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

www.parturikampaamooutiperho.fi
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Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta!

Lahjakortit Jouluksi!

Parturi-Kampaamo

Raija Pastell-Fält
Toivottaa Jouluiloa ja Onnea Vuodelle 2018!
Asiakkaita kiittäen

Hieronta, päähieronta, fysioterapia, vauvahieronta,
nestekiertoa edistävä käsittely, Rosen-menetelmä,
hyvänlaatuisen asentohuimauksen hoito ym.

Tolmintie 4, 32100 Ypäjä
puh. 02 7673 533, 050 3478 448

Kunnollista Joulua kaikille!

Fysioterapeutti Satu Vaarula
Varsanojantie 8 • p. 0400 43 00 88 • hyvinvoi.net
Tervetuloa!

Sorat, murskeet, sepelit, multa
Velj. Nuoritalo

13.12 mennessä tilatut kukkatervehdykset
toimitetaan maksutta Ypäjän alueelle.

0400 533 739, 0400 321 314 • www.vnoy.fi • info@vnoy.fi

Kaikkien joulukukkien viimeinen
tilauspäivä ma 18.12.
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YPÄJÄN
TAKSI
Jani Himanen | 050 521 0489
www.perinnepelti.fi

Puh. (02) 727 1180

Hyvää Joulua ja
Menestyksekästä Uutta Vuotta 2018

toivoo Paijan Maatilamajoituksen väki

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!
toivoo M
 S-Kaivuu

Jouluviikolla olemme avoinna:
Ma–Ke 9.00–17.00
To–Pe 9.00–18.00
La 8.00–15.00
Aattona 24.12. 8.00–12.00
25.–27.12. suljettu
20.12. Joulukahvit ja piparit!
Tervetuloa maistelemaan!

HUOLLOT JA
KORJAUS
Haketusta sopivasti

Haketuspalvelu Laaksonen

puh. 0400 823 977

Vuokrattavana

Rivitalokaksio 58 m2
Ypäjän keskustassa
p.0400-598179/klo 16 jälkeen

Kukkakauppa

VARAOSA- JA
TARVIKEMYYNTI
✚ RASKAS KALUSTO
✚ MAATALOUSKALUSTO
✚ KATSASTUSHUOLLOT
✚ ILMASTOINTIHUOLLOT
✚ RENKAAT JA RENGASTYÖT
HENKILÖ- JA PAKETTIAUTOIHIN

PUHELIN:

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

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

Parturi-Kampaamo Ritva Kuusinen
Joululahja veteraaneille!
Leikkaan veteraanien hiukset ilmaiseksi jouluun asti.
Varaathan ajan!
Palvelen kampaamossa torstaista lauantaihain os. Soinintie 3,
puh. 02 767 3336 tai 050 545 5474.
Tervetuloa!

Oy

Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta!
Iso kiitos kuluneesta vuodesta!

Markku, Jani ja Sauli

La 2.12.2017, klo 11-15

Itsenäisyyspäivä Ypäjällä
6.12.2017
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
Kahvitarjoilu Seurakuntakodissa
klo 12.00 Itsenäisyyspäivän juhla Seurakuntakodissa
Tervehdyssanat M
 arkku Saastamoinen
Kunnanhallituksen
puheenjohtaja
S
Juhlapuhe
 am Vuorinen
Kunnanjohtaja
Lausuntaa
Henry Räsänen,
		
suomalaista runoutta
Musiikkia	
Laulusiskot ja Veisuu-veljet
Keijo Leppänen

Tervetuloa!
Ypäjän kunta

Ypäjän seurakunta

ma–pe 9.00–17.00
la 9.00–13.00
Lepolantie 2, 32100 Ypäjä
puh. 050-400 2423
Instagram, facebook,
pinterest, kurjenkukka.fi

Ypäjän Pertunkaaressa
Joululahjat lähiseudun kädentaitajilta

p.s. Lahjakortit ja ihanat joulupaketit pukinkonttiin!



Joulupukki, Kuvion taidetyöpaja lapsille,
Vuoden ypäjäläinen teko 2017-voittajan julkistaminen,
Unelmien liikuntavuosi-temppurata pikkutontuille



Piparkakkutalokilpailussa kolme sarjaa,
alle 13-v. , avoin- sekä haastesarja

Ypäjä Loungessa tavattavissa mm. Kunnanjohtaja Sam Vuorinen

Katajatalli tarjoaa hyvän joulun
toivotuksena ilmaisen poniratsastuksen 
Ostosten lomassa voit piipahtaa tänäkin
vuonna Kulttuuri Puomin Joulukahvilassa

Arpajaisissa huippupalkinnot!!!

Rauhallista Joulunaikaa
ja
Onnellista Uutta Vuotta 2018!
toivottaa Jokiläänin kansalaisopisto
ja opistolaisyhdistys

2
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DIAKONIAPÄIVYSTYS
SEURAKUNTAKODILLA ON

Y päjän seurakunnan
Ypäjäläinen
Ypäjän kunnan ja Ypäjän seurakunnan julkaisema tiedotuslehti Ypäjän kunnan asukkaille.
44. vuosikerta.
45.
Lehden suurin vastuu ilmoituksen julkaisemisessa sattuneesta virheestä on ilmoituksen
hinta.
Päätoimittaja:
Päätoimittaja:
Sisko Nurminen
Maarit
Anttila

Sivunvalmistus:
Pirkanmaan Lehtipaino Oy
Toimituksen osoite:
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5214
fax. (02) 767 7214
LTHPS!`WHQHSHPULU'`WHQHÄ
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 € / pmm + alv
Yhdistysten ilmoitukset
Maksutta
TILAUSHINNAT
Ypäjän kunnan alueen
osoitteisiin veloituksetta
Tilaukset kotimaahan ja
ulkomaille
30 € / vuosikerta + alv 10 %
TILAUSOSOITE
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 762 6500
fax. (02) 767 7214
ISSN 1237-2528

toimintaa joulukuussa

Pe 1.12.

