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Parturi-kampaamo Outi Perho

YJoulu-lämpöä ja valoa talven keskelle Y

Parturi-kampaamo

Katinhännäntie 298, 32140 Ypäjä as.
Hyvää Joulua
Puh. 050 372 1172
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ja Onnellista
Avoinna: ma–pe 10–18.
YLLÄTYKSIÄ! Lauantai ja iltatyö sop. mukaan Uutta Vuotta!

Raija Pastell-Fält

puh. 02 767 3533, 050 347 8448

Y Asiakkaani, kiitos kuluneesta vuodesta Y
Kaikille Parhainta Onnea Uudelle Vuodelle 2016

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!

Hyvää Joulua ja

TSR-Tekniikka Oy

Onnellista Uutta Vuotta
toivoo

Hyvää Joulua ja
Menestyksekästä Uutta Vuotta -16

MS-Kaivuu Oy
Markku, Jani ja Sauli
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toivoo Paijan Maatilamajoituksen väki

YPÄJÄN APTEEKKI
Joulun lämpöä ja valoa talven keskelle!

Parturi-Kampaamo Ritva Kuusinen
Soinintie 3, Ypäjä
02 767 3336, 050 545 5474

Kiitos kuluneesta vuodesta, hyvää tulevaa vuotta!
TERVETULOA

	
  

P.S. Paketit + lahjakortit jouluun

Suurkiitokset kaikille
syntymäpäiväni muistaneille!
Hyvää Joulua toivottaen
Hilkka Mäkilä 90 v.

Apteekki tarjoaa glögiä ja piparkakkuja TO 17.12.
JOULUKUUSSA torstaisin pidennetty aukioloaika 8–18.

Kurjenmäentie 2, YPÄJÄ
P. 02 767 3150

PALVELEMME
arkisin
la

9–17
9–14

• Yrityssiivouksia
• Kotisiivouksia

Tervetuloa!

• Lahjakortit

• pesuaineiden ja välineiden myynti

LOIMAAN SIIVOUS
Päivi Ojala Oy

Itsenäisyyspäivä Ypäjällä
6.12.2015
klo 10.00 Jumalanpalvelus Ypäjän kirkossa
Saarna ja alttaripalvelus Vesa Parikka
Musiikki Kaija Saukkola
	Seppeleiden lasku Sankarihaudalle ja Karjalaan
jääneiden vainajien muistomerkille
Puhe, Vesa Parikka
Virsi 577, Kirkkokuoro
Kahvitarjoilu Seurakuntakodissa
klo 11.30 Itsenäisyyspäivän juhla Seurakuntakodissa

Hämäläisten laulu
Tervehdyssanat
		
Musiikkia
		
Juhlapuhe
		
Musiikkia
		
		

Markku Leppälahti
kunnanhallituksen puheenjohtaja
Sanna Sukki, laulu
Kaija Saukkola, säestys
Petri Meller
toimitusjohtaja, Hevosopisto Oy
Kaija Saukkola, piano
Keijo Leppänen, laulu
Aikuisten kuoro

Maamme
Tervetuloa!
Ypäjän kunta

Ypäjän seurakunta

Veteraanien kuljetus Itsenäisyyspäivän juhlaan
Lions Club Ypäjä tarjoaa ilmaisen kuljetuksen kaikille
juhlaan osallistuville veteraaneille. Kuljetusta tarvitsevia
pyydämme ottamaan yhteyttä Matti Mikkolaan,
puh. 050 377 9366.

0500-478 344, 02-7621 027

  
  
Iloista joulua ja
onnea uudelle
vuodelle 2016!
Yhteistyöstä kiittäen
Putkiasennus Esa Uusitalo	
  

Hyvää Joulua ja
Huippukivaa Vuotta
2016!!

UUTTA YPÄJÄLLÄ!
HUOLLOT JA
KORJAUS

VARAOSA- JA
TARVIKEMYYNTI
✚ RASKAS KALUSTO
✚ MAATALOUSKALUSTO
✚ KATSASTUSHUOLLOT
✚ ILMASTOINTIHUOLLOT
PUHELIN:

045 134 0504
JL RASKASTEKNIIKKA OY
UOTILANTIE 14, 32100 YPÄJÄ
W W W.R ASKASTEKNIIKKA.FI

Suuri kiitos kaikille
kuluneesta vuodesta
ja tervetuloa myös
ensi vuonna!

La 5.12.
Opera Skaala
Liput 13 €
Pe 11.12.
Puomin PikkuJoulut!!
Liput 5 €
La 26.12.
Joululahjana asiakkaille:
Chris Paton
Vapaa pääsy!
Viihtyminen nyt vaan on sallittu!!

KUIVAA KOIVUKLAPIA
kotiin toimitettuna.
Pasi Uusitalo
040 709 2482 tai
pasi.uusitalo@pp.inet.fi

Haketusta sopivasti

Haketuspalvelu Laaksonen

puh. 0400 823 977

YPÄJÄN
TAKSI
Puh. (02) 727 1180

Jani Himanen | 050 521 0489
www.perinnepelti.fi

Tunnelmallinen joulukonsertti kirkossa 20.12.

Tunnelmallinen, monipuolinen joulukonsertti
on tulossa jälleen Ypäjän kirkkoon, kun siellä
lauletaan ja soitetaan perinteisiä lauluja, mutta
joukkoon mahtuu uusiakin iskelmätyyppisiä, kevyitä lauluja.
Konsertin solisteina laulavat Katja Karisukki, Sanna Äijälä,
Elisa Pyykkö, Kaija Saukkola, Henriikka Virtanen, Erkki Liikanen
ja Vesa Parikka. Ville Rämö näppäilee bassokitaraa, nuorten musiikkiryhmä Katja Karisukin johdolla, Pauli Hyrkäs, stemmalaulu.
Konsertin kokoaa ja pianistina ja urkurina toimii Tapio Laurila.
Vesa Parikka juontaa.
Tunnelmallinen joulukonsertti
Ypäjän kirkossa sunnuntaina 20.12. klo 18.
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Y päjän seurakunnan
Ypäjäläinen
Ypäjän kunnan ja Ypäjän seurakunnan julkaisema tiedotuslehti Ypäjän kunnan asukkaille.
43. vuosikerta.
Lehden suurin vastuu ilmoituksen julkaisemisessa sattuneesta virheestä on ilmoituksen
hinta.
Päätoimittaja:
Tapani Rasila
Sivunvalmistus:
Pirkanmaan Lehtipaino Oy
Toimituksen osoite:
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5214
fax. (02) 767 7214
email: ypajalainen@ypaja.fi
ILMOITUSHINNAT
Etusivun alaosa
0,75 €/ pmm + alv
Takasivu
0,75 €/ pmm + alv
Muu osa lehteä
0,50 €/ pmm + alv
Etusivun yläosan
suuri ilmoitustila
(6 palstaa x 170 pmm)
500 € + alv
Määräpaikkakorotus
0,10 e / pmm + alv
Yhdistysten ilmoitukset
Maksutta
TILAUSHINNAT
Ypäjän kunnan alueen
osoitteisiin veloituksetta
Tilaukset kotimaahan ja
ulkomaille
30 e / vuosikerta + alv 10 %
TILAUSOSOITE
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 762 6500
fax. (02) 767 7214
ISSN 1237-2528
Ypäjän kunta
Toimistot avoinna
ma–ke 9.00–15.00
to
9.00–17.00
pe
9.00–14.30
puh. vaihde (02) 762 6500
fax. (02) 767 7214
Ypäjän seurakunta
Papalintie 1 B 13
32100 Ypäjä
puh. (02) 767 3108
fax. (02) 767 3081

toimintaa joulukuussa

To 3.12. 	Klo 11 Kultaisen iän kerho srk-kodilla
Ehtoollishetket Palvelukeskuksella:
klo 13 Hoivalla, klo 13.30 Valkovuokossa, klo 14 Lukkarissa
klo 18 Aikuisten kuoro srk-kodilla
Pe 4.12.	klo 11.45 Alakoulujen adventtikirkko
Klo 15 Lasten kuoro srk-kodilla
La 6.12. klo 10 Itsenäisyyspäivän kirkko. Juhla jatkuu srk-kodilla
Ti 8.12.	klo 18–20 Perheiden ulkoilutapahtuma musiikkiteatterilla.
(Rippikoululaiset saavat merkinnän osallistumisesta)
Ke 9.12. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
	klo 16.30 Vastuunkantajien Kiitosateria srk-kodilla, nuorisodiakoni Marko Itkonen
– Mikä meitä innostaa?
klo 18.30 Kirkkovaltuuston kokous srk-kodilla			
To 10.12.	klo 18 Päiväkerhon Joulujuhla kirkossa, jonka jälkeen glögit srk-kodilla
klo 19 Aikuisten kuoro srk-kodilla
Pe 11.12. klo 13 Sotaveteraanien pikkujoulu + ruokailu srk-kodilla
klo 15 Lasten kuoro srk-kodilla
klo 16 ”Laulutaidottamat” lauluilta srk-kodilla
klo 18 Israel-ilta: Hanukka-juhla srk-kodilla
Su 13.12.	klo 10 messu, jossa partiolaisten lupauksenanto. Sley Joulumyyjäiset srk-kodilla
messun jälkeen
klo 18 Kauneimmat Joululaulut kirkossa, mukana laulusolisteja
Ke 16.12.	klo 11.30 Keskiviikkoruokailun Jouluateria srk-kodilla, Jouluhartaus ja -lauluja
klo 15 Ypäjänkylän Myllytuvassa Kauneimmat Joululaulut
klo 18 Päiväkodin Joulujuhla kirkon pihalla
To 17.12.	klo 11 Kultaisen iän kerhon Joulujuhla srk-kodilla
Ehtoollishetket Palvelukeskuksella:
klo 13 Hoivalla, klo 13.30 Valkovuokossa, klo 14 Lukkarissa
klo 18 Aikuisten kuoro srk-kodilla
La 19.12. klo 9 Yläkoulun Joulukirkko
Su 20.12. klo 10 messu Parikka, Saukkola
	klo 18 Tunnelmallinen Joulukonsertti kirkossa Tapio Laurila, Erkki Liikanen, Elisa
Pyykkö, Katja Karisukki, Sanna Sukki, Ville Rämö, Kaija Saukkola
Ma 21.12. klo 17.30 Aikuisten kuoro srk-kodilla
klo 18 Metsäkirkko Museomäellä
Ti 22.12. klo 12 Diakoniapiiri Ypäjänkylän kirjastossa
To 24.12. klo 15 Aattohartaus kirkossa Parikka, Saukkola, laulu Keijo Leppänen
Pe 25.12. klo 8 Jouluaamun Sanajumalanpalvelus Parikka, Saukkola, mukana aikuisten
kuoro
La 26.12. klo 10 Tapaninpäivän Sanajumalanpalvelus Erkki Vappula, Saukkola
Su 27.12. klo 10 Messu Erkki Vappula, Mirja Paju
Pe 1.1.
klo 12 Uudenvuodenpäivän Sanajumalanpalvelus Parikka, Saukkola
Su 3.1.
klo 10 Messu Parikka, Saukkola
Ke 6.1.
klo 12–18 Rippikoulupäivä srk-kodilla
klo 17 Huom. aika! Sanajumalanpalvelus Parikka, Saukkola
To 7.1.
klo 11 Kultaisen iän kerho srk-kodilla
Tarkista tapahtumien ajat ja paikat vielä lehdistä tai netistä, sillä muutokset ovat
mahdollisia (jopa todennäköisiä, kirkkoherran huomautus)!

Svengaava jumalanpalvelus

Kirkkoherranvirasto avoinna
ma, ke, to klo 9.00–12.00
ti ja pe suljettu

Ypäjän seurakunnan diakoniatyö
Diakoniapäivystys seurakuntakodilla
keskiviikkoisin klo 10.00–11.30 ja
torstaisin klo 15.00–16.00.
Diakoniatyöntekijää voit tavata muulloinkin
sovittuna aikana.
Diakonissa Terhi Hakala-Vappulan
yhteystiedot ovat: puh. 040 553 6362,
s-posti: terhi.hakala-vappula@evl.fi

KULTAISEN IÄN KERHO

Seurakuntakodilla torstaina 3.12 klo 11.00 –
Sinivalkoista ja Sibeliusta sekä
JOULUJUHLA torstaina 17.12. klo 11.00 –
Riikka ja Osmo Jaakkola. Halutessasi voit tuoda
5.00 € hintaisen joulupaketin pukinkonttiin.
Kerho jatkuu Loppiaisen jälkeisenä päivänä
7.1.klo 11.00.

Seurakunnan Päiväkerhotiedote
Päiväkerhon Joulujuhla/ kirkkohetki on
to 10.12. klo 18 alkaen Seurakuntakodilla.
Ohjelmassa lasten esityksiä, glögiä
ja lasten leipomia pipareita, ym.
Tervetuloa kaikki mukaan.
Syksyn kerhot päättyvät tähän ja kevään
kerhot jatkuvat viikolla 2. normaalisti.
Hyvää Joulun odotusaikaa.

KESKIVIIKKORUOKAILUT

Srk-kodilla keskiviikkona 9.12. klo 11.30. Keskiviikkona 16.12. klo 11.30 ”Jouluruokaa tarjoo kunnon väki”.
Keskiviikkoruokailu jatkuu joululoman jälkeen keskiviikkona 13.1.2016 klo 11.30.
Keskiviikkoruokailun laittajat kiittävät tukijoitaan ja
ruokailijoitaan kuluneesta vuodesta sekä toivottavat
kaikille Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2016!

Metsäkirkko Museonmäellä
Tuomaanpäivänä eli
maanantaina 21.12.2015 klo 18.00

Tervetuloa julistamaan eläimille joulurauha.
Ypäjän seurakunta ja Ypäjän riistamiehet

ISRAEL-ILTA:

Diakoniatoimisto avoinna
ke klo 10–11.30, to klo 15–16.00
puh. 040 553 6362

PERJANTAINA 11.12.2015 KLO 18.00

PAINOPAIKKA
Pirkanmaan Lehtipaino Oy
Tammikuun Ypäjäläinen ilmestyy
sunnuntaina 3.1.2015. Lehteen
tarkoitettu aineisto on toimitettava kunnantalolle 18.12.2015
klo 14.30 mennessä.

YPÄJÄN SEURAKUNTAKODISSA,
Perttulantie (Kirkon vieressä)./Kahvi alussa.
Puhujavieraana TAPANI MALINEN, joka
toiminut lähetystyössä Israelissa 30 vuotta.

Helmikuun 2016 Ypäjäläinen
ilmestyy 3.2.2016.

Seurakunnan asiat
kirkkoherra
Vesa Parikka

Svengaavan jumalanpalveluksen tunnelma ja yhteenkuuluvuus oli sunnuntaina 15.11.
käsinkosketeltava. Kaikkiaan
meitä laulamassa ja sanaa kuulemassa oli 188. Kiitos mukana olleille ja vastuunkantajille
erityisesti Tapio Laurilalle ja
Kaija Saukkolalle ja muille
muusikoille, jotka olivat Elisa Pyykkö, Ville Rämö, Laura
Närvänen, Sampsa Jaakkola,
Keijo Leppänen.
Kiittäen, Vesa Parikka
Kuvat: Mirja Palonen

Musiikkia: Naisten lauluryhmä Forssan
Saalemista ja yhteislaulut Markku Tuunainen.
Alkusanat kirkkoherra Vesa Parikka ja
tilaisuuden juonto pastori Kalevi Jokinen.
Hanukkakynttilöiden sytytys.
Kolehti seurakuntatyöhön Israeliin.
Olet lämpimästi tervetullut!

YPÄJÄN EV.-LUT.
FORSSAN OSASTO

SEURAKUNTA
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Hartaita Hetkisiä Hiiri ja lepakko
Tapasipa kerran iltahämärässä hiiri ja lepakko toisensa.
Ilmeisistä eroavaisuuksistaan
huolimatta he kokivat olevansa jollain tapaa sukulaissieluja
ja niinpä heidän välilleen kehkeytyi keskustelu.
”Nuo sinun siipesi ovat kyllä mahtava juttu”, hiiri aloitti,
”lennät niillä uljaasti ja tehden
nopeampia käännöksiä kuin
mikään muu eläin. Voi, kunpa minullakin olisi tuollaiset
siivet, silloin olisin aina turvassa, kun voisin lehahtaa lentoon vaaran uhatessa maassa ja
väistellä sukkelasti kaikki ilmassa vaanivat pedot.” ”Niin”,
lepakko tuumasi, ”onhan ne
tietysti siinä mielessä hyvät.”
Mutta mielessään hän tunsi aivan erilaisen aatoksen. Siipeni
ovat ällöttävät nahkariekaleet,
joiden vuoksi kaikki muut eläimet minua inhoavat ja vieroksuvat.

