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Hyvää Joulua
Puh. 050 372 1172
Pikkujouluja Onnellista
Avoinna: ma–pe 10–18.
yllätyksiä! Lauantai ja iltatyö sop. mukaan Uutta Vuotta!

Rauhallista Joulua ja
Hyvää Uutta Vuotta
2014!

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta

toivoo MS-Kaivuu Oy Markku, Jani ja Sauli

Iloista joulua ja
onnea uudelle
vuodelle 2014!
Yhteistyöstä kiittäen
Putkiasennus Esa Uusitalo

Ypäjän Apteekki toivottaa
Rauhallista Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta 2014
Tervetuloa Joulukahville
keskiviikkona 11.12. klo 9–17
Tarjouksia
Kysy myös lahjakortteja

Ypäjän Apteekki
Kurjenmäentie 2, p. (02) 767 3150
avoinna ma–pe 9–17, la 9–13
www.ypajanapteekki.fi

VERENLUOVUTUS
YPÄJÄLLÄ

ti 3.12. klo 15–18
Kartanon koulu, Varsaojantie
Tervetuloa!

Tervetuloa glögille perjantaina 20.12.

TSR-TEKNIIKKA OY

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

Tapani Sirén

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

OJENNA KÄTESI. Maksuton luovuttajainfo 0800 0 5801.
Ota virallinen henkilötodistus mukaan. www.veripalvelu.fi
• www.sovinkoluovuttajaksi.fi

Itsenäisyyspäivä Ypäjällä
6.12.2013
klo 10.00 Jumalanpalvelus Ypäjän kirkossa
Saarna ja alttaripalvelus Vesa Rasta
Musiikki Kaija Saukkola

Ypäjän nuorisovaltuusto, Kartanon koulun
oppilaskunta sekä Jokioisten-Ypäjän 4H-yhdistys
järjestävät yhteistyössä 12 - 17 -vuotiaille

	
Seppeleiden lasku Sankarihaudalle ja
Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkille
Puhe, Vesa Rasta
Virsi 577: 7-8, Kirkkokuoro
Kahvitarjoilu Seurakuntakodissa
klo 12.00 Itsenäisyyspäivän juhla Seurakuntakodissa
		
Hämäläisten laulu
Tervehdyssanat Vesa Ketola
		
Kunnanjohtaja
Musiikkia
Tradikaali-yhtye
Juhlapuhe
Kari Mannermaa
		
Sotilaspastori
Musiikkia
Kirkkokuoro, Kaija Saukkola
Musiikkia
Tradikaali-yhtye

		
		
Ypäjän kunta

Maamme
Tervetuloa!
Ypäjän seurakunta

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

Discon
Kartanon koululla
pe 13.12. klo 19.00 - 23.00

Haketusta sopivasti

Haketuspalvelu Laaksonen

YPÄJÄN
TAKSI
Puh. (02) 727 1180

puh. 0400 823 977

Ilmainen sisäänpääsy!
Buffet!
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Kuivaa koivuklapia

irtona ja n. 1,4 m3 pusseissa.
Pasi Uusitalo
p. 040 709 2482

Ypäjän kunnanvirasto on suljettuna
jouluviikolla 23.–29.12.

Maanantaina 30.12. kunnanvirasto on avoinna normaalisti.
Uudenvuoden aattona 31.12. kunnanvirasto suljetaan klo
14.00.

Kunnanjohtaja
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Ypäjän seurakunnan
toimintaa joulukuussa:
Ypäjäläinen
Ypäjän kunnan ja Ypäjän seurakunnan julkaisema tiedotuslehti Ypäjän kunnan asukkaille.
41. 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
Marraskuun Ypäjäläinen ilmestyy
sunnuntaina 29.12.2013. Lehteen
tarkoitettu aineisto on toimitettava kunnantalolle 19.12.2013
klo 12.00 mennessä.
Helmikuun Ypäjäläinen ilmestyy
2.2.2014.

Seurakunnan asiat
kirkkoherra
Vesa Rasta

su 1.12.

klo 10.00 Adventtikirkko; Vesa ja Kaija sekä mukana Kirkkokuoro
Vanhempainviikon päätös sekä uusien partiolaisten Partiovala.
Kirkonmenojen jälkeen kahvit seurakuntakodilla.
		Seurakunta tarjoaa Adventtikirkkoon kirkkokyydin sitä tarvitsevalle!
Ilmoittaudu Tuomas Sirenille, puh. 040 757 5833
ke 4.12. klo 10.00 – 11.30 Diakoniapäivystys
klo 11.30 Keskiviikkoruokailu
klo 18.00 Kirkkokuoro sekä Kaiken kansan lauluryhmä
klo 18.00 – 19.30 Puuhakerho 1. – 3. luokkalaisille Haavissa
klo 18.00 – 19.30 Partio 4. – 6. luokkalaisille Partiomajalla
pe 6.12. Itsenäisyyspäivä
		klo 10.00 Sanajumalanpalvelus; Vesa, Kaija sekä Kaiken kansan lauluryhmä
Jumalanpalveluksen jälkeen Itsenäisyyspäivän juhlatilaisuus seurakuntakodilla
la 7.12. klo 18.00 Nuortenilta seurakuntakodilla
su 8.12. klo 10.00 Messu; Vesa ja Kaija
Sley:n Ypäjän osaston perinteiset joulumyyjäiset messun jälkeen seurakuntakodilla
ti 10.12. klo 12.00 Diakoniapiiri Ypäjänkylän kirjastossa; Voit ottaa mukaan pikkupaketin!
klo 17.00 Kaiken kansan lauluryhmä
klo 18.30 Lauluilta kaikille; lauletaan Jouluisia virsiä ja lauluja
ke 11.12. klo 10.00 – 11.30 Diakoniapäivystys
klo 11.30 Keskiviikkoruokailu
klo 18.00 Isoskoulutus; Sumppu
to 12.12. klo 11.00 Kultaisen iän kerhon Joulujuhla; Voit ottaa mukaan pikkupaketin!
klo 15.00 – 16.00 Diakoniapäivystys
klo 18.00 Päiväkerhon Joulujuhla kirkossa,
Juhlan jälkeen glögit ja piparit seurakuntakodilla!
klo 19.00 Kirkkokuoro kirkossa
pe 13.12. klo 9.30 Perhekerho kirjastossa
su 15.12. klo 10.00 Sanajumalanpalvelus; Vesa ja Kaija
klo 18.00 Kauneimmat Joululaulut
ma 16.12. klo 18.30 Kirkkovaltuusto
ke 18.12. klo 10.00 – 11.30 Diakoniapäivystys
klo 11.30 Keskiviikkoruokailu
13.00 Palvelukeskuksen hartaudet; Vapaaehtoiset laulajat tervetulleita!
klo 13.00 Hoiva, klo 13.30 Ruustinna, klo 14.10 Keva-kerho
to 19.12. klo 15.00 – 16.00 Diakoniapäivystys
la 21.12. klo 18.00 Metsäkirkko Museonmäellä
su 22.12. klo 10.00 Sana Jumalanpalvelus; Vesa ja Tapio
klo 18.00 Tunnelmallinen Joulukonsertti; Tapsan porukka
Tarkempaa ilmoitusta Ypäjäläisessä!
ma 23.12. – pe 27.12. Kirkkoherranvirasto suljettu!
ti 24.12. Jouluaatto
klo 15.00 Aattohartaus; Vesa ja Kaija
ke 25.12. Joulupäivä
klo 8.30 Jouluaamun Jumalanpalvelus; Vesa, Kaija sekä Kirkkokuoro
to 26.12. Tapaninpäivä
klo 10.00 Messu; Erkki Vappula ja Eeva Taneli
su 29.12. klo 10.00 Sana Jumalanpalvelus; Erkki Vappula ja Kaija

JOULUN TAUSTAA

Jeesus syntyi keväällä! Tämä
on tutkimuksen valossa tullut
todennäköiseksi. Kevääseen
viittaa paimenten sijoittuminen
kedolle. Jeesuksen syntymän
ajankohdan määrittämiseen auttaa Lähi-Idän maatalouskulttuurin tutkiminen. Kevätaikaan
paimenet olivat useimmiten kedolla laumaansa vartioimassa.
Lunta he eivät olleet luultavasti
nähneetkään kuin ehkä korkeimpien vuorten huipuilla. Kinkkua
ei ollut kun juutalaiset eivät
sianlihaan koskeneet silloin,
eivätkä nykyäänkään. Kuusi ei
ollut tyypillinen puu Raamatun
kirjoittajien maailmassa. Glögeistä en tiedä, mutta viini taas
mainitaan satoja kertoja Pyhässä
Kirjassamme, Jeesus jopa sanoi
olevansa "totinen viinipuu". Sen
sijaan esimerkiksi pääsiäisen ja
helluntain ajankohdan voimme
Raamatusta tarkoin löytää.
Pohjolassa joulu on ollut
kuvioissa jo aikoja ennen sen
kristillistä sisältöä. Keskitalvella, päivän ollessa lyhimmillään,
vietettiin piristykseksi pimeyden
keskellä valon juhlaa. Juhla sai
uuden merkityksen Jeesuksen

syntymäjuhlana, kun kristinusko
alkoi saapua Suomen perämetsiin joskus vuoden 1000 paikkeilla. Ehkäpä jo ennen piispa
Henrikin onnettomasti päättynyttä ristiretkeä vuonna 1155.
Kristinusko tuli lännestä roomalaiskatolisena ja idästä ortodoksisena. Sensaatiomainen
löytö tehtiin kuluneena vuonna
2013 kun Turusta löytyi kirkon
perustukset, jotka todistavat uskoa harjoitetun jo ennen piispa
Henrikiä. Myös hautauskulttuuri
on osoittanut merkkejä varhaisestakin kristinuskosta.
Edellämainitut seikat eivät
vähennä joulun merkitystä. Voidaan ajatella kristinuskon suurta
merkitystä kun vanha pakanallinen juhla pyhitettiin Jeesukselle, jonka syntymä noteerattiin jo
Kalevalassakin sen loppuosassa
kun Väinämöinen joutui väistymään vahvempansa tieltä. Pororeellä ajelevan joulupukin (Santa
Claus) esikuvakin on kristillinen.
Kyseessä oli saksalainen piispa
Pyhä Nikolaus, jolla oli tapana
salaa tuoda lahjoja erityisesti
köyhille jouluisin joskus myöhäiskeskiajalla. Tämä on osoitus

kulttuurin kehittymisestä maailmankatsomuksen muuttuessa.
Joulu on vakiintunut kulttuuriimme ja hyvä niin. Jeesus on
saanut syntymäjuhlansa joulussa
ja nimipäivänkin uudenvuodenpäivässä. Adventtiaika ei ole itse
asiassa "pikkujoulua" vaan kirkollisen perinteen mukaan paastonaikaa! Kun suuri kirkollinen
juhla lähestyy, siihen valmistaudutaan paastolla. Niin jouluun kuin pääsiäiseenkin. Tämä
ilmenee siinä että ensimmäisen
adventtijuhlan valkoinen kirkollinen väri vaihtuu katumuksen
ja paaston violetiksi seuraavina
adventtipyhinä.
Joulukirkkoperinne ja reellä
suoritettu kirkkomatka varhain
aamuyöllä on myös satoja vuosia vanha perinne. Jouluruokailu
on muodostunut niistä ruokalajeista jotka köyhässä maassamme ovat olleet parasta pötyä
pöytään. Sian teurastaminen on
ollut merkkitapaus vuodessa.
Lihaa kun ei juuri arkisin ole ollut menneinä vuosisatoina varaa
syödä arkisin. Juhalla on merkitystä kun se selkeästi erottuu arjesta.
Vesa Rasta

Joulurauhaa

Kuljemme kohti talvipäivänseisausta. Aika itsessään on
vuoden pimein. Pimeää on
myös maailmalla. Suomessakin moni valmistautuu jouluun
apeissa tunnelmissa. Miten
saada pötyä joulupöytään, kun
työpaikat katoavat? Ahdistavaa!
Luukkaan evankeliumin toisessa luvussa kerrotaan viesti,
jota kutsutaan evankeliumiksi.
Tämä tarkoittaa ilosanomaa!
"Teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, Hän on Kristus, Herra!"
Joulun sanoma on vapauttava. Toivoa antava. Kyse ei ole
ulkoisen joulun onnistumisesta
ja suorituspaineesta vaan sisäisen joulun sanoman etsimisestä. Kaiken ulkoisen keskellä

ilosanoma maailmaan pelastajaksi syntyneestä Jeesuksesta
jää liian helposti taka-alalle.
Onko Jeesus joulun statisti?
Joulussa on läsnä Jeesus joka tuli maailmaan toteuttaakseen Jumalan pelastussuunnitelman. Ristin Herran oli
määrä syntyä maailmaan, jotta
Hänet vastaanottamalla saisimme rauhan ja pelastuksen iankaikkisesti.
Jeesus ei kierrä arvostelemassa joulumenyytämme tai
pirtin puhtoisuutta. Hän kiertää
katsomassa olisiko joukossamme sellaisia, joiden sydämiin
Hän voisi asettua asumaan!
Tämän vuoksi joulusi voi olla
siunattu, vietitpä sen miten tai
missä vaan. Jeesuksen läsnäolo
ratkaisee!