klo 17 Laulusiskot ja Veisuu Veljet yhteisharjoitukset kirkossa
klo 18 Nuortenilta sumpussa
La 2.12. klo 15 Kahvikonsertti srk-kodilla. Lapsi- ja Veteraanikuoro Humppilasta esiintyy
Su 3.12. klo 10 Messu Parikka, Saukkola, Laulusiskot
Ti 5.12. klo 13 Itsenäisyyspäivänjuhla Palvelukeskuksella, Saukkola, Veisuu Veljet
	klo 18 Kirkonkellojen juhlasoitto 100v Suomelle, Juhlaliputus alkaa ja
kirkko valaistaan sinivalkoisin valoin
klo 18 Nuortenilta Pertunkaaressa yhteistyössä kunnan kanssa
Ke 6.12. klo 10 Messu Parikka, Saukkola, Laulusiskot, Veisuu Veljet. Kirkon jälkeen
seppeleiden lasku sankarihaudoille sekä Itsenäisyyspäivän juhla srk-kodilla
To 7.12. klo 18 Laulusiskot srk-kodilla
Pe 8.12. Klo 17 Kauneimmat Joululaulut Ypäjänkylän Myllytuvassa
Su 10.12. klo 10 Messu Parikka, Saukkola. Partiolaisten kirkkopyhä
klo 18 Kauneimmat Joululaulut kirkossa, kuorolaisia mukana
Ti 12.12. klo 18 Päiväkerhon Joulujuhla srk-kodilla, kerhot päättyvät tähän ja
kevään kerhot jatkuu viikolla 2 normaalisti
Ke 13.12. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
klo 18.30 Kirkkovaltuuston kokous srk-kodilla
To 14.12. klo 9.30 Päivähoidon ja esikoulun Jouluhartaus srk-kodilla
klo 11 Kultaisen iän kerhon Joulujuhla srk-kodilla
klo 18 Israel-ilta srk-kodilla
Su 17.12. klo 10 Messu Erkki Vappula, Saukkola. Joulumyyjäiset srk-kodilla,
tarjolla riisipuuroa ja sekahedelmäsoppaa sekä torttukahvit
klo 18 Joulukonsertti kirkossa
Ti 19.12. klo 12 Diakoniapiiri Ypäjänkylän lainausasemalla
Ke 20.12. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
klo 13 Hartaus Palvelukeskuksella Parikka, Saukkola
klo 16 Veisuu Veljet srk-kodilla
klo 18 Joululaulut Karrinpuomissa
To 21.12. klo 9 Koululaisten Joulukirkko
klo 19 Metsäkirkko Museomäellä
Su 24.12. klo 15 Aattohartaus kirkossa Parikka, Saukkola, Keijo Leppänen laulaa
Ma 25.12. klo 8 Sanakirkko Parikka, Tapio Laurila, Veisuu Veljet
Ti 26.12. klo 12 Sanakirkko Erkki Vappula, Eeva Taneli
Ke 27.12. klo 18 Siionin Kannel lauluilta srk-kodilla
Su 31.12. klo 10 Sanakirkko Erkki Vappula, Tapio Laurila
Ma 1.1. klo 12 Messu Parikka, Saukkola

KESKIVIIKKORUOKAILU

Ypäjän seurakuntakodilla keskiviikkona 13.12. sekä 20.12.
Ruokailut jatkuu ke.10.1. entiseen tyyliin samaan aikaan
klo 11.30. Lounaan hinta on 4,00 €.
Keittiöhenkilökunta kiittää kaikkia lautasen tyhjäksi syöneitä
ja yhteistyötahoja kuluneesta vuodesta sekä toivottaa

Hyvää Uutta Vuotta 2018.

KULTAISEN IÄN KERHON JOULUJUHLA
to 14.12. klo 11.00
Kerhon joulujuhla ja
jouluateria (10,00 €)

Ollaan vain yhden lahjan äärellä.
Ei tarvitse tuoda ja ostaa omia joululahjoja!

Ypäjän kirkossa
sunnuntaina 17.12. 2017 klo 18.00
Tervetuloa joulukonserttiin,
jossa Tapio Laurila ystävineen
esittää tunnelmallisia joululauluja.

Laulajina ovat:
Hans-Veli Huhtala, Sanna Sukki-Äijälä,
Katja, Cinderella ja Sikuriina Karisukki,
Simone Lehtinen, Vesa Parikka sekä
Kaija Saukkola.
Erkki Aalto, bassokitara ja Petri Vainiotalo,
käyrätorvi, avustavat laulujen säestyksissä.

Kirkkoherranvirasto avoinna
ma, ke, to klo 9.00–12.00
ti ja pe suljettu
Diakoniatoimisto avoinna
ke klo 10–11.30, to klo 15–16.00
puh. 040 553 6362

kirkkoherra
Vesa Parikka

kokoontuu lainausasemalla klo 12.00
ti. 19.12. Joulutunnelmointia.
Eräpäivä täyttyy ja kannet sulkeutuu.
Joulukuun kokoontuminen
on tällä erää viimeinen kerta lainausasemalla.
Kuka tietäisi missä sitten pieni piirimme jatkuisi tulevina aikoina?

Perinteinen joulukonsertti

Ypäjän seurakunta
Papalintie 1 B 13
32100 Ypäjä
puh. (02) 767 3108
fax. (02) 767 3081

Seurakunnan asiat

YPÄJÄNKYLÄN DIAKONIAPIIRI

Ypäjän seurakunta toivottaa Siunattua Joulun aikaa sekä
Hyvää Uutta Vuotta 2018!

Ypäjän kunta
Ypäjän
kunta
Toimistot avoinna
avoinna
Toimistot
ma–ke
9.00–15.00
ma–ke 9.00–15.00
to
to 9.00–17.00
9.00–17.00
pe
pe 9.00–14.30
9.00–14.30
puh.
(02)762
7626500
6500
puh. vaihde
vaihde (02)
fax.
7677214
7214
fax. (02)
(02) 767
email: kunta@ypaja.fi

PAINOPAIKKA
Pirkanmaan Lehtipaino Oy
Tammikuun
Ypäjäläinenilmestyy
ilmestyy
Toukokuun Ypäjäläinen
31.12.2017.
Lehteen
tarkoitettu
torstaina 5.5.2016.
Lehteen
aineisto
onaineisto
toimitettava
kunnantarkoitettu
on toimitetvirastoon
viimeistään
tiistaina
tava kunnantalolle
26.4.2016
19.12.2017
klo 15.00.
klo 12.00 mennessä.
Helmikuun
2018
Ypäjäläinen
Kesä-heinäkuun 2016
Ypäjäläinen
ilmestyy
31.1.2018.
ilmestyy 2.6.2016.

keskiviikkoisin klo 10.00 - 11.30 ja
torstaisin klo 15.00 - 16.00.
Diakoniatyöntekijää voi tavata kyllä muulloinkin sovittuna
aikana.
************************************************
diakonissaTerhi Hakala-Vappulan yhteystiedot ovat:
puh. 040 - 553 6362
s-posti: terhi.hakala-vappula@evl.fi

500 vuotta reformaatiosta
31.10.1517 Martti Luther naulasi teesinsä Wittenbergin linnankirkon oveen vai naulasiko
mutta joka tapauksessa hän ne
silloin julkaisi. Teesit, joissa hän
protestoi kirkon rahanvaltaa lähinnä aneiden myyntiä sielujen
pelastukseksi, aiheuttivat ison
kohun. Siitä alkoi muutos, joka
on vaikuttanut meidänkin elämäämme, ainakin siinä, että jo
monet sukupolvet ennen meitä
ovat osanneet lukea. Uskonpuhdistuksessa oli tärkeää, että jokaisella on mahdollisuus oppia
lukemaan niin Jumalan suurista
töistä kuin muistakin tärkeistä
asioista.