Hiiri katseli ajatuksiinsa
vaipunutta lepakkoa pää kallellaan ja jatkoi: ”Ja mitkä
mahtavat korvat! Noin suurilla
korvilla kuulee joka suuntaan
ja ehtii pujahtaa piiloon jo hyvissä ajoin, ennen kuin peto on
edes aavistanut saalin olemassaoloa.” Mutta lepakko ajatteli
alakuloisena, ettei hän pystynyt edes näkemään vihollisiaan. Eikä huonoilla silmillään
kyennyt kunnolla erottamaan
edes elävää kuolleesta. Hänen
ainoa mahdollisuutensa oli
yrittää kaikuluotauksen avulla
suunnistaa ja esteitä väistellä.
Mutta hiiri sen kun jatkoi:
”Ja miten mahtavaa onkaan,
että voit nukkua kaiket päivät
luolissa pedoilta suojassa! Ja
sitten pitkin yötä pyydystelet
herkullisia makupaloja ilmasta, kun pedot ovat nukkumassa ja metsässä on turvallista
lennellä.” Lepakko kuitenkin

1,7 % -> 1,9 %
Kokouksessaan 11.11.2015
Ypäjän seurakunnan kirkkovaltuusto päätti korottaa kirkollisveron vuoden 2016 alusta 1,7 %:sta 1,9 %:iin. Alijäämäisiä vuosia on ollut jo pari
vuotta, joten seurakunnan talouden tasapainottamiseen tämä oli välttämätöntä. Tosin tämäkään ei sinällään siihen riitä
ja siksi valtuusto päätti pitkän
keskustelun jälkeen lomauttaa
työntekijät ensi vuoden aikana
kolmen viikon ajaksi.
Vuoteen 2012 on seurakunnan talous ollut vuosittain
20 – 60 000 ylijäämäinen, kunnes viime ja toissa vuonna on
tullut huima pudotus. Kuluva

vuosi näyttää samansuuntaiselta kuin kaksi edellistä. Vuonna
2013 verotulot seurakunnalle
olivat suuremmat kuin edellisvuonna, mutta myös menot
olivat silloin tavallista suuremmat lähinnä pappilan purkamisen johdosta, tosin siitä
ei sitten enää tule kulujakaan
tulevina vuosina. Verotulojen
vähenemiseen vaikuttaa myös
jäsenmäärän väheneminen.
Vuodesta 2000 vuoteen 2014
on jäsenten määrä vähentynyt
2521:stä 2098:aan! Väheneminen on ollut todella merkittävä.
Myös tänä vuonna jäsenmäärän lasku on noin prosentin
verran eli parikymmentä.

Parin viime vuoden aikana on Ypäjän seurakunnan alijäämä
tällainen!

painuu tästä yhä synkempiin
mietteisiin. Eihän hän voinut
edes liikkua päivällä, eikä valosta ole hänelle mitään hyötyä. Kunpa vaan silmät olisivat
edes sen verran paremmat, että
kestäisivät valoa ja näkisivät
kaikki ihanat värit, joista lepakko oli kuullut puhuttavan.
Niin he lähtivät omille teilleen, lepakko kohti hyönteisparvia ja hiiri pesäkoloonsa.
Mutta hiiri valvoi vielä myöhään yöllä ja mietti, miten
ihastuttava eläin tuo hänen tapaamansa lepakko oli. Lepakko taas oli varma, että hiirenä
olisi paljon helpompi elää.
Aina me emme ole tyytyväisiä siihen, millaisia olemme. Nenä on väärä kokoinen,
tai kulmakarvat liian paksut.
Kenties tunnet olevasi liian
äkkipikainen tai pikkutarkka,
arka tai saamaton. Vaikka me
ihmiset haluaisimme monesti

parannella itseämme, Jumalan
katsantokanta on täysin erilainen: Hän on kuin tuo hiiri, joka
ihailee jokaista piirrettäsi. Hän
tuntee sinut läpikotaisin ja joka hetki ihailee sitä luomusta
joksi on sinut luonut. Hän rakastaa jokaista piirrettäsi aivan
valtavasti, niitäkin joista et
itse pidä. Hän ei haluaisi luopua niistä yhdestäkään mistään
hinnasta.
Isto Iipola

Suurin menoerä seurakunnalle ovat henkilöstökulut. Jos
lähdetään liikkeelle vuodesta
2000, niin vuonna 2014 kirkollisverojen määrä oli vuoteen
2000 nähden 8,5 % suurempi.
Vastaavana aikana henkilöstökulut olivat 32,7 % suuremmat. Ensi vuonna työntekijät
osallistuvat talkoisiin huomattavalla tavalla. Miten lomautus
käytännössä tapahtuu, siinä on
ison pohdinnan paikka. Var-

maan tämä vaikuttaa toimintaan varsinkin kevään aikana.
Jotain on jätettävä vähemmälle. Kirkkovaltuusto päätti olla
lomauttamatta kirkkoherraa,
tosin hänkään ei jää talkoista
täysin osattomaksi.
Seurakunnan talous on siis
alamäkisuuntainen, ilmeisesti
myös tulevina vuosina, mutta
kirkko säilyy muutoksista huolimatta.
Vesa Parikka, kirkkoherra

kaisua. Ypäjän kunta pitänee
paikkansa Kanta-Hämeessä,
joka myös muodostanee oman
sote-alueensa. Ennen kuin
maaliin päästään, on matkassa toki monia mutkia ja useita
eri vaiheita lainsäädäntötyön
näkökulmasta. Järjestelyvaihe lukuisine välietappeineen
kestänee kolmisen vuotta ennen kuin konkreettiset toimet
voivat toteutua. Toteutumisen
arvioiduksi ajankohdaksi on
kaavailtu vuoden 2019 alkua.
Ypäjällä luonnollisesti toivotaan, että hyvin toiminut
Forssan seudun hyvinvoin-

lähetystyön hyväksi messun ja
partiolupauksen jälkeen
seurakuntakodissa n. klo 11.30.

Tarjolla kahvia, riisipuuroa ja sekahedelmäsoppaa
ja myyntipöydällä leivonnaisia yms. sekä arpajaiset.
Lahjoituksia vastaanotetaan!
Ypäjän seurakunnan lähetystyö

Partion lupauksen anto

kirkossa sunnuntaina 13.12.2015
klo 10 alkavassa messussa.
Alkuun saavutaan kulkueena,
varsinainen lupauksen anto ja
huivitus saarnan jälkeen.
Partiolaiset avustavat messussa.

Tervetuloa

EU-ruoka on saapunut
Kirkollisveron ja yhteisöveron kehitys.

Vuodesta 2002 vuoteen 2014 ovat verotulot seurakunnalle kasvaneet
8,5 % ja samana ajanjaksona henkilöstökulut kasvaneet 32,7%.

Joulutervehdys lukijakunnalle
Lyhyessä tervehdyksessäni
haluan tuoda julki ajatukseni
päättymässä olevan vuoden
muutamista ajankohtaisista
asioista.
Suomalaisen julkisen hallinnon pitkään kestänyt sosiaali- ja terveydenhuollon
uudistus on liikahtanut ison
askeleen kohti päämääränsä,
kun maamme hallitus on päätynyt muodostamaan 15 sotealuetta. lisäksi muodostetaan
18 julkisen hallinnon itsehallintoaluetta. Käytännössä viime mainittu merkitsee maakuntapohjaista hallintorat-

Su 13.12. Joulumyyjäiset

tikuntayhtymä voisi jatkaa
toimintaansa ja muutoinkin
lähipalvelut halutaan turvata.
Kuntamme tietää ja tuntee
asemansa ja haluaa kantahämäläisenä kuntana harjoittaa
jatkossakin myös yhteistyötä
yli maakunta rajan eli Varsinais-Suomen suuntaan.
Toinen merkittävä asia
kuntamme näkökulmasta oli
oman visiomme ja strategian
tarkentuminen. Valtuustomme
hyväksyi Ypäjä-vision 2020,
jonka mukaan kuntamme on
kansainvälinen, hevosvoimainen asumisen paikka loi-

mijokilaaksossa. Varmasti
oikea visio, koska haluamme
vaikeinakin aikoina lujasti
pitää kiinni vahvuuksistamme. Myös kansainvälisyys on
nykypäivää. Tärkeitä strategianäkökulmia ovat talouden
tasapaino ja ammattinsa osaava henkilöstö, terveys ja hyvinvointi, mielekkään elämisen edellytysten turvaaminen
ja yrittäjyyden aseman vahvistaminen. Kolmas sektori
eli aktiiviset seurat, yhdistykset, järjestöt ja yhteistyö mainittujen kesken tulee jatkossa
muodostumaan entistä merkittävämmäksi. Kuntamme
tulee ensi vuonna 140 vuoden
ikään, ja uskon eri tapahtumien sävyttävän juhlavuottamme.

Toista vuotta katkolla ollut EU:n ruoka-apu on taas
tänä vuonna käynnistynyt valtakunnallisesti. Myös
Ypäjän seurakunnalle on saatu jakoon erä EU-ruokaa.
EU-tarvikkeita jaetaan pääasiassa diakonian vastaanottoaikoina. Mukaan olisi hyvä ottaa pari kassia. EUruokakassin sisällöstä voi esittää myös omia toiveita.
Valintalistalla on: vehnä- ja sämpyläjauho, puurohiutale, makaroni, hapankorppu, mysli, lihasäilyke, hernekeitto sekä pasta.
Ypäjän eteläiset maa- ja kotitalousnaiset ovat koonneet muutaman reseptin ja lisäidean siitä, miten EUkassin sisällön tarpeista saisi entistä enemmän ja
maistuvampaa irti. Makaronilaatikko, pannukakku ja
sämpylät ovat monille tuttuja ruokia, mutta mm. Helppo pataleipä sekä Vanhan ajan makaronivelli alkaa
herättää enemmän mielenkiintoa niin, että alkaa tulla
jo nälkä.
Terhi Hakala-Vappula, diakonissa

Kolmas, mutta valitettavan
huolestuttava asia tulee aivan
muualta. Se on maailmanrauhaa ja ihmiselämää uhkaava
vakava terrorismi, joka on jo
ujuttautunut Eurooppaan ja
Pohjoismaihinkin ja aikaansaa suurta tuhoa ja jatkuvaa
pelkoa. Tässä asiassa tasavaltamme johdolla, maamme
puolustushallinnolla ja poliisivoimilla on suuri työsarka.
Edellä esitetyt, vähän hajanaiset, mutta kuitenkin meitä
kaikkia koskevat tärkeät näkökulmat, ovat ajankohtaistuneet kuluvan vuoden syksyn aikana. Näitä ajatuksia
kirjoitettaessa eletään lähes
joulunajan odotuksessa. Toivomme tietysti, että joulunaika toisi tullessaan paitsi joulu

rauhaa myös hetken hengähdyksen arjen kiireen keskelle.
Näillä ajatuksilla haluan
kiittää Ypäjäläinen-lehden
lukijakuntaa ja kaikkia yhteistyötahojamme kuluneesta
vuodesta sekä toivottaa Valoisaa Joulunaikaa ja Menestyksellistä Juhlavuotta pian
140-v uotiaalle kotikunnallemme.
Vesa Ketola
kunnanjohtaja
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Nurkkakuntalainen

Joulua odotellessa
Lämmin syksy toi joulunajan
lähellemme huomaamatta. Nyt
valkoinen lumi ja pikku pakkanen sai luonnon näyttämään postikorttimaiselta. Tykkylumi taivutti harvinaisesti puita kaarelle. Tammelan kohdalla 10-tien
maisema oli kuvauksellinen.
Lumisten puiden latvat hipoivat
tien piennarta tehden valtatiestä näyttävän kujan. Uskon, että
puiden raivaajilla olo oli kuitenkin vähemmän tunnelmallinen
puiden nojaillessa myös sähkölinjojen päällä. Tulisijat olivat
nyt sähkökatkosten aikana monin paikoin tarpeeseen, vaikka
samaan aikaan puiden polttoa
ollaan julistamassa pannaan ihmiselle vahingollisena. On yllättävää kuinka vahinkoaltis yhteiskuntamme on: yksi lumipyry
saa arkiset asiat sekaisin. Maailmalla on paljon levottomuutta,
joten turvallisuusasioihin pitäisi
kiinnittää enemmän huomiota.
En tiedä onko ollenkaan viisasta keskittää väestöä muutamaan
suurkeskukseen. Sellainen suuntaus nyt on kuitenkin menollaan.
Sähkökatkokset ovat kuitenkin
pieni haitta isompien murheiden
rinnalla.
Kanta-Häme menettää asukkaitaan koko ajan. Forssan seudulla miinusta on tälle vuodelle
lokakuun loppuun mennessä
tullut yhteensä 400. Forssa -120,
Tammela -119, Jokioinen -69,
Humppila -50 ja Ypäjä -42. Ypäjällä syntyi 14 lasta ja asukkaita
kuoli 23. Meidän maakunnallamme on todellinen haaste päihittää väestökato. Ongelma ei
ole ainoastaan pikkukaupungeilla tai -kunnilla. Nyt suuremmillakin kaupungeilla on vaikeuksia pitää asukkaistaan kiinni.
Seutumme kuntien vahvuuksilla on mahdollisuus pärjätä.
Lamat tuntuvat aina pysyviltä,
mutta sellaisia ne eivät kuitenkaan ole olleet. Meidät kaavoitushankkeemme ovat saaneet

kiitosta. Hevonen on ensisijainen voimavaramme. Pääkaupunkiseudun ahtaudesta on hyvä
suunnata tulevaisuuttaan turvallisesti Ypäjälle.
Sote-asiat odottavat vielä lopullista ratkaisua. Forssan kaupunginjohtaja ennätti jo suunnittelemaan kaupunkinsa laskujen
maksattamista ympäristökunnilla siirtämällä jäähallin ja uimahallin kustannuksia terveydenhuollon kuntayhtymämme
maksettavaksi. Jos sote toteutuukin Hämeenlinna-vetoisesti,
haluaako Forssa maksaa Hämeenlinnan ja Riihimäen liikunnan ja huvittelun kustannuksia?
Suunnitelmissa on vielä paljon
liikkuvia osia. Kanta-Häme on
edelleen vaaravyöhykkeessä
joutua Lahden kumppaniksi. En
ymmärrä miksei voitu hyväksyä
18:aa sote-aluetta. Näin maakuntamme olisi varmemmin pysynyt yhtenäisenä. Nyt on vaara,
että forssalaiset maksavat vielä
johtajansa idean mukaisesti Lahdenkin jäähallien ja uimaloiden
kustannuksia. Mutta sitähän se
yhteisvastuu on ja siivellä eläminen on suhteellista.
Ypäjä on pysynyt itsenäisenä
monista uhkakuvista huolimatta.
Enää ei monien harmiksi tarvitse
tehdä kuntaliitossuunnitelmiakaan. Nyt kannustetaan reippaaseen yhteistyöhön naapureita tukien, ei tölvien.
Joulu on hyvän mielen juhla. Meillä ypäjäläisillä on syytä
tyytyväisyyteen näin joulun lähestyessä ja vuoden vaihtuessa.
Monia haasteita on edessä, mutta yhtenäisinä me pärjäämme
maailman myrskyjä vastaan.
Nautitaan joulusta ja tavoitellaan mukavaa tunnelmaa suuntaamalla ajatuksemme positiivisiin asioihin. Hyviä asioita on
maailma pullollaan.
Hyvää joulua ja toiveikasta
uutta vuotta Ypäjäläisen lukijoille!
Markku Leppälahti

Wäärin käsityksiä

Näivettyykö Ypäjä?
Forssan Lehden päätoimittajan
Kari Grahnin sanoin Ypäjä ei voi
kehuskella kunnan koolla eikä
oikein parhailla palveluillakaan,
mutta kaksi asiaa on yli muiden.
Ypäjä ja hevoset sekä golfkenttä.
Harvassapa kunnassa Suomessa
on oma golfkenttä.
Vain pelkästään näiden kahden asian varaan voisi rakentaa
upean uuden imagon, jos vaan
olisi haluja.
Tosiasiahan on, että Ypäjällä
on edelleen Pohjoismaiden suurin hevosalan opetusta antava
oppilaitos. Hevosharrastus on
nousussa. Muuallakin tajutaan
tämä mahdollisuus. Ihan koko
Suomessa ja jopa ihan lähelläkin. Otettakoon härkää sarvista
ja luotakoon uusia mahdollisuuksia markkinoimalla Suomen
ykköshevospaikkaa. Ei sen pitäisi niin ihmeellistä olla.
Markkinointi ei voi toteutua pelkällä keskustan ympyrän hevospatsaalla, jota ei edes
välttämättä tunnista hevoseksi
varsoineen. Pelkkää kiinalaista
katutaidetta lienee. Mistä materiaalista lienee valmistettu. En
tiedä. Paremmin olisi ympyrään
sopinut Miina Äkkijyrkän autoromuhevoset tai Oripään ympyrän sammalhevoset. Toinen patsas joka seisoo Siittolan mäellä
Emil Cedercreutzin teos Ystävä-

ni nummella on hieno. Patsaan
paljastamisen aikoihin Ypäjä sai
kaupungin arvon viikoksi.
Mainostaminen ja markkinointi ovat päivän sanoja. Some
on hyvä ja helppo tapa. Vähemmän Ypäjä on käyttänyt näitä
keinoja hyväkseen. Ajattelee
vaan, että mennään vanhalla
maineella.
Yksi markkinointikeino, vaan
ei vähäinen, on ristikkolehtien
vihje ”hevospitäjä”. Vastaus on
tietysti Ypäjä.
Vapaa-ajan harrastukset lisääntyvät jatkuvasti. Niiden
merkitystä ei ymmärretä riittävästi. Golffareiden määrä lisääntyy jatkuvasti. Eläkeläisillä
on aikaa. Jaakkolan Perttu painaa pitkää päivää ja on saanut
kentän nousuun. Kentän hoitaminen vaatii pääomaa ja paljon
työtä. Kunta ei vaan mitenkään
markkinoi mahtavaa tilaisuutta.
Perttu on pyytänyt yhteistyötä
ja miksei pientä avustusta yrittäjiltä ja kunnalta, mutta ainakaan
kunta ei ole korviaan loksauttanut.
Tällä menolla Ypäjä näivettyy. Lisäksi Ypäjä änkyröi kuntien liittämistä yhteen. Pakko
sanoa, että yksin Ypäjä ei tule
pärjäämään. Sääliksi käy syntymäkuntaani.
Keijo Wääri

