamallin tarkoituksena on lisätä nuorten henkilökohtaista vastuunkantoa tekemisistään ja edesauttaa nuoren
osallistumista oman elämänsä
suunnitteluun. Malli myös tukee vanhempia eikä jätä heitä
nuoren elämän ja tiedonsaannin
ulkopuolelle. Mallia toteuttaessa ei toimita kenenkään selän
takana, ei nuoren, ei vanhempien, vaan yhteistyössä ja yhteisymmärryksessä.
Ilmoituskäytännöt
– Jos tapaamme nuoren nuorisotiloilla päihtyneenä, nuoren
kanssa jutellaan ja hänelle annetaan kahden viikon porttikielto, josta ilmoitetaan välittömästi vanhemmille. Tämän jälkeen
seuraavien kahden viikon aikana sovitaan tapaaminen nuoren,
koulukuraattorin/sosiaalityöntekijän, vanhempien ja nuorisotyöntekijän kanssa koululle.
Nuoren kanssa keskustellaan
hänen päihteidenkäytöstään,
yleisesti elämäntilanteesta.
Näistä tapaamisista ja niissä ilmenneistä asioista tiedotetaan
tarvittaessa, vanhempien luvalla koulun oppilashuoltoryhmälle. Tapaamisen tarkoituksena on
kartoittaa nuorta koskevan huolen suuruus ja tiivistää vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä
nuoren kasvun tukemisessa.
– Kaikista nuorisotiloilla ja
muualla tapahtuneesta nuorten
ilkivallanteoista ilmoitetaan kotiin ja poliisille.
– Kaikista alle 18-vuotiaista

päihtyneistä, niin nuorisotiloilla
tai nuorisotilojen läheisyydestä tavatuista tehdään ilmoitus
puhelimitse tai kirjallisena sosiaalitoimeen/koulukuraattorille
heti seuraavan viikon alussa.
Kaikista päihtyneistä pyritään
ilmoittamaan kotiin, jos vanhemmat eivät tule häntä hakemaan, ilmoitetaan poliisille.
Tavatuista päihtyneistä nuorista viedään tietoa vanhempien
luvalla, myös koulun oppilashuoltoryhmälle.
Vanhempien tukeminen
kasvatustyössä
Lasten ja nuorten kasvatus
on ensisijaisesti vanhempien
tehtävä. Eri tahot kuten koulu,
harrastus-seurat, seurakunta ja
nuorisotoimi tukevat tätä kasvatustyötä toimimalla oheiskasvattajina. Nuorisotoimien
tavoitteena on tukea vanhempia
kasvatustyössä ja ohjata vanhempia ymmärtämään, että lasten ja nuorten alkoholinkäyttö
ei ole sallittua ja alkoholin välittäminen alaikäisille on laissa
kielletty.
Nuorisotyöntekijät toimivat
lastensuojelulain edellyttämillä
tavoilla. Jos työntekijälle nousee nuoresta huoli, tai työntekijä
kokee, että nuoren toiminta tai
käytös edellyttää toimenpiteitä,
nuoresta tehdään pääsääntöisesti aina lastensuojeluilmoitus, ja
sen avulla pyritään ennen kaikkea auttamaan ja selvittämään
nuoren tilanne kokonaisuudessaan.”
Ypäjällä Vartu-työryhmä
tekee moniammatillista yhteistyötä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Ryhmässä keskustellaan ja pohditaan,
mitä jokainen voi tehdä nuorten
hyväksi omassa työssään ja tarvittaessa yhteistyössä muiden
tahojen kanssa.
Jouluterveisin
Ohjukset Sari ja Hissu

Häme 2035 maakuntasuunnitelma visioi
uudistumiskykyistä maakuntaa
Hämeen maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntasuunnitelman
kokouksessaan Ypäjällä maanantaina 23.11. Häme 2035 maakuntasuunnitelma kertoo millaisen me hämäläiset haluamme
maakunnan olevan kahdenkymmenenviiden vuoden kuluttua.
Maakuntasuunnitelma on maakunnan kehittämisen strateginen
väline, joka kokoaa ja jäsentää
Hämeen maakunnan kehittämisnäkemyksen ja toteutusvoiman.
Häme on kolmen vahvan,
profiililtaan erilaisen seutukunnan, Forssan, Hämeenlinnan ja
Riihimäen seutujen muodostama