1500-luku Saksassa oli kovaa
aikaa. Sairauksia ja kulkutauteja
oli paljon, leipä oli tiukassa, oli
nälänhätää ja ihmisten moraali toisia kohtaan sitä sun tätä.
Ihmiset olivat toisiaan kohtaan
kovia jopa raakoja. 60% lapsista
kuoli ennen puolen vuoden ikää
ja saman verran kuoli ihmisiä
jossain kaupungissa nälkään ja
tauteihin.
Koska elämä oli kovaa kamppailua, oli kuva Jumalastakin
samanlainen eli Hän oli vaativa
ja ankara. Martti Luther oli lahjakas koulussa ja pääsi jo nuorena yliopistoon. Ajan mittaan
hän löysi Raamatusta toisenkin

Kolehti Ypäjän srk:n musiikkityön hyväksi

kuvan Jumalasta. Jumala olikin
samalla sekä pyhä että armahtava, sekä vaativa että laupias.
Tämän havaitsee hänen jouluvirtensä ensimmäisessä säkeistössä: ’Enkeli taivaan lausui näin:
Miks hämmästyitte säikähtäin?
Mä suuren ilon ilmoitan maan
kansoille nyt tulevan.’ (21:1) Pelon ja pimeyden keskelle tulee
valo ja ilo Kristuksen kautta.
Nämä sanat Martti Luther kirjoitti vuonna 1535 ollessaan jo
hieman yli 50-vuotias.
Rauhallista ja valoisaa joulunaikaa Ypäjäläisen lukijoille!

Vesa Parikka

Metsäkirkko Museonmäellä
Tuomaanpäivänä eli torstaina 21.12.2017 klo 19.00.
Tervetuloa julistamaan eläimille joulurauha.
–––––––––––––––––––––––––––
Ypäjän seurakunta ja Ypäjän riistamiehet

Joulukuu / 2017
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Mikä on mottosi?

Tämän kesän seurakunnan viimeinen bussiretki tällä kesäkaudelta tehtiin keskiviikkona
25.10. Retken ajankohta oli
tarkasti mitoitettu, sillä neljä
tuntia kotiin pääsymme jälkeen alkoi lunta tulla maahan
asti.
Ilma oli kaunis ja näkyväisyyttä riitti silmänkantamattomiin. Ensimmäisenä kohteena
oli Kalvolan punagraniittinen
kirkko, joka on rakennettu
vuosina 1919 -1921 vuonna
1918 palaneen kirkon tilalle.
Kirkon on suunnitellut Ilmari
Launis. Samaa graniittia on
myös Eduskuntatalon julkisivu. Kalvolan kirkko on tosi
kaunis katonharjassa olevine
Daavidin tähti-ikkunoineen,
jotka samalla muistuttavat Israelista sekä Joulun Pyhistä
ja suurista tapahtumista. Kalvolan kirkossa on myös aina
joulun aikaan mahtavat perin-

teiset olkikoristeet, joita ei voi
olla muuta kuin ihailematta.
Kirkon upean opastuksen
suoritti seurakunnan vapaaehtoistoimija, Ritva Heikkilä.
Harvoin kuulee niin selkokielistä esitystä, kuin se oli. Veisasimme kiitosvirren, tutkimme kirkon sekä alttarin takana
olevan 40 henkilön takasalin,
jossa on myös usein sunnuntaisin jumalanpalveluksen jälkeen vapaaehtoisten tarjoamat
kirkkokahvit. Kahvihetki on
samalla monelle hyvin tärkeä
paikka ja ”henkireikä”, jossa
voi hieman yhdessä istahtaa
ja vaihtaa viikon varrenajan
tapahtumia ja kuulumisia.
Kanttorimme Kaija polkaisi
kirkossa käyntimme päätteeksi uruista täysillä juhlavasti ja kuuluvasti Bachia, sitä
olisi kyllä voinut kuunnella
enemmänkin. Sen jälkeen
suuntasimme kirkosta ripeästi

6.12.2017 Suomi 100 vuotta

Iittalan keskustassa olevalle
Lähimmäistuvalle. Olimme
tulleet retkemme siihen vaiheeseen, että nautimme kahvit ihan mielellämme yhteisen
hartaushetkemme alkajaisiksi.
Tupa täyttyi iloisista ihmisistä,
niin omista kuin vieraistakin.
Lähimmäistuvasta siirryimme Sinikka Haapsamon opastamana Kuurilan junaonnettomuuden muistomerkille. Tästä
hirveästä junaonnettomuudesta on tänä vuonna kulunut 60
vuotta. Se oli rauhanajan suurin junaonnettomuus. Onnettomuudessa kuoli 26 ja loukkaantui 59 henkilöä. Sinikka
Haapsamo oli täyttänyt silloin
juuri 7 -vuotta. Sinikan Unto–isä oli ensimmäisenä auttamassa onnettomuuden uhreja.
Lapsena nähty onnettomuus
on painanut Sinikan mieleen
lähtemättömän jälkensä. Tänä
vuonna Sinikka Haapsamon
sinnikäs muistomerkkihanke
lopultakin toteutui ja sai oman
paikkansa. Muistomerkki on
pystytetty uhrien muistoa kunnioittamaan sekä onnettomuuden muistoksi. Muistokivi paljastettiin pääradan varteen minuutilleen junaturman 60-vuotiapäivänä 15.3.2017 klo 9.45.
Siitä jatkoimme matkaamme
eteenpäin ja pysähdyimme
myös tarkistamaan Sinikan
kodin pihapiirin ja vanhassa
navetassa olevan Maaseutukirppiksen.
Matka jatkui pientä ja kapeaa kylätietä pitkin Linnoisten kylään. Tuskin seuraavana
päivänä olisimme kulkeneet
sitä tietä pitkin, sitä olisi ollut ainakin vaikeampi nähdä.
Selvisimme 3-tielle ja sieltä
koukaten Helsinki-Tampere
moottoritielle, jonka varrella olevassa Pirkanhovissa oli
meille lounas varattuna. Nautimme siitä pidemmän kaavan mukaan ja sitten suuntana
olikin pohjoinen. Lempäälässä
teimme u-käännöksen vanhalle Turun tielle ja vuorossa
oli nyt ”kymppiuutisten kevennys.” Kävimme tutustumassa Pohjoismaiden ainoaan
lastenvaunumuseo Mukeloon,
jonka perustaja on Eija MäenKuva: Akaan kaupungin arkisto pää. Akaan Viialan Riitiälän