Leena Korppoon pitämä juhlapuhe Muolaan pitäjäjuhlissa kesällä 26.7.2015

Arvoisat juhlavieraat, Muolaalaisten
seuran jäsenet, Muolaan ystävät
Tervehdin teitä lämpimästi näin
ensi alkuun Muolaan Soittolan
kylän tapaan: ”Hittoiks tiiät?”
Ja tähän osaa vastata ainakin
jokunen läsnäolevista – ”Hittoiks täss!”.
Kun s ain keväällä suuresti
arvostamani kutsun tämän tilaisuuden juhlapuhujaksi, niin
mieleni alkoi kehrätä Muolaaseen liittyviä aiheita ja asioita.
Mitä enemmän asiaa pohdin,
sitä kirkkaammaksi minulle kävi se, että Muolaaseen liittyviä
henkilökohtaisia muistikuvia
ja tarinoita minulla on mielessäni enemmän kuin ehdin teille
tämän puheeni aikana kertoa.
Merkillistä tässä on se, että
olen syntynyt 50-luvulla Helsingissä, en siis ole koskaan
asunut Muolaassa enkä myöskään näillä muolaalaisten sodanjälkeisillä asutusseuduilla,
jossa tänään kokoonnumme.
Muolaan ja Soittolan kylän
kielellä ja tavoilla oli kuitenkin
vankka sija perheemme elämässä. Se oli ilman muuta rikkaus, meillä oli vahva omaleimainen perheen sisäinen kulttuurimme. Aivan ongelmatonta
se ei kuitenkaan ollut, Helsinkihän oli nopeasti kehittyvä
maan pääkaupunki, jossa moderni kaupunkikulttuuri valtasi
alaa ja varsinkaan me silloiset
nuoret emme halunneet poiketa
tästä valtavirrasta.
Mistä sitten Muolaan monet
mielikuvat ovat minuun tarttuneet? Tästä perinnöstä voin
kiittää ennen kaikkea isääni
Lauri Kanteeta, mummoani
Iida Kanteeta sekä isäni kasvinkumppaneita Soittolan kylästä: lukuisia Paloposkia sekä
Ekmaneja, Okkereita, Iivosia,
Karheja, Moisandereja – muitakin joiden nimet eivät ole
säilyneet mielessäni. Jos nimien muistaminen yleensäkin on
hankalaa, niin tässä tapauksessa se on erityisen haasteellista.
Kyläläisiä ei suinkaan kutsuttu
periaatteella etunimi – sukunimi. Hyvän kuvan tästä saa,
kun lukee isäni kirjasta löytyvää kuvausta Pekkolan talon
kartanolle kesäsunnuntaina
1939 tarinoimaan kokoontuneesta miesporukasta: paikalla
olivat Peko Antti, Manu Juos,
Ievalais Penu, Väärämäi Yrjö,
Antla Juos, Ylläis Joska, Ylätuomalais Mikko, Hanlais Juna, Yljärve Juos, Juslais Juos
ja Kustlais Kauno. Taloon viittava kutsumanimi kertoi talon
nykyisestä tai aiemmasta isännästä tai emännästä. Jos se oli
emännän nimi, kuten Ievalais
Penulla, niin kuulija tiesi tai
ainakin oletti tietävänsä, kuka
siinä talossa kaapin paikasta
päätti.
Minun muistikuvani ovat
siis rakentuneet aiempien sukupolvien muistoista, joita minulle on kerrottu ja joiden lomassa
olen lapsuuttani ja nuoruuttani
elänyt. Mummolleni kannakselainen elämäntapa oli itsestään selvä, luonnollinen tapa
jatkaa elämää sotien jälkeen
nurmijärveläisessä pikkukylässä. Mummo ei tietoisesti tai
tavoitteellisesti muistellut men-

neitä, vaan eli omia muistojaan
puheissaan ja sanoissaan ja teki arkiaskareensa niin kuin oli
tottunut tekemään ne kotonaan
Kannaksella. Isälleni Laurille,
jonka lapsuuden herkän kasvuvaiheen Talvisodan syttyminen
vuonna 1939 rikkoi, Muolaan
muistojen säilyttämisestä ja tallentamisesta tuli keskeinen ja
tavoitteellinen elämäntehtävä.
Hän matkusti 50-luvun lopulta
lähtien vuosittain kotikyläänsä
Soittolaan, kokosi Keski-Kannaksen murresanoja ja sanontoja, kirjoitti useita Kannaksen
historiasta kertovia romaaneja
sekä murrekolumneja Karjalalehteen.
Seuraavaksi avaan teille
muolaalaisen sukuni tarinaa
ja kerron omia kokemuksiani
siitä, miten kannakselaisuus ja
kaupunkilaisuus minun lapsuudessani risteytyivät. Isäni Laurin elämänkulkua käyn hieman
tarkemmin läpi, sillä hän on
meidän suvustamme varmasti
tunnetuin ja kiinnostavin muolaalainen. Lopuksi sanon vielä
muutaman sanan muistelemisen tärkeydestä.
Aloitetaan Soittolan kylästä.
Tuosta aiemmin esittelemästäni Pekkolan talon miesjoukosta
Juslais Juos oli minun isoisäni,
oikealta nimeltään Jooseppi
Kantee. Juosin suvun tiedetään
asuneen Muolaassa ainakin
vuodesta 1742, jolloin suvun
esi-isä, nimeltään Petter Perinpoika Cande, avioitui Brigita
Karhun kanssa. Tuon aikainen
sukunimi Cande viittaa KeskiEurooppaan ja Skandinaviaan,
Hollannista ja Tanskasta löytyy
tänä päivänäkin Cande-nimisiä
asukkaita. Juosin vaimo Iida eli
Kanteen Iita sen sijaan oli todennäköisesti Savosta Kannakselle uudisasukkaaksi tulleiden
savakkojen jälkeläisiä. Iitan
lapsuudenperheen sukunimi
Joronen viittasi suoraan sinne
suuntaan.
Juos oli Soittolan kylän poikia, mutta löysi vaimonsa Iitan
Perkjärveltä, tarina ei kerro
kuinka. Mutta sen tarina kertoo, että Iitan oli ollut tarkoitus
avioitua Tahvo Rämön kanssa, tämä oli käynyt tuomassa
jo kihlatkin Iitan kotiin. Kävi
kuitenkin niin, että Iitan kotitalossa syttyi tulipalo ja ”perheelt
männiit talot ja tavarat” - lukuunottamatta ompelukonetta,
joka muistettiin aina mainita.
”Ja siinhä ne palloit ne Rämö
Tahvo kihlatkii”, kertoi mummo. Tämä sinänsä traaginen
käänne sisälsi uuden onnen
avaimet. Tahvo meni vaihtoon
ja Kanteen Joosepista tuli Iitan
aviomies syksyllä 1910.
Iitasta ja Juosista tulikin
sitten vallan erinomainen tiimi. Iita oli kipakka, ketterä ja
nopeaoppinen nuorikko. Juos
puolestaan hitahinen, käsistään
kömpelö, mutta luotettava ja
vakaa talonpoika. Joosepin veljellä Juhanalla eli Junalla oli
kauppa, mutta kun se 1930-luvulla konkurssin vuoksi pakkohuutokaupattiin, Juos ja Iita lunastivat sen ja muuttivat
perheineen Kanteelan talosta

Valkjärvelle johtavan tien laitaan liikepaikalle. Näin heistä
tuli maanviljelyksen ohella kyläkauppiaita.
Soittolan kylä sijaitsi Viipurin ja Pietarin välisen maantien
varrella suunnilleen puolessa
välissä noita kahta kaupunkia.
Soittolan kylän pellot viettivät
etelään kohti Vuotjärveä, jonka
vastarannan talot kuuluivat jo
Kivennavan pitäjään. Kylässä
oli ennen talvisotaa kolmisenkymmentä taloa, joista neljä sijaitsi valtatien varrella Väärässämäessä ja loput Valkjärvelle
erkanevan maantien ja pienemmän kylätien varrella. Valkjärven tien varrelta löytyvät yhä
Kanteen kaupan kiviportaat ja
tiedän monen teistäkin Muolaan reisuillanne pysähtyneen
niiden äärelle. Me kanteelaiset
juomme siellä aina menneiden
aikojen kunniaksi shampanskojet, laulamme Karjalaisten
laulun ja luemme isäni Laurin
kirjasta otteen, jossa hän kuvaa
perheensä evakkoon lähtöä Talvisodan sytyttyä.
Iitan ja Juosin perheeseen
syntyi yhteensä viisi lasta, joista kaksi vanhimmaista kuoli
nuorina. Bruno Julius eli vain
muutaman kuukauden ja Valtter Felix muutaman vuoden.
Lilja Pauliina syntyi v. 1918,
isäni Lauri Henrik v. 1925 ja
nuorimmainen Leevi Aapo v.
1929. Perheen sukunimi oli
vuosien varrella suomalaistunut papin kirjoissa C:llä kirjoitetusta Candesta ensin Kandeksi K:lla ja siitä edelleen Kanteeksi ja sellaisena se on edelleen käytössä. Kouluaikanani
kun helsinkiläisten opettajieni
oli vaikea oppia muistamaan
erikoinen sukunimeni, joku
heistä kehitti itselleen muistisäännön: Leena etunimessäni
oli samat vokaalit kuin Kantee
sukunimessä, vain päinvastaisessa järjestyksessä.
Isä ja mummo siis olivat
muolaalaisen tai ainakin Soittolan kylän kielen ja kulttuurin kantajat ja siirtäjät meidän
perheessämme. Mummo haastoi aitoa murretta aina kuolemaansa saakka vuoteen 1970.
Ja koska vietin lapsena paljon
aikaa mummolassa Nurmijärvellä, mummon puhe ja tavat
tulivat minulle tutuiksi. Nukuin mummon vieressä alas
lasketussa hetekassa ”sielhä sie
ootkii hyvis hotteis etkä pääse
putuammaa”. Illalla luimme
Herran siunauksen yhteen ääneen ja mummo lauloi lopuksi hautajaisvirren Sun haltuus
rakas isäni. ”Tää myö veisattii
Joosepi hauall.” Joosepista minulla on vain muutama muistikuva, hän kuoli kun olin vasta
kolmevuotias. Muistan myös
mummon pimeinä syys- ja talvi-iltoina unta odotellessamme
mojunneen maantiellä ohiajavia autoja, joiden valokiilat
tunkeutuivat verhojen raosta
sänkykamariin: ”Mihi hyö kaik
mänenööt, pysysiit kotonnaa!”
Hapanleivän juurta säilytettiin mummolassa isossa
puisessa taikinatiinussa uunin
pankolla ja mummon suuressa

leivinuunissa paistamat ruislimput olivat parasta mitä tiesin. Kanteelan talon renkipoika Moisanderin Antti oli tullut
perheen mukana evakkoon ja
asui mummolan yläkerrassa
Nurmijärvellä loppuelämänsä.
Antin kanssa jaoimme voileivät: Antti huonohampaisena
söi pehmeät keskiosat ja antoi
minulle irti leikkaamansa voileivän kovat kuoret. Minä levitin voita päälle ja söin rapeat
kuoret hyvällä halulla, niissä
rukiin maku maistui makeaakin
makeammalta. Kesäisin mummo hoiti mantsikkamaataan ja
kasvatti tomaatteja tai kuten
Antti sanoi ”tomakkeja” aurinkoisella seinän vierustalla. Eikä
mummolan talon ovia koskaan
pantu lukkoon, vaan iltaisin ne
”laitettii säppii”.
Mummolan talon kellarissa
oli sauna, jonne lauantaisin laskeuduimme jääkylmiä sementtirappusia myöten. Shampoota
ei saunalla ollut, pehmeän pesusienen sijaan käytettiin karkeata vamppua ja hiuksetkin
pestiin saippualla. ”Nythä sie
oot puhas ko pulmune”, sanoi
mummo kaadettuaan lopuksi taasasta pesuvedet päälleni.
Saunan kuumuudesta mummolle tahtoi tulla päänsärky
ja illalla hän komusi piirongin
laatikoita ja haki pääkivistöslappuu. Minulle saunaillasta
seurasi aina tuskainen hiusten
oikominen, sillä saippualla
pestyt ohuet hiukseni takkuuntuivat yöllä armottomiin solmuihin, joita mummo joutui
sunnuntai-aamuisin kampaamaan auki. ”Niihä sie oot ko
tarhapöllö, hiukset hatsallaa”,
tuskaili mummo. Omat pitkät
hiuksensa hän oli letittänyt illalla ja aamulla hän kääräisi
letin kätevästi pieneksi nutturaksi.
Meidän viisihenkinen perheemme oli asettunut pysyvästi Helsinkiin. Isäni Lauri ja
Viipurista kotoisin oleva äitini
Eila olivat avioituneet kesällä
1948. Ensin asuimme Lauttasaaressa, mistä muutimme
60-luvun alussa Munkkiniemeen. Eila-äitimme vanhana
viipurilaisena ja kouvolalaisena hallitsi kaupunkielämisen
kutyymit, Lauri-isä sen sijaan
joutui koko elämänsä taiteilemaan maalaispojan ja kaupunkilaisherrasmiehen roolien
välillä. Oma luonto veti toiseen
suuntaan, ura ja ympäristö toiseen. Vankkana Maalaisliiton
eli nykyisen Keskustapuolueen
kannattajana hän rehvakkaasti
luki aamuisin nelosen raitiovaunussa Maakansaa, nykyiseltä nimeltään Suomenmaasanomalehteä ja keräsi kummastuneita ja paheksuviakin
katseita kanssamatkustajiltaan.
Porvarillinen Munkkiniemihän
oli tunnetusti kokoomuksen ja
ruotsalaisen kansanpuolueen
läänityksiä. Soittolan kylässä
kokoomus oli saanut vaaleissa
aina vain muutaman äänen ja
vaalisalaisuudesta huolimatta yleisesti tunnuttiin tietävän,
että ne äänet tulivat opettajapariskunnalta.
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Kehittämispäällikkö Leena Korppoo piti Muolaan juhlien juhlapuheen.
Isä ei hevin luopunut totutuista maalaispojan tavoistaan
ja asenteistaan ja kasvatti meitä lapsiaan niiden mukaisesti.
Lautanen piti syödä tyhjäksi,
Jumalan viljaa ei ”saant laittaa
haaskuusee”. Vettä piti käyttää
”naastist”, suihkussa seisoskelu
oli hänen mielestään hölmöläisten hommaa. Isän työpaikan
VTT:n muutettua vuonna 1964
Helsingin keskustasta Otaniemeen hän alkoi kulkea talvisin
hiihtäen töihin. ”Mie senko
sipasen sukset jalkahein”, hän
ilmoitti ja paineli Laajalahden
jäätä pitkin Espoon puolelle
anorakki tuulessa hulmuten.
Kenenkään muun munkkiniemeläisen isä ei totisesti hiihtänyt töihin, joten tämäkin
maalaismainen tapa herätti
hämmennystä. Tänä päivänä
tätä tosin pidettäisiin loistavana
esimerkkinä muodikkaasta työmatkaliikkumisesta.
Pienviljelijän poikana isä oli
tottunut hyödyntämään luonnon antimia. Sienestäminen oli
tapa, jonka hän juurrutti meihinkin. Syksyisin samosimme
porukalla metsissä ja keräsimme sieniä ämpärikaupalla. Isä
kertoi loimaalaisten ja melliläläisten sota-aikaan kummastelleen kannakselaisten intoa
poimia sieniä. Itse nämä kutsuivat niitä ”marolakeiks” ja
jättivät ne lehmien syötäviksi.
Kannakselaisille sienten käytön olivat ilmeisesti opettaneet
venäläiset, jotka ennen vallankumousta saapuivat datsoillensa viettämään kesää. Lapsuudessa hankkimallani sienituntemuksella olen myöhemmin
häikäissyt kaupunkilaiset ystäväni, jotka vasta aikuisena ovat
opaskirjojen kanssa opetelleet
sienestämään.
Kannakselaismurre ja helsinkiläisten kieli eivät aina
kohdanneet. Kun mummo tuli meille kaupunkiin kylään ja
kyseli koulukavereiltani, että
”Kenne tyttölöi sie oot?” tai
”Mil osastol sie oot?”, niin
minulle tuli kiire lähteä kavereiden kanssa ulos. Ei munkkininiemeläinen ymmärtänyt