maakunta. Toiminnallisesti ja rakenteellisesti Häme on osa EteläSuomen laajaa metropolialuetta.
Häme 2035 maakuntasuunnitelma hahmottaa maakunnan vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia ja
linjaa toimia, joilla varmistetaan,
että ihmiset haluavat ja voivat
tehdä työtä ja asua Hämeessä
myös tulevaisuudessa. Maailman
muutoksissa selviytyminen ja
menestyminen vaativat ennen
kaikkea uusiutumiskykyä.
Maakuntasuunnitelman painopiste on niissä asioissa, joissa
maakunnan yhteinen tekeminen
on välttämätöntä, jotta voisimme

onnistua. Alueen kehittäminen
perustuu yhteistyöhön, neuvotteluun ja verkostoihin. Maakunnan
kehittäjien yhteisessä työssä on
päädytty tavoittelemaan yritysten toimintaedellytyksiä ja hyvää
peruselämää. Niitä toteuttamaan
valikoitui viisi painopistettä:
Uusiutumiskyky, työelämä ja
osaaminen, kansainvälistyminen,
saavutettavuus sekä asuminen.
Lisäksi maakuntasuunnitelman
läpäiseviä, kaikkiin painopisteisiin sisältyviä teemoja ovat kestävyys, hyvinvointi, yhteistyö ja
vetovoima.
Maakunnan asukasluvun ta-

voitellaan olevan yli 200.000
vuoteen 2035 mennessä. Väestön
ikääntymisestä johtuen työvoiman määrä ei lisäänny läheskään
samassa suhteessa. Niinpä tavoite
työpaikkojen määrän lisäyksestä
edellyttää tulevaisuudessa lähes
täystyöllisyyttä.
Maakuntasuunnitelma tarkistetaan valtuustokausittain. Valmistelu limittyy neljän vuoden
tähtäimelle laadittavan operatiivisen maakuntaohjelman kanssa
siten, että maakuntaohjelma hyväksytään keväällä 2010. Rinnalla käynnistyy maakuntakaavan
tarkistus.

UUTUUSLUETTELO
11/2009

0 Yleisteokset
Mitä missä milloin 2010
1 Filosofia. Psykologia.
Rajatieto
Paavilainen, Maija: Mummo
lumessa
Ojanen, Eero: Sivistyksen filosofia
Suontausta-Kyläinpää, Sirkku:
Perhesalaisuudet : vaikenemisesta vapauteen
Uusikylä, Kari: Naislahjakkuus
Seligman, Martin: Aito onnellisuus
2 Uskonto
Heinimäki, Jaakko: Luterilaisuuden ABC: synkkä ja harmaa
sanakirja
3 Yhteiskunta
Kenen sukupolveen kuulut :
suurten ikäluokkien tarina
Kivivuori, Janne: Rikollisuuden
syyt
Lapsi ja isovanhemmat: puheenvuoroja isovanhemmuudesta
Nars, Kari: Miten miljoonia
huijataan : suurpetkuttajien värikäs historia
Raittila, Kaisa: Huonetta vai sukua : elämää uusperheessä
Chomsky, Noam: Savijalkainen
jättiläinen
Kuparinen, Eero: Antisemitismin musta kirja
Pikkarainen, Juha: Kapinakenraalin päiväkirja
Arkimies, Kirsikka: Terveisiä
sijaisperheestä
Hellström, Martti: Sata sanaa
opetuksesta
Informaatio, informaatiolukutaito ja oppiminen
Laurén, Christer: Varhain monikieliseksi
Matikainen, Janne: Verkko kasvattajana
Pohls, Maritta: Lotta Svärd :
käytännön isänmaallisuutta
5 Luonnontieteet.
Matematiikka. Lääketiede
Ilmakehä, sää ja ilmasto
Lunkka, J. P.: Maapallon ilmastohistoria : kasvihuoneista
jääkausiin
Tissari, Virpi: Kelo : puun lumoa
Varesvuo, Markus: Selviytyjät :
lumen ja jään linnut
Aavasto, Kari: Jännittääkö? :
pelko hallintaan
Syöpää sairastavan lapsen hoito
Tontti, Jukka: Monimielinen
masennus : arjen reseptejä elämäntaudin hoitoon
6. Tekniikka. Talous.
Käsityö. Maa- ja metsätalous.
Kotitalous. Liiketalous
Kuokkanen, Esko: Vaarin lelukirja
Lindén, Eevi: Olkityöt : 50 perinteistä ja uutta olkikoristetta
Vireaho, Johanna: Muksuperheen puuhakirja
Hirvikorpi, Helinä: Aikamoinen
soppa : johtamisen à la carte
7 Taiteet. Liikunta
Suomalainen muotoilu: Kohti