TALLETETTUJA HUONEENTAULUTEKSTEJÄ
(jatko- ja päätösosa)

– Tervetuloa kotiimme.
– Hyvä ystävä on aina tervetullut.
– Talo elää tavallaan, vieras tulee ajallaan.
– Kotini on linnani.
– Koti on siellä missä sydän on.
– Kotini on onneni.
– Oma tupa oma lupa
– Tyytyväisyys on kodin onni.
– Lempi kodin luoja koti lemmen suoja.
– Koti olkoon onnen kehto, rakkaus sen ensi kehto.
– Rakkaus sen kodin onnen tuo.
– Iloinen sydän ja rauhaisa koti on elämän onni.
– Rakkaus on kodin kaunistus.
– Yksi ilo karkottaa sata surua.
– Sydän on rakkauden koti ja onni on sen olohuone.
– Siunaa Herra kotini.
Keräsi yhteen: T.H-V.

kylässä toimiva museo esittelee lastenvaunuja kolmelta
vuosisadalta,
1870-luvulta tälle vuosituhannelle asti.
Viialan vanhimmassa talossa,
230 vuotiaassa Toorikan kartanossa on noin 300 vaunun
kokoelma, joten nähtävää ja
nostalgiaa riittää. Museon aarteita on monia, mutta erityisesti kiinnostusta ovat herättäneet Silver-cross-vaunut, joita
on esillä noin 40. Kyseinen
vaunumerkki on edelleenkin
vielä nykypäivänäkin kuninkaallisten suosiossa. Museo
on perustettu 2010 – luvun
aikana. Tietoisuuteni se paremmin asettui kesällä kuulemani Yle1:n ”Salatut museot”
– sarjan siivittämänä, jossa Eija Mäenpää kertoi elämästään
kokopäiväisenä koti- kehitysvammaisten pojan äitinä, sekä
siitä mistä kaikki on saanut
alkunsa. Se lähti siitä, kun joku ystävä vain lähti ulkomaille ja toi lastenvaunut hänen
säilytettäväkseen, sitten tuli
ilmoitus, ettei hän tule enää
niitä hakemaan. Vie vaikka
kaatopaikalle! Vähitellen niitä
tuli lisää ja siitä alkoi kuin salaa lastenvaunujen uusi elämä.
Tuntuu ja näyttää siltä, että
kysymys on kuninkaallisesta
herkkyydestä, sydämen asiasta, kädentaidosta ja rikkinäisen
korjaamisesta.
Niin. Mikä on elämäsi motto? Sitä kyselee Viialan poikakin, Arto Nyberg taitavasti
tentattavaltaan sunnuntai-illan
”jalkapuu”-sarjassaan. Kyselyjen aikana TV:n näyttöön
tulee motto siitä, mikä on tärkeää haasteltavan elämässä.
Kun itselläni edessä on
joku vaikea työ, muuten voittamatonta, tai voimia kysyvää
hyräilen usein mielessäni laulua: ” Hetken työ tuhat vuosihin vaikuttaa Isänmaahan ja
maailmaan.” Se saattaakin olla
minun oma mottoni, työkin on
saattanut tulla kuin huomaamatta tehdyksi. Voimia päiviisi! Kaikesta pimeydestä ja
voimia kysyvästä huolimatta,
kuitenkin, kuljemme valoon
päin. Hyvää Joulua!

Itsenäisyyspäivänä kirkko klo
10, minkä jälkeen seppelten
lasku kaikille sankarihaudoille
ja samalla jokaiselle haudalle
laitetaan myös kynttilä. Kirkko
on tarkoitus valaista Itsenäisyyspäivän aikoihin sinivalkoisin valoin Sampsa Jaakko-

lan toimesta. Seppeletalkoissa
Kurjenkukassa saimme hyvät
ohjeet asiansa osaavalta yrittäjältä ja kaikkiaan seppeleitä
valmistui 170. Kynttilät haudoille lahjoittaa Loimaan Kivi
ja seurakunnan lyhtyihin Lions
Club Ypäjä.

Suomalainen Messu
Feenixissä marraskuun alkupuolella oli
vaikuttava kokemus

Siinä käytiin läpi Suomen itsenäisyyden aika
vaikeista vaiheista hyviin
aikoihin. Yli sadan hengen kuoro, soittajat, tanssiryhmä ja taustan video
suomalaisista maisemista loi hyvän kokonaisuuden. Ypäjältä oli
linja-autokuljetus, jossa oli alkaneen rippikoulun nuoret sekä jo

vähän vanhempaa ikäluokkaa
mukana. Kotimatkalla jälkimmäiset kehuivat edellisiä hyvän
matkatunnelman luomisesta.

Vakka-kirkko oli
Tuottajaintuvalla 5.11.

Vaikea on ollut tämän vuoden
sadonkorjuu mutta suurin osa
saatiin talteen kuitenkin. Kiitokset kaikille teille, jotka leipää pöytiimme saatte aikaan.
Kuvassa Helmi-patsas, jonka
paikallinen tuottajayhdistys on
saanut vuodeksi vireästä toiminnasta MTK:ssa ja Peltotreffien järjestämisestä.
Vesa Parikka

5.11 oli Luthermessu kirkossa
vähän vanhemman
kaavan mukaan

Terhi H-V.