tällaisia kysymyksiä, varsinkin
osaston kysyminen oli suorastaan absurdia. Mummohan halusi tietää, millä luokalla lapset
olivat, mutta käytti omaa käsitettään osasto, joka kaupunkilaiselle viittasi lähinnä sairaalaan tai muuhun hoitolaitokseen. Ja mummon lempeä toteamus meidän tyttöjen hyvästä
ystävyydestä – ”Työhä taiattekkii olla iha taarai nakomii” –
meni helsinkiläisittäin sanottuna täysin yli hilseen. Kaikkein
hankalinta oli sanan äijä käyttö
kaupungissa. Jooseppihan oli
meille kannakselaisittain äijä, mutta helsinkiläiselle äijä
tarkoitti rantojen miestä tai ainakin jollain tavalla omituista
ukkelia. Tämän isäkin tuntui
ymmärtävän eikä vaatinut meitä käyttämään tuota nimitystä
muiden kuullen.
Isän tarinat siitä, ”miten
meil enne Muolaas asjat olliit”
tuntuivat joskus loputtomilta. Todellisuudessa me lapset
olimme juuri sellaista kuulijakuntaa, jota muistelija kaipaa.
Emme asettaneet kyseenalaiseksi hänen tarinoitaan, kuuntelimme kärsivällisesti samat
jutut kerta toisensa jälkeen,
opimme juonet ulkoa ja osasimme nauraa oikeissa kohdissa. ”Käi niiko enne Kehvertil”
tokaisi isä, kun joku asia meni
hullusti. Ja me kysyimme uskollisesti, että miten sille Kehvertille sitten kävi. Juoneen
kuitenkin kuului, että tähän ei
koskaan tullut vastausta. Epäilen edelleen, että henkilöä nimeltä Kehvertti ei koskaan ole
ollut olemassakaan, vaan se oli
jonkinlainen Kannaksella tai
Soittolan kylässä keksitty taruolento.
”Meil enne Muolaas”-alku
liittyi myös usein tilanteisiin,
joissa isä esitti toiveita perheen ruokavalioon. Meil enne
Muolaas tehtii hänen mukaansa harvase päivä kaurakiisselii
tai tattarkaassaa tai tattiserpaa,
juotii jamakkaa ja syötii mustikkamöllöö. Äitimme harmiksi
isä jaksoi jaanata näitä ruokatoiveita vuodesta toiseen. Ja

kesäisin hänen mielestään äidin olisi pitänyt kykkiä päivät
pitkät marjapuskissa ja poimia
mustaherukoita eli siestarlaisii
ja vadelmia eli vaapukkoi ja
tehdä niistä ”mehhuu ja varenii” eli hilloa. ”Vaapukkavareni on kaikkii hyvvää”, hän
ilmoitti ja oli siinä kyllä aivan
oikeassa.
Isäni opiskelu- ja työura on
häkellyttävä näyte siitä, mihin yritteliäisyydellä, sinnikkyydellä ja lahjakkuudella voi
päästä. Hän oli ensimmäinen
Vuotjärven koulupiirin kylän
talonpoikaisesta kodista oppikouluun lähetetty lapsi. Äitinsä
Iita oli tämän ajatuksen takana.
Tosin Iita kävi ensin kysymässä kylän opettajan mielipidettä
Laurin kouluun laittamisesta.
Opettaja tunnusti Laurin olevan ”selvä lukemaa”, mutta
kääntyi kuitenkin kielteiselle
kannalle: ”Kyllä Lauri oppikoulussa menestyisi, mutta
asia on niin, että herroja tulee
nyt liikaa. Maamiehellä on aina varma leipä.” Näin opettaja
siis lateli, mutta isäni onneksi
Iitalla oli siviilirohkeutta toimia vastoin opettajan ohjetta ja
Laurista tuli kuin tulikin oppikoululainen.
Ja Viipurin Suomalaisen
Lyseon pihalla hän, 14-vuotias koulupoika, seisoi marraskuun viimeisen päivän aamuna
vuonna 1939, kun neuvostokoneet tekivät ensimmäisen pommituslentonsa Viipuriin. Koulu
loppui siihen ja seikkailumatka
kotia kohti alkoi. Siviilijunia
tai linja-autoja ei Viipurista
itään sinä päivänä enää kulkenut, utalana poikana isäni kuitenkin hyppäsi liikkuvaan sotilasjunaan, matkusti jäniksenä
Perkjärven asemalle ja käveli
sieltä parikymmentä kilometriä
kotiin.
Ensimmäinen evakkomatka päätyi Mellilään. Keväällä
1942 perhe pääsi palaamaan
Soittolaan, jossa uudisrakentaminen ja sodan runtelemien
talojen korjaaminen oli vauhdissa. Tuttu koulu Viipurissa
käynnistyi samana syksynä,

Kuva: Lauri Rämö
mutta se jäi isältä pian kesken,
sillä jo huhtikuussa 1943 hän
vapaaehtoisena puki asepuvun
ylleen kantaakseen sitä keskeytymättä lähes kaksi ja puoli
vuotta. Rintamalla Metsäpirtin
korsussa hän käytti vapaa-aikansa koulutehtävien tekemiseen ja kävi lomilla Viipurissa
tenttimässä. Viimeinen luvattu
tenttiloma kesäkuun alussa -44
kuitenkin paloi, sillä suurhyökkäys oli juuri käynnistynyt eikä
lomille enää ollut asiaa kenelläkään.
Isä kirjoitti ylioppilaaksi
syksyllä -44 Lapin sodan lomassa ja siviiliin päästyään
aloitti opinnot Teknillisessä
korkeakoulussa seuraavana
syksynä. Lapsuudenaikainen
haave päästä opiskelemaan
maanmittariksi siis toteutui, tosin tavoitteena ollutta Muolaan
maanmittarin virkaa ei enää ollut mahdollista hakea.
1950-luvulla isäni toimi
samanaikaisesti piirimaanmittarina Pohjanmaalla ja opetti
korkeakoululla ja valmisteli
väitöskirjaansa. Keväisin pahimpaan kelirikkoaikaan perheemme muuttokuorma kulki
Helsingistä Pohjanmaalle isän
työpiiriin ja syksyn sateiden
aikaan palasimme kaupunkiin.
600 kilometrin matkaan meni
silloin kaksi päivää ja puhjenneita autonrenkaita vaihdoimme savisilla ja kuraisilla teillä
milloin keskellä korpimaata,
milloin suon laidassa.
Pohjanmaan ajoista mieleeni on jäänyt läkähdyttävän
kuumia kesäpäiviä, jolloin posotimme volkkarilla pölypilvi
perässämme halki loputtomien
peltolakeuksien, rullasimme ikkunat auki ja lauloimme Karjalaisten laulua kuorossa niin että
raikasi. Isä halusi pohjalaisten
tietävän, keitä ollaan ja mistä tullaan. Uskon hänen myös
kaivanneen siellä kuivalla tasamaalla omaa kannakselaista
luontomaisemaansa, johon järvet, metsiköt, pienet peltoaukeat, kylät ja mutkaiset tiet ja
polut toivat vaihtelua ja loivat
valon ja varjon leikkiä.

Isä ei epäröinyt kertoa mielipiteitään oli sitten vastassa kuka vain. Hänen kertomuksensa
tapaamisestaan pankinjohtajan
kanssa on jäänyt mieleeni. Isä
oli 80-luvulla neuvottelemassa
raha-asioistaan pankinjohtajan
kanssa, joka keskustelun päätteeksi sanoi hänelle: ”Niin, ja
kyllähän te sitten voitte anoa
meiltä pankkikorttia.” Isä nosti
päänsä pystyyn, katsoi johtajaa
timakasti silmiin ja vastasi: ”
Se on kuulkaaha työ silviisii,
et anomaa mie en käy ko Jumalalt armoo, hakemuksenha
mie kyl voin teill laittaa.” Kun
itse työskentelen nykyisin työeläkevakuutusyhtiössä, niin
satunnaisesti, onneksi kyllä
harvoin, kuulen käytettävän
verbiä anoa. Pyydän silloin
aina puheenvuoron, kerron tämän isäni tarinan ja totean, että
ei meidänkään asiakkaistamme kenenkään tarvitse mitään
anoa, hakea kylläkin.
70-luvulla isä siirtyi Maanmittaushallitukseen ja hoiti
viraston pääjohtajan tehtävää
eläkkeelle jäämiseensä saakka
vuoteen 1991. Herra hänestä
siis tuli, vaikka opettaja Matti
Rauhaniemi aikoinaan varoitteli epävarmasta urasta sillä tiellä. Mutta paimenpojan sielun
ja muolaalalaisen ajattelutavan
hän säilytti halki elämänsä ja
arvosti ja vaali kannakselaista
perintöään poikkeuksellisen
aktiivisesti. Hänestä tuli muistelijan lisäksi kirjailija ja siinäkin lajissa hänen ahkeruutensa
ja lahjakkuutensa ylitti kaikki
odotukset.
Isä halusi ensinnäkin tallentaa meille jälkipolville kuvauksen elämänvaiheistaan
ja kirjoitti muistelmateoksen
nimeltä Paimenpojasta pääjohtajaksi. Kannakselaisille
raskaasta 1700–1800-lukujen
lahjoitusmaa-ajasta hän kirjoitti historiaan perustuvan romaanin Isämme kantoivat orjuuden
taakkaa.
Vuosina 1988–1991 isä
julkaisi kolmiosaisen romaanisarjan Soittolan kyläläisten
vaiheista vuosina 1939–1944.
Konsa vaino Suomeamme kuvasi talvisodan syttymistä ja
Soittolan asukkaiden ensimmäistä evakkomatkaa. Seuraava oli nimeltään Ja kun onnen
päivän koitto ja se kertoi välirauhan aikaisesta kotiinpaluusta. Kolmas osa on nimeltään
Suomen surut soittelee ja siinä
kuvataan kyläläisten elämää
keväällä -44, kesäkuun suurhyökkäystä, kylästä lähtöä ja
toista evakkomatkaa, josta tulikin sitten lopullinen matka pois
kotikunnailta.
Isän kotiseuturakkaus kiinnittyi vahvasti lapsuuden ajan
kieleen, Soittolassa puhuttuun
murteeseen, jota hän lapsuuden
ystäviensä kanssa vuosikymmenten ajan kokosi ja tallensi.
Tuossa Soittolan kylän kolmiosaisessa tarinassa murteen tallentamisen korvaamaton arvo
tulee upeasti esille. Vai mitä sanotte tästä isän Peko Antin suuhun kirjoittamasta lausahduksesta, jonka Antti esittää katsellessaan sanomalehtikuvaa
syksyllä 1939. Siinä Suomen
sen aikainen presidentti Kyösti Kallio seisoo Pohjoismaiden
kuninkaiden rinnalla: ”Siin
seisoo tarittaa meikii Kallio kuninkaihe kans viiksit kassillaa
ja mitalit ryntäil.”
Postuumisti isäni kuoleman
jälkeen julkaistiin vielä Jaakko
Okkerin avustuksella isän vuo-

sikymmenten aikana kokoama
murresanakirja Parrai päi ja
sanontakirja nimeltä A vot sano
ryssä ja pussas taas. Viimeisin
kirjallinen tuotos on minun toimittamani Suu makiaks -niminen kirja, johon kokosin isän
Karjala-lehdelle vuosien 1990
ja 2001 välisenä aikana kirjoittamia murrepakinoita.
Muistojen jakaminen, muisteleminen on aivan kirjaimellisesti korvaamattoman arvokasta. Ilman muistelemista ja
muistojen tallentamista kulttuurit ja kielet voivat lopullisesti unohtua ja kadota. Kuten
aiemmin totesin, niin isälleni
muolaalaisen elämäntavan ja
murteen tallentamisesta tuli
elämäntehtävä. Näin jälkikäteen olen hämmästellyt sitä,
kuinka hän vaativan virkatyönsä ohella löysi aikaa ja pystyi
kirjoittamaan Soittolan kylän
elämänmenoa niin elävästi ja
ilmaisurikkaasti kuvaavat lukuisat teoksensa. Arvelen, että
häntä ajoi tarve osoittaa kunnioituksensa ja kiitollisuutensa
kannakselaisille siitä sitkeydestä ja sopeutumiskyvystä, johon
hänkin oli Soittolan kylän väen
keskellä saanut kasvaa. Syyskuussa 1944, kun aselepo oli
vihdoin astunut voimaan, isä
kertoi rintamalta pois marssittaessa päättäneensä, että kyllä
hän, 19-vuotias kannakselaispoika pärjää siinä, missä joku
muukin. ”Ja mie tulen sen viel
näyttämää”, kuten sitten tekikin. Hän eteni niin virkaurallaan kuin tutkijan urallaankin
korkealla ja sen lisäksi ehti
nuoruudessaan maaottelutasoisena pituushyppääjänä vielä
hyppäämäänkin pidemmälle
kuin moni muu.
Kuvataiteilija Osmo Rauhalan kerrotaan sanoneen, että
elämä ei lopu pisteeseen vaan
kaksoispisteeseen. Kaksoispistehän ei päätä tarinaa, vaan
jatkaa, selittää ja syventää sitä.
Omasta kokemuksestani voin
sanoa, että isäni kohdalla tämä
on todellakin pitänyt paikkansa. Koen saaneeni suuren perinnön mummoltani ja isältäni,
jotka rohkeasti ja avoimesti elivät perinteidensä mukaisesti ja
jakoivat muistojaan. Isäni kirjat
vielä huomattavasti laajensivat
muistojen kantajien määrää ja
säilyttävät murteen ja tapojen
kuvauksen tästä eteenpäin tulevillekin sukupolville.
Puheenvuorollani toivon
kannustaneeni teitä kaikkia
muistamaan ja muistelemaan
omaa elämänkulkuanne. Pienetkin sattumukset voivat olla
arvokkaita sirpaleita jälkeen
jääville polville. Näistä muistojen sirpaleista rakentuu tarinoita, ei aina tarkan todenmukaisia, mutta onko sillä niin
suurta väliä, jos kyse ei ole
virallisesta historian kirjoittamisesta. Tärkeämpää lienee,
että tarinoista tulee juonellisia
ja mieleen jääviä.
Ottakaa siis aikaa, kertokaa
ja kirjoittakaa muistojanne. Ja
kuunnelkaa toistenne tarinoita,
sillä muisteleminen kukoistaa
siellä, missä on antautuvia ja
kärsivällisiä kuulijoita. Antakaa yhdessä aikaa ja mahdollisuus kaksoispisteelle, tarinan
jatkumiselle sukupolvesta toiseen. Vanha sanonta sanoo: Aikaa Jumala loi, kiireest ei virkkant mittää. Ja isäni sanontakirjasta löysin juuri tähän tilaisuuteen ja tälle kuulijakunnalle
sopivan sanonnan: Oha tätä
aikaa ja Muolaast tulloo lissää.
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Loppuvuoden
Joululahjakasseja Ypäjän
kulttuurihajatelmia vähävaraisille miehille

Vuosi on kulunut hujauksessa.
Kun filmiä lähtee kelaamaan
vuoden takaiseen, täytyy pidellä hatusta kiinni, sillä tähänkin vuoteen on montaa
mahtunut. Kulttuuri Puomin
näkökulmasta vuosi on ollut kasvupyrähdyksen aikaa.
Vuosi sitten paketoimme talkoilla piparkakkutaloja Ypäjän
joulunavaukseen myytäväksi,
jotta saisimme jonkun roposen
juuri avatulle pankkitilillemme. Tänäkin vuonna myymme
piparkakkutaloja, mutta jos
silloinen leivontarykäisy tuntui joltakin, niin nyt se on yksi
kuriositeetti kaiken jouluhulabaloon keskellä.
Kun lehti ilmestyy, jouluvalot on jo sytytetty kylän raitille
ja joulun aika avattu kunnan
puolesta, mutta Kulttuuri Puomin tontut saavat vielä jokusia
kertoja pyyhkiä hikeä hiippalakeistaan. Joulumarkkinoiden
kanssa vedetään viimeisiä loppusilauksia ennen todellista Hhetkeä, joka koittaa lauantaina
12.12. Koko perheen tapahtuma järjestetään Pertunkaaressa
klo 12–18. Myyntipaikkoja on
varattu yli 50. Lisäksi ohjelmassa on poniajelua, pomppulinna, tanssia ja pukkikin
vierailee. Joulupukin lisäksi
saamme vieraaksemme myös
opetus- ja kulttuuriministeri
Sanni Grahn-Laasosen, jollei
ministerille tule päällekkäisiä
menoja.
Tapahtumassa on myös piparkakkutalokilpailu, jonka
ohjeet löytyvät ohesta. Korjauksena edelliseen lehteen,
voittaja palkitaan jo tapahtumassa, eikä vasta sunnuntaina,
kuten marraskuun Ypäjäläisessä luki.
Joulumarkkinoilla jaetaan
yhdistyksen toimesta askartelumateriaalia (vanua, kahvipusseja) ja meille voi myös tuoda
kierrätysmateriaalia: olemme
mukana tukemassa koululaisten leirikoulukassan kerryttämistä keräämällä alumiinisia
tuikkukippoja, joista koululaiset ansaitsevat rahaa. Tuo siis
tuikkukipposi meille tai vie ne
Ravintola Karrinpuomiin, toimitamme ne eteenpäin.