kestäviä valintoja
Långbacka, Ralf: Tarttua kohtalon tuuliin
Vakkuri, Kai: Puhujan opas
Koivisto, Juhani: Tuijotin tulehen kauan : Toivo Kuulan lyhyt
ja kiihkeä elämä
Lampén, Erkki: Neljä retkeä läpi Suomen: kävellen, pyöräillen,
hiihtäen, meloen
86-89 Kirjallisuustiede.
Kielitiede. Kielet
Hapuli, Ritva: Matkalla kotona
Kalevalan kulttuurihistoria
Mäkelä, Hannu: Eetu : matkoja
Eduard Uspenskin maailmaan
Ylimartimo, Sisko: Anna ja
muut ystävämme
Kotilainen, Lari: Suomensuojelija : ohjekirja kielen pelastamiseen
9 Historia
Palonen, Rauni: Tähdet arkilla
: suomalaisten suosikit paperinukkeina
Klemettilä, Hannele: Keskiajan
julmuus
Kolbe, Laura: Helsinki 1918
Luoto, Reima: Suomen sota
1808-1809
Seppinen, Jukka: Vaaran vuodet?
Gustafsson, Marko: Miten minusta tuli minä
Isän huone : kulttuurivaikuttajien tyttäret kertovat
Lipponen, Paavo: Muistelmat
:1
Nurminen, Marjo T.: Tiedon
tyttäret
Pietiläinen, Kyösti: Sotapoliisi
Peters no: 005
82 Runot
Anhava, Helena: Kukaan ei
tiedä
Into, Markku: Kummalta puolelta muna paistetaan
Koljonen, Ulla: Horse : Poems
and paintings
84 Aikuisten
kertomakirjallisuus
Child, Lee: Viides matkustaja
Cussler, Clive: Jäävirta
Isomäki, Risto: Jumalan pikkusormi
Jalonen, Olli: 14 solmua Greenwichiin
Kesävuori, Saara: Hyvä isä
Kettunen, Matti: Lohen ja kuhan kotivesillä
Kuivaniemi, Mirja: Sudenkuopat
Lehväslaiho, Reino: Kontion
sissit
Mörö, Mari: Kuuri
CD-Äänikirjoja
Linna, Väinö: Täällä pohjantähden alla : 1
Meyer, Stephanie: Houkutus
Nevanlinna, Arne: Marie
Nykänen, Harri: Raid ja poika
Oksanen, Sofi: Puhdistus
Peltonen, Juhani: Elmo
Poe, Edgar Allan: Kauhutarinoita
Tervo, Jari: Myyrä ; Ohrana
www.lounakirjastot.fi

Kyläkoulujen arvo ja yhteistilojen monikäyttö
Kyläkoulujen arvo ja yhteistilojen monikäyttö -tilaisuus kokosi
kylien aktiivitoimijoita ympäri
maakuntaa Hämeenlinnaan Viisarin työväentalolle 18.11. Tutkija Sami Tantarimäki Turun
yliopistosta herätti alustuksellaan vilkkaan keskustelun. Tiivistettynä yhteinen näkemys oli,
että päättäjiltä ja virkamiehiltä
toivotaan avointa keskustelua ja
vaihtoehtoja jo päätösten valmisteluvaiheessa. Kylissä on halukkuutta asialliseen kehittämiseen

yhteistyössä, jos kunta vain saataisiin mukaan ja kuuntelemaan.
Lähikoulua pitäisi ajatella osana palvelurakennetta laajemmin
kuin opetukseen liittyen. Illassa
kuultiin tästä kannustavia esimerkkejä, kuinka ikäihmisten
kotona selviytymistä voidaan
tukea eri tahojen ja vapaaehtoistoimijoiden yhteistyössä. Lusin
kyläyhdistys Heinolasta järjestää keskiviikkoisin ikäihmisten
palvelupäivän, jossa on mukana
kunnan kutsutaksi, kouluruokai-

lu maksua vastaan, liikuntaseuran järjestämä jumppatuokio,
seurakunta ja väliin paikallisia
yrittäjiä. Säännöllistä senioritoimintaa järjestää kyläyhdistys
myös Tammelan Liesjärvellä.
Liesjärven Senioriklubin toiminta oli myös tilaisuudessa esimerkkinä. Yhteistoiminta vaatii
kokoontumistiloja. koulutoiminta lakkaisikin. Janakkalan Mallinkaisten entinen koulu toimii
kylätalona, jossa on monenlaista
toimintaa. Kunta on luovuttanut

koulun kyläyhdistyksen hallintaan, joka vastaa talon ylläpitokuluista.
Tilaisuuden jälkeen pidettiin
Hämeen Kylät ry:n syyskokous.
Hämeen Kylät ry toimii kylien
ja asukasyhdistysten maakunnallisena yhteistyöjärjestönä ja
toimii paikallisuuden vahvistamiseksi toteuttaen Kylä välittää
hanketta. Yhdistyksen syyskokous valitsi keskiviikkoiltana
puheenjohtajaksi Reijo Lehtisen
Hattulasta. Yhdistyksen hallituk-