SPR:n Ypäjän osaston

HAAVIN AAMUT
Haavin aamut, kaikille ypäjäläisille tarkoitetut avoimen
toiminnan aamupäivät keskiviikkoisin ja torstaisin, ovat SPR:n
Ypäjän osaston hoidossa.
Kierrätyspiste on muuttanut Työpaja Vieteriin (Muuntajantie 3).
Siellä on runsaasti vaate- ja taloustavaraa, leluja ja kirjoja.
Voit tuoda itsellesi tarpeetonta kiertoon ja ottaa mukaasi maksutta jos löydät jotain sopivaa.

Kuvassa ’M.Luther’
talarissaan eli pitkässä
viitassaan sekä senajan
päähineessään.

Kierrätyspiste on avoinna keskiviikkoisin kello 12 – 15
ja kuukauden toisena lauantaina kello 10–14.
SPR toivottaa kaikki vanhat ja uudet kävijät sydämellisesti
tervetulleiksi Haavin aamuun keskiviikkoisin ja torstaisin kello 9–11.30 Nuorisotila Haaviin osoitteessa Varsanojantie 8.
Tarjolla on kahvia ja voileipiä sekä mukavaa seuraa.

Joulukahvit juodaan torstaina 21.12. Tervetuloa!
Lisätietoja: Satu Leppälahti p. 050 363 0508 tai
Eeva Mikkola p. 050 370 6867

Kuvassa ruokana lihaa,
suolakalaa, juureksia
päreen päältä syötynä
sekä vettä ja olutta.
Tämä oli 1500-luvulla
jo lähes juhla-ateria.
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Kuutamoilta

Perinteinen, jo neljäs Kuutamoilta järjestettiin 2.11. Kotiseutumuseolla. Leppoisassa,
mutta pilvisessä tunnelmassa
oli mukana Ypäjän kunta, Kulttuuri Puomi ry, seurakunta,
Lounais-Hämeen Uranus ja
joukko reippaita ulkoilijoita.
Ehkä jo ensi vuonna saamme
nauttia pilvettömästä taivaasta! ;)
-Silja nuorisotoimesta

Jonas voitti
Rauhanjulistekisan

VALIO KUNTA
Kunnallishallinnon vuosikellossa syys-joulukuun suurin työpanos kohdistuu varsin yleisesti seuraavan vuoden talousarvion laadintaan.
Ajankäyttö talousarvion laatimisessa ei ole täysin kunnan omissa käsissä, sillä lainsäädäntö asettaa toiminnalle
useita askelmerkkejä, kuten
vaikkapa veromenettelylaki,
jonka mukaisesti tuloveroprosentti (”kunnallisvero-”)
tulee ilmoittaa verohallinnolle
viimeistään 17.11. mennessä.
Koska verotulot ovat kunnan
suurin tuloerä, on luonnollista, että mainitun ajankohdan
tienoille keskittyy ketjureaktiomaisesti muukin seuraavan
vuoden talouslaskennan huipentuma.
Kun talousarvion valmistelu tehdään vieläpä useilla
eri toimialoilla, kunnanhallituksessa sekä lautakunnissa ja
päätetään lopulta valtuustossa,
tulee käsittelykokouksia koordinoida kohtuullisen ohjatusti,
jotta tietoisuus tilanteesta säilyy ja aikataulu pitää. Oman
lisänsä kokonaisuuteen tuovat
lait, määräykset ja ohjeet kokousten koollekutsumisajoista, pöytäkirjojen nähtävänäpito- ja mahdollisista päätösten
oikaisuvaatimus- ja valitusajoista, jotka nekin tulee huomioida. Talousarvion tekemisen pelkkä kalenterointi on
siis jo monen tekijän summa.

Kun sitten vielä itse euroja
ryhdytään laskemaan vuodeksi eteenpäin, on sekin vain
paras mahdollinen ennakkoarvio. Talousarvioon otetaan
kunnan tehtävien ja toiminnan
edellyttämät määrärahat (menot) sekä laskennalliset tulot
ja osoitetaan, miten muu rahoitustarve katetaan. Kaiken
kaikkiaan taloussuunnittelu
on siis sitä kuuluisaa ”tarkan
markan” toimintaa. Tähän
kaikkeen ei mielellään toivoisi
enempää liikkuvia osia, mutta
epätäydellisessä maailmassa
tältä ei voida välttyä.
Aikaisemmin tälläkin palstalla mainitusti on Ypäjän kunnan vuoden 2018 talousarviosta tulossa merkittävästi alijäämäinen. Suurin yksittäinen
tekijä ovat poikkeuksellisen
paljon osaltamme laskeneet
valtionosuudet, jotka yksinomaan aiheuttavat n. 600 000
euron vajeen. Talousarvion ensimmäisessä käsittelyssä 2.11.
kunnanhallitukselle esitettiinkin n. 830 000 alijäämäinen
arvio, jolloin hallintokunnat
velvoitettiin etsimään 300 000
euron lisäsäästöt talousarvion
seuraavaan käsittelyyn 21.11.
mennessä. Käsittelyssä 21.11.
oli vielä säästöjen jälkeenkin
n. 620 000 euroa alijäämäinen talousarvio. Säästöjä kertyi siis kaikkiaan n. 210 000
euroa, mutta tavoitteesta jäätiin vielä vajaat 90 000 euroa,

mikä velvoitettiin kattamaan
talousarvion viimeiseen hallituskäsittelyyn 4.12. mennessä.
Vuoteen 2018 lähdettäneen
siis kaikkiaan n. 500 000 euroa ”pakkasen puolella”.
Tätä kirjoittaessa viimeiset
säästöt eivät vielä ole selvillä.
Tiedossa on jo kuitenkin, että kunnanhallitus tulee esittämään 14.12. kokoontuvalle ja
talousarviosta päättävälle kunnanvaltuustolle Levän koulun
toiminnan lakkauttamista v.
2018 syyslukukauteen mennessä. Sivistyslautakuntahan
on jo 12.11.2014 päättänyt,
että kouluverkko supistetaan
kahteen kouluun 1.8.2019 alkaen (Kartanon ja Perttulan
koulut, nk. yhtenäiskoulu),
mikäli oppilasmäärissä ei tapahdu oleellista nousua lähivuosina. Käytännössä suunniteltu esitys tarkoittaa sivistystoimelle siis suunnittelutehtävää siten, että jo päätetty
siirtyminen yhtenäiskouluun
v. 2019 syksystä aikaistuu
Levän koulukiinteistön osalta
vuodella.
Asia on kokonaisuudessaan
ikävä ja aikaistus ei-toivottu.
Jotta kunta saa taloutensa tasapainotettua mahdollisimman
hyvin lain vaatimissa määräajoissa, on kaikkia toimintoja
tarkasteltava kuitenkin kriittisesti, jotta laadukkaat peruspalvelut voidaan kunnassa
turvata. Ison koulukiinteistön