Joulurukous:
Kiitos sulle Jeesuksemme, paras joululahjamme!
Tule Sinä sydämeeni, kirkastamaan armosi!
Toivotan siunattua adventin sekä joulunaikaa jokaiselle!

Vesa Rasta

Seurakunnan päiväkerho

KIITTÄÄ

Ypäjän Eläkeliittoa
turvaliivien lahjoituksesta.
Hyvää Joulua ja Siunausta vuodelle 2014.

Päiväkerhotiedote

Syksyn päiväkerho päättyy
to 12.12 klo 18.00 alkavaan
Jouluiseen kirkkoon, jossa lasten esityksiä.
Kirkon jälkeen seurakuntakodilla glögiä
ja lasten leipomia pipareita tarjolla.
Kevään kerhot jatkuvat 7.1 -14
Hyvää Joulua ja Siunausta vuodelle 2014!

Karjalaan jääneiden
vainajien muistomerkki
on huollettu ja uusittu

Muistomerkin kivet ja jalustakivet huollettiin Loimaan Kivi
Oy:ssä, samalla etuosa korvattiin 10 senttiä paksulla Kurun
harmaalla graniittilaatoituksella. Ypäjän Karjalaisseura kiittää
Ypäjän Kotiseutuyhdistystä, Ypäjän kuntaa ja Ypäjän seurakuntaa kohdeavustuksista sekä kaikkia yksityisiä, jotka ovat
edesauttaneet muistomerkin uudistamisessa eri tavoin.

Joulukuu / 2013

Kirkkovuosi alkaa tänään. Tästä
on siis hyvä aloittaa. Pidän tarinoista, sen jo ainakin paikalliset
nuoret ovat minusta oppineet
tietämään. Kehittelen tarinoita,
ja kerron niitä erilaisissa hartaus
hetkissä. Koska tarinat ovat useasti melko lailla kertakäyttöisiä,
niitä hiljalleen kertyy ja ne hiljalleen myös unohtuvat uusien ja
taas uusien tarinoiden rakentuessa mieleen. Nykyaikaisen kierrätysajattelun hengessä päätin, että
kun niitä kerran keksin, niin voinen ne teille jakaa. Joko kertauksena siitä, mitä kerroin aamunavauksessa tai iltahartaudessa
– jos olet sattunut olemaan paikalla – tai sitten lahjana, hartaana hetkisenä sinulle aamukahvipöytään tai iltalampun alle, ihan
kuinka sen haluat luontevimmin
ottaa vastaan.
Reilu vuosi on jo vierähtänyt
siitä, kun seurakunnan palvelukseen astuin, mutta rakas kollegani Laila sai minut havahtumaan
erääseen asiaan. En ole tainnut
näin kirjallisesti vielä esittäytyä,
joten lienee paikallaan tehdä se
nyt:
Monenlaista ulkoista voin itsestäni kertoa, jotta saat minut
kartallesi sijoitettua. Työmatkani
kuljen riemunkirjavalla Mazdalla, jonka eräs ohjaamani nuorisoporukka on maalannut. Olen
26-vuotias ja sukujuureni ovat
porautuneet Ypäjän ja Jokioisten maaperään. Asun Jokioisilla
omakotitalossa, jota olen remontoinut reilun 3 vuotta eikä loppua
näy. Olen ollut naimisissa puolisentoista vuotta, eikä siihenkään
loppua näy, hyvä niin.
Nämä asiat ovat kuitenkin
vain pintaa. Ne eivät pysty välittämään kovinkaan paljon siitä,
kuka ihan oikeasti olen. Meidän

Korvatunturilla kaikki näytti
rauhalliselta. Tai no, niin rauhalliselta kuin joulun alla oli
mahdollista näyttää. Tontut olivat työssään ja Joulupukillakin
oli melkoisesti tehtävää. Pieni
poikanen nimeltä Keijo saapui
Korvatunturille juuri ruokaaikaan. Se oli oikeastaan hyvä,
sillä vilske rauhoittui hetkeksi ja
Joulupukki pystyi rentoutumaan
yksin työhuoneessa suuren ruoka-annoksen kanssa. Keijo tiesi
tämän ja siispä, valtavan ruokalan kellon soidessa, hän koputti joulupukin ovelle. "Sisään!"
kuului kumea hou-hou -ääni.
Keijo avasi oven ja astui sisään.
"No, kukas sinä olet?" Joulupukki kysyi.
Nälkäisenä (kuten sillä hetkellä) hän oli paljon kiinnostuneempi valtavasta ruoka-annoksesta kuin puheilleen pyrkivästä
pikkupojasta. "Keijo. Olen hakemassa työtä, tonttuna", Keijo sanoi reippaasti hymyillen. "Tontuksi synnytään, ei opita", Joulupukki sanoi epäselvästi mumisten, sillä hän oli tunkemassa juuri ennätyssuurta lihapullaa suuhunsa. "Olen nopea oppimaan.
Olisin todella kiitollinen paikasta, tyydyn minimipalkkaan",
Keijo aloitti myyntipuheensa.
"Tontuille palkkaa?" Joulupukki
oli tyrskäyttää kotikaljan suustaan. "Tontut täällä elävät antamisen ilosta. He saavat ruoan ja
majapaikan täältä, mitään muuta
palkkaa ei tarvita. "Sitä tarkoitinkin", Keijo kiirehti sanomaan.
Joulupukki näytti epäilevältä.
"Noo... Minkälainen koulutus
sinulla on?" hän kysyi ja laski vihdoin haarukkansa. "Olen
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Hartaita Hetkisiä

ihmisten kehittelemä kieli on
sen verran vajavainen, että kovin
syvällisiä merkityksiä voi olla
vaikea kuvailla. Tarinan kieli
kuitenkin siihen usein pystyy. Se
minua tarinoissa kaikkein eniten
viehättääkin. Ehkä siis kerron
kirkkovuoden alkajaisiksi lyhyen tarinan itsestäni ja siitä, mitä
minulle tapahtui. Jätän sinun
vastuullesi tulkita, kertooko se
jotakin syvällisempää minusta, sinusta tai maailmasta jossa
elämme.
Olimme taannoin vaimoni
kanssa Portugalissa. Olimme
varanneet reilut kaksi viikkoa
aikaa ja käytimme sen kiertelemällä Portugalia vuokra-autolla.
Matka sujui oikein hienosti ja
näimme paikkoja, jotka olivat
kuin suoraan saduista. Sitten
kaikki muuttui. Paria päivää ennen kotiinlähtöä autoomme murtauduttiin ja käytännössä kaikki
tavaramme ryöstettiin. Meille jäi
6 euroa rahaa, kännykkä, sekä
vaatteet, jotka olivat päällämme.
Rikosilmoitus tehtiin, vuokra-auto palautettiin ja kattokin saatiin
pään päälle, vaikka työn takana
nuo kaikki asiat tuossa tilanteessa olivat. Kun tuona iltana lopulta kallistin pääni tyynyyn, olin
edelleen hieman shokissa, ja ennen kaikkea rättiväsynyt.
Uni ei kuitenkaan tullut. Pyörin sängyssä ja mietin tilannettamme. Olimme rahattomina ja
passittomina vieraassa maassa,
ja lentomme lähtisi reilun vuorokauden päästä. Lisäksi olimme
velkaa vähän joka suuntaan: hotellille 50 euroa siitä hyvästä, että he hyvää hyvyyttään antoivat
meidän tulla kattonsa alle yöksi
luottaen vain meidän sanaamme.
Hotellin portieerille siitä hyvästä, että hän näki kurjuutemme,

ja tahtoi lainata meille 40 euroa,
jotta saimme syötävää tuona iltana. Sekä tietysti autovuokraamolle 280 euroa sitä hyvästä,
että auto oli nyt vuokrauskelvoton koska sen lukot olivat rikki.
Tuntui toivottomalta ja itketti.
Vaikka olin vaimoani rauhoitellut, että selviäisimme tästä ja että
huomenna kaikki kyllä järjestyisi, en voinut itse käsittää kuinka
se kaikki tapahtuisi. Niinpä rukoilin, pyörin sängyssä ja itkin.
Yö oli pitkä ja raskas.
Aamulla nousimme ja olimme
edelleen rättiväsyneitä. Vaimonikaan ei ollut nukkunut juuri lainkaan. Totesimme yhteistuumin,
että käymme syömässä kunnon
aamiaisen, ennen kuin aloitamme asioiden selvittämisen. Aamiainen kun kuului huoneen hintaan, vaikkemme olleetkaan sitä
vielä maksaneet.
Aamupalaa valikoidessamme
huomasimme, että viereemme
istui suomalainen pariskunta.
Oli ihanaa kuulla suomea siinä
tilanteessa, ja jo pelkästään siksi tuntui, että olemme turvassa.
Kerroimme tilanteemme ja kysyimme, jos heillä olisi Suomen
suurlähetystön osoitetta. Pariskunnalla oli matkaopas, josta
kaivoimme suurlähetystön yhteystiedot. Lähtiessään pariskunta totesi, että he haluavat antaa
meille 10 euroa, jotta pääsemme
lähetystöön bussilla. Kiitimme
sydämellisesti, sillä muuta emme
voineet vastineeksi antaa.
Kun pariskunta lähti, tuli vapautuneeseen pöytään toinen
pariskunta aamupalaansa nauttimaan, hekin suomalaisia. Heillä
oli taulutietokone mukanaan, ja
pyysimme, että saisimme lainata sitä hetkeksi, jotta voisimme
katsoa karttaa ja lisää päivän

aikana tarvittavia yhteystietoja.
Siinä karttojen selaamisen ohessa jutustelimme ja kerroimme
edellispäivän sattumuksista. Kun
pariskunta kuuli tilanteemme, he
sanoivat, että haluaisivat auttaa
meitä lainaamalla matkakassastaan 200 euroa, jos siitä vain olisi
apua. Olimme ällikällä lyötyjä,
ja vaimoni kysyikin ääneen, miten he voisivat luottaa saavansa
rahansa takaisin ventovierailta.
Mutta koska he halusiat lainata, otimme avun vastaan. Ennen
kuin menimme takaisin huoneeseemme, päätimme mennä maksamaan velkamme ruoista ja majoituksesta. Eräs amerikkalainen
mies kuuli keskustelumme portieerin kanssa ja tuli hetken kuluttua luoksemme kädessään nippu
seteleitä. Hän sanoi, että hänelle
tuli tunne, että hänen täytyy antaa meille 70 dollaria. Hän tarjosi rahat ja pyysi, että kävisimme
syömässä hyvin kotiin päästyämme, jollei hänen rahoilleen muuta käyttöä siihen mennessä ilmenisi. Tilanne oli siis lopulta se,
että aamiaiselta palatessamme
meillä oli reilu 250 euroa rahaa,
ilman että olimme edes yrittäneet
asioita vielä hoitaa.
Meillä on tapana lukea Raamattua aamiaispöydässä, ja niinpä kaivoimme tuonakin aamuna
pienen Gideonien Uuden Testamentin esille ja heittäydyimme
huoneen sängylle. Olimme aloittaneet Matteuksen evankeliumin
lukemisen reissun alussa ja nyt
oli vuorossa evankeliumin 10.
luku. En kuitenkaan pystynyt itkuun purskahtamatta lukemaan
ensimmäistäkään lausetta loppuun, sillä jo siitä ymmärsin, mitä tuona päivänä lukisimme.
Isto Iipola
nuorisotyöntekijä