seen valittiin seuraavat (uudet
nimet lihavoituina): Mika Ågren
(Hausjärvi), varajäsen Anne
Malin (Loppi), Mona Iso-Mustajärvi (Hämeenlinna /Hauho),
varajäsen Elisa Göös (Janakkala), Ella Koskela (Riihimäki),
varajäsen Tiina Joutsen (Loppi),
Satu Leppälahti (Ypäjä), varajä-

sen Sirkka Rinne (Ypäjä), Marjo
Kanerva (Tammela), varajäsen
Merja Isotalo (Forssa), VeliMatti Pura (Tammela), varajäsen Jouko Lindroos (Tammela),
Tarja Pell (Hämeenlinna /Renko), varajäsen Simo Hallavainio
(Janakkala).
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Vuoden 2009 parhaiden ypäjäläisurheilijoiden palkitseminen

Kunnon kuntalainen 2009
Hämeen Liikunta ja Urheilu ry palkitsee Kunnon
Kuntalaisena henkilön, joka esimerkillään edistää
liikunnan harrastusta ja terveitä elämäntapoja.
Kunnon kuntalainen on yhteisö tai yksityinen henkilö,
joka esimerkillään edistää liikunnan harrastusta ja muita
terveitä elämäntapoja.
Vapaa-aikalautakunta pyytää seuroilta, yhdistyksiltä ja
yksityishenkilöiltä esityksiä Ypäjän kunnon kuntalaisesta
vuonna 2009.
Ehdotuksia Kunnon Kuntalaisesta voi tehdä perjantaihin
8.1.2010 asti joko suullisesti puh. 7626 5201, gsm
050 521 6893, kirjallisesti osoitteella hallintojohtaja Erkki
Virolainen, Perttulantie 20, 32100 YPÄJÄ tai sähköpostilla
osoitteella erkki.virolainen@ypaja.fi.
Vapaa-aikalautakunta

Kysely maataloushallinnon palveluista

Ypäjän vapaa-aikalautakunta palkitsee viime vuoden
parhaat urheilijat stipendeillä. Ypäjäläisen urheilijan tulee
olla menestynyt vähintään SM- tai aluemestaruustasolla
juniori-, seniori- tai yleisessä sarjassa.
Urheilijat ja seurat ilmoittakaahan parhaat saavutuksenne
viimeistään perjantaihin 8.1.2010 mennessä kirjallisesti
osoitteella hallintojohtaja Erkki Virolainen, Perttulantie 20,
32100 YPÄJÄ tai sähköpostilla osoitteella
erkki.virolainen@ypaja.fi
Vapaa-aikalautakunta

KUULUTUS
Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 17.3.2005
§:ssä 33 Levän osayleiskaavan ja se on tullut voiman
1.10.2006 lukien.
Osayleiskaava koskee Levänmäen aluetta ja sen
ympäristöä. Alue rajoittuu etelässä Loimaa–Palikkala
-tiehen, lännessä Kurjenmäentiehen, pohjoisessa
Loimijokeen sekä idässä Suo-ojaan.
Hyväksytty osayleiskaava on nähtävillä Ypäjän kunnan
teknisessä toimistossa ja siitä on mahdollisuus saada
kopioita kohtuullista korvausta vastaan.
Ypäjällä 13.11.2006

Kunnanhallitus

Maatalousyrittäjät! Mitä mieltä?
Vastaa kyselyyn maataloushallinnon palveluista
osoitteessa www.ypaja.fi

Vapaa-aikatoimi tiedottaa
Vapaa-aikatoimen toiminta jää tauolle joululoman
ajaksi (19.12–11.1.). Toiminta alkaa jälleen 11.1.
alkaen!!
Nuorisotila HAAVIN avoin talotoiminta 7-luokkalaista
18-vuotiaisiin. Aukioloajat ti 17.30–20.30, to 18–21
ja pe 18–22.

Kerhotoiminta
Maanantaisin
TOIMINTAILTAPÄIVÄ maanantaisin
15.30–17.30 3–6 -luokkalaisille.
TANSSIKERHO maanantaisin Perttulan koululla.
7–9 -vuotiaat 17.00–18.00, 9–13 -vuotiaat
18.00–19.00, 13–16 -vuotiaat 19.00–20.00.

tiistaisin
SEISKAHAAVI tiistaisin kello 15.00–17.30
7-luokkalaisille Nuorisotila Haavissa. Ohjattua
toimintaa kuten kokkailua, kädentaitojuttuja, skaboja,
reissuja jne. Mukana toiminnassa myös Ypäjän
seurakunta.