ylläpitäminen alijäämäisessä
taloustilanteessa 19 oppilaalle kumuloittaa, eli edelleen
kerryttää ja kasvattaa alijäämäämme. Kun taloutemme
pohja turvataan kulurakennetta tarkastamalla, meille jää paremmat edellytykset rakentaa,
investoida ja monipuolistaa
elinympäristöämme ja kuntakuvaamme entistä paremmaksi. Näin tulojakin alkaa hiljalleen kertyä.
Kun vuosikellossa on aikanaan talousarviosta päästy,
alkaa vasta itse työ – budjetissa pysyminen ja aktiivinen
talousseuranta. Päällekkäin
sen kanssa ryhdytään keskushallinnossa myös päättyneen
vuoden tilinpäätöksen laadintaan. Se onkin sitten toinen
juttu.
Sam Vuorinen
kunnanjohtaja

Kuva Arja Pirjo Mutkala.

Jonas Stranden (keskellä)
voitti kansainvälisen Lionsjärjestön järjestämän Rauhanjulistekilpailun Ypäjän osakilpailun. Toiseksi tuli Mikael
Laine ja kolmanneksi Eveliina

”Ypäjä” -sukat syntyivät
kilpailun tuloksena

Rämö. Julisteet arvioi taiteilija Paula Oksman omaperäisyyden, taiteellisuuden ja Rauhan
tulevaisuus -teeman kautta.
Kisan sponsoroi LC Ypäjä Kate.

Ypäjän Musiikkiteatteri järjesti keväällä yhdessä Novitan
kanssa sukkakilpailun. Seitsemän veljestä -näytelmän hengessä neulottuja mitä mielikuvituksellisimpia sukkia saapuikin määräaikaan mennessä
monta paria. Näytelmän esitysaikana ne olivat näytteillä
museon riihessä, näytelmän
päätyttyä kirjastossa.

Vuosi 2017
Ypäjän Nuvan silmin
Vaikka kaikkien ajatukset ovat
jo ensi vuodessa, on vielä aika pysähtyä miettimään kulunutta vuotta 2017. Suomen
100- vuotisjuhlavuosi on ollut
erittäin tapahtumarikas myös
meidän kuntamme nuorisovaltuustolle. Keväällä pidimme
muun muassa kuntavaalipaneelin nuorikunta- teemalla
sekä Varjovaalit Kartanon koululla ja olimme mukana Suomi100 tansseissa.
Osallistuimme myös Loimijokisoutuun Nuvan omalla
joukkueella. Kesäkuussa osa
Nuvastamme oli esittelemässä
Ypäjää ystäväkaupunkimme
Babolnan väelle. Ypäjän Yössä olimme mukana jo melkein
perinteeksi muodostuneen sumopainin voimin. Uusi kunnanjohtajamme Sam Vuorinen
on ottanut Nuvan ja asiamme
oikein positiivisella tavalla
huomioon ja yhteistyö onkin
lähtenyt hyvin käyntiin. Sen
johdosta olemmekin saaneet
Nuvalle paikan lähes kaikkiin

lautakuntiin sekä kunnanvaltuustoon ja -hallitukseen. Se on
harvinaista jopa valtakunnallisella tasolla.
Koko vuoden mukanamme
on kulkenut myös Ypäjä 2018
kalenteriprojekti yhteistyössä Kulttuuri Puomin kanssa.
Keräsimme nuorten ottamia
kuvia Ypäjästä ja teimme niistä kalenterin vuodelle 2018.
Kalentereista tulevat voitot on
tarkoitus käyttää yllätys esiintyjään lapsille ja nuorille. Ensi
vuodellekin Nuva on siis suunnitellut kaikenlaista toimintaa,
joten olkaa kuulolla. Ypäjän
Nuorisovaltuusto haluaakin
toivottaa kaikille ypäjäläisille
rauhallista joulua ja iloista uutta vuotta 2018!

Kuvassa
Satu Leppälahti.

Sukat luovutettiin Suomen Punaisen Ristin Ypäjän jaostolle. Sukat vastaanotti jaoston
puolesta kirjastonjohtaja Satu
Leppälahti.
Eeva-Liisa Leivo Huittisista
neuloi kauniit ”Ypäjä”-sukat
paikallisen vaakunan väreissä.
Sukat jäävät näytteille kirjastoomme kaikkien ypäjäläisten
iloksi.
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Isä ei tullut kotiin…
Kadun ihminen tulee harvemmin miettineeksi, miten
valtavista määristä puhutaan
(yli 90 000), kun puhutaan
sankarivainajista. Jokaisen
kaatuneen takana on useampia
ihmisiä, he olivat jonkun lapsia, heillä saattoi olla vaimo ja
lapsia, sisaruksia ja sukulaisia.
-Se hinta kosketti useita
satoja tuhansia ihmisiä tässä
maassa.
Loimijoen Sotaorvot ry:n
ns. kuukausitapaaminen pidettiin maanantaina 30.10. Ypäjän
seurakunnan vieraana, muistamalla Ypäjän sankarivainajia
sinivalkoisella kukkatervehdyksellä.
Ypäjän kirkkovaltuuston
puheenjohtajan Keijo Leppäsen asiantuntevalla opastuksella saatiin tutustua Ypäjän
kirkkohistoriaan ja nykyiseen
1901-1902 valmistuneeseen
kauniiseen kirkkoon ja tunnelmalliseen kirkkosaliin. Voimakkaasti jäivät mieliin mm.
katosta, alttarin yläpuolelta
löytyvä valoin tehty tähtitaivas
sekä taitavasti ootrauksella eli
puumukailumaalauksella käsitellyt kirkkopenkit.
Harri Juvan opastamana
siirryttiin kadun vastakkaiselle
puolelle Veteraanihuoneeseen,
jossa vaalitaan toisen maailmansodan ja veteraanien muistoa. Näytteillä on talvi- ja jatkosodan muistoesineitä.
Keijo Leppäsen kertomana
kotirintamanaisten ja Lottien
muistokiven luona oli myöskin
mieliin painuvaa: ”Sota-aikana
oli kaksi rintamaa, oli sotaja kotirintama. Kaikki hyväkuntoiset miehet lähtivät sota-

toimiin. Lottajärjestöön kuuluvista naisista osa, joilla oli
mahdollisuus, lähtivät miesten
mukaan. Kotitehtäviin jäi naiset, vanhempia miehiä, nuoria
ja lapsia. Maatalousvaltaisessa
pitäjässä, kuten Ypäjälläkin oli
paljon raskaita miesten töitä.
Se työ jäi nyt naisten hartioille. Siinä oli monella nuorella
ja vanhemmallakin emännällä

tekemistä, miten kaikesta selvitään. Oli pelto- ja metsätöitä
sekä karjakin oli hoidettavana.
– Sota-aikana rukoiltiin enemmän kuin koskaan ja vahva
pelko oli mielessä, tullaanko
sieltä rintamalta takaisin kotiin. Kaikki eivät tulleet…
Tällä muistokivellä halutaan
osoittaa kiitoksen ja kunnian
Kotirintamanaisille ja Lotille,