Tunnelmallinen joulukonsertti
Ypäjän kirkossa järjestetään
kynttilöiden valossa ja tähtitaivaan alla joulukonsertti, jonka
ohjelma on erittäin monipuolinen sisältäen niin perinteisiä
kuin myös uudempia, kevyempiä lauluja rumpujen ja rytmisoittimien myötäillessä letkeää musisointia.
Laulusolisteina ovat Erkki
Liikanen, Katja Karisukki, Vesa Rasta, Sanna Sukki ja Sanna
Vihervirta. Mukana ovat myös

tellessään isoa laitetta innostuneena. "Todella kivaa. Milloin
pääsen hommiin?" Keijo kysyi.
"Heti, kun olen opastanut sinua
kaikessa. Vielä on karkkienmaistotehtävä ja nukketalokunnostusoperaation säännöt käymättä...
Opitko jo käyttämään tätä laitetta?" Pate-tonttu kysyi. "Ymm,
luultavasti", Keijo sanoi ja alkoi
laittaa laitteen sisälle leluja. Lelut tulivat ulos pienissä sievissä
paketeissa. "Niin sitä pitää!" Pate huusi. Lähistölle käveli pieni
tonttutyttö, joka oli ollut töissä
monta sataa vuotta Pateakin pidempään. "Miten uudella pojalla
sujuu?" tyttö kysyi. "Hyvinhän
tässä", Keijo vastasi. Se oli totta.
Hänen ensimmäinen työpäivänsä sujui yli odotusten. "Osaatko
varmasti käyttää tuota pakkaajaa? Itse syöttäisin paketit sisään
vähän hitaammassa tempossa..."
tyttö sanoi, mutta Pate keskeytti.
"Kyllä Keijo pärjää", hän sanoi
ja työnsi tytön ovesta ulos. Keijo kuitenkin päätti ottaa tytön
neuvosta vaarin ja hymyili tälle
ennen kuin Pate työnsi hänet lopullisesti huoneesta.
"Tonttuihin ei voi luottaa,
luota minuun", Pate huokaisi ja
rupesi taas opastamaan oman
mallinsa mukaan. Jokin kuitenkin keskeytti opastamiset. "Lääkintämies!" kuului Joulupukin
huuto ulko-ovelta. Tämä näytti
kauhistuneelta. Keijo ja Pate ihmettelivät, mitä oli tapahtunut.
He vaihtoivat pikaiset katseet ja
juoksivat lääkintämiehen perässä Joulupukin luokse. "Kaikki
porot ovat sairastuneita. Jo huomenna on joulu! Osaatko tehdä
mitään?" Joulupukki kysyi panii-

kissa lääkintämieheltä. Lääkintämies tutkiskeli minuutin pari
poroja ja sanoi Pukille huolestuneena: "Mitään ei valitettavasti
ole tehtävissä. Porojen, jopa Petterin, on nukuttava ja levättävä
ainakin seuraava viikko." Pukki
järkyttyi ja istuutui. "Mutta entä
lahjat? Entä lapset?" hän kysyi.
"Lapset tulevat surullisiksi, jos
he eivät saa lahjojaan tänä jouluna... Mitä pitäisi tehdä?" Keijo
kysyi Patelta. Pate mietti, muttei keksinyt ratkaisua. Yhtäkkiä
lääkintämies keksi. "Hei, eikös
Joulupukilla ole lentokone?"
hän kysyi. Joulupukki ehti jo
innostua, mutta masentui jälleen
muistaessaan, että lentokoneen
suihkuturbiinimoottori oli rikki.
"Onko mekaanikkoa tai apumekaanikkoa missään? Voitaisiinko
joulu vielä pelastaa?" lääkintämies kyseli, vaikkei vaikuttanutkaan erityisen toiveikkaalta.
”Valitettavasti mekaanikko ja
apumekaanikko ovat lomalla”,
Joulupukki suri. "Jos vain jostakin löytyisi joku, joka voisi auttaa", ajatteli Keijo. Silloin hän
tajusi. Hänhän voisi itse auttaa!
"Hei, Joulupukki. Osaisinkohan
minä auttaa, olinhan sentään
lentokonesuihkuturbiinimoot…"
"Riittää jo! Tee mitä voit Keijo!"
pukki sanoi. Muutaman tunnin
kuluttua lentokoneen moottori
lähti käyntiin. "Hienoa Keijo!
Joulu on pelastettu!" Pukki huudahti ja antoi Keijolle palkinnoksi jättimäisen piparin.
NuVa, Karita Pakarinen
ja Samuli Ratas

Tunnelmallinen joulukonsertti
Ypäjän kirkossa sunnuntaina
22.12. kello 18

Rovasti Erkki Sepän
sotilaspuvun takki
Rovasti Erkki Eemeli Sepän
sodanaikainen sotilaspastorin
asepuvun takki on Ypäjän Veteraanituvalla. Erkki Sepän tyttäret, Liisa Ahti ja Outi Seppä,
ovat lahjoittaneet isänsä sodan
aikaisen sotilaspastorin asetakin
Veteraanituvan arkistoon.
Erkki Seppä syntyi Lappajärvellä 9.3.1914 ja kuoli Somerolla 3.12.1998. Hän valmistui
ylioppilaaksi 1934 Kauhavalta,
vihittiin papiksi 1939 Turussa,
hän toimi papistonapulaisena
1939–1941 Kankaanpäässä,
Pomarkussa ja Yläneellä. Sotilaspastorina Erkki Seppä toimi
Liisa Ahtilla edessään isänsä
asepuvun takki.

Joulutarina
lentokonesuihkuturbiinimoottoriapumekaanikkoaliupseerioppilas", Keijo vastasi. Joulupukin
suu loksahti auki. "Mikä?" hän
kysyi. Keijo huokaisi. "Älä pakota minua toistamaan, hän sanoi. Joulupukki hymähti vähän.
"No, testataanpa soveltuvuutesi",
Joulupukki sanoi. Keijo kohensi
ryhtiään. "Kielitaito on tarpeen.
Mitä tarkoittaa ruotsinkielinen
lause 'Jag vet inte'?" Joulupukki
kysyi. Keijo puri huultaan. "En
tiedä." Joulupukki hymyili. "Oikein, hienoa", Joulupukki sanoi.
Keijo huokaisi helpotuksesta.
"Entäs, miten tonttu huutaa, kun
porot karkaavat?” Ajattelemattaan Keijo päästi mojovan huudon, koska hän oli saanut juuri
niskaansa pari pisaraa kylmää
vettä. Hän vilkaisi ylöspäin: katto vuosi. "No, se oli jotain", Joulupukki hymähti tyytyväisenä.
Keijo näytti ärtyneeltä. Että tällainen koe, hän ajatteli. "Liensikö Pukki edes tosissaan?" "Entäs
miten hermostuneisuutta ilmaistaan kielellisesti?" Joulupukki
kysyi. "Tuota... En ole varma",
Keijo kierteli miettiessään.
"Loistavaa, loistavaa, tervetuloa
hommiin, poikaseni!" Joulupukki sanoi ja nousi ylös. Keijo
katsoi Joulupukkia hämmentyneenä. "No, tuota.. Kiitos!" hän
sanoi ja tarttui Joulupukin ojennettuun käteen. Hän oli nyt ihan
oikea tonttu.
Seuraavana päivänä Keijolle näytettiin paikkoja, Kaikki
lahjapakettikoneesta porojen
ruokinta-automaattiin. "Tänne
laitetaan kaikki lelut ja ne tulevat
tästä ulos paketoituina", Keijon
uusi kaveri Pate-tonttu sanoi esi-

Pauli Hyrkäs, stemmalaulu, ja
Jukka Lahtonen, kontrabasso.
Tapio Laurila hoitaa piano- ja
urkuosuudet. Katja Karisukin johdolla Kartanon koulun
musiikkiryhmä tuo konserttiin
oman nuorekkaan panoksensa.
Koko kirkkokansa pääsee laulamaan joitakin lauluja yhdessä.

Kuvassa Erkki Seppä sotilaspastorin asepuvussa v. 1941.

1941–1944 JP 4:ssä eli hän oli
Laguksen miehiä ja oli myös
Lapin sodassa. Pastoraalitutkinnon hän suoritti 1944, toimi
kirkkoherranapulaisena Kuortaneella ja Jurvassa vuosina
1944–1945, nuorisopastorina
ja kappalaisena Kuortaneella
1945–1956, sitten kirkkoherrana
Kylmäkoskella 1956–1958, Jurvassa 1958–1969 ja Somerolla
1969–1982. Lääninrovastina
Erkki Seppä toimi Tammelan rovastikunnassa 1972–1982.
Luutnantin arvon Erkki Seppä sai 1968 ja ansiomerkeistä
hänelle myönnettiin VR 4 ja VR
4 tlk.

ADVENTTISOHJOA

Edesmenneen laulaja & runoilija Juice Leskisen kuvaus
jouluruuhkassa adventtisohjoa
kyntävästä kansasta on napakymppi! Joulu pitää sisällään
mainoksia ja kaupallisuutta.
Joulumarkkinat tekevät myös
kaupan alalle joulun puolustaen työllisyyttä. Siksi tätäkään
puolta en lähde tuomitsemaan.
En vain itse ole siihen oikein
syttynyt. Toki myönnän että
pikkunöösinä joululahjojen
odotus oli kaiketi se tärkein
joulun odotuksen muoto vaikka myös sadunomaisia kirkkomuistojakin löytyy. Esimerkiksi uusi kotitietokone peleineen
oli tajunnanräjäyttävä kokemus
joskus 1980-luvun alussa. Pelimaraton kesti tauotta päiväkausia. Kun joulun virallinen
osuus oli "lusittu", päästiin siis
tositoimiin.
Nykyisin joulu ja adventti
on työntäyteinen sessio. Jouluruokaa tarjoo kunnon väki,
puheita saa pitää ja joululaulut
laulaa "puhki", vaikkeivät niistä kauneimmat koskaan hohtoaan menetäkään. Itse olen
ollut viimeiset 15 vuotta joulut
töissä. Tämä on joskus aiheuttanut sen että olen pitkistä
välimatkoista ja elämäntilan-

teista johtuen viettänyt joulua
monesti yksin. Silloin on ollut
kuitenkin myönteisen mystinen
tunnelma. Vähän niin kuin Vexi Salmella kun on kirjoittanut
"sydämeeni joulun teen"?
Meillä on seurakunnassa tarjolla tuhti joulupaketti adventista alkaen eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Adventtiviikonlopun perjantaina aloitetaan
Maria Lundin kanssa. Tietty
vietämme eri yhteisöjen kanssa
joulujuhlia, joita uskallan sanoa
olevan kaiken ikäisille. Joulunaikana kirkkopyhiä riittää
ja jokaiselle uskoakseni löytyy
jokin paikka, mihin voi tulla
hiljentymään joulun sanoman
ja kauneimpien joululaulujen äärelle. Myös metsäkirkko
museonmäellä on perinteisesti
tarjolla. Saavatpa metsäneläimetkin hetken joulurauhaa
maistaa. Sitten ennen varsinaista jouluhuipennusta vielä 22.12
kokoonnumme Laurilan Tapion
ystäväporukan konserttiin joka
on hienointa paikallista yhteishenkeä & osaamista osoittava
tunnelmapala.
Joulun tarjontaan kannattaa
tutustua tämän lehden kirkollisista! Etsi ja löydä!
Vesa Rasta

4

Joulukuu / 2013

Kanta-Hämeen
poliisilaitos

Turvallisuusnurkka
Rakas joulupukki!
Kirjoitan sinulle ensimmäistä kertaa. Silloin kun uskoin sinuun lapsena, en osannut vielä kirjoittaa. Nyt uskon taas. Sen takia kirjoitankin.
Katso maamme lapsia. Heillä ei ole hyvä olla. Ei myöskään aikuisilla. Tämä maa on täynnä tuskaa ja välinpitämättömyyttä.
Uskon sinuun joulupukki ja uskon ihmisiin, joten puin tuntemukseni runoon.