Toivottavasti mahdollisimman moni teistä lähtee
tukemaan vuoden 2016 kulttuuririentoja ja oman kylän
yhdistystä liittymällä jäseneksi
tai maksamalla jäsenmaksun
vuoden 2016 osalta. Jäsenille
on luvassa taas etuja yhteistyökumppaneiltamme ja alennettuja hintoja tapahtumissamme.
Yksi parhaimmista täkyistä
jäsenmaksun maksamiseen on
käytettävissä heti: maksamalla
vuoden 2016 jäsenmaksun joulumarkkinoilla taikka joulukuun aikana Ravintola Karrinpuomiin saat alennuskupongin,
joka oikeuttaa ruokailemaan
em. ravitsemusliikkeessä puoleen hintaan. Kuponki on voimassa alkuvuoden ja kattaa
ruuan lisäksi alkoholittomat
ruokajuomat, eikä ruokailijoiden määrää ole rajattu. Otathan mukaasi jäsenkorttisi, jotta
voimme liimata siihen tarran
vuosimaksun maksamisen
merkiksi.
Olemme enemmän kuin kiitollisia kaikille tukijoillemme,
jotka ovat kulkeneet mukanamme ensimmäisenä kokonaisena toimintakautenamme!
Ypäjän kunta on tukenut meitä monessa mutkassa. Ypäjän
Yllätyksen sekä Kulttuuriyhdistys Kuvion kanssa on toteutettu yhteisiä tempauksia.
Jäsenetuja tänä vuonna ovat
tarjonneet Perttulan Kukka ja
Lahja, Carrus Shop, Loimijoki Golf, Today Loimaa, Villa
Emilia, Ravintola Karrinpuomi, Hieronta Anu Vilander,
Ypäjän Satulakorjaamo, Kampaamo Outi Perho, SEO Palikkala, Parturi-Kampaamo
Riia, Satun Liikuntapalvelut
ja Suutari Koskinen. Kiitos
myös kaikille teille, jotka olette tukeneet yksittäisiä tapahtumiamme! Teitä on ollut paljon,
sillä toimintaakin on ollut paljon. Kiitos myös Ypäjäläinenlehden toimitukselle. Tällainen
julkaisu on suorastaan elinehto
pienellä budjetilla toimivalle
yhdistykselle.
Rauhallista joulun aikaa ja
positiivista uutta vuotta 2016!
Katriina Reijonen ja
Kulttuuri Puomin hallitus

Outi Heikkilällä, Päivi Mattilalla ja Sanna Tuomella oli mieleiset
talkoot marraskuun lopussa, kun he kokosivat joulun herkkukasseja lahjoitettavaksi.

Lions Club Ypäjä Kate
auttaa lähellä

Puhe mimmille

lien oheistoiminta (kuten pelivideot) ovat merkittävä osa pelikokemusta ja sen jakamista.
Peleistä haetaan viihdettä,
jännitystä ja uusia haasteita ja
niissä voi luontevasti testata
omia rajoja, leikitellä erilaisilla rooleilla sekä saada uudenlaisia kokemuksia. Jokainen
pelitapahtuma on erilainen ja
siihen vaikuttavat pelin ominaisuuksien lisäksi pelaajan
henkilökohtaiset ominaisuudet
(ikä ja sukupuoli) ja kokemushistoria sekä erilaiset ympäristötekijät. Nämä tekijät yhdessä
muodostavat henkilökohtaisen
pelikokemuksen.
Digitaalisesta pelaamisesta
käytävä keskustelu on ollut liki
koko ilmiön olemassaoloajan
melko kärjistynyttä. Keskeisenä syynä tähän ovat pelaami-

Hilkka Mäkilä 90-v juhliin 22.11.2015

Onnea 90 vuoden johdosta

Sana isoäiti on laaja käsite. Se
voi tarkoittaa isokokoista äitiä
tai isoäitiä, eli mummoa, mammaa, mummia, mimmiä…
Näitä nimityksiä riittää paljon.
Itse kutsumme sinua mimmiksi, sillä serkkumme Sanni ja
Henna sekä Aku, joihin meidät välillä sekoitat, alkoivat
käyttää sinusta Mimmi-nimeä.
Jatkoimme sitä Alinan kanssa.
Nimitys mummi tai mummo
ei sovi sinulle. Et ole leipova
punaposkinen ja pyöreä isoäiti. Ei, olet reipas, urheilullinen,
paikasta toiseen kulkeva isoäiti. Siksi ehkä mimmi sopiikin
sinulle niin hyvin. Super mimmi. Niinkin voisi sanoa.
Luku 90 on suuri, mutta
kuitenkin pieni. Ihmiselle se
on jo suuri luku ikänä. Se on
mielestäni hassu ikä. Lähellä,
mutta kuitenkin niin kaukana
sadasta. Olet kyllä aina laskenut alaspäin 85 vuodesta,
mutta mitä pienistä. Olet siis
ikinuori, et vanhene koskaan.
Mieleltä et ole vanhentunut

Hyvä paha pelaaminen
Digitaaliset pelit eli tietokone-,
konsoli- ja mobiilipelit kuuluvat lähes jokaisen lapsiperheen
arkeen ja pelaaminen aloitetaan yhä nuorempana. Pelaaminen on yleinen harrastus- ja
ajanviettotapa ja lähes kaikki
kouluikäiset pelaavat tietokone- ja konsolipelejä ainakin
joskus. Vuoden 2011 pelaajabarometrin mukaan 95 % lapsista ja nuorista pelasi säännöllisesti (väh. 1krt/kk).
Digitaalisesta pelaamisesta
on tullut merkittävä osa lasten
ja nuorten kulttuuria, jopa niin
että pelaamattomuus voi olla
tietyistä sosiaalisista tilanteista
ulossulkevaa. Ryhmään kuulumisen ja mediasisältöjen jakamisen tärkeys ohjaavat yleisesti lasten ja nuorten median
käyttöä. Pelaamisen lisäksi pe-

Tänä jouluna Lions Club Ypäjä
Kate muistaa joululahjakassilla
Ypäjän vähävaraisia ja yksinäi-

sen neljä eri näkökulmaa (kulttuuri, hyöty, ongelma ja kasvatus). Kulttuurinäkökulma pelaamiseen korostaa pelaamisen
itseisarvoa kulttuurina. Pelit
ja pelaaminen nähdään yhtenä
taiteen ja viihteen lajina, harrastuksena ja leikin muotona.
Kulttuurinäkökulmasta pelien
merkitystä erilaisten tarinoiden
kertojina ja elämysten tarjoajina korostetaan. Pelit, kuten
kirjat, tv-sarjat ja elokuvat,
antavat mahdollisuuden ylittää
arkitodellisuuden rajat ja kokeilla erilaisia identiteettejä ja
sosiaalisia rooleja.
Hyötynäkökulma puolestaan korostaa pelaamisen
moninaisia hyötyjä sekä yksittäisten pelaajien kohdalla
että laajemmin – esimerkiksi
peliteollisuuden talousvaiku-

siä miehiä. Vinkki lahjansaajista tuli Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymästä.
Sosiaaliohjaaja Sari Strömberg toteaa, että lahjoitukset
ovat erittäin tervetulleita.
– Yksinäiset tai vähävaraiset miehet jäävät usein kaikkien lahjoitusten ja keräysten
ulkopuolelle, kun huomio kiinnittyy joulun aikaan yleensä
lapsiperheisiin. Jaamme lahjat
saajille hyvissä ajoin ennen
joulua, Strömberg kertoo.
Lahjakassiin koottiin suolaisia ja makeita jouluisia makuja sekä Outi Lindqvistin ja
Tuula Jussilan lahjoittamia
sukkia.
Viime jouluna Katen naiset
hankkivat joululahjoja vähävaraisille lapsille ja nuorille.
Lions Club on kansainvälinen palvelujärjestö, jolla on
avustuskohteita ulkomailla ja

Suomessa. Syksyn aikana yhdistys päätti lahjoittaa esimerkiksi Ratnapuran silmäsairaalaan Sri Lankaan sekä A-piirin
naisklubien yhteiseen keräyskohteeseen eli Turun yliopistollisen sairaalan keskoskaappiin. Klubin periaatteisiin kuuluu auttaa myös lähellä.
– Haluamme auttaa kotikylän avuntarvitsijoita keräämillämme varoilla, Katen naiset
toteavat.
Klubi kerää varoja usealla
eri tavalla. Mukaan auttamaan
pääsee esimerkiksi asioimalla
klubin perinteisissä joulumyyjäisissä maanantaina 21. joulukuuta alkaen kello 13 Ypäjän
Veteraanituvalla. Tarjolla on
kotona leivottua ja neulottua.
Klubi tarjoaa samalla Veteraanituvalla jouluglögit ja järjestää arpajaiset. Koko tuotto
käytetään hyväntekeväisyyteen.
Lisäksi klubi on talkoilla valmistanut havupalloja ja
-kransseja, joita on myynnissä
Perttulan Kukassa ja Lahjassa.
Niidenkin tuotto käytetään hyväntekeväisyyteen.

niin pitkään aikaan, kuin vain
saatan muistaa. Moni ysikymppinen istuu pyörätuolissa
hoivakodilla jonkin sairauden
riivaamana, muttet sinä. Olen
siitä iloinen. Vaikka olet 90,
kuljet polkupyörällä kirkkoon,
pelaat Maijaa aamuisin kanssani, käyt pelaamassa mölkkyä
kesäisin, missä taidatkin olla
Ypäjän mestari melkein, käyt
ystävilläsi ja laulamassa vanhainkodissa. On hassua, kun
joutuu yleensä kysymään, että
milloin sinulla olisi vapaata,
jotta voisi tulla käymään. Olet
koko ajan liikkeessä, mikä on
vain hyvä asia.
Olet neulonut tai kutonut,
miten vain, meille sukkia, lapasia, pipoja, kaulahuiveja ja
säärystimiä. Sinulle voi aina
vain tuoda langan ja pyytä sukkia tai muuta, niin ovat ne pian
jo valmiit. On mukavaa, kun
joku kutoo sukkia ja lapasia.
Eivät varpaat ja sormet palele.
Kanssasi on hauska pelata
Maijaa aamuisin ennen kou-

lua. Joskus pelasimme myös
erilaisia lautapelejä. Suosituimmiksi taisivat suoriutua
Mylly ja Muuttuva Labyrintti.
On hauska vertailla eri kirjoja,
kaksi lukuhirmua kun olemme.
Jos en väärin muista, taisimme
joskus kilpailla keskenämme
siitä, kumpi on enemmän lehdissä. Olet voittanut tämän ylivoimaisesti, vaikka tulen tiukasti perässä.
Kun olimme Alinan kanssa
pieniä, oli meillä aina prinsessaleikit kanssasi. Sinulta löytyi aina huiveja, josta kiedottiin mekkoja ja kaulahuiveja.
Joimme aina hienosta leikkiastiastosta teetä ja kahvia. Olimme hienoja prinsessoja. Opetit
meitä myös tekemään käpylehmiä.
On hassua, kun kävelee
kouluun, saattaa joku minulle täysin vieras ihminen alkaa
jutella minulle. Aina sanotaan,
että taidat olla se Mäkilän Hilkan pojantytär, olen kuulut
sinusta paljon Hilkalta. Se on

minusta mukavaa, kun moni
tuntee sinut niin hyvin. Olen
itsekin oppinut tuntemaan paljon ihmisiä kauttasi.
Viime vuonna oli aina mukava tulla keskiviikkoisin koulusta sinulle, kun tiesin sinun
tehneen minulle sämpylää ja
mehua. Olen monena ilta- ja
aamupäivänä ollut luonasi ennen tai jälkeen koulun, kun
olen odottanut äitiä tai koulun
alkua. Mutta en valita, sillä
olen saanut viettää laatuaikaa
kanssasi. Olemme pelanneet
Maijaa usein. Olemme siinä
aikas tasaväkisiä, mutta viet
yleensä voiton. Mutta kyllä
olen vielä jonain päivänä parempi sinua siinä, tämä lisäys
oli kylläkin isän ehdotus, syytä
häntä.
Suuret onnittelut 90-vuotis
juhlasi kunniaksi. Olen iloinen,
että olet ollut tukenamme kaikki vuotemme. Kiitämme sinua
siitä. Onnea maailman parhaalle mimmille!
Anna Mäkilä

tusten kautta. Niin sanotulla
viihdepelaamisella on monenlaisia hyödyllisiä vaikutuksia
esimerkiksi pelaajien henkiseen hyvinvointiin ja silmän
ja käden koordinaatiotaitoihin.
Verkkopelaamista on pidetty
myös hyvänä tapana kehittää
kielitaitoa, ja aiheesta on myös
tutkimusnäyttöä.
Ongelmanäkökulma pelaamiseen on ollut usein eniten
esillä julkisessa keskustelussa, sillä pelaaminen aiheuttaa edelleen runsaasti huolta. Pelaaminen voi aiheuttaa
ongelmia eri tavoin. Se voi
muodostua liialliseksi ja alkaa
vaikuttaa arjen hyvinvointiin ja
elämänhallintaan – erityisesti
yhdistyessä muihin tekijöihin
kuten masennukseen, koulukiusaamiseen, vaikeaan elämäntilanteeseen tai heikkoihin
sosioemotionaalisiin taitoihin.
Muita pelihaittoja ovat esimerkiksi ikäryhmille sopimattomien sisältöjen kulutuksesta seu-

raavat pelot ja ahdistukset sekä
runsaasta istumisesta aiheutuvat fyysiset haitat, kuten selkä- ja niskavaivat. Huomiota
kiinnitetään myös esimerkiksi
pelien koukuttaviin mekanismeihin, pelisisältöön tai pelien
ääressä vietettävään aikaan.
Kasvatusnäkökulmasta
puolestaan on keskeistä, ketä
kasvatetaan, mistä aiheesta ja
missä ympäristössä. Pelikasvatuksella tarkoitetaan peleihin liittyvää mediakasvatusta,
jossa pelaamista tarkastellaan
laaja-alaisesti huomioiden digitaalisten pelien ja koko pelikulttuurin eri näkökulmia ja
kotien käytäntöjä. Pelaaminen
aloitetaan yhä nuoremmalla
iällä ja tämän takia, myös pelikasvatuksin pitäisi aloittaa.
Tavoitteidensa puolesta kasvatusnäkökulma tasapainoilee usein hyöty-, ongelma- ja
kulttuurinäkökulmien keskellä
ja parhaat pelikasvatustulokset
saadaan todennäköisesti yhdis-

telemällä näitä kolmea sopivassa suhteessa.
Digitaalisista peleistä puhuminen ei siis tarkoita, että
kyseessä olisi ongelmatilanne,
vaan pelaamisesta ja niihin
liittyvistä käytännöistä kannattaa jutella, vaikka arki niiden
kanssa sujuu hyvin. Ymmärtämällä pelaamista laajemmin,
on helpompi miettiä peleihin ja
pelaamiseen liittyviä ratkaisuja
myös yksittäisten lasten kohdalla. Pohtimalla pelaamista
ja kiinnittämällä huomiota sen
rooliin perheen arjessa heti pelaamisen alettua, on mahdollista luoda hyvät harrastukseen
liittyvät käytännöt ja vaikuttaa tuleviin pelitottumuksiin
jo varhaisessa vaiheessa sekä
ehkäistä mahdollisia ongelmia
tulevaisuudessa. Esimerkki
yhdestä hyvästä käytännöstä
on se, että ulkona pitää viettää
yhtä paljon aikaa kuin ruudun
äärellä.
Maija Kemppainen
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Jasperille Aleksanterilta

TYÖN TEOSSA
Valokuvaaja Sirpa Ryypön Leppäkertun
Keinutuoli -näyttelyn kuvat innostivat
Perttulan koulun kuudesluokkalaiset
Pirjo Mutkalan johdolla kirjoittamaan
satuja ja tarinoita ekaluokkalaisille
kummioppilailleen. Ypäjäläisessä olette
päässeet tutustumaan muutamiin upeisiin
kirjoituksiin kuvien kera.
Olipa kerran poika, joka piti puutöistä. Kerran hän oli
poraamassa puuta, kun hän
kuuli nurkasta rapinaa. Hän
meni heti tutkimaan, mikä
siellä myllersi. Sieltä löytyi
puutyö-Tonttu! Tonttu oli
tullut tutkimaan, mitä poika
haluaa joululahjaksi. Poika
oli huomannut hänet, joten
hän kysyi asiaa suoraan: –
Mitä haluat joululahjaksi?
Poika mietti ja mietti, sillä
ei hän ollut osannut ajatella
sellaista asiaa vielä. Lopulta
hän keksi: Hän halusi superhyper-extra-taltan! Tonttu
kirjoitti toiveen muistikirjaan. Sitten hän kysyi, että
halusiko poika tulla pukin
pajalle töihin Joulun ajaksi? Ja tottakai poika suostui!
Tonttu kertoi, että Korvatunturille matkataan Joulupukin kiito-linjalla ja lähtö
on 30.11.2014 klo 10.00.