Sankarivainajien muistomerkillä sinivalkoista kukkatervehdystä laskemassa Sotaorpoyhdistyksen puheenjohtaja
Pauli Korvensyrjä

Yhteisellä asialla
jotka sitkeällä ja uhrautuvaisella työllä tekivät osansa ja
Suomi pelastui”.
Tämä Keijon kerronta muistokiven luona sai monenkin
Sotaorvon mietteliääksi, ehkä
kaukaisia muistoja palasi mielen sopukoista pintaan?
Kierroksen jälkeen siirryttiin seurakuntakotiin kahvitilaisuuteen, jossa palautettiin
keskusteluin aiemmin nähtyä
ja koettua.
Nuoruusvuosinaan sotaorvot, joita sotien päättyessä oli
yli 50 000, eivät juuri puhuneet sotaorpoudestaan eivätkä
myöhemminkään. Vasta nyt
2000-luvulla, kun Sotaorvot
ovat eläkeikäisiä, lapsuuden
muistot ja isättömyyden traumat ovat tulleet yhä enemmän
esiin. On tullut tarve tavata
kohtalotovereitaan, keskustella
koetusta ja järjestäytyä.
Loimijoen Sotaorvot ry (aikaisemmin Forssan ja Loimaan
kaatuneitten omaiset ry) on
hieman yli satajäseninen yhdistys. Tosin on vielä monia
Loimijoen tuntumassa elossa
olevia Sotaorpoja jotka eivät
ole ko. yhdistyksen jäseniä ja
toivomuksena onkin, jos vain
Sotaorpoyhdistyksen toiminta
kiinnostaa, ottamaan yhteyttä
yhdistyksen sihteeriin Ritva
Koskiseen puh 050 537 5822.
Loimijoki, yhdistyksen nimessä kuvaa virtaa jonka valuma-alueella yhdistyksen jäsenten asuinsijat sijaitsevat, Tammelasta aina Alastarolle asti.
Pauli Korvensyrjä
Loimijoen Sotaorvot ry
puheenjohtaja

YPÄJÄN KIRJASTON UUTUUSLUETTELO
0 Yleisteokset. Joukkotiedotus
Maito tappaa ja muita outoja tiedeuutisia
2 Uskonto
Graham, Billy: Siellä, missä olen:
taivas, iänkaikkisuus ja kuolemanjälkeinen elämämme
Vilja, Riina: Riina kaarisillalla
Vuorinen, Katri: Yö joka muutti
kaiken
3 Yhteiskunta
Jääskinen, Anne-Mari: Mitä sä
rageet?: lapsen ja nuoren tunnetaitojen tukeminen
Nykänen, Harri: Rööperi: lestinheittäjät, gangsterit ja kovanaamat
Sosiaaliturvariippuvuus: sosiaalipummit oleskeluyhteiskunnassa
Tuominen, Saku: Koulukirja:
miksi koulun muuttaminen on
maailman tärkein ja vaikein tehtävä?
4 Maantiede. Matkat
Autoillen Euroopassa
5 Luonnontieteet. Lääketiede
Lignell, Rakel: Raxun mukana:
kivusta tasapainoon
Vierimaa, Heidi: Keho: anatomia
ja fysiologia
Kirjava käsikirja kestävään kehitykseen
Lehtiniemi, Maiju: Jättiputkesta
citykaniin: vieraslajit Suomessa
Ohtonen, Kimmo: Karhu: voimaeläin

Vainikainen, Tuula: Kumppanina
muistisairaus
Vuori, Ilkka: Kohti terveempää
ikääntymistä
6 Maa- ja metsätalous.
Kotitalous
Eränkävijä 2017 – 2018
Peltola, Linda: Puutarhan syksy,
kodin lämmin joulu
Pietiläinen, Ilona: Satumainen
joulu: kauneimmat sisustukset ja
herkullisimmat resepti
Björs, Marko: Suuri suomalainen
ratsastuskirja
Pietiläinen, Petri: Kissojen maailmanhistoria
7 Liikunta
Wickström, Mika: Susijengi:
Pohjolan perukoilta Euroopan
huipulle
86 Kirjallisuustiede
Päätalo, Kalle: Alkutaival: itsenäisyyden etsikkoaika Kalle Päätalon silmin
9 Historia
Häggman, Kai: 1917
Ekholm, Fredrik: On aika rakentaa
Lehtinen, Lasse: Tanner: itsenäisen Suomen mies
Puustelli, Terttu: Askeltemme jäljet: Terttu ja Hannu Puustellin
tarina
Suhonen, Ville: Ompelijatar:
Martta Koskisen kuolema ja elämä

80 – 83 Kaunokirjalliset
sekasisältöiset teokset
Hämeen kansan vanhat loitsut
Aikuisten kaunokirjallisuus
84 Kertomakirjallisuus
(J = jännitys, E = eräkirjat,
SF = fantasia/scifi, R = rakkaus,
S = sota, NOV = novellit)
Alasalmi, Päivi: Siipirikon kuiskaus
Alaniva, Kirsi: Villa Vietin linnut
Backman, Fredrik: Kiekkokaupunki
Brown, Dan: Alku (J)
Delaney, J.P.: Edellinen asukas (J)
Follett, Ken: Tulipatsas
Franzén, Peter: Särkyneen pyörän karjatila
Gabaldon, Diana: Kokemattomat
ja muita kertomuksia
Griffits,Elly: Januksen kivi (J)
Harris, Charlaine: Kuiskauksia
haudan takaa (J)
Harris, Charlaine: Yllätyksiä haudan takaa (J)
Heikkinen, Antti: Mummo
Helin, Sari: Elämää tehosekoittimessa ja muita kirjoituksia
Holmström, Johanna: Sielujen
saari
Häkkinen, Kari: Vaarala: kuolleet
linnut eivät pesästä lennä (J)
Häkkinen, Kari: Vaarala: väärä
diagnoosi (J)
James, Peter: Kuolema ei rakasta
ketään (J)
Johnsrud, Ingar: Metsästäjä (J)
Jones, Sadie: Kutsumattomat vieraat