Joulusta alkakoon aika uus

Säästöleikkuri osui poliiseihin kiireisiin
Paastokuurit purivat apua tarvitseviin
Leikkaukset poistivat valvontaa rikollisiin
Kansalaiset miten nyt turvattaisiin
Katseen käännämme itseemme varmaan
Kierrämme kaukaa talouden harmaan
Suvaitsevaisuuden sointua kuulemme vaan
Lähimmäisenrakkaus kietoutuu päälle maan
Koittakoon välittämisen täysi onnellisuus
Avatkoon aivomme ajattelun mahdollisuus
Alkakoon alkuvoimainen reipas rehellisyys
Valintanaan oikeamielinen rehti yhteisöllisyys
Kielen solmu vihapuheen mykistäköön
Nettitekstit oppia älyn näyttäköön
Joulurauhasta alkakoon aika uus
Kaikelle kansalle kaikukoon turvallisuus
Rauhallisen joulumielen jatkumoa toivotellen

Ilkka Iivari
komisario
Kanta-Hämeen poliisilaitos

Nurkkakuntalainen

Politiikkaa ja teatteria
Vuosi on lopullaan ja jouluvaloja ilmestyy jo pihoihin. Lämmin
syksy näyttää jatkuvan ja vain
hento lumisade kielii todellisesta
ajankulusta.
Vielä on muutamia tärkeitä
kokouksia ennen kuin voidaan
hyvillä mielin aloittaa joulun
valmistelut. Toivottavasti sitä
ennen on saatu yksituumaisuutta seudun tulevaisuudesta. Me
ypäjäläiset haluamme jatkaa
kiinteää yhteistyötä naapurikuntien kanssa. Tuntuu pahalta, että
Forssan vetämänä tehty seudullinen hyvinvointikuntayhtymä
on saanut ylleen synkän pilven
Forssan hakemasta pakkoliitosselvityksestä. Ilmeisesti forssalaisten päättäjien mielestä yhteistyö on vasta siinä vaiheessa
riittävää, kun olemme antaneet
kaiken päätösvallan heille. Ypäjän kunnanvaltuusto on kuitenkin yksimielinen siitä, että
jatkamme itsenäisenä kuntana.
Sille mielipiteelle on perustuslain suoja.
Juha Sipilä johtaa Keskustapuoluetta vähin elein. Hänellä
kun ei näytä olevan mitään erityistä näyttämisen tarvetta. Teot
ja saavutukset aikaisemmasta
elämästä ovat tuoneet varmuutta
esiintymisiin myös yleisötilaisuuksiin. Sipilä piti juhlapuheen
Kartanon koululla Keskustan
Etelä-Hämeen piirin 90-vuotisjuhlassa. Sali oli täynnä juhlijoita ja ohjelma oli komea. Olen
suunnattoman kiitollinen, että
Ypäjän musiikkiteatteri esiintyi
juhlassa. Hetkessä teatterintaitajat loihtivat mahtavan tunnel-

man. Kellekään kuulijalle ei jäänyt epäselväksi millä tasolla kesäiset näytökset meidän pienessä
kunnassamme esitetään. Juhlan
jälkeen tuli heti tiedusteluja ensi
kesän näytösajoista.
Monelle oli yllätys kuntamme muukin musiikkiosaaminen,
kun Katja Karisukki ja Sanna
Sukki esiintyivät omalla vuorollaan. Lauluntekijöitä ja esiintyjiä
meillä näyttää olevan isommillekin estradeille.
Olin viikonlopun Kuopiossa
Keskustan puoluehallituksen ja
puoluevaltuuston kokouksissa,
missä mm. forssalainen Johanna
Häggman valittiin EU-ehdokkaaksi. Olen johtanut Etelä-Hämeen Keskustaa 15 vuotta. On
selvää, että alueella, johon kuuluu myös Hämeenlinnan ja Riihimäen seudut, siirtopaineita on
ilmassa koko ajan. Vaikka puheenjohtajuus nyt menikin, niin
aloitan 16:nnen vuoden Keskustan puoluehallituksessa. Teen
uuden puheenjohtajan kanssa
yhteistyötä edelleen, vaikka rooli vähän vaihtuikin. Puheenjohtajuus on nyt kivenheiton päässä
Lahdesta, Etelä-Hämeen alueen
toisella reunalla. Vuosi on lyhyt
aika myös tällä politiikan saralla ja syksyllä tehdään taas uusia
valintoja.
Toivotan hyvää itsenäisyyspäivää, joulua ja uutta vuotta
Ypäjäläisen lukijoille. Ainakin
vielä kerran saamme viettää joulua itsenäisen kunnan tunnelmissa.
Markku Leppälahti

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

KUNNANJOHTAJANJOULUTERVEHDYS
Pian päättyvä vuosi 2013 on
monin osin ollut tapahtumatäyteinen vuosi iloineen ja murheineen. Ypäjän Kartanon koulu vietti 50-vuotisjuhlaansa ja
kesän kynnyksellä kuntamme
ehti jopa julistautua kaupungiksi. Historiallista kaupunkiviikkoa vietettiin kesäkuun
alussa ja viikko huipentui
Finnderbyn 40-vuotistapahtumaan, jonka yhteydessä saatiin
Emil Cedercreutzin säätiön
luovuttamana Hevosurheilumuseon omistukseen pronssiin
valettu taideteos ”Ystäväni
nummella”. Teoksen Hevosopiston lippukentällä luovutti
säätiön puheenjohtaja, vuorineuvos Tauno Matomäki.
Myöskin Hevosopisto vietti
20-vuotisjuhlaansa ja Siittolanmäki 75-vuotisjuhliaan.
Menestyksekäs hevoskesä hui-

pentui heinäkuun lopulla Kuopion kuninkuusraveihin, joissa
ypäjäläinen Marimin ja Ypäjän
Eila voittivat kuningatar- ja
pikkuprinssitittelit.
Murheellinen viesti oli pitkäaikaisen ja arvostetun kirkkoherramme Risto Ahdin poismeno. Risto oli vuosikaudet
meitä kaikkia lähellä ja hänen
ystävä- ja tuttavapiirinsä oli
laaja. Koko lehden lukijakunta
muistaa Riston.
Itse kunnallista toimintaa
on hallinnut lähes jatkuva kuntarakennekeskustelu, ei yksin
Forssan seudulla vaan koko
maassa ja kaikkia maamme
kuntia koskevana. Kuntarakennelaki tuli voimaan kesällä, mutta itse työ on kesken.
Rakenteita on uudistettu ja
työ jatkuu. Asia on kunnassa
tiedostettu. Niin ikään tervey-

denhuollon ja koko perusturvan osalta on Forssan seudulla aikaansaatu viiden läheisen
kunnan kesken ihmisten terveydenhuoltoon ja hyvinvointiin
sekä sosiaalipalveluihin suuresti vaikuttava Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä.
Sen toiminta on suunniteltu
aloitettavaksi vuoden 2014
alussa.
Lämmin ja lauhantuntuinen
syksy huipentuu joulukatumme avajaisiin, Itsenäisyyspäivän viettoon ja valkean Joulun
odotukseen. On hyvä, että edes
hetken aikaa kestävä hiljaisempi vaihe rauhoittaa arjen kiireen.
Kuntamme jatkaa arkista
elämänmenoaan kiireen keskellä pyrkien turvaamaan kuntalaisilleen ne palvelut, joita
olemme tottuneet saamaan.

Mitään toimintaa ja sen säilymistä ei nykypäivänä voi enää
pitää itsestään selvyytenä, vaan
palvelujen säilymisen puolesta
on tehtävä ahkerasti työtä.
Esitän Ypäjäläinen –lehden
välityksellä kuntamme puolesta, Teille Arvoisat Kuntalaiset,
lämpöisen joulutervehdykseni.
Toivotan lehden lukijakunnalle
miellyttävää Joulunalusaikaa
ja Rauhallista Joulua. Samalla tietenkin toivotan kaikille myös Menestystä Uudelle
Vuodelle 2014.
Kynttilät tuokoot valoa arjen pimeyteen ja niiden kautta
välittyköön meille kaikille valoisa ja iloinen mieli!
Vesa Ketola

Ypäjänkylän osayleiskaava on vahvistettu
Ypäjän kunnanvaltuusto
on kokouksessaan 14.11.2013
hyväksynyt Ypäjänkylän
osayleiskaavan.
Kaavan laatiminen aloitettiin keväällä 2009 ja kaavaprosessia on viety eteenpäin
yhteistyössä maanomistajien,
alueella toimivien yritysten,
kunnan ja muiden viranomaisten kanssa. Kaavahankkeen
aikana pidettiin kuntalaisille ja
muille asiasta kiinnostuneille
11 neuvottelu- ja esittelytilaisuutta. Viranomaisneuvotteluja on pidetty kaavahankkeen
aikana kolmesti. Voidaankin
todeta, että eri tahoilla on ollut
niin halutessaan erittäin hyvät
vaikutusmahdollisuudet kaavan sisältöön kaavoitushankkeen eri vaiheissa. Kaavan laatijana on toiminut Arkit Oy:n
puolesta Anitta Ojanen.
Yleiskaavan tarkoituksena
on kunnan tai sen osan yhdys-

kuntarakenteen ja maankäytön
yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta ja muuta yksityiskohtaisempaa suunnittelua.
Ypäjänkylän osayleiskaavan rakenne perustuu olemassa olevan maiseman ja kylien
rakenteeseen. Aluevarausten
osa alueiden käyttötarkoitusten merkintä noudattaa pääosin alueella olemassa olevaa
tilannetta. Suurin osa alueesta
on maa- ja metsätalousaluetta,
jossa sallitaan maa-, hevos- ja
metsätaloutta palveleva rakentaminen.
Kyläasutuksen keskusten
kehittämismahdollisuuksia on
parannettu ja uusia kylämäisen
asumisen paikkoja ja pientalorakentamisen paikkoja on
osoitettu olemassa olevien teiden varsille.
Arvokkaat rakennukset ja

JOULULAULU
(säv&san. Vesa Rasta)

Hetkeen pysähdyt ja muistat joulun takaa vuosien.
Lapsuuskuvat palaa mieleen, nostaa silmään kyynelen.
Joulu lapsuuden, käy luonas hetkisen,
vaan tänään sitä tavoittaa et voi?
Valot välkkyy merketeissa, kuvat mainoslehtisten;
tyhjyyttänsä sylkee, sillä mielet täyttäen.
Missä joulu lapsuuden? Onko aika vienyt sen?
Pois juhlan entisen?
Turhaan menneeseen nyt haikaat, sitä takaisin et saa?
Liian kaukaa siintää lapsuuden kultamaat?
Kohtaat todellisuuden, arjen harmauden;
kenen kanssa kohdata voit sen?
Jälleen lapsen mielen sydämeesi saada voit,
joulun Lapseen usko, silloin tavoittaa sen voit!
Tänään rakkauden, niin kohtaan Jeesuksen;
jos joulun Lapsi sydämessäs sijan saa.
Jospa tänä vuonna viettää voisi joulun erilaisen,
se juhla voisi olla taivainen!
Turhan sivuun heittää soisi,tilaa antaa mieleen.
Kohdata voi joulun Lapsen, Jeesuksen!
Siunattua joulua!