KIRJASTO

Tervetuloa tutustumaan uusittuihin tiloihimme
Perttulantien kirjastotaloon!
*****

JOULUN AJAN AUKIOLOAJAT:
ke 23.12. klo 10–15
to 24.12. – su 27.12.
SULJETTU
ma 28.12. klo 13–19
ti 29.12. klo 13–19
ke 30.12. klo 13–19
to 31.12. klo 10–15

pe 1.1. – su 3.1.
SULJETTU
ma 4.1. klo 13–19
ti 5.1. klo 10–15
ke 6.1. SULJETTU
to 7.1. klo 10–16
pe 8.1. klo 10–16
la 9.1. klo 11–15

PÄÄKIRJASTON TALVIAUKIOLOAJAT 1.9.2009 ALKAEN:
to
klo 10–16
ma
klo 13–19
pe
klo 10–16
ti
klo 13–19
ke
klo 13–19
sekä kuukauden 2. ja 4. lauantai klo 11–15
(syyskauden viimeinen lauantai: 12.12.)
(kevätkaudella: 9.1., 23.1., 13.2., 27.2.,
13.3., 27.3., 10.4., 24.4., 8.5., 22.5. )
*****

keskiviikkoisin

YPÄJÄNKYLÄN LAINAUSASEMA

SUPERLIIKKIS keskiviikkoisin 16.00–17.30
3–6 -luokkalaisille Pertunkaaressa.

(Osuuspankin tiloissa) avoinna tiistaisin
klo 17–19 ja keskiviikkoisin klo 10–12
sekä kuukauden 1. lauantaina (5.12.)
Lainausaseman toiminta jatkuu
varmuudella joulukuun 2009 loppuun.
Jatkosta tiedotetaan myöhemmin.
*****

torstaisin
LEVÄN KOULUN KERHO torstaisin 13.00–14.00
1–2 -luokkalaisille Levän koululla.
TOIMINTAKERHO SOTTIS torstaisin 15.00–17.00
7.–9. -luokkalaisille nuorisotila Haavissa.

KIRJASTON SATUTUNNIT:

NAPEROJUMPPA torstaisin 17.00–18.00
5–7 -vuotiaille Kartanon koululla.

Satutunnin joulujuhla ma 14.12. klo 10.
Muista ottaa tonttulakki mukaan!

perjantaisin

KEVÄTKAUDELLA:

HAAVI-KLUBI VaNut perjantaisin 15.00–17.30
nuorisotila Haavissa. Haavi-klubi varhaisnuorille
3-6 -luokkalaisille.
Lisätietoja toiminnasta voi kysellä
Hissulta p. 050 574 7732.

Vapaa-aikatoimi

Avoin päiväkoti joulukuussa
perjantaisin klo 9.30 – 11.30
Toimintakeskuksessa, Perttulantie 24.
Asiakasmaksu 2 € / perhe / kerta.
Jos haluatte ensin ulkoilla päiväkodin pihalla
n. klo 9.30–10, varautukaa
SÄÄHÄN SOPIVILLA VAATTEILLA.
4.12. Jouluista askartelua
11.12. ”Pikkujoulu”

Hyvää Joulua kaikille!
Toiminta jatkuu 15.1.2010.
Lisätietoja: Kirsi Halonen
puh. 02 7626 5230, 02 7626 5224.
TERVETULOA!
Perusturvalautakunta

Maanantaisin 11.1., 25.1., 8.2., 22.2.,
8.3., 22.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5. klo 10

HUOM! KEVÄTKAUDELLA
EI LAUNTAISIN SATUTUNTEJA!
Tervetuloa satutunneille kivojen kirjojen ja
askartelun pariin! Satutunneille ovat alle
kouluikäiset lapset tervetulleita
vanhemman tai hoitajan kanssa.
*****