Päivät kuluivat ja pian
lähtöaamu jo koitti! Tonttu opasti hänet punaiseen
Tonttu-bussiin ja sitten lähdettiin. Matka kului nopeasti ja pian oltiin jo perillä Korvatunturilla. Tonttu
ohjasi pojan leluosastolle
ja sanoi, että hän saisi tehdä nallekarhuja. Hänen piti
siis maalata silmät ja suu.
Hän maalasi päivässä 100
nallea ja iltaisin käsi oli aika puhki. Yhtäkkiä oliki
22.joulukuuta ja oli aika pakata tavarat, sillä huomenna
lähdettäisiin joulunviettoon
kotiin. Kun pakkaus oli
tehty, Joulupukki oli järjestänyt hänelle kekkerit.
Tarjolla oli joulupuuroa,
glögiä ja muita jouluherkkuja. Sen jälkeen mentiin
nukkumaan ja aamulla lähdettiin. Pojalla oli oikein
hauska Joulu. Kun poika

Varsanojan vaiheilta
Osa 4/4
Sodasta alkanut pula-aika tuntui monella tavalla. Kuitenkin
vaikutukset meihin maaseudun
ihmisiin olivat vähäisemmät
kuin asutuskeskuksissa asuviin. Suurelta ihmeeltä tuntuivat ensimmäiset appesiinit ja
pastillit, kun niitä alkoi saamaan.
Perheen vaatettaminen oli
maaseudullakin ongelmallista. Tosin kotona kasvatettavat
lampaat ja itse viljelty pellava
auttoivat osaltaan. Pellavasta
tehtiin kodin tekstiilejä ja villalangasta kudottiin lämpimiä
vaatteita. En ollut lapsena riemuissani näistä villaisista sukista ja housuista. Olisi pitänyt
olla, koska ne olivat lämpimiä.
Villavaatteisiin liittyi kuitenkin kaksi ongelmaa, nimittäin
kutiaminen ja lumen keruu.
Lumen keruu vaatii varmaan
vähän selittämistä. Tytöille
kudottiin puoleen reiteen asti
ulottuvat villasukat, joiden piti
pysyä ylhäällä sukkanauhojen
avulla. Villahousut puolestaan
ulottuivat hameen alla polveen
saakka, joten koko alavartalo
oli siten teoriassa lämpimästi
suojattuna. Siihen aikaan oli
runsaslumisia talvia. Erityisen
paljon lunta oli kertynyt Varsanojan koulun pihan ympärille.

Välituntien suurena hauskuutena oli tehdä käytäviä ja luolia lumivalleihin ja -kasoihin.
Näin tehtäessä lumi tarttui
villavaatteisiin ja valui vaatteiden sisään. Vaatteet olivat
siten hyviä lumen kerääjiä. No,
olisihan sitä voinut jättää möyrimättä lumessa. Mutta kuka
sellaista malttoi tehdä?
Kun kankaita ei ollut saatavissa, kaiveltiin komeroiden ja
ullakoiden kätköjä. Hyvä oli,
jos sieltä löytyi naisten vanhoja hameita ja takkeja sekä
miesten housuja ja pomppia.
Ne puhdistettiin huolellisesti
ja saumat ratkottiin auki. Kaikki vähänkin käyttökelpoinen
otettiin talteen. Kotini lähellä Ylösmäen saunakamarissa
asui ompelija Laina Virtanen.
Saunarakennus sinänsä oli lapsen mielestä kuin satumökki
metsän keskellä. Sama tunnelma jatkui sisällä. Laina oli
taitava ompelija ja loihti vanhoista vaatteista nurin kääntäen uusia vaatteita sekä lapsille
että aikuisille. Ihmeen hyvin
näin tultiin toimeen. Kaikki
vanha, mutta käyttökelpoinen
oli arvossaan. Sama tilanne
oli kaikilla. Toisten vaatteita
ei arvosteltu eikä kadehdittu.
Oli syytä olla tyytyväinen siitä,

meni kouluun, hän kertoi kokemastaan. Kukaan ei uskonut
ja poika tuli surulliseksi. Poika
pyysi Joulupukin kouluun ja
sen jälkeen poika oli jokaisen
luokkalaisensa paras kamu.
Hyvää Joulun odotusta Jasperille!!! Ai niin, meinasi melkein

mitä itsellä oli. Saattoi joukossa olla niitäkin, joilla asiat olivat huonommin.
Kaikesta oli pulaa, myös
jalkinetavarasta. Jotakin kautta minulle oli saatu kuitenkin
hankittua kahdet kumikalossit, koska vasempaan jalkaan
tarvittiin normaalin kokoinen
ja oikeaan jalkaan sattuneesta
syystä isompi kalossi. Tällä tavoin varustettuna minut vietiin
vuonna 1942 Turun Lääninsairaalaan jalkaleikkaukseen.
Muuta en koko asiasta muista
kuin ne kalossit.
Kun olot paranivat, minulle
ostettiin villakankainen ulsteri.
Vuotta en muista. Lähdimme
isän kanssa Forssaan takkiostoksille. Kävimme useassa
liikkeessä katselemassa. Ainoastaan Tyyli-Puvusta löytyi minun mieleiseni takki. Isä huomasi sen. Takki oli kuitenkin
aika kallis, joten alkoi mahtava
tinkiminen. Ajattelin jo, että
koko takki jää saamatta, kun
lähdimme liikkeestä pois mukamas mennäksemme toiseen
liikkeeseen. Näin tapahtui useaan kertaan. Jokaisella kerralla
hinta hieman halpeni, joten lopulta kauppa syntyi. Takki oli
tyköistuva ja väriltään ruskea.
Siinä oli nahkainen vyö. Olin
ikionnellinen takistani.
Kotini tilukset olivat kahdessa osassa. Kodin ympärillä olevien maiden lisäksi oli
Onnenniittu, jonne oli kotoa
matkaa noin kolme kilometriä. Niitun ja sitä ympäröivän

unohtua... Poika oli Joulupukin pajalla töissä joka vuosi ja
oli vanhan pukin jälkeen Joulupukki ja pojan poika oli taas
seuraava Joulupukki.
Teksti Aleksanteri Laaksonen
Kuva Kuvaamo Sirpa Ryyppö

metsän pinta-ala oli muutamia
hehtaareja. Niitun pelloilla
kasvatettiin heinää ja viljaa.
Pelto oli kahdessa lohkossa ja
niiden välissä virtasi Varsanoja. Paikka oli oikeastaan aika
kaunis. Varsanojan yli oli rakennettu silta ja sillan pielessä
solisi vähäinen koski. Siellä
oli myös lato. Heinän ja viljan
korjuu niitulla vaati enemmän
valmistautumista kuin vastaava työ kotona. Kun oli tehty
aamun askareet ja äiti oli pakannut evästä päivää varten,
lähti koko perhe niitulle töihin.
Työtä tehtiin iltapäivään saakka. Välillä pidettiin ruoka- ja
kahvitauot. Talkkuna eli piapo
oli hyvää eväsruokaa, koska
sen avulla lähtivät sekä nälkä
että jano. Lienen ollut alun toisella kymmenellä, kun Onnenniitun lähellä oli metsäpalo. Isä
oli siellä sammutustöissä ja askareiden jälkeen lähdimme äidin kanssa sinne myös. Palo oli
jo silloin saatu hallintaan.
Siirtoväen tulo oli Varsanojan kylälle todellinen piristysruiske. Alkoi heidän kotiensa
ja talouskeskustensa rakentaminen. Koulun oppilasmäärä
kasvoi. Varsanojalle saatiin
kauppa. Myös maantien oikaisu oli siirtoasutuksen ansiota.
Merkittävää on lisäksi uuden
kulttuurin vaikutus. Karjalaisesta väestöstä tuli ajan myötä ystäviä paikallisten kanssa.
Joidenkin ikätovereitteni kanssa pidämme edelleenkin yhteyksiä.

Sarja päättyy.
Kuvaamo Sirpa Ryyppö
kiittää upeita kirjoittajia ja
opettaja Pirjo Mutkalaa yhteistyöstä.
Oikein hyvää Joulun odotusta kaikille!

Kulttuurien ja tapojen erilaisuus ei aiheuttanut ongelmia.
Karjalainen vieraanvaraisuus
oli poikkeuksellista. Tuntui siltä, että heillä oli aina vähintään
juhlapyhä. Tarjolla oli monia
sortteja piirakkaa, kakkuja, pikkuleipiä ja vaikka mitä. Meidän
äidin sortimentit olivat paljon
vähäisempiä. Yleensä hän leipoi pullaa ja leipää sekä ”Salliskan kakkua”. Kakun resepti
oli saatu Sallisen Kaarinalta.
Ainoastaan syntymäpäivät ja
joulu tekivät poikkeuksen. Silloin tehtiin myös täytekakkua
ja Hannatädin pipareita. Jouluksi täytekakkuja tehtiin jopa
kaksi. Toisen me veljeni kanssa
söimme joulun pyhinä. Toinen
oli tarkoitettu vierasvaraksi.
Muistikuvieni mukaan lapsuuteni kesät olivat aina lämpimiä ja aurinkoisia. Arkipäivät
menivät työn touhussa, mutta
sunnuntai oli lepopäivä. Silloin
koko perhe yleensä oleskeli
pihalla, missä voi vaikka ottaa
nokkaunet. Nurmikolle oli tuotu vanhoja peitteitäja tyynyjä
pehmikkeiksi. Niillä istui niin
oma perhe kuin mahdolliset
vieraatkin. Se oli aikaa, jolloin televisio ei vielä hallinnut
ihmisten ajan käYttöä. Niinpä joku kylän väestä saattoi
sunnuntaikävelyllään poiketa
vaihtamaan kuulumisia. Se oli
sosiaalista elämää parhaimmillaan. Silloin ihmisten välinen
kanssakäyminen oli mutkatonta. Voitiin mennä kylään ilman
sen kummempaa kutsua ja vie-

raalle tarjottiin sitä, mitä oli
saatavilla.
Kodeissa pidettiin myös pitoja, oli kinkereitä, syntymäpäiviä ja hautajaisia. Pitoihin
lähtiessään äiti otti ylimääräisen puhtaan nenäliinan laukkuunsa. Nenäliinan kulmassa
hän sitten toi pari piparkakkua
lapsille tuliaisina. Eräänlaisia
pitoja ruoan puolesta olivat
myös puintipäivät ja perunan
nostopäivät. Minäkin kelpasin
jo alun toisella kymmenellä
ruumentytöksi tai perunoiden
nostoon.
Tämä kirjoittelu on ollut
itselleni eräänlainen nostalgiamatka. Matka alkoi siitä, kun
luin Varsanojan kylähistorian. Sen tekijöille vielä kerran
suuri kiitos! Olen tehnyt sellaisen havainnon, että eletystä
elämästä ovat pinnalle jääneet
hyvät ja iloiset muistot. Niin
pitää ollakin, koska ne kantavat yli sellaisten vaikeiden
asioiden, joita jokainen joskus
elämässään kohtaa. Tällä tarkoitan esimerkiksi luopumista
itselle rakkaista ihmisistä ja
asioista.
Mutta nyt tämä muistelija
vaikenee – ainakin toistaiseksi. Olisi hienoa, jos joku toinen
varsanojalainen jatkaisi omilla
muisteluillaan.
Toivotan kaikille varsanojalaisille ja muille tämän lehden
lukijoille hyvää ja rauhallista Joulua ja onnellista tulevaa
vuotta!
Hellevi Marjatta Komonen
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Jokivarren tyttö kiittää

Tulin Rovaniemeltä vuolaasti virtaavien jokien varrelta
Ypäjän perusturvajohtajaksi
keväällä 2013. Pieni Loimijoki otti tulijan lämmöllä
vastaan. Hevospitäjä Ypäjä
oli minulle mediatuttuudestaan huolimatta uusi paikka,
en ollut täällä ennen käynyt.
Kotiutuminen Ypäjälle oli
helppoa. Työ vei nopeasti mukanaan ja toi valtavan
määrän uusia ihmisiä elämääni. Ypäjäläisten avuliaisuus ja ystävällisyys tekivät asettumisen helpoksi.
Te ypäjäläiset teitte ajastani
Ypäjällä todella mieluisan.
Olen nauttinut seurastanne,
Ypäjän monista tapahtumista, yhteistyöstä ja yhteistoiminnasta.
Myös 2014 alkaneen
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän perhepalvelujen palvelualueen johtajana
toimimisen aikana osallisuus
Ypäjän asioissa ja tapahtumissa on säilynyt. Tapahtumia on laidasta laitaan,
hevostapahtumista Perttulan

päiviin. Yhteisöllisyys ja tulevaisuuden hyvinvointiin
tähtääminen ovat
Ypäjällä vahvoina
tavoitteina ja toimintatapoina. Pieni kunta suuntaa
vahvasti tulevaisuuteen. Toivottavasti hyvin toimintansa aloittanut
ja tehokkuutensa
osoittanut Fshky
jatkaa myös osakaskuntiensa palveluiden tuottajana entistä vahvempana ja tuo hyvinvointia ja
elämänlaatua yhteistoimintaalueelle ja Ypäjälle.
Olen siirtymässä uusiin
tehtäviin. Aloitan Kaarinan
SOS-lapsikylän johtajana
1.12.2015. Uusi tehtäväni
on myös lapsiperheiden palvelujen parissa tapahtuvaa,
vain hiukan eri näkökulmasta. Välimatkaa tulee sen
verran, että muuttaminen lähemmäs uutta työpaikkaani
tulee välttämättömäksi. Loimijoki vaihtuu Aurajokeen.
Toisaalta matkaa on niin
vähän, että uskon yhteistyön
jossakin muodossa jatkuvan
yhteisten asioiden parissa
jatkossakin. Ihmisiin ja paikkoihin kiintyvälle irtautuminen on aina haikeaa.
Haluan kiittää teitä kaikkia kuluneesta ajasta, yhteistyöstä ja ystävyydestä. Pidetään yhteyttä ja päivitetään
kuulumisia edelleenkin, kun
tavataan. Olen ylpeä siitä, että olen ollut ypäjäläinen.
Sydämellisesti kiittäen,
Margit Rajahalme

Nuorisovaltuuston avoin
kirje Ypäjän kunnalle
Me Ypäjän Nuorisovaltuustossa haluaisimme, että Ypäjän
kunnan kesätyöpaikkojen järjestelyä parannettaisiin. Nykyäänhän aina oletetaan, että
hakiessa töitä on jo aiempaa
työkokemusta. Tämän takia
olisi todella tärkeää, että jokainen nuori saisi kesätöitä,
ainakin kerran ennen siirtymistään työelämään. Ypäjällä
kesätyöpaikat valitaan täysin
arpomalla, mutta silti jostain
syystä on joitakin, jotka ovat
päässeet töihin useana vuotena peräkkäin, ja sitten on niitä,

jotka vuotuisesta hakemisesta
huolimatta pääse töihin. Tässä
on selkeästi asia, jota meidän
mielestämme pitäisi parantaa.
Järjestelmää pitäisi muuttaa
siten, että taattaisiin ensikertalaisten töihin pääsy. Jos mahdollista, niin valintaa pitäisi
saada valvomaan joku nuoria
edustava, itsekin siis nuori, eikä vain kunnan omia vanhoja
työntekijöitä. Arvoisa kunnanvaltuusto, pyydämme teitä
vastaamaan julkisesti seuraavassa Ypäjäläisessä.
Ypäjän Nuorisovaltuusto

YPÄJÄN KIRJASTON UUTUUSLUETTELO
1 Filosofia. Psykologia. Rajatieto
Kauppila Reijo A.: Treenaa muistiasi:
vinkkejä ja harjoituksia muistin tehostamiseen

2 Uskonto
Ruoho, Aila: Vartiotornin varjossa: toisenlainen totuus jehovantodistajuudessa
3 Yhteiskunta
Oksi-Walter, Päivi: Monikulttuurinen
perhe
Hoppu, Tuomas: Sotainvalidit edellä käyden – vammoista huolimatta
4 Maantiede. Matkat. Kansatiede
Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistys: Vuosikirja 84