Vesa Rasta

ympäristöt ja muinaismuistot
on esitetty kartalla tehtyjen
selvitysten mukaisessa laajuudessa. Arvokkaat luontokohteet on pääosin esitetty selostuksen liitekartalla.
Rakennuskannaltaan tai
ympäristöltään säilytettävät
maatalouskeskukset on merkitty erikseen kartalle.
Rautatien linjauksen mahdolliset tulevaisuuden muutokset on huomioitu asuinalueiden
osalta niin, ettei alueiden kehittäminen esty rautatien osalta
tehtävien ratkaisujen vuoksi.
Kaava-alueen pinta-ala on
yhteensä noin 4370 hehtaaria.
Kunnan väestökehitys huomioiden asuinalueiden määrää ei
ole voimakkaasti pyritty lisäämään. Painotus on olemassa
olevien kylämäisten asutuskeskittymien kehittämisessä. Alue
on osoitettu nykytilanteen mukaisesti pääosin maa- ja metsä-

talousalueeksi, jossa sallitaan
maa-, hevos- ja metsätaloutta
palveleva rakentaminen.
Palveluiden toimintamahdollisuuksia on lisätty. Alueelle on luotu edellytykset uusien
palveluiden syntymiselle maatilamatkailun, hevostalouskeskusten ja pienyritysten osalta.
Yhteenvetona voidaan todeta, että valtuuston hyväksymä Ypäjänkylän osayleiskaava
osaltaan luo hyvät edellytykset
Ypäjänkylän edelleen kehittämiseen ja jo rakennetun ympäristön säilyttämiseen elinvoimaisena tulevillekin sukupolville.
Ypäjänkylän osayleiskaavaan voi käydä tutustumassa
kunnan www-sivuilla ja kunnanvirastossa.
Vesa Ketola,
kunnanjohtaja ja
Jouko Käkönen,
tekninen johtaja

Ypäjän koulujen ja päiväkodin
ruokalista viikoilla 49–51
Viikko 49
Maanantai: makkarakastike, perunat, tuoresalaatti
Tiistai: hernekeitto, ruisleipä, juusto
Keskiviikko: uunilohi, perunat, salaatti
Torstai: kalkkunafilee, kermaperunat, tuoresalaatti,
mustaherukkahillo
Perjantai: itsenäisyyspäivä
Viikko 50
Maanantai: italianpata, salaatti
Tiistai: palapaisti, perunat, salaatti
Keskiviikko: broilerikeitto, pehmeä leipä
Torstai: makaronilaatikko, tuoresalaatti
Perjantai: kalaleike, perunat, tuoresalaatti
Viikko 51
Maanantai: nakkikeitto, pehmeä leipä
Tiistai: pyttipannu, salaatti
Keskiviikko: joululounas
Torstai: lihapullat, perunat
Perjantai: joulupuuro
Ruokaan sisältyy päivittäinen leipä, leipärasva, ruokajuoma
sekä tuore- tai muu lisäke. Ruokalistassa ovat muutokset
mahdollisia.
Viikoittainen ruokalistamme on myös katsottavissa
Ypäjän kunnan nettisivuilta osoitteessa:
www.ypaja.fi/kuntalainen/kouluruoka
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Haastattelussa Riina Vuorinen
Mitä teet työksesi ja mitä siihen kuuluu?
Toimin Ypäjällä teknisen toimen toimistosihteerin sijaisena, hoidan mm. Ypäjän kunnan
vuokria, pidän huolta Ypäjän
vesistä yhteistyössä Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n kanssa,
hoidan teknisen toimen toimistotöitä mm. laskuttamisen sekä
rakennustarkastajan sihteerinä
toimimisen.
Oletko työskennellyt ennen
nykyistä työpaikkaasi jossakin muualla?
Olen työskennellyt pankkialalla.

Millainen oli ensimmäinen
viikko työviikkosi?
Ensimmäiset kolme päivää olivat opiskelua ja ensimmäinen
päivä yksin oli raskas, koska
minulla oli olo, etten olisi oppinut niiden kolmen päivän
aikana mitään ja kaikki oli aivan uutta minulle. Minulla oli
myös pelko, etten saa tarpeeksi
apua, mutta onneksi työtoverini
olivat aina valmiina auttamaan
pulmallisissakin tilanteissa.
Suurimmat kiitokset Jouko
Käköselle, Tuula Salolle sekä
keskustoimiston naisille Hanna
Sulantolalle ja Anja Kaunelalle,

näillä naisilla on asenne kohdallaan ja tekemisen meininki!
Apua on tarvittu, sitä on myös
saatu ja sitä tullaan tarvitsemaan jatkossakin. Kiitos kun
jaksatte!

Onko työ tarpeeksi haastavaa
ja toiveidesi mukaista?
Kyllä. Olen oppimislinjalla,
koska työssäni käytän monia
eri ohjelmia, sekä opettelen
vieläkin uusia asioita. Työstäni
mukavaa tekevät monimuotoiset ja antoisat työtehtävät. On
mukavaa, että työssä on haasteita, sellaista työtä jaksaa tehdä
pitkään.
Miten valmistuit?
Valmistuin Loimaan ammatti
instituutista kauppa- ja hallintoalan asiakaspalvelu- ja markkinoinnin merkonomiksi.

Miten rentoudut ja vietät
vapaa-aikaasi?
Teen kotitöitä, keväästä syksyyn hoidan puutarhaa, lenkkeilen ja tietenkin touhuan kahden
lapsen ja lemmikkien kanssa.
Koiranäyttelytkin ovat yksi tapa
viettää aikaani.

Oletko hevosharrastaja?
Ei ole. Olen kyllä ratsastanut

lapsena, mutta putosin kerran
hevosen selästä niin pahasti,
etten voinut ratsastaa vähään
aikaan. Minulle jäi myös tapahtumasta traumat. Toivon voittavani pelkoni ja joskus haluan
aloittaa ratsastuksen uudestaan.
Otan vinkkejä vastaan mm.
miten voitan pelkoni ja aloitan
ratsastuksen uudelleen. Olisi
ihanaa jos jostain löytäisin mukavan talli, joka ottaa vastaan
tällaisenkin pelkotapauksen.
Missä asut ja oletko asunut
ennen muualla?
Asun nyt Ypäjällä ja olen asunut jo kaksi vuotta. Ennen sitä,
olen asunut Loimaalla ja olen
syntynyt Pöytyään Kumilassa.

Mitä mieltä olet Ypäjästä, ja
mikä Ypäjässä on parasta?
Ypäjä on hieno paikkakunta asua ja parasta Ypäjässä on
hyvät palvelut, etenkin terveydenhuolto palvelut. Aina kun
niitä tarvitsee, ne ovat aina saatavilla. Suuret kiitokset kuuluu
omalääkärilleni Virva Malille,
jolta on saanut nopeasti apua
tilanteeseen kuin tilanteeseen,
sekä neuvolatädille Minna Johdolle, joka osaa käsitellä lapsia
upeasti, ja ajatella asioita lapsen

kannalta. Neuvolassa kun on
tosiaan se lapsi asiakkaana eikä
se äiti tai isä.

Onko sinulla jokin sanonta,
viisaus tai jokin muu, josta
pidät tai jonka mukaan elät?
Älä välitä siitä, mitä ihmiset puhuvat, sillä he vain puhuvat kuitenkin, keskity siihen, mitä olet
tekemässä, äläkä anna minkään
kääntää päätäsi.

Millainen perhe sinulla on?
Perheeseeni kuuluu minun lisäkseni mieheni, tyttäremme ja
poikamme sekä 2 ranskanbulldoggia ja 2 kissaa.
Tero Poutala

YPÄJÄN KIRJASTO UUTUUSLUETTELO

0 Yleisteokset
Proud, James: Uskomattomia
tositarinoita miehille
1 Filosofia. Psykologia.
Rajatieto
Lapsen ja nuoren viha
Kauhanen, Ulla: Auvoista oloa
Sinkkonen, Mirja: Naisen aika
2 Uskonto
Vakain askelin
Vikström, Johan: Otan osaa
3 Yhteiskunta
Salomaa, Hanna: Mummojen
touhuja, vaarien puuhia
4 Maantiede. Matkat.
Kansatiede
Lehtipuu, Markus: Tukholma
Selin, Jaakko: Jaakon matkassa
5 Luonnontieteet.
Matematiikka. Lääketiede
Irti masennuksesta
Puranen, Taija: Ikääntyneen ravitsemus: opas ravitsemuksen
arviointiin ja ravitsemushoitoon
Pussinen, Anna-Marja: Lähihoitajan lääkelaskut ja matematiikka
6 Tekniikka. Talous. Käsityö.
Maa- ja metsätalous.
Kotitalous. Liiketalous.
Lammi, Outi: Excel 2013: laatua
taulukoihin
Rohila, Vesa: Massey-Ferguson
Suomessa
Bergström, Kristina H.: Hopeantaonta: opi tekemään kauniita
koruja
Howell, Vickie: Ekotekoja neuloen ja virkaten
Andersson, Ingald: Puutarhan
käytävät ja tukimuurit
Tuuma: Rakennusperinteen ystävien lehti 1 ja 2/2013
Kivimetsä, Raija: Hulluna hortaan : hyvinvointia ja herkkuja
villivihanneksista
Bojs, Karin: Hapata herkulliseksi: näin hapatetaan vihanneksia
terveellisillä bakteereilla
Ullenius, Agneta: Istuta ruukkuun ympäri vuoden
Lautasellinen iloa: kirjallinen
keittokirja
Toivanen, Jouni: Viettelevät villiyrtit: luonnon herkkuja arkeen
ja juhlaan
Diedrichs, Margareta: Venekesä:
ruokaa, elämyksiä ja purjehdusta
Pohjolassa
7 Taiteet. Liikunta
Peltomaa, Tuija: Mikä arvoksi
antiikille, taiteelle ja vanhoille

tavaroille
Ollila, Jukka: Kansansävelmiä
riviöharmonikalle
86 Kirjallisuustiede.
Salminen, Matti: Pentti Haanpään tarina
Vuorinen, Juha: Ahdistus

9 Historia
Etelä-Suomen vaakunat
Harden, Blaine: Leiri 14: pako
Pohjois-Koreasta
Hovi, Satu: Keskiajan puvut
Kahila, Heikki: Ääneen elettyä
Mazzarella, Merete: Elämä sanoiksi
Munthe, Axel: Huvila meren
rannalla
Niininen, Markku: Punaiset vastaan valkoiset: kansalaissodan
tapahtumat v. 1918 Humppilassa
Pietilän sukua Ypäjän Palikkalan
kylästä
Salminen, Pauliina: Miehittäjän
morsiamet: rakkautta ja petoksia
jatkosodan Itä-Karjalassa
Talvisodan ritarit: talvisodan
sankariteosta Mannerheim-ristiä
esitettiin 497 sotilaalle
Toikka, Sirkka: Katedeerin takana: kertomus opettajapariskunnan elämästä kirjeiden valossa
Äijälän sukua Ypäjän Palikkalan
kylästä

84 Kertomakirjallisuus
(D=dekkari, E= eräkirjat,
SF=fantasia/scifi, R=rakkaus,
S=sota, NOV=novellit)
Aalto, Marja-Sisko: Murha tuomiokapitulissa (D)
Ala-Harja, Riikka: Reikä (NOV)
Alasalmi, Päivi: Joenjoen laulu
Atkinson, Kate: Eikö vieläkään
hyviä uutisia? (D)
Binchy, Maeve: Seitsemän talvista päivää (R)
Child, Lee: Etsintäkuulutettu (D)
Clavell, James: Kuningasrotta
Cleary, Jon: Feenikspuu
Connelly, Michael: Luottamuksen hinta (D)
Cooper, James Fenimore: Hirventappaja, eli Ensimmäinen sotapolku
Cornwell, Patricia: Paljaat luut (D)
Cronin, Justin: Linnake (D)
Cussler, Clive: Poseidonin nuoli
(D)
Ellilä, Kirsti: Kaivatut
Franzen, Peter: Samoilla silmillä
Gosling, Paula: Finneganin viimeiset sanat (D)