JOULUKUUN NÄYTTELY:
Vieno Isotalon tonttutaulut
*****

Ypäjän pääkirjasto

Hyrsynseudulla
tapahtuu...
Oli mieluisaa lähteä Peuhkurin kauppaan. Lumi narahteli
kun potkarilla lykin eteenpäin, kassikin putosi jäisen
istuimen päältä tämän tästä. Kaamosaikaa elettiin.
Kankareen jäisiin porstuan akkunoihin oli sulanut pyöreät
aukot. Lahja oli sytyttänyt kynttilöitä postinhakijoitten
iloksi. Ei niitä montaa ollu, eikä niitä montaa tarvittukka
mutta sanoman ne loivat pyytettömästi. Voin vain kuvitella
miten pirtti oli jo siivottu ja leveät raitamatot levitetty
permantoon. Himmeli roikkui katosta ja pöydänpäällä
oli Tuomaanristi ja musta raamattu. Mäntysuopa haisi.
Sormia alkoi paleltaa, matka tuntui pitkältä. Hämälän
koira ampaisi taas tielle räksyttämään häntä sikkuralla.
Saarenmaan Kalle ajoi vaalealla kimonolla samaan
aikaan pihalle. Niittylän Esko lähti just pois, miehet
jäivät innokkaasti juttelemaan. Turhanaikaista kiirettä ei
tunnettu, naapurille oli aikaa. Kaupan lattialla oli laatikko
punaisia omenoita. Lasin eteen oli ripustettu kiiltonauha.
Paperiset kuusenkaramellit enkelinkuvalla houkuttivat
pientä tyttöä, rahaa niihin ei ollut. Veikko oli tiskintakana
hyväntuulisena, niin kuin aina ja hyräili jotain. Kuultuaan
että lapussani lukee lipeäkalaa, hän innostui haastamaan.
”Ensittäin mie en tykänt täst mausta, mutta nyt miust tää
on oikein maailma herkku.” Lassie löntysteli oven raosta
kaupan puolelle, Helvi tuli hakemaan sitä pois. ”Tuleha
joulun jälkeen katsomaan, sit meil on pienii koirii.” Kolme
rasvasilliä, ne kaivettiin isosta tynnyristä. Sain ostaa
pari hedelmäaskia ja kympin setelistä jäi vielä! Samalla
ovenavauksella Veikko lähti pumppaamaan Hasilan
volkaan pensaa. Laitoin narulla kassin kelkkaan kiinni,
kapakala ei paljon painanut mutta pitkä se oli. Alkoi jo
hämärtää. Ylitalon mäellä oli iso kuusi, pojat oli kiivenny
viemään sen latvaan tähden. Hyrsyn pihakuuseen oli
laitettu sähkölamppuja, pakarista tuli sauhu. Heikkilän
Tauno aurasi Vanajalla tietä ja kääntyi pajalle, siellä oli
täydet valot.
Joulu on taas tulossa niin kuin ennenkin, odottamatta tai
odottaen. Valmistellen tai valmistelematta. Yhdessä tai
yksikseen. Mutta joulun sanoma on ja pysyy, vain laulut
muuttuvat vuosien mennen…
Tiedottaja

Kanttori Mirja Pajun johdolla laulellaan
perinteisiä ja uusia...

JOULULAULUTILAISUUS
ma 14.12.2009 alk. klo 18.30
Hanna ja Matti Pyyköllä, Saarentie 2
Tervetuloa tunnelmaan!
Hyrsynseudun Kyläyhdistys ry

MTK Lounais-Häme
tiedottaa
Tiedote joulukuu 2009
Teatteri-ilta MTK Lounais-Hämeen ja MTK Tammelan
jäsenille la 13.2.2010. Mtk:n paikallisyhdistyksien
jäsenet pääsevät seuraamaan hyväksi kehuttua Forssan
Teatterin ” Juoruja” näytelmää talven lauantai-illan iloksi.
Olemme varanneet koko esityksen meille ja paikkoja
on varattavissa 142 kpl. Hinta on jäsenille 10 euroa per
osallistuja ja se sisältää kahvin ja pienen suolaisen.
Esitys kestää 2 h 15 min. Mikäli osallistuvissa herää
kiinnostusta mennä omakustanteisesti syömään ja
viettämään iltaa esim. Pumpulienkeliin, niin kerrothan
tästä ilmoittautumisesi yhteydessä. Varaukset ottaa
vastaan MTK Lounais-Hämeen pj. Mervi Yrjänä puh.050
529 8827 tai mervi.yrjana@surffi.net. Ilmoittautumiset
tammikuun 2010 loppuun mennessä. Tervetuloa!
* * * * *
Kiitokset kaikille ypäjäläisille aktiivisesta
osallistumisesta vuonna 2009 MTK Lounais-Hämeen
tapahtumiin ja hyvää joulua kaikille! Peltotreffit
ovat tulossa myös vuonna 2010 ja vesijumpasta
Vesihelmessä tiedotamme tammikuussa.
MTK Lounais-Häme

Perttulantie 59, 32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5269, puh. (02) 7626 5268
(kirjastonjohtaja, kulttuuriasiat)
ypajan.kirjasto@ypaja.fi
www.lounakirjastot.fi

Vielä saatavissa erä valokuvakirjoja

Ypäjänkylän lainausasema

alehintaan 25 € / kirja

(Osuuspankin tiloissa) Ypäjänkyläntie 951
32140 Ypäjä as, puh. 050 363 0508

Ypäjä kuvina kautta aikojen
Sopii hyvin joululahjaksi. Myynti Salessa sekä Myllytuvalla.
Ypäjän Kotiseutuyhdistys ry.
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Ypäjän musiikkiteatteri järjestää

KOELAULUTILAISUUDEN
ensi kesän teosta varten
Sinä osaat laulaa,
me hoidamme loput.
Tervetuloa koelaulutilaisuuteen
Perttulan koululle
maanantaina 14.12. kello
18.00 alkaen.