6 Tekniikka. Talous. Käsityö. Maa- ja
metsätalous. Kotitalous. Liiketalous.
Myyry, Pekka: Suuri suomalainen autokirja
Sannikka Ulla: Seniorin tietokoneopas:
Windows 10
Suuri traktorikirja: visuaalinen historia
Pellonpää-Forss, Maija: Kankaanpainanta:
välineet, suunnittelu, painaminen
Kuusela, Pirkko: Munankuorimosaiikki
Mikkola, Annukka: Mattoja monin tavoin
Pietiläinen, Ilona: Talven hopeiset hiutaleet: koti pukeutuu joulun tunnelmiin
Meretniemi, Tuomo: Pelolla johtaminen
on perseestä
7 Taiteet. Liikunta
Pulli, Elina: Loruloikkia ja muita liikuntaleikkejä varhaiskasvatuksessa
Wickström, Mika: Lapsia liukkaalla jäällä: kasvattajaseura Iceheartsin tarina
86 – 89 Kirjallisuustiede. Kielitiede.
Kielet
Heikkilä-Halttunen, Päivi: Lue lapselle! :
opas lasten kirjallisuuskasvatukseen

9 Historia
Mazzarella, Merete: Aurinkokissan vuosi
Saukkola, Mirva: Kaikki mitä olet aina
halunnut tietää pukeutumisesta
Kulju, Mika: Tuntematon jatkosota: TKmiesten sensuroidut dokumentit
Jokainen nuotti pitää elää
Meriläinen, Reetta: Tytön tie
Porko, Eero: Sotasankari vastoin tahtoaan:
kaukopartiomiehen sotamuistelmat
Aikuisten kaunokirjallisuus
84 Kertomakirjallisuus
(J=jännitys, E= eräkirjat, SF=fantasia/scifi,
R=rakkaus, S=sota, NOV=novellit)

Alasalmi, Päivi: Pajulinnun huuto
Arhippa, Pirkko: Kulki kuolema puistotietä (J)
Carver, Raymond: Mistä puhumme kun
puhumme rakkaudesta (NOV)
Clark, Mary Higgins: Tuhkimomurha (J)
Coelho, Paulo: Maktub (NOV)
Coelho, Paulo: Valon Soturin käsikirja
Cussler, Clive: Havannan myrsky (J)
Gabaldon, Diana: Lordin yksityisasia
Haapanen, Atso: Sissi-isku Petrovski Jamiin (S)
Hattula, Markku: Kaukopartion kostoisku
(S)
Hänninen, Vepe: Kylmäverisesti sinun:
Uusi alku (J)
Itäranta, Emmi: Kudottujen kujien kaupunki (SF)
James, Peter: Kuolema merkitsee omansa
(J)
Jungstedt, Mari: Tummempi taivas (J)
Köngäs, Heidi: Hertta
Lagercrantz, David: Se mikä ei tapa (J)
Lander, Leena: Kuka vartioita vartioi
Lankinen, Juho: Karusellin pyörittäjä
Lehtinen, Lasse: Ei ole muuta antaa
Lehtinen, Tuija: Jatkoaika
Lehtola, Laura: Pelkääjän paikalla
Marklund, Liza: Rautaveri (J)
Morton, Kate: Kaukaiset hetket
Murakami, Haruki: Maailman loppu ja
ihmemaa
Nesbö, Jo: Verta lumella: Osa II: Lisää
verta (J)
Oksanen, Sofi: Norma
Pakkanen, Outi: Helle (J)
Pancol, Katherine: Mimmit : 3
Preston, Douglas: Pimeyden pyörä (J)
Päätalo, Kalle: Vaaran vuodet: jälleenra-

kennuksen aika Kalle Päätalon silmin
Pöyliö, Sari: Ihmisen veri
Remes, Ilkka: Jäätyvä helvetti (J)
Rönnbacka, Christian: Kylmä syli (J)
Salminen, Vesa: Nimeni on Susi, Reino
Susi (J)
Tuuri, Antti: Pitelemättömät
Utrio, Kaari: Paperiprinssi (R)
Weir, Andy: Yksin Marsissa (SF)

Lasten ja nuorten tietokirjallisuus
Guinness world records 2016
Usko tai älä!: 2016
Maaginen taikatemppukirja
Vorderman, Carol: Koululaisen ohjelmointikirja: ohjelmointi on helppoa!
Davidson, Susanna: Balettiaarre
Milton, Stephanie: Minecraft: aloittelijan
opas
Needler, Mathew: Minecraft,: rakennusopas

Lasten ja nuorten kaunokirjallisuus
(H=hevoskirja, SF=scifi ja fantasia,
K=kauhu, NA=nuorille aikuisille)
Koskinen, Juha-Pekka: Kauhea Gabriel
Hullo: tämä on tarina pienestä pojasta nimeltä Gabriel Hullo, jota ystävät ja aaveet
kutsuivat Kaapoksi
Asphyxia: Kalmankalliot: 1 : Hautomo
(K)
Bradman, Tony: Muumiot Memfisissä
Burne, Cristy: Takeshitan kintereillä
Cast, P.C.: Paljastettu (NA)
Easton, Tom: Kalapuikkojen käryä
Easton, Tom: Valtameren vankeina
Easton, Tom: Vähissä vetimissä
Ellilä, Kirsti: Johannes ja Jura
Green, Sally: Puoliksi paha (SF)
Green, Sally: Puoliksi villi (SF)
Grindley, Sally: Tähtikissa Mussu
Gutman, Dan: Kajahtanut kirjailija
Gutman, Dan: Kauheaa keppostelua
Hai, Magdalena: Kellopelikuningas (SF)
Hai, Magdalena: Susikuningatar (SF)
Handler, Daniel: Ja sen takia me erosimme (NA)
Hirvonen, Hannu: Tohtori Kalikali
Hunter, Erin: Karkotus (SF)
Isto, Sanna: Tinka ja Taika: kielletty metsä
Jalo, Merja: Jesse retkikoira
Jarman, Julia: Siivekäs ystävä
Kanto, Anneli: Hirmuinen vedenpaisumus
ja muita myyttisiä tarinoita
Kanto, Anneli: Radio Korvatunturi
King, Daren: Hiirenkuonoleipiä
Kinsella, Sophie: Kadonnut: Sophie (NA)
Kolu, Siri: Tervemenoa Taika Taksinen
Koskinen, Juha-Pekka: Haavekauppias (SF)
Krekelä, Katja: Hurjalinna
Krekelä, Katja: Riepu ja iso riipijä
Krekelä, Katja: Romisko
Kurenniemi, Marjatta: Onnelin ja Annelin
talvi
Lehtinen, Tuija: Välivuosi
Lively, Penelope: Vaarin villit lemmikit
Marttinen, Tittamari: Lemmikkien hotelli
McKay, Hilary: Jesse ja Linda

Morpugo, Michael: Käärmeitä ja tikapuita
Mäki, Harri Istvan: Mörkökirja
Paretskoi, Jyri: Shell´s Angles (NA)
Paretskoi, Jyri: Shells´s Angles ja Kalajoen hiekat (NA)
Parvela, Timo: Kepler62: Kirja kaksi:
Lähtölaskenta
Reinikainen, Satu: Tiipatta ja reppuretki
Rouhiainen, Elina: Vainuttu (SF)
Rowling, J.K.: Harry Potter ja viisasten
kivi (SF)
Salmi, Ronja: Ystäväni hevonen (H)
Salmi, Veera: Puluboin ja Ponin tsompikirja
Simukka, Salla: Kun enkelit katsovat
muualle. Minuuttivalssi. (NA)
Sumanen, Nadja: Rambo (NA)
Toivonen, V.M.: Fimbul-talvi (SF)
Vaijärvi, Kari: Kolmikko eurojahdissa
Vaijärvi, Kari: Kolmikko kultajahdissa
Widmark, Martin: Palokunnan arvoitus
Wilson, Karma: Kalle-karhun jouluyö

85 Sadut. Kuvakirjat. Sarjakuvat

Alasalmi, Päivi: Kultainen kissanpentu:
satuja
Aho, Sami: Nuppuset 1
Dubuc, Marianne: Kotitaloni edessä
Eklund, Eeva-Leena: Nuppuset 2
Harjanne, Maikki: Mikä Minttua naurattaa
Harjanne, Maikki: Santtu ja sininen hiippalakki
Havukainen, Aino: Tatun ja Patun ihmeellinen joulu
Hirvonen, Hannu: Pullopostia tietenkin!
Jansson, Tove: Muumilaakso juhlii
Juusola, Mervi: Tunteiden aakkoset
Katajavuori, Riina: Meidän pihan perhesoppa
Kunnas, Mauri: Kesä Koiramäessä
Mäkelä, Pauliina: Nuppuset 3
Niemelä, Reetta: Tikkumäen ponileiri (H)
Nopola, Tiina: Siiri löytää simpukan
Pelliccioni, Sanna: Onni-poika tykkää
pelata
Reittu, Ninka: Kattiralli
Rosa, Don: Kadonneen kirjaston vartijat
Vähämäki, Amanda: Nuppuset 4
AV-aineisto

DVD-levyt:
Pääskysestä ei päivääkään
Voimakone: 1: Varhaisia voimakoneita
Voimakone: 2: Täyttä höyryä!
Congratulations: 50 years of the Eurovision Song Contest: 1956-1980: all the
winners + favourites
Congratulations: 50 years of the Eurovision Song Contest: 1981-2005: all the
winners + favourites
Lund, Tamara: “Mä oon mikä oon”: juhlakonsertti Turussa 2001
Lunnas, Tarja: Saanko luvan?
Tähtikaraoke: Paula Koivuniemi
Charlie Chaplin: Essanay-elokuvat: 2
CD-levy, puhe:
Brigatti, Ella: Sängynaluskansa
www.lounakirjastot.fi

Esikoululaiset ja päiväkotilaiset kiittävät
MLL:ää luistelukouluun osallistumisesta,
ja kiitos Pasi, Jonna, Jani ja Eerika!

Joulukuu / 2015
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Liikuntatapahtumia

2007–09 syntyneille koripalloa Ypäjällä!

Loimaan Bisonsin kasvattajaseura LoKoKo
aloittaa koripallon tarjoamisen myös Ypäjällä. 07-09 syntyneille suunnattu ryhmä aloittaa
toimintansa Kartanon koulun salissa keskiviikkoisin klo 16–17.15. Ryhmään pääsee tutustumaan maksutta 9.12. ja 16.12.
Ilmaiskerrat ohjaa liikunnanohjaaja Jarno Heino. Alkuvuodesta vastuu ryhmästä siirtyy LoKoKo:n junioritoiminnanjohtaja Jesse Kojolle.
Lisätietoja liikunnanohjaajalta: 0500 433 9002 / jarno.
heino@ypaja.fi
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TYTTÖJEN NUOKKARI
KINKUNSULATUSJUMPAT Kartanon koululla
Ma 28.12. klo 19.45-21.00 KAHVAKUULA + FOAMROLLER 8€
Ke 30.12. klo 19.30-21.00 LET’S DANCE! 8€
Ke 6.1. klo 12.00-13.30 ZUMBA® 10€ / Satu ja Minna
KEVÄÄN 2016 JUMPAT Kartanon koululla
Keskiviikkoisin 13.1.-27.4. klo 18.45 KUNTOJUMPPA vaihtelevin teemoin ja klo 19.45 ZUMBA®
Tervetuloa mukaan vasta-alkajat ja konkarit!
Kertamaksu 8€, 5x-kortti 34€, 10x-kortti 58€
PIENRYHMÄVALMENNUKSET 2016
Tammi-toukokuussa 2 krt/kk maanantaisin sis. alku- ja lopputestit, ravitsemus- ja liikuntaneuvontaa, henk. koht. harjoitusohjelman. HYVÄ OLO 1: Matalan kynnyksen ryhmä Sinulle,
joka haluat tehdä ryhtiliikkeen elämäntapoihisi. HYVÄ OLO 2:
Sinulle, joka kaipaat harjoitteluun lisää monipuolisuutta ja tavoitteellisuutta.

Tiistaisin klo 14.30–17.30
nuorisotila Haavissa
3.–6.-luokkalaisilel tytöille.
Ohjelmassa:

Monipuolista toimintaa, tyttöjen mielipiteitä kuunnellaan toiminnan suunnittelussa.
Pelaillaan, askarrellaan, kokkaillaan ja tehdään paljon muutakin kivaa. Välillä lähdetään jonnekin vähän kauemmas kuten uimaan tai keilaamaan.
Lisäksi keskustellaan tyttöjen jutuista: meikkaamisesta, hiusten laittamisesta, itseluottamuksesta sekä tytöistä että pojista.
Ypäjän kunta, nuoriso-ohjaaja Maija Kemppainen,
050 574 7732

LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMISET: 040 534 5582 / Satu Mononen,
satun.liikuntapalvelut@gmail.com, www.satunliikuntapalvelut.fi

KATAJATALLIN
TAPANINPÄIVÄN AJELUT
26.12. klo 11–13

MAANANTAISIN Veteraanituvalla klo 09.15-11.30, Tervetuloa!
Varaathan 2e kahvi- ja hedelmäkassaan

Jokiläänin opistolaisyhdistys ry:n

KataK ”Pieni joulukonsertti”

PUUROJUHLA

Ypäjän kirjastossa

Paanan koululla (Asemakuja 1, Jokioinen)
Musiikillista ohjelmaa, puuro- ja torttukahvitarjoilu.
Vapaa pääsy. Tervetuloa!

maanantaina 7.12. kello 17.30

pe 4.12.2015 klo 18.30

Teatteriretki Turkuun katsomaan

TAMARA-musiikkinäytelmää

lauantaina 16.1.2016 klo 14 näytökseen.
Ilmoittautuminen viimeistään 14.12.2015
kurssinumero: 000900
TULE JOULUMIELELLÄ
TUTUSTUMAAN TALLIIN!!

Retki matkamessuille

Glögitarjoilu

Helsinkiin sunnuntaina 24.1.2016
Ilmoittautuminen viimeistään 18.1.2016
kurssinumero: 000800

Katajamäentie 10, Ypäjä

Retkille ilmoittautuminen kurssinumerolla internetissä
osoitteessa:https:// www.opistopalvelut.fi/jokilaani/zavaus.asp
tai opiston toimiston kautta p. 03 4182 7402

Perinteiset

Joulumyyjäiset

ma 21.12. klo 13–17 Veteraanituvalla.
Myynnissä kotona tehtyjä joulun herkkuja.
Arpajaiset ja glögitarjoilu.
Tervetuloa!
LC Ypäjä/Kate

KOKO PERHEEN ULKOILUILTA

Hämeen kylien julistenäyttelyn avaus kello 17
Glögiä ja piparia, tervetuloa!

TI 8.12. KLO 18.00–20.00 MUSEO- JA TEATTERIALUEELLA

Menossa mukana
Katja Karisukki ja Sanna Sukki

ulkoilua

JULISTENÄYTTELY
Mihin kylään muuttaisit?

7.12. alkaen joulukuun ajan Ypäjän Kirjasto
Hossintie 2, Ypäjä
ma, ti, to 13–19, ke, pe 13–16, la 12.12. klo 11–14
Hämeen Kylät ry on koonnut kyläyhdistysten kanssa julistenäyttelyn Mihin kylään muuttaisit? Julisteissa kylät tuovat esiin asioita, joita asukkaat pitävät tärkeänä omassa
kylässään ja elämässään siellä. Julisteet haastavat katsojan
mielikuvitusleikkiin, entäpä jos asuisin kylässä. Katsoja voi
näyttelyssä käydä äänestämässä kylää, josta tykkäisi. Mikä
olisi sinun kyläsi?
Maanantaina 7.12. klo 17 vietetään avajaisia. Kyläasiamies
Elina Leppänen on paikalla, tulkaa kertomaan oman kylänne ja ypäjäläisten kuulumisia ja toiveita Hämeen Kylille.
Mihin kylään muuttaisit? -kyläjulisteet ovat kiertäneet
syyskuusta lähtien ympäri Hämettä. Näyttelyssä on ollut
kävijöitä Hämeenlinnassa Kauppakeskus Goodmanissa,
Forssan, Tammelan ja Jokioisten kirjastoissa, Vähikkälän tapahtumatorilla sekä Lasten maatalousnäyttely Mansikissa.
Ypäjän kirjastossa näyttely on joulukuun ja tammikuuksi se
siirtyy vielä Janakkalan pääkirjastoon.
Lisätietoa: Hämeen Kylät ry, Elina Leppänen, puh. 0400 944 868,
elina.leppanen@hameenkylat.net

heijastinsuunnistusta

kuumaa mehua ja makkaraa
yhdessäoloa

nuotiohartaus

LEIKKEJÄ

Lo una is - Häme e n U ra nus e s it t e le e a v a ruut t a
TULE MUKAAN TOUHUAMAAN
JA TUTUSTUMAAN TAIVAASEEN!
Järj. Ypäjän kunta, Ypäjän srk, MLL, Kulttuuri Puomi

RIPARILAISET HUOM! KOKO PERHEEN ULKOILUILLASTA
SAA MYÖS MERKINNÄN!!!