Groult, Benoite: Rakastajatar (R)
Haahti, Taina: Koeaika
Haanpää, Pentti: Ilmeitä isänmaan kasvoilla
Hattula, Markku: Eturintaman iskujoukon torjuntavoitto (S)
Higgins, Jack: Paholainen ottaa
omansa (D)
Hiltunen, Pekka: Iso
Hirvisaari, Laila: Me, Keisarinna
Hotakainen, Kari: Luonnon laki
James, P.D.: Valepotilas (D)
Kepler, Lars: Nukkumatti
Kyrö, Tuomas: Kunkku
Lehtinen, Tuija: Morsiuskamari
(R)
Lehtolainen, Leena: Rautakolmio (D)
Leino, Marko: Saasta (D)
Lipasti, Roope: Perunkirjoitus
Matkanovelleja (NOV)
MacMahon, Kathleen: Näin se
päättyy
Nesbö, Jo: Pelastaja
Nesbö, Jo: Suruton
Nykänen, Harri: Leijonakuningas (D)
Närhi, Harri: Viimeinen vuoro
(D)
Ohlsson, Kristina: Varjelijat (D)
Oranen, Raija: Kaiken takana
Kekkonen
Orkoma, Marja: Lesti & Lautanen (R)
Paasilinna, Mauri: Kannakselta
kotiin (S)
Preston, Douglas: Kuolleiden
kirja (D)
Ragde, Anne B.: Aion tehdä sinut onnelliseksi
Rannela, Terhi: Punaisten kyynelten talo
Roberts, Nora: Tulen sylissä (R)
Rönkä, Matti: Levantin kyy (D)
Sapkowski, Andrzej: Halveksunnan aika (SF)
Sirén, Esa: Kenttävartio Joki (S)
Soininvaara. Taavi: Toinen peto
(D)
Storgård, Päivi: Keinulaudalla
Stout, Rex: Parhaissakin perheissä (D)
Tajuuts Utsjoki?: tenavien tokaisuja
Tervo, Jari: Esikoinen
Tuomainen, Antti: Synkkä niin
kuin sydämeni (D)
Tuuri, Antti: Alkemistit: maallinen rakkaus
Utrio, Kaari: Seuraneiti (R)
Varis, Tuulaliina: Että tuntisin
eläväni (NOV)

Verdon, John: Murhakierre (D)
Vilkkumaa, Maija: Nainen katolla
Virtanen, Ville: Hevosen taju
Vuorinen, Juha: Juoppohullun
päiväkirja
Ward, J.R.: Kateus (SF)
With, Niina: Taisit narrata, Stella
(R)
85 Sarjakuvat
Kikuta, Michiyo: Navi Luna (7)
(MANGA)
Tanaka, Masashi; Gon (7)
(MANGA)
Lasten ja nuorten
tietokirjallisuus
Casta, Stefan: Sohvin kukkakirja
Guinness world records 2014
Hart, Christopher: Näin piirrät sarjakuvaeläimiä: hauska ja
helppo piirustusopas
Pietiläinen, Ilona: Hulivilin onnenhetket: juhlia ja sisustusta
lapsille
Vaijärvi, Kari: Vankityrmän sankari: seikkailuja Suomen linnoissa
Lasten ja nuorten kaunokirjallisuus (H=hevoskirja,
SF=scifi ja fantasia, K=kauhu,
NA=nuorille aikuisille)
Alakoski, Susanna: Kultakala
Burne, Cristy: Takeshitan kintereillä
Cast, P. C.: Vapautettu (NA)
Clare, Cassandra: Varjojen kaupungit: V : Kadotettujen sielujen
kaupunki (SF)
Durant, Alan: Nallekarhu kuntoilee
Grahame, Kenneth: Kaislikossa
suhisee
Green, John: Tähtiin kirjoitettu
virhe (NA)
Gutman, Dan: Kaistapäistä kemiaa
Hagmar, Pia: Klara ratsastusleirillä (HEV)
Hakalahti, Niina: Tuukka-Omar
ja minilapset
Hill, Stuart: Tulimiekka (SF)
Hirvonen, Hannu: Virtahepojen
laulujuhlat
Isto, Sanna: Tinka ja Taika: noidanruohon salaisuus
Jalo, Merja: Jesse kylpyläkoira
Jalo, Merja: Kostajan isku
(HEV)
Jalo, Merja: Ponityttö ja yllätysvoittaja (HEV)
Kallioniemi, Tuula: Faneja ja
fossiileja (Reuhurinne)
Kanto, Anneli: Kapinallinen (SF)
Kipling, Rudyard: Alkutarinoita

Eläkeliiton Ypäjän yhdistyksen
syyskokouksen henkilövalintoja
Yhdistyksen puheenjohtajana
jatkaa Aune Mäki-Uutela. Erovuoroisten tilalle hallitukseen
uusina valittiin Urho Puukka,
Kauko Koisti ja Ritva Hossi,
entisenä jatkaa Mirjami Kaunela. Muut hallituksen jäsenet
ovat Hilkka Mäkilä, Lahja Kare, Keijo Mäki-Punto ja Helena Niinimaa.

Toimintasuunnitelman mukaan kuukausikokoontumiset,
tarinatupa, naistenpiiri ja kirjoittajapiiri jatkavat kokoontumisia kerran kuukaudessa kesä
kuukausia lukuun ottamatta.
Järjestetään retkiä ja kannustetaan mukaan vapaaehtoistoimintaan.

Knutsson, Gösta: Maailman paras Pekka Töpöhäntä
Knutsson, Gösta: Pekka Töpöhäntä
Kolu, Siri: Me Rosvolat ja vaakunaväijy
Kuronen, Kirsti: Kuituset ja äidin kirje
Laaksonen, Heli: Aapine: aakkossi niil, ko ymmärtävä jo pualest sanast!
Lehtineva, Tiina: Kuin hattaraa
söisi (HEV)
Lukkarila, Päivi: Venla ratsastusleirillä (HEV)
Luukkonen, Taru: Musta prinssi
(HEV)
Lähteenmäki, Laura: Kaiken
peittävä tulva (SF)
Mäkipää, Jari: Etsiväkerho Hurrikaani ja mustakynsi
Nopola, Sinikka: Heinähattu,
Vilttitossu ja ärhäkkä koululainen
Nopola, Sinikka: Risto Räppääjä
ja kaksoisolento
Oliver, Lauren: Requiem: rakkaus palaa (SF)
Parvela, Timo: Ella ja kaverit
menevät metsään

Rakkausrunot ry: Nuoren sydämellä
Rapley, Belinda: Kisaponi kateissa (HEV)
Rapley, Belinda: Pelastakaa ponit (HEV)
Remes, Ilkka: Kirottu koodi.
Hermes
Riordan, Rick: Athenen merkki
(SF)
Rouhiainen, Elina: Uhanalainen
(SF)
Salama, Annukka: Piraijakuiskaaja (SF)
Simukka, Salla: Valkea kuin lumi (SF)
Tammimaa, Essi: Noaidin tytär
(SF)
Tiainen, Marja-Leena: Khao Lakin sydämet (NA)
Tuomola, Johanna: Lemmikit
pulassa
Walldén, Netta: Ruben ja ratikkaralli
Widmark, Martin: Syntymäpäivän arvoitus
Lisäksi uusia lasten
kuvakirjoja, cd- ja dvd-levyjä!
www.lounakirjastot.fi

VALONA TOISELLE

Jokainenhan meistä on
joutunut lukemaan hämärässä. Pimeässähän se olisikin
mahdotonta. Mietitäänpäs
miten tärkeä on valo. Eräänä jouluna muutama vuosi
sitten pidimme joulunaikaan
juhlaa tuolla Ypäjänkylän Myllytuvalla. Sähköt olivat poikki
eli olimme kynttilöiden valon
tuottamassa himmeässä hämärässä. Ei siinä joululauluja vihkosta nähty lukea. Lisävalon
tarve oli silloin tarpeen.
Samassa ovelle ilmestyi
henkilö ja valot syttyivät. Tuo
henkilö oli silloinen kirkkoherramme Risto Ahti. Hänen mukanaan tuli valkeus ja hän toi valon sanoman juhlaamme, kuten
useisiin muihinkin tilaisuuksiin.
Hän oli eräänlainen valonsanoman lähettiläs, hänen järjestämät useat joulupuhaukset joulun
alla säilyvät muistoissamme
pitkään ja niistä kerrotaan jälkipolvillekin. Kun saimme valon,
niin joululaulut pääsivät raikumaan valojen loisteessa. Tässä
tuleekin mieleen, että jokainen
meistä voi olla valo toiselle!
Muistammehan raamatusta jou-

lukertomuksen paimenet kedolla, jotka löysivät tien seimelle
tähden tuikkeen opastamana.
Tässä yhteydessä haluan tuoda kirkkokuorolaisten ja kaikenkansan laulajien suurkiitokset
ypäjän srk:n kirkkoneuvoston
myötämielisille jäsenille sekä
tietysti seurakunnan rahavarojen
vartijoille, että olemme saaneet
valaistusta seurakuntasaliin, joka on harjoittelupaikkana meille
kirkollisen musiikin esittäjille.
Ny näkkee ja erottaa nuotit sekä
sanat eikä tartte tihrustaa.
Loimaan Sähkön asiantuntevalle myyjälle myös kiitos opastuksesta riittävän luximäärän
löytymisestä. Lailla auringon
loistaa valo, kuin kirkas kuu valaisten myös täydellistä tähtitaivasta. On mukavaa esittää lauluja kirkossa tähtitaivaan alla kun
on voinut kunnon valaistuksessa
harjoitella.
Iloa, valoa ja lämpöä kiitoksin neuvostolle, seurakunnalle
sekä kaikille ypäjäläisille armon
vuonna 2013 ja valoisaa uutta
vuotta 2014.
Kko-kuoron pj
Keijo Leppänen
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MITÄHÄN UUSI VUOSI TUO TULLESSAAN
Eletään jälleen niitä aikoja, joina kerrataan mennyttä ja
suunnitellaan tulevia. Lopuillaan oleva vuosi 2013 on ollut
Ypäjällä tapahtumarikas. Nyt
talvinen hämärä on laskeutunut
Ypäjällekin ja lumen tuomaa valoisuutta odotellaan. Kun lapset
odottavat Joulua ja arvuuttelevat
Joulupukin tuomisia, me aikuiset jo suuntaamme ajatuksia ensi vuoteen. Kunnan isät ja äidit
pakertavat talousarvioiden ja
tulevien vuosien strategioiden
parissa.
Ensi vuosi tuokin suuria muutoksia myös Ypäjälle. Olemme
Ypäjän kunnassa naapurikuntien
kanssa käytyjen tiiviiden neuvotteluiden ja työryhmätyöskentelyjen jälkeen siirtämässä 2014
vuoden alusta sosiaalipalveluidemme järjestämisen uudelle
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle (FSHKY / Hyky).
Ypäjän kunnanhallitus ja valtuusto ovat hyväksyneet uuden
kuntayhtymän perussopimuksen
sekä henkilöstöä ja irtainta koskevan siirtosopimuksen. Samaisessa kuntayhtymässä ovat jo
valmiina meidän terveydenhuoltopalvelumme ja ne toimivat
vuoden alusta tuttuun tapaan.
Varhaiskasvatus ei siirry muun
perusturvan kanssa Hykyyn,

vaan jää kuntaan sivistystoimen
siipien suojiin.
Hyvinvointikuntayhtymän
tavoitteena on turvata osakaskuntien (Forssa, Tammela, Jokioinen, Humppila ja Ypäjä) sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut
mahdollisimman laadukkaina,
helposti ja joustavasti saavutettavina sekä oikea-aikaisesti
järjestettyinä lähipalveluina.
Meidän kuntalaisten kannalta on
tärkeää, että kohtaamme edelleen tutut työntekijät kunnan eri
palvelupisteissä. Pääosin samat
työntekijät jatkavatkin entisissä
tehtävissään. Etenkin säännöllisesti käytetyt palvelut pyritään
tarjoamaan edelleenkin lähipalveluina. Joitakin palveluita, joita tarvitaan vain satunnaisesti,
on viisaampaa keskittää yhteen
paikkaan. Tärkeää on, ettei kenenkään tarvitse palveluita saadakseen muuttaa pois kotikunnastaan tai matkustaa kohtuuttoman pitkiä matkoja. Kunnan
työpaikkojen ja elinvoimaisuuden säilyminen on myös tärkeää.
Paljon on vielä tehtävää.
Suunnittelutyö ja palveluiden
organisointi jatkuu tehokkaasti etenkin ensi vuoden, mutta
myös seuraavien vuosien ajan.
Sosiaali- ja terveydenhuollon
palveluiden yhteensovittaminen