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry.
JOULUKUUN TOIMINTAA
Joulukuussa ei ole kuukausikokoontumista.

vietämme yhteistä

Naistenpiiri Veteraanituvalla keskiviikkona 16.12. klo
14.00. Pientä jouluohjelmaa mukaan!

PIKKUJOULUA

Kuljetusaikataulu Lehmirannan
pikkujouluihin lähtijöille:

Ypäjän Musiikkiteatteri ry

Auto lähtee Ypäjän kylästä, kulkien reittiä: klo 11.15
Ypäjänkylä ”Anjan kaupalta” – Ypäjänkyläntie –
Perttulantie – klo 11.30 srk-koti – Kurjenmäentie –
Jyvämäentie – Forssantie – 10-tie – klo 11.40 Ojalan
kauppa – Lehmiranta. Reitin varrelta voi tulla kyytiin.

Joulurauhaa jokaiseen kotiin ja sydämeen
sekä menestystä vuodelle 2010.

MLL Ypäjän yhdistys
toivottaa lapsiperheille, jäsenille
ja yhteistyökumppaneille

Ypäjänkylän Maaja kotitalousnaiset

Hyvää Joulua ja
Onnea vuodelle 2010!

MUISTIKERHO

OSTOSMATKA OMALLE KYLÄLLE Seuraintalolle
lauantaina 5.12. klo 13–16.
Vietämme PIKKUJOULUA torstaina 10.12. klo 18.00
Humppilan Lasitornissa. Ilmoittaudu viimeistään 6.12.
Hannalle puh. 0400 783 925.
Rauhallista Joulun odotusta!

Vietetään yhdessä mukava hetki!
Lisätietoja Tiinalta p. 050 590 9002

Ypäjän Metallityöväen ao 158

Veteraanituvalla 17.12. klo 15–17.

SYYSKOKOUS

TERVETULOA!

Veteraanituvalla tiistaina 15.12.2009 klo 17.30.
Toimikunta kokoontuu klo 17.00.

Järjestää Forssan Seudun Muisti ry

Puheenjohtaja

Lasten jouluaskartelu
Ypäjänkylän Seuraintalolla
7.12.2009 klo 17–19

Hyvää Joulua
ja
Onnellista
Uutta Vuotta

Vetäjinä: Anna-Liisa, Mari ja Taru.
Osallistumismaksu 2 €.
Järj. Ypäjän Nuorisoseura ry

Ypäjän Saarikonaukee
kutsuu kaikkia neljänteen iloiseen
ja räiskyvään

✬

UUDEN VUODEN
VASTAANOTTOON

✭
✬

✯
✭

✯

31.12.2009 klo 23.30 alkaen Hyrsynkulmantien
ja Pihkurintien maisemissa. Tulkaa mukaan niin
läheltä kuin kaukaa. Glögimestarilla kattila porisee ja
nuotiomestarilla tulet sauhuttaa. Omia makkaroita voi
jokainen käristää ja omia mehuja naatiskella. Odotamme
iloista mieltä ja paljon raketteja. Tuokaa rakettinne
meidän ampujamestarille. Huom. ethän ammu itse, me
hoidamme jytinät, tämä turvallisuussyistä.

HYVÄÄ JA TURVALLISTA UUTTA VUOTTA 2010.
Tervetulleeksi teidät toivottaa Saarikon aukeelaiset

Ypäjän Yllätyksen liikuntavuorot
Seniorien lentopallo

Nuorten salibandy

– seniori-ikäisille jäsenille
– tiistaisin ja perjantaisin
kello 10.00–12.00

– kaikille 1993–1996 syntyneille

Aikuisten koripallo

– kaikille 1997–2000 syntyneille
– tiistaisin kello 16.30–18.00

– 16 vuotta täyttäneille jäsenille
– tiistaisin kello 19.30–21.00

Aikuisten salibandy
– 16 vuotta täyttäneille jäsenille
– torstaisin kello 19.30–21.00