Piparkakkutalokilpailu
12.12.2015 Pertunkaaressa Joulumarkkinoilla.
Kilpailu on avoin kaikille piparkakkutalojen rakentamiseen intohimoisesti suhtautuville. Kilpailla voi yksin tai
joukkueena, kaikki kuitenkin kilpailevat samassa sarjassa.
Kilpailuun osallistuvan talon tulee olla rakennettu kokonaan syötäväksi kelpaavista materiaaleista ja talon
pohjan pinta-ala saa olla korkeintaan 35 x 35 cm.
Talon tulee kestää normaalia liikuttelua esille laittoa
varten.
Kilpailuun osallistuvat talot tulee toimittaa yhteystietoineen Pertunkaareen (Pertuntie 5, Ypäjä) lauantaina
12.12.2015 klo 11–11.30 välisenä aikana ja talon saa
takaisin klo 17.45–18.15 välisenä aikana.
Kilpailun voittaja ratkeaa kävijöiden äänten perusteella ja voittaja julkaistaan lauantaina klo 17.30. Kilpailun
voittaja palkitaan risteilylahjakortilla.
Kulttuuri Puomi
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Suomen Keskusta r.p:n
Ypäjänkylän paikallisyhdistys ry.

SYYSKOKOUS

Ypäjänkylän Seuraintalon takkahuoneella
perjantaina 11.12.2015 klo 19.00.
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa.				
												 Johtokunta

Tervetuloa Ypäjän Kotiseutuyhdistyksen

Pikkujouluun

Veteraanituvalle
maanantaina 14.12.2015 kello 18.
Vietämme jouluisen hetken puuron ja kahvin kera, pientä
ohjelmaa ja yhdessäoloa lauluineen. Pikkupaketti mukaan.
Ilmoittautumiset ke 9.12 mennessä 0400 260 949 / Pekka
Tervetuloa.
Ypäjän Kotiseutuyhdistys ry

Kiitos kuluneesta vuodesta!

Hyvää Joulua ja rauhallista Uutta Vuotta

MANNISTEN KYLÄKERHO

kokoontuu sunnuntaina 13.12. klo 13.00 Maili Sillanpään ja Asko Vainion luona joulupuuron merkeissä.
Pieni paketti mukaan.
Tervetuloa!

Kulttuuri Puomi kiittää
ja toivottaa Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2016!

VUOKRATAAN

Oletko perustamassa yritystä? Tarvitseeko yrityksesi
lisää toimitiloja? Ypäjän kunta vuokraa Ypäjän parhaalta
paikalta, osoitteessa Annantie 2 sijaitsevat toimitilat yhdelle
taikka sopimuksen mukaan kahdelle yrittäjälle.
Hallin pinta-ala on noin 300 m², korkeus 4 m. Rakennuksessa on toimisto-, varasto- ja muita toimitiloja. Lisätietoja antaa tekninen johtaja Jouko Käkönen, p. 0500-801 914 taikka
jouko.kakonen@ypaja.fi
Tekninen lautakunta

Ypäjän kunta järjestää

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
maanantaina 21.12.2015

Voit lahjoittaa yksinäiselle ypäjäläiselle
vanhukselle jouluiloa! Joulukukkakeräys tänäkin vuonna Perttulan Kukka ja
Lahja -kaupassa aina 15.12.2015 asti.

Lähtö Ypäjän torilta 21.12.2015 klo 10.00 ja
paluu Forssasta noin klo 12.30.
Matkan hinta on 11 euroa/henkilö. Forssassa taksi
ajaa kauppakeskuksiin (Prisma, Citymarket) ja
tarpeen mukaan Forssan keskustaan.
Ilmoittautuminen asiointimatkalle
Taksi Tuomas Sirénille puh. 040 757 5833.

Keräykseen voit osallistua haluamallasi summalla nimettömänä, myöskään kukan saajaa et voi nimetä.
Vinkkejä toki voit antaa yksinäisestä vanhuksesta, joka ilahtuisi kukasta.
Kukkana viedään tulilatva, joka on turvallinen ja tuoksuton jouluntuoja. Kukat perille toimittavat vanhusneuvoston tontut 21.12.

KIRJASTO

Vinkkejä saajista vastaanottaa ja mahdollisiin kysymyksiin kukkatempausta koskien vastaa Mirja,
050 531 8458.

YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO

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

LC Ypäjän

JOULUKUUSTEN MYYNTI
torilla 21.12. klo 9-18.

Sekä luonnon että viljeltyjä kuusia.

Aukioloajat
ma klo 13–19
ti
klo 13–19
ke klo 13–16
to
klo 13–19
pe klo 13–16
Kuukauden toinen lauantai kello 11–14, joulukuussa
12.12. jolloin kirjojen ja lehtien poistomyynti.

NENÄPÄIVÄKERÄYS
Lions Club Ypäjä osallistui
valtakunnalliseen
Nenäpäiväkeräyskampanjaan.
Lipaskeräyksen tuotto Ypäjällä oli yhteensä 293,94 €.
LC Ypäjä kiittää kaikkia keräykseen osallistuneita.
LC YPÄJÄ

Ota yhteyttä kaikissa metsäasioissa metsänomistajan omaan asiantuntijaan!
Ypäjän alueella sinua palvelee Heimo Aaltonen,
puh. 0400 534 571.
Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Kerttulan avoin perhekerho kokoontuu
joka perjantai kirjastolla.
Joulukuussa tehdään kivoja jouluaskarteluja
ja kuunnellaan joululauluja.
Pikkujoulua vietetään Partiomajalla 11.12.2015 kello 10.
Lisätietoja: Aulikki puh: 040 840 3411
Tervetuloa mukkan!

Hyrsynseudun kyläyhdistys ry.

kaikkia toiminnassa mukana olleita vuodesta 2015

Joulukukkakeräys

KERTTULAN AVOIN PERHEKERHO
KIRJASTOLLA

YPÄJÄNKYLÄN LAINAUSASEMA

Ypäjänkyläntie 951, 32140 Ypäjä as
puh. 050 562 6301
Aukioloajat
ti
klo 17–19
ke klo 10–12
Kerran kuukaudessa lauantaina kello 10–13, joulukuussa 12.12. Jouluaskartelua lapsille kello 10–11,
pientä tarjoilua, materiaalimaksu Nuorisoseuralle 2
euroa. Poikkeava aukioloaika joulukuussa: keskiviikkona 23.12. suljettu.

Toiveittesi mukainen rivitaloasunto Ypäjältä

Ypäjän kunta tarjoaa vuokra-asumisen vaihtoehtona
myös suosittua osaomistusmallia jossa pienellä alkupääomalla voit hankkia oman rivitaloasunnon. Alkupääomaksi riittää jopa 10 % asunnon hinnasta, loppuosa asunnon hinnasta rahoitetaan taloyhtiön lainalla.
Osaomistusasunnon etuna on monipuolinen rahoitusmalli. Asukas voi valita pienen aloituspääoman vuoksi
heti jo tulevaisuuden tarpeitansa vastaavan asunnon.
Asunnon voit ostaa myös velattomana. Joustava lainoituskäytäntö mahdollistaa tulotason ja elämäntilanteen vaihteluiden huomioimisen asumisen kustannuksissa.
Hanke on lähdössä urakkalaskentaan, mutta vielä voit
vaikuttaa asuntosi sisustukseen ja varustukseen. Voit
valita toiveittesi mukaiset pinnoitteet ja kalusteet, jos
varaat asunnon Eveliinanpolulle rakennetavasta osaomistusrivitalosta.
Suunnitelmiin voit käydä tutustumassa www.ypaja.fi
Hankkeesta lisätietoja antaa tekninen johtaja Jouko
Käkönen, (02) 7626 5241.
Ypäjän kunta

JOULUKUUN NÄYTTELYT

Mirja ja Tiina sukkasillaan, villasukkien myyntinäyttely 18.12. asti.
Mihin kylään muuttaisit – Hämeen kylien julistenäyttely 7.12. alkaen, avajaiset 7.12. kello 17.00.

PIENI JOULUKONSERTTI

KataK joulutunnelmissa maanantaina 7.12. kello
17.30.

LUKUPIIRI

Seuraava lukupiiri kokoontuu sunnuntaina 13.12. kello 17–19 pääkirjaston näyttelytilassa, luetaan Anna
Kortelaisen teoksia.

AVOIN PÄIVÄKOTI

Avoin päiväkoti perjantaisin kello 9.30–11.30. Tervetuloa mukaan!

TERHOKERHO

MLL:n ja SPR:n Ypäjän osastojen yhteinen kerho
kaikenikäisille kirjastossa joka kuukauden viimeisenä sunnuntaina kello 15–16. Joulukuun kerhossa
27.12. joulumuistoja. Lähde sinäkin mukaan!
Hyvää joulua ja onnea vuodelle 2016!
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Ypäjän Eteläiset
Maa- ja kotitalousnaiset

HAAVIN AAMUT
joulu-tammikuussa

TERVETULOA
TERHOKERHOON!

	
  

MLL:n ja SPR:n yhteinen TERHOKERHO on lasten ja eri-ikäisten
aikuisten kohtaamispaikka, jossa leikitään ja vietetään
kiireetöntä aikaa yhdessä. Kerho on kaikille avoin ja maksuton,
mukaan voit tulla yksin, yhdessä tai vaikkapa naapurin mummon
kanssa!
YPÄJÄN TERHOKERHO kokoontuu syksyllä 2015 Ypäjän
Kirjastolla vielä yhtenä sunnuntaina!

Haavin aamut, kaikille ypäjäläisille tarkoitetut avoimen
toiminnan aamupäivät keskiviikkoisin ja torstaisin,
ovat SPR:n Ypäjän osaston hoidossa. Haavin aamun
vetäjinä toimivat kuntouttavassa työtoiminnassa olevat toimeliaat naiset.
SPR:n tarkoituksena on edelleen kehittää Haavin aamujen toimintaa. Tarjolla on kahvia ja voileipiä sekä
mukavaa seuraa. Halukkaat voivat tehdä käsitöitä ja
askarrella, toisinaan leivotaan yhdessä. Lisäksi aamukävijät voivat tehdä ilmaisia löytöjä Haavin takahuoneessa sijaitsevasta kierrätyspisteestä.
SPR toivottaa kaikki vanhat ja uudet kävijät sydämellisesti tervetulleiksi Haaviin keskiviikkoisin ja torstaisin kello 9 – 11.30. Joulukuun toiminta päättyy joulukahvitukseen torstaina 17.12. ja kevätkausi aloitetaan
keskiviikkona 13.1.2016.
Lisätietoja: Satu Leppälahti p. 050 363 0508 tai Eeva
Mikkola p. 050370 6867.

SU 27.12. klo 15-16, Joulumuistoja
TERVETULOA!

Lisätietoja: Kairi Korbelainen
kairikaljumae@hotmail.com
p. 045 109 1638

Ypäjän Karjalaisseura ry tiedottaa

PIKKUJOULUA
vietämme Jokioisten karjalaisten kanssa Museotila
Hevossillassa perjantaina 11.12.2015 kello 18.30
alkaen, Monipuolinen Jouluinen buffetruokailu, musiikkia, arpajaiset, yhteislaulua ja muuta pientä ohjelmaa. Arpajaispalkintoja voi viedä. Mennään kimppakyydeillä. Ilmoittautumiset ruokailun takia 4.12.2015 mennessä 0400 260949 / Pekka.
Joulukannel -lehtiä (8 €) Pekalta 0400 260 949 tai pikkujoulussa.
Miniristeily Turusta m/s Viking Grace helmikuun lopulla, tarkemmin tammikuun Ypäjäläisessä.
Tervetuloa mukaan.		
		
Ypäjän Karjalaisseura ry

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta
Keskustan Ypäjän kunnallisjärjestö

JOULUKORTTIASKARTELU

13.12.2015 klo 14–17 Haavissa.
Valmiit mallit ja tarvikkeet, glögiä ja pipareita!
Osallistumismaksu 2 €/hlö tai 5 €/koko perhe.
Alle 10v aikuinen mukaan.
MLL Ypäjän Paikallisyhdistys

ERORYHMÄ

Kahdeksana maanantaina 25.1.–21.3.2016 (ei 29.2.)
klo 17.30–20.00.
Aikuisten eroryhmän tavoitteena on auttaa erosta selviytymistä ja elämän jälleenrakennusta.
Ryhmän järjestää perheasiain neuvottelukeskus. Ryhmä kokoontuu osoitteessa Kartanonkatu 16, Forssa.
Ohjaajina toimivat perheneuvojat Jorma Virtanen ja Anja Nwose. Ryhmä on maksuton ja luottamuksellinen.
Lisätietoa ja ilmoittautumiset 15.1. mennessä ti–pe klo
11–12, puh. 050 331 8373 tai anja.nwose@evl.fi

Vietämme jouluisen illan Härkätallissa
tiistaina 8. joulukuuta klo 19.00
pikkujoulun merkeissä.
Tervetuloa.

Ypäjän Metallityöväen ao. 158 ry:n

SYYSKOKOUS

maanantaina 7.12.2015 klo 17.00 Veteraanituvalla.
Tervetuloa.

Keskustan Ypäjän kunnallisjärjestön

SYYSKOKOUS
pidetään Kunnantalon valtuustosalissa tiistaina
8.12.2015 klo 18.00.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!
Kunnallisjärjestön johtokunta
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Keskustan Etelä-Hämeen piiri järjestää koulutustilaisuuden Veteraanituvalla sunnuntaina 13.12.2015 klo
13.00–15.00. Miten kunta toimii? Perustietoa kunnan
ja muunkin paikallishallinnon toiminnasta.
Tervetuloa!

LC Ypäjän
juhlavuoden avustukset
Lions Club Ypäjän perustamisesta tulee joulukuun 8.
päivä kuluneeksi 50 vuotta.
Juhlavuoden kunniaksi jaamme 5000 € avustuksina
ypäjäläisten nuorten toiminnan, tapahtuman, hankkeen taikka hankinnan tukemiseen. Avustukset myönnetään hakemusten perusteella yhdistykselle taikka
yhteisölle.
Hakemukset, joiden liitteenä tulee olla hankesuunnitelma ja kustannusarvio, on toimitettava 15.1.2016
mennessä os. LC Ypäjä, Jari Sillsten, Kurjentie 21,
32100 YPÄJÄ taikka lions@ypaja.fi. Lisätietoja avustuksesta antaa presidentti Jari Sillsten, 050 505 1550.
Lions Club Ypäjä ry

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry
Kuusjoenkulman kyläyhdistyksen

PERINTEINEN PIKKUJOULU

lauantaina 5.12.2015 klo 13 alkaen
Tuottajain tuvalla.
Pikkujoulua vietetään tuttuun tapaan ulkoilun merkeissä. Paistetaan makkaraa
nuotiolla ja keitellään nokipannukahvit/glögit.
Laulattajina toimivat Kaija ja Kari Santakangas. Lauletaan tuttuja joululauluja, leikitään ja pidetään hauskaa.
Ohjelmassa myös kylälle v. 2015 syntyneiden vauvojen
muistaminen sekä TIETYSTI Joulupukin vierailu. Pikkupaketit mukaan, mutta ei nimellisiä paketteja : )
Tervetuloa mukaan koko perheen voimin!
Kuusjoenkulman kyläyhdistys

Kuusjoenkulman kyläyhdistyksen ja
Piilikankaan Pingviinien järjestämät
AVANTOSAUNAT alkoivat lokakuussa Tuottajain tuvalla. Avantosaunavuorot jatkuvat vuoden loppuun ja
keväällä 2016 huhtikuun loppuun saakka joka sunnuntai ja keskiviikko klo 18–21. Hinta 5 €/henkilö
(huom. ei perhealennuksia). Hintaan sisältyy kuuma
mehu ja piparit. Mahdolliset muutokset ym. joulukuun
lehdessä. Tervetuloa uudet ja vanhat uimarit!
Tulossa tammi-helmikuussa 2016 Korinpunontakurssi,
materiaalina ”Juhlamokka”- ym. kahvipussit.

Kuusjoenkulman kyläyhdistys toivottaa kaikille
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2016!

Joulukuun toimintaa

Naistenpiiri tiistaina 8.12. klo 14 Veteraanituvalla.
Samassa tilaisuudessa voitte palauttaa kunto- ja vapaaehtoistyön kortit.
Tarinatupa perjantaina 11.12. klo 13 Veteraanituvalla.
Eläkeliiton Ypäjän yhdistys toivottaa jäsenilleen Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2016.
Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry
Ypäjän Sotainvalidien ja
Sotaveteraanien
jäsenten sekä kannattajajäsenten yhteistä

PIKKUJOULUA
vietetään Seurakuntakodilla perjantaina 11. päivänä
joulukuuta 2015 klo 13.00.
Tilaisuudessa ei käsitellä virallisia asioita. Ei siis valita puheenjohtajaa ja sihteeriä eikä tehdä pöytäkirjaa.
Syödään jouluateria ja käydään rentouttavaa keskustelua. Lauletaan jouluisia lauluja. Kun vielä lopuksi
juodaan kahvit joko joulutortun tai -piparkakun kera,
on varmasti mukava viedä kotiin ja lähiomaisille sekä
naapureille hyvää joulumieltä.
Ruokailun järjestämiseksi ennakkoilmoitus osallistumisesta on välttämätön lyhyellä varoitusajalla viimeistään sunnuntaina 6.12.2015 joko Matille puh.
040 551 5167, Sylville puh. 044 296 1067 tai Harrille
puh. 0500 741 494.