joustaviksi palveluprosesseiksi
ja kuntien välisen yhteistyön tiivistäminen ovat tulevan kehittämistyön keskiössä. Tavoitteena
on entistä tehokkaammin kyetä
vastaamaan kuntalaistemme eri
elämäntilanteiden asettamiin
haasteisiin. Ypäjällä on ollut
tähänkin saakka laadukkaat,
asiakaslähtöiset ja toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut. Siitä
suuri kiitos kaikille perusturvan
ja FSTKY:n ammattilaisille, jotka ovat tehneet työtään suurella
sydämellä!
Forssan Lehteen on tulossa
tiedota Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän palveluista,
uudesta organisaatiosta ja yhteystiedoista. Myös omassa Ypäjäläisessämme tiedotetaan palveluista yhteystietoineen, kun varmistetut tiedot ovat saatavissa.
Kunnan kotisivuille uudet tiedot
päivitetään mahdollisimman pian. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymää koskevia tietoja
pääsee katsomaan myös kotisivuillamme olevasta linkistä.
Ypäjän perusturvalautakunnan toiminta lakkaa vuoden
2013 lopussa, mutta samat luottamushenkilöt jatkavat uudessa
hyvinvointitoimikunnassa. Toimikunnan tarkoitus on nimensä
mukaisesti vaikuttaa kuntalais-

ten hyvinvointiin. Toimintatapoina voivat olla esimerkiksi
erilaisten tempausten ja tapahtumien järjestäminen sekä kuntalaisten kokemusten ja ajatusten
saattaminen Ypäjän hallinnon
ja päättäjien tietoisuuteen. Toivottakaamme heille työn iloa ja
onnea uusiin haasteisiin. Omasta
puolestani kiitän perusturvalautakuntaa hyvästä yhteistyöstä!
Lapsillenne ja lapsenlapsillenne voitte kertoa, että kun
Margit lähtee Joulun aikaan
Lappiin, hän menee Napapiirille
ystävänsä Joulupukin konttuuriin. Lupaan kuiskuttaa Joulupukin korvaan, että pukki varmasti
muistaisi Ypäjän lapsia, koska
he ovat olleet tänä vuonna erityisen kilttejä!
Toivotan Teille Kaikille
Lämpöistä Joulun Aikaa
ja Onnea Vuodelle 2014!
Margit Rajahalme
perusturvajohtaja

Jokaisella on oikeus olla
tulematta kiusatuksi

Ulko-ovi aukeni ja sulkeutui, kengät jäivät eteiseen, kuulet lähestyvät askeleet, jotka suuntaavat
keittiöön ja kuulet jääkaapin oven
aukenevan ja sulkeutuvan... Hän
on tullut kotiin. Havahdut ajattelemaan omaa elämääsi, omaa tarinaasi, perhettäsi, lähimmäisiäsi ja
niitä, joita eniten kaipaat. Ajattelet
omaa tilannettasi, menneisyyttäsi
ja tulevaisuuttasi. Olet selvinnyt
monista tilanteista ja saanut elää
upeita hetkiä elämässäsi. Kuitenkin on asia, johon voisit vielä
vaikuttaa. Tiedät ja tunnet sen.
On aika herätä ja elää tätä hetkeä,
juuri tällä sekunnilla. Nouse ylös
ja mene kysymään häneltä, mitä
koulussa tapahtui tänään.
Maapallolla on hieman yli 7
miljardia ihmistä ja Suomessa 5,4
miljoonaa. Aina löytyy joku, jolla
on syy alistaa, herjata, kiusata tai
lannistaa. Työpaikoilla, kouluissa,
netissä ja joka puolella ympäröivää maailmaa 0n kiusaamista tavalla tai toisella. Oli kiusaamisen
syy sitten mikä tahansa, se on aina
ja ehdottomasti väärin. Wikipedia
määrittelee kiusaamisen verbaaliseksi, eleelliseksi tai fyysiseksi
aggressiiviseksi käyttäytymiseksi,
joka voi olla jopa suunnitelmallista ja tahallista alistamista onnettomaan ja voimattomaan mielentilaan. Kiusaaminen ilmenee siis
hyvin erilaisissa muodoissa, kuten
haukkumisena, ryhmän ulkopuolelle jättämisenä ja väkivaltaisena
käytöksenä.
Kiusaajalla on motiivina oman
pahan olonsa purkaminen, huomion saaminen tai oman itsetuntonsa tukeminen alistamalla toista.
Usein juuri kiusaajalla on lähtökohtaisesti enemmän ongelmia
kuin kiusatulla. Kiusaaja näyttää
ulospäin vahvalta mutta sisäisesti hän on hyvinkin epävarma
asemastaan ja siitä saako hyväksyntää. Juuri kiusaamisella kiu-

saaja yrittää pönkittää asemaansa
muiden silmissä ja hakea hyväksyntää kaveripiirissään. Kiusaaja
vahingoittaa itseään tietämättään
ja tekee olostaan raskaan ja ahdistuneen.
Uhri on täysin syytön kiusaamisesta mutta usein hänellä on
pieni ominaisuus, joka on johtanut
kiusaamiseen. Kiusaaja saattaa
kokea kiusaamisen kohteensa uhkana itselleen ja asemalleen kaveripiirissä. Kiusaaja voi olla myös
kateellinen kiusatulle, vaikka
hänen koulu menestyksestään tai
käyttämistään vaatteista. Harmittavan usein kiusaaja on itse kiusattu, joka pönkittää itsetuntoaan ja
ikäänkuin puhdistaa menneisyyttään.
Kiusatun tuskat ovat valtava
taakka, jota ihminen ei pysty kantamaan murtumatta ja uskomatta,
mitä hänestä sanotaan. Hän hyväksyy asemansa ja kohtalonsa
vaieten. Kiusatun itsetunto rappeutuu ja hän masentuu sekä ahdistuu ja odottaa valvoen pääsevänsä pois asemastaan. Kiusattuun
jää syvät arvet kiusaamisesta. Pieni ihminen vahingoittuu valtavasti
valtaapitävän kiusaajansa sanoista, teoista ja eleistä. Myös hiljaa
vierestä katsominen vahingoittaa,
sillä on hyväksyvä ele olla puuttumatta tilanteeseen.
Usein ulkopuolisen astuminen
tilanteeseen mukaan saa kiusaamisen loppumaan, oli kyse sitten
koulu-, netti- tai työpaikkakiusaamisesta. Ole siis rohkea ja puutu
välittömästi havaitsemaasi vääryyteen ja ole kiusatun, syrjityn tai
ulkopuolelle jätetyn tukena. Juuri
sinun tukesi voi olla ratkaiseva ja
saatat saada useammankin muun
puolelIesi. Ystävälliset eleet ja hymy ovat jokaisen toteutettavissa ja
niillä piristät varmasti vastaantulijan arkea ja omaa elämääsi.
NuVa, Eveliina Savolainen

Ypäjälle oma perheohjaaja
Johanna Laine, pitkäaikainen
neuvola- ja kouluterveydenhoitaja, sai marraskuun alussa
työpaikan perheohjaajana ja
koulukuraattorina. Terveydenhoitajan työn ohessa Johanna on
jo useamman vuoden opiskellut
sosiaalityötä. Tämän vuoksi siirtyminen sosiaalipuolelle oli mieluinen. Nykyinen työpaikka sijaitsee virallisesti kunnantalolla,
mutta perheohjaajan ja kuraattorina työtä tehdään paljon myös
perheissä ja kouluilla.
Ypäjälle oli toivottu jo pitkään perheohjaajaa, ja tästä työstä 70 % on tarkoitus panostaa nimenomaan perhetyöhön ja loput
30 % työajasta koulukuraattorin
työhön. Työ on jo nyt osoittautunut erittäin mielenkiintoiseksi
ja haastavaksi. Terveydenhoitajan ja psykiatrian sairaanhoitajan
taustastaan Laine uskoo myös
olevan hyötyä perheohjaajan/kuraattorin työssä.
Perheohjaajan työ on hyvin
monimuotoista ja paljon perheiden omista tarpeista lähtevää.
Johanna toivoisi voivansa Ypäjällä myös kehittää ennalta ehkäisevää perhetyötä ja sen työmuotoja. Toki Ypäjällä neuvola,
päiväkodit, perhepäivähoitajat,
kerhot, liikuntatoimi ja koulut
jne. tekevät ennalta ehkäisevää

työtä jo nyt, mutta tästä huolimatta siinä olisi vielä kehitettävää, Johanna uskoo.
Kuraattorina kouluilla Johanna tapaa lapsia ja nuoria ja pyrkii
yhdessä opettajien, vanhempien
lasten, nuorten ja muiden yhteistyökumppanien kanssa lisäämään ja kehittämään oppilaiden
kokonaisvaltaista hyvinvointia
sekä puuttumaan mahdollisiin
ongelmiin jo varhaisessa vaiheessa. Tuleva Hyky eli vuoden
vaihteessa toteutuva siirtyminen
Hyvinvointikuntayhtymään tuo
varmasti monia muutoksia sosiaali- ja terveyspuolelle, Johanna
miettii. Muutoksiin on kuitenkin
totuttava ja vain toivottava, että
yhä edelleen saisimme ypäjäläisiä perheitä palvella parhaalla
mahdollisella tavalla! Lähipalvelujen säilyttäminen olisikin
Johannan mielestä ensiarvoisen
tärkeää!
Johanna toivoo perheiden,
lasten ja nuorten ja yhteistyötahojen ottavan häneen rohkeasti
yhteyttä kaikenlaisissa perhettä,
lapsia ja nuoria koskevissa huolissa ja pohdinnan paikoissa.
Johannan löytää kunnantalolta
virasto aikaan tai s-postitse johanna.laine@ypaja.fi tai puhelimitse p. 050 303 0610.
Tero Poutala

LC YPÄJÄN

Omalla kylällä -hankkeen tapahtumien toteutus on alkanut!

Ilmaisutaitoon/esiintymiseen liittyvä
HAUSKA iltapäivä
kahtena eri viikonloppuna
Jokioisten ja Ypäjän alueen nuorille (n. 12 – 26 -vuotiaille)
Ypäjä
Ypäjänkylän koululla
os. Onkijoenperäntie 31
su 08.12. klo 12.00 – 15.00
Aihe: Maskeeraus

Jokioinen
Virastotalolla (valtuustosali)
os. Keskuskatu 29 A
la 14.12. klo 12.00 – 16.00
Aihe: Esiintyminen/sketsihahmot

Toteutus tulee Ideateatterilta, joka on järjestänyt meille ohjaajiksi alansa parhaat. Maskeerauksessa mm. tehdään arpia, muutetaan ikää ym. Toisessa asiaa esiintymisestä ja puheen pitämisestä
sekä sponttaania sketsihahmon luomista. Sopii kaikille, jotka ovat
ennakkoluulottomia, pitävät kaikesta uudesta ja ovat valmiita hauskanpitoon. Jos sinulle nyt nauretaan, silloin olet varmasti onnistunut! Osallistu aktiivisesti tai tule vain katselemaan/kuuntelemaan.
Nyt ei kannata jäädä kotiin ja kaverit kiskotaan ilman muuta mukaan!
Maksuttomalle kurssille voi ilmoittautua vaikka molempiin. Ypäjäläiset tervetulleita Jokioisille ja jokioislaiset Ypäjälle. Kumpi sopii sinulle? Varaa aika kalenteriisi ja tule molempiin!
Vanhemmilta/isovanhemmilta toivotaan apua nuorten kuljetukseen
vaikka yhteistyötä tehden. Tämä upea tilaisuus ei toistu!
Ilmoittaudu viimeistään ti 03.12. p. 050 400 1113 /Satu Jokinen
tai jok-yp4h@suomi24.fi
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin

JOKILÄÄNIN
KANSALAISOPISTO järjestää:
110448 KEVÄTHUOVUTUS
Kartanon koulu, Varsanojantie 97, Ypäjä
Sari Wenning
Kurssimaksu 47,00 €,
enintään 10 opiskelijaa

8.1.-22.3.2014,
38 oppituntia
keskiviikkona 18–19.30
perjantaina 18–21
lauantaina 10–14.15

Villasta huovuttamalla veden ja saippuan avulla voi saada aikaan mitä vaan: asusteita, vaatteita, kodintekstiilejä, koristeesineitä. Lisäämällä työhösi kirjontaa käsin tai koneella, koristeita neulahuovuttamalla tai muita materiaaleja, jopa valokuvan
- teet yksilöllisiä tuotteita. Keskiviikkona 8.1. suunnitellaan työt
ja tehdään materiaalitilaus. Neljänä viikonloppuna 24.–25.1.,
31.1.–1.2., 14.–15.3. ja 21.–22.3. muokataan villa haluttuun
muotoon. Ilmoittautuminen viimeistään 3.1.