Nuorten koripallo

– torstaisin kello 18.00–19.30

Lasten koripallo

Lasten salibandy
– kaikille 1997–2000 syntyneille
– torstaisin kello 16.30–18.00

Tiikereiden lentopallo

– kaikille 2001–2003 syntyneille
– kaikille 1993–1996 syntyneille – maanantaisin
– tiistaisin kello 18.00–19.30
kello 16.30–18.00

Kaikki liikuntavuoromme järjestetään Liikuntahalli
Pertunkaaressa, ovat kuntoilupohjaisia ja voimassa
toistaiseksi sekä kaikilla vuoroilla on pakollisena
varusteena ainoastaan tahraamattomat sisäpelikengät,
oma vakuutus on suositeltavaa

Ypäjän Yllätys ry

seurakuntakodilla keskiviikkona 9. päivänä joulukuuta
2009 alkaen kello 14.00. Riston alkuhartauden jälkeen
nautimme jouluaterian. Laulamme jouluisia lauluja Tapio
Laurilan säestyksellä ja johdolla. Saattaa olla muutakin
ohjelmaa, mutta tärkeintä on miellyttävä yhdessäolo
ystävien ja tuttujen seurassa.
Kahvi tortun kera kuuluu tietysti ohjelmaan.
Ilmoitathan osallistumisestasi mahdollisimman pian, viimeistään
5.12.2009 joko Anjalle puh. 767 3529, Sylville puh. 767
3068, Kaarinalle 050 337 3151 tai Harrille 0500 741 494.

Tervetuloa

Ypäjän Eteläiset
Maa- ja kotitalousnaiset

JOULUKUUN TOIMINTAA

Yhdessä jatkamme toimintaa
lapsiperheiden hyväksi.

Ypäjän Sotainvalidit, Sotaveteraanit,
Rintamaveteraanit ja naisjaostot
sekä kannattajajäsenet

PIKKUJOULU
Härkätallissa torstaina 17. joulukuuta klo 18.00

Sääntömääräinen SYYSKOKOUS
Asia: sääntömuutokset.
Tervetuloa!

Johtokunta

Kuusjoenkulman kyläyhdistyksen
PIKKUJOULU
perjantaina 11.12.2009
klo 19 alkaen Tuottajain tuvalla.

Ohjelmassa perinteinen joulupuuro
ja kahvit joulutorttuineen.
Luvassa myös yllätysohjelmaa.
Tilaisuudessa muistetaan kylälle muuttaneita perheitä
ja vuonna 2009 kylälle syntyneitä vauvoja. Lauletaan
joululauluja ja odotellaan joulupukkia, joka on luvannut
piipahtaa vieraanamme.
Tervetuloa mukaan koko perheen pikkujouluun.
PS. Pikkupaketti mukaan.
Kuusjoenkulman kyläyhdistys

Keskustan Ypäjän kunnallisjärjestö

Ypäjän Karjalaisseura ry

PIKKUJOULU

Hevosopiston oppilasruokalassa
tiistaina 15.12. klo 19.00.
Vietämme iltaa yhteislaulun, musiikin ja joulupuheen
merkeissä.
Joulupuuro ja kahvitarjoilu. Pikkupaketti mukaan.

Tervetuloa!

OSTOSMATKA
OMALLE KYLÄLLE
Ypäjänkylän Seuraintalolle
lauantaina 5.12.2009 klo 13–16

Tervetuloa.

Tule ja vietä

Ypäjänkylän Maa- ja kotitalousnaiset

PIKKUJOULUINEN

Joulu tulla jolkuttaa….

jouluisen ruokapöydän äärellä
kera jouluisen ohjelman ja laulujen.
Suuntaa siis askeleesi yksin tai
yhdessä kaverin kanssa
tiistaina 15.12.09 kello 19.00
Ravintola Ratsumestariin.
Illan menuu kaikkinensa maksaa
25 euroa / henkilö.
Ilmoita jos aikeesi on myönteinen
heti kun voit mutta viimeistään
tämän lehden ilmestymisen jälkeisellä viikolla.
numeroon 050-363 6624 / Keijo
Ypäjän Kotiseutuyhdistys ry

PERINTEINEN
JOULUTORI

22. joulukuuta alkaen kello 10 Ypäjän torilla
Tarjolla joulun herkkuja, vehreitä havupalloja,
makeita leivonnaisia ja joulukuusia joka tupaan.
Herkkutori avoinna kello 16:een tai niin kauan
kuin myytävää riittää, kuusia iltaseitsemään asti.
Torilla myös hyvän mielen
arpajaiset ja glögitarjoilu.

TERVETULOA!
Reipasta joulumieltä ja
onnellista uutta vuotta!

LC Ypäjä/Kate & LC Ypäjä