”Uutta ja vanhaa käsi kädessä”

PERINTEINEN
JOULUKUUSTEN MYYNTI
YPÄJÄN TORILLA
20.12. klo 14 – 18
21.12. klo 10 – 16
Viljeltyjä ja luonnonkuusia

Kotitekoisten jouluherkkujen

MYYJÄISET

perjantaina 20. joulukuuta
alkaen klo 9 Veteraanituvalla.
Avoinna niin kauan kuin myytävää riittää.
Arpajaiset. Glögitarjoilu.
Tuotto käytetään hyväntekeväisyyteen.

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
LC Ypäjä Kate
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Joulumyyjäiset

Ypäjänkylän Seuraintalolla
su 8.12.2013 klo 13–15.
Tule myymään lahjatavaraa,
leivonnaisia tai tule tekemään ostoksia.
Varaa pöytäsi viimeistään 5.12. puh. 050 468 2588.
Pöytävuokra 3 €/pöytä.
Paikan päällä on puffetti.
Tervetuloa!
Järj. Ypäjänkylän Kyläyhdistys ry

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO
40 vuotta
Jokiläänin kansalaisopisto kiittää kaikkia opiston
juhlavuoden tapahtumiin osallistuneita ja toivottaa
tervetulleeksi kansalaisopistoon jatkossakin!

Ypäjän Sotainvalidien,
Sotaveteraanien ja naisjaoston
sekä kannattajajäsenten
yhteistä

PIKKUJOULUA

vietetään Seurakuntakodilla perjantaina 13. päivänä
joulukuuta 2013 klo 14.00.
Tilaisuudessa on omatoimista ohjelmaa ja rentouttavaa yhdessäoloa. Tarjoilun järjestämiseksi ennakkoilmoitus osallistumisesta on välttämätön viimeistään
torstaina 5.12. joko Anjalle puh. 767 3529, Sylville
puh. 767 3068 tai Harrille puh. 0500 741 494.

Ypäjänkylän Seuraintalolla
sunnuntaina 8.12.2013 klo 18.00
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Kokouksen jälkeen vietämme iltaa
pikkujoulun merkeissä, otathan
pikkupaketin mukaan.
Tervetuloa.

Rauhallista Joulua ja Onnea Vuodelle 2014!
Kiitos kaikille toimintaamme tänä vuonna osallistuneille ja yhdistystä tukeneille. Tänä vuonna käytämme
jäsenten joulukortteihin varatut rahat sosiaalitoimen
joululahjakeräykseen.
MLL Ypäjän yhdistys

Ypäjän Eteläiset
Maa- ja kotitalousnaiset

Johtokunta

maanantaina 9.12. klo 18.00 Veteraanituvalla.
Vahvistetaan toimikunnan varsinaisten ja varajäsenten lukumäärä ja asetetaan ehdokkaat syyskokouksessa pidettäviin vaaleihin.
Kaikki jäsenet: Tervetuloa kokoukseen.

Ypäjän Metallityöväen ao 158
Sääntömääräinen

SYYSKOKOUS

maanantaina 16.12 klo. 18.00 Veteraanituvalla.
Käsitellään syyskokoukselle sääntöjen määräämät
asiat.
Kahvitarjoilu. Kaikki mukaan.

Hevikit toimii Ypäjällä!
Hevikit kokoontuu torstaisin
Veteraanituvalla klo 13-15.
Tervetuloa keskustelemaan ja kahvittelemaan!
(viimeinen kokoontumiskerta ennen joulua to 19.12. ja joulutauolta palataan to 2.1.2014)

www. mielenterveysyhdistysmielikki.com
Jokiläänin opistolaisyhdistys ry
järjestää teatterimatkan

LES MISÉRABLES
Jokiläänin kansalaisopisto
& opistolaisyhdistys ry

Härkätallissa keskiviikkona 11.12.2013 klo 18.30.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa.

EHDOKASASETTELUKOKOUS

-musikaaliin Tampereelle
lauantaina 22.2.2014

SYYSKOKOUS
Kokouksen jälkeen nautimme
jouluaterian.

Ypäjän Metallityöväen ao 158

PIKKUJOULU

lauantaina 7.12.2013 klo 13–16 Tuottajain tuvalla.
Perinteinen koko perheen joulujuhla, jossa tänä vuonna mukana myös Riitta Kempe husky-koirineen tai lumitilanteen mukaan vaihtoehtona mönkijäajelua.
Kyläyhdistyksen tontut tarjoavat riisipuuroa ja väskynäsoppaa sekä hyvät joulutorttu- ja piparikahveet.
Myös makkaranpaistoa ulkona. Mukana menossa
myös joulupukki. Ottakaa mukaan noin 5 euron arvoinen pikkupaketti.
Tervetuloa mukaan viihtymään, laulamaan ja nauttimaan tarjoilusta!

KKY:n joulumielinen puuhaporukka

Suomen Keskusta r.p:n
Ypäjänkylän paikallisyhdistys ry.

SYYSKOKOUS

Kuusjoenkulman kyläyhdistyksen

Ypäjän Karjalaisseura ry tiedottaa

PIKKUJOULU

tiistaina 10.12.2013 klo 18.30
Oppilasruokalassa, Varsanojantie 63 Ypäjä.
Vietämme iltaa musiikin ja yhteislaulujen sekä yhdessäolon merkeissä. Joulupuuro ja kahvi. Joulupaketti
mukaan. Tervetuloa joukolla mukaan.
Joulukannel -lehtiä saatavana
Pekalta 0400 260 949 tai pikkujoulussa.

PERINTEINEN RISTEILY

Turku-Tukholma-Turku to 30.1. – pe 31.1.2014 m/s
Viking Grace Inside-hyteissä.
Matkan hinta 45 €/aik. kahden hengen hytissä, 37 €/
aik. kolmen hengen hytissä.
Lähtö Forssan tori klo 17.45, Jokioinen klo 18.00,
Ypäjä Pysäkin paikka (matkahuolto) klo 18.15, Ypäjänkylä, Loimaa, Turku.
Ilmoittautumiset 31.12.2013 mennessä Veikko Mäkeläinen 050 328 5827 tai Matka-Merilä Oy (03) 433
5340. Vastuullinen matkanjärjestäjä Matka-Merilä Oy.

Toivotamme kaikille Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta 2014!
Kuusjoenkulman kyläyhdistys
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Tervetuloa Kotiseutuyhdistyksen

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta

PIKKUJOULUUN

Veteraanituvalle ke 18.12.2013 klo 18.
Jouluinen pöytä ja yhdessäoloa lauluineen.
Ilmoittautumiset ke 11.12. mennessä
0400 260 949 / Pekka.
Ypäjän Kotiseutuyhdistys ry

Keskustan Ypäjän kunnallisjärjestö

Avoin päiväkoti

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

Joulukuussa pe 13.12 kirjastossa
Nukketeatteri esittää Talvitarinan klo 10
KAIKKI TERVETULOA!

Joulukuun toimintaa

Yhdistyksen pikkujoulu 5.12. Pohjantilalla Loimaalla. Kuljetuksen reitti ja aikataulu: Mannisten th. 17.10,
Levän kääntöpaikka 17.20, Seurakuntakoti 17.30, josta Katinhännän kautta Pohjantilalle. Maksu 25 € autossa.
Vapaaehtoistyön ja kuntokortit palautettava joulukuun
aikana.

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys toivottaa jäsenilleen Hyvää
ja Rauhallista Joulua
Eläkeliiton Ypäjän yhdistys

Taas saatavilla,
kotimaista tuotantoa

Avoin jatkuu seurakunnan päiväkerhon tuloissa
PE 10.–14.1. klo 9.30–11.30
Tapaamisiin Tiina
p. ma–pe 7627 5255

IDEAPARKFUNPARKIDEAPARKFUNPARK
7.12.2013
LÄHDE MUKAAN
SHOPPAILEMAAN IDEAPARKIIN
TAI HURVITTELEMAAN FUNPARKIIN

♥
♥
♥

♥

♥

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Mukavaa Joulunaikaa ja
kaikkea hyvää vuodelle 2014

♥
♥
♥

♥

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
T: Tiina + perusturvalautakunta ja SRK

KYYTIMAKSU 10 €

AIKATAULU:
LÄHTÖ KLO 8.30 KARTANON KOULU
PALUU KLO 18.00 KARTANON KOULU
ILMOITTAUTUMISET: KE 4.12.2013
MENNESSÄ NUORISO-OHJAAJALLE
ALLE 12-VUOTIAAT AIKUISEN SEURASSA
YPÄJÄN KUNTA, NUORISOTOIMI
MAIJA ISO-OJA, 050 574 7732
maija iso-oja@ypaja.fi

Ypäjän kunta järjestää

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
torstaina 19.12.2013
Lähtö Ypäjän torilta 19.12.2013 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.




Hinta 50 €

KIRJASTO



Myynti: Perttulan kukka ja lahja
Lions Club Ypäjä

ON MUKAVAN ASUMISEN PAIKKA
KESKUSTATONTTEJA JOKIMAISEMIN, METSÄN
SIIMEKSESSÄ TAI UUDELLA OK-TALOALUEELLA
HINNAT ALKAEN 2250 €
SIJOITTAJALLE RIVITALO- JA
PARITALOTONTTEJA
HEVOSTILATONTTEJA

SÄBÄ-KERHO

3. – 6. LUOKKALAISILLE
TIISTAISIN 26.11.2013 ALKAEN KLO 16.00 – 17.30
KARTANON KOULULLA

Tyttöjen nuokkari
Keskiviikkoisin Haavissa klo 15:30 – 17:00
Kaikille 10 – 12v. tytöille
Ohjelmassa tyttöjen juttuja:
Keskustelemme ihon hoidosta,
hiusten huollosta, ruoasta,
itseluottamuksesta
sekä yleisestä hyvinvoinnista

Kysy lisää
02-7626 5241
Käkönen

www.ypaja.fi

ma klo 13–19
ti
klo 13–19
ke klo 13–16
to
klo 13–19
pe klo 13–16
kuukauden toinen lauantai klo 11–14,
joulukuussa 14.12.
Joulukuun poikkeavat aukioloajat:
torstaina 5.12. avoinna kello 11–14, itsenäisyyspäivänä 6.12. suljettu, maanantaina 23.12. avoinna kello
11–14, 24.–26.12. suljettu, 31.12. avoinna kello 11–14

YPÄJÄNKYLÄN LAINAUSASEMA

Verenpaineenmittaus
ilman ajanvarausta

Ypäjän Osuuspankin alakerrassa
keskiviikkona 4.12.2013 klo 10.30–11.30
Tervetuloa!
Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

Verenpaineenmittaus
ilman ajanvarausta

Nähdään keskiviikkona Haavissa
Terveisin
Nuoriso-ohjaaja Maija Iso-Oja
050 574 7732, maija.iso-oja@ypaja.fi

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

YRITYSTONTTEJA

Ypäjän kunta, nuorisotoimi
Maija Iso-Oja
050 574 7732
maija.iso-oja@ypaja.fi

YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO

Ypäjänkylän lainausasemalla
keskiviikkona 11.12.2013 klo 10.30–11.30
Tervetuloa!

Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

Ypäjänkyläntie 951, 32140 Ypäjä as
puh. 050 363 0508

Aukioloajat

ti
klo 17–19
ke klo 10–12
joka kuukauden yhtenä lauantaina klo 11–13, joulukuussa 14.12.

LUKUPIIRI

Lukupiiri kokoontuu sunnuntaina 8.12. kello 17–19
pääkirjaston näyttelytilassa. Luetaan Raisa Lardotin
teoksia, tervetuloa mukaan!

SATUTUNTI

Joulukuun satutunti avoimen päiväkodin joulujuhlassa pääkirjastossa perjantaina 13.12. kello 9.30 alkaen; kello 10.00 nukketeatteriesitys ”Talvitarina”.
Ypäjänkylän lainausaseman satutunti lauantaina
14.12. kello 10.30.
Hyvää joulua ja onnea uudelle vuodelle!