Järvelä, Kari: Se ken tulee viimeiseksi (J)
Knoll, Jessica: Onnentyttö (J)
Koch, Herman: Pormestari
Köngäs, Heidi: Sandra
Lagercrantz, David: Tyttö joka
etsi varjoaan (J)
Lemaitre, Pierre: Silmukka (J)
Liksom, Rosa: Everstinna
Maas, Sarah: Thorne of glass(SF)
Markkula, Inkeri: Kaksi ihmistä
minuutissa
Mentula, Mooses: Jääkausi
Meresmaa, J. S.: Naakkamestari
(SF)
Morton, Kate. Talo järven rannalla
Moyes, Jojo: Ne, jotka ymmärtävät kauneutta(R)
Murakami, Haruki: Rajasta etelään, auringosta länteen
Niskanen, Jukka: Koeasema Jena
(J)
Petterson, Marjut: Niin kuin sinä
sen muistat (J)
Piiroinen, Suvi: Menetetyt (J)
Poznanski, Ursula: Äänet (J)
Remes, Ilkka: Vapauden risti (J)
Renberg, Tore: Huomenna nähdään
Ropponen, Markku: Jäljet pimeään (J)
Ruiz Zafón, Carlos: Henkien labyrintti
Rönnbacka, Christian: Tuonen
korppi (J)
Susi, Pauliina: Seireeni (J)
Toinen tuntematon
Tuomainen, Antti: Palm Beach
Finland (J)

HYVÄÄ LOPPUVUOTTA!
Vuosi lähenee loppuaan ja
”tunnelmat tiivistyvät”: Suomen 100 v itsenäisyyspäivä ja
joulun alusajan useat tapahtumat ovat ovella. Kulttuuripuomin jo perinteeksi muodostunut Joulumarkkinat -tapahtuma Pertunkaaressa on jälleen
saavuttanut suuren suosion, ja
virittelee Ypäjää jouluun.
Itsenäisyyspäivänä tarjolla
on hieno juhlavien tapahtumien kokonaisuus Suomi 100-v
merkeissä. Juhlien näyttävä ja
varmasti ikimuistoinen tilaisuus tullee olemaan seppelten
laskut kaikille Ypäjän sankarihaudoille. Lukiessani Maurits Hietamäen viime vuonna
ilmestynyttä Ypäjän Suojeluskunnasta ja Lotta Svärd -jarjestöistä kertovaa kirjaa (etsiessäni tietoa talomme historiasta ja
aiemmista omistajista) sain hyvän kuvan ypäjäläisten miesten
ja naisten maanpuolustustyöstä, jota nyt itsenäisyyspäivänä
muistamme ja kunnioitamme.
Toivotan kaikki ypäjäläiset
tervetulleiksi järjestettäviin itsenäisyyspäivän juhlatilaisuuksiin.
Kunnan päätöksenteossa
ajankohtaisinta on tällä hetkellä ensi vuoden talousarvion
viimeistely ja vahvistaminen.
Suurena haasteena budjetin
laadinnassa on jo edellisessä
lehdessä kerrottu valtion rahoituksen eli valtionosuuksien
raju väheneminen. Kunnanhallitus ja -valtuusto eivät kuitenkaan halunneet korottaa veroja, joten tuloja ei sitä kautta
ole odotettavissa lisää. Tämä
tarkoittaa, että kustannusten
pienentäminen on nyt lyhyellä
tähtäimellä keino budjetin tasapainottamiseen. Käytännössä joitakin säästöihin johtavia
ratkaisuja tehdään etupainotteisesti. Pidemmällä tähtäimellä
pelkästään säästöjen varaan ei
voida kuitenkaan laskea, vaan

on myös tehtävä kasvuun tähtääviä investointeja, joilla tulopohjaa voidaan jatkossa turvata. Kunnanvaltuusto päättää
budjetista joulukuun 14. päivä.
Marraskuun alkupuolella
kunnanhallitus oli pienehköllä
kokoonpanolla Hämeen liiton
vieraana ja keskustelemassa
maakunnan tulevaisuudesta,
tulevasta maakuntauudistuksesta ja elinvoiman rakentamisesta maakunnassa. Uusi maakuntaohjelma on jo aiemmin
syksyllä ollut valtuustomme
hyväksyttävänä. Ypäjän elinvoimamme kannalta siinä olevista asioista voidaan nostaa
hevostalouden ja hevosalan
osaamisen kehittäminen sekä
matkailuun ja hyvinvointipalveluiden tuottamiseen liittyvien toimintojen kehittäminen.
Näillä kaikilla on jo nyt edellytyksiä ja näkyvää toimintaa
Ypäjällä.
Seutukunnan elinvoimaa
pohdittiin seminaarissa lokakuun lopulla perustuen koko
maakunnan strategiaan. Seudun kannalta keskeistä on
onnistunut yhteistyö, jolle on
löydettävä sopivat kohteet ja
oikeat tavat, joilla yhteisiin tavoitteisiin päästään. Tämäkin
työ jatkuu vielä joulukuun puolenvälin tienoilla. Tärkeätä on
listata ne asiat, ja puhua niistä,
joita haluamme ja jotka ovat
tärkeitä ja tavoiteltavia – niitä
edistämme. Ei pidä kuluttaa
energiaa vain joidenkin asioiden estämiseen ja torjumiseen.
Ja vielä: Ypäjän väkiluvun
kehitys on viime kuukausien
aikana ollut lievästi positiivinen! Tästä on hyvä jatkaa uuteen vuoteen.
Hyvää joulun odotusta ja
vuoden loppua – samoin uutta
vuotta 2018 kaikille ypäjäläisille!
Markku Saastamoinen
Kunnanhallituksen pj.

Turunen, Heikki: Kuokka ja kannel
Ulitskaja, Ljudmila: Daniel Stein
VanderMeer, Jeff: Hävitys(SF)
Vimma, Tuomas: Vasen ranta (J)
Lasten ja nuorten tietokirjallisuus
Berghof, Michael: Lapsen kertomusraamattu
David, Juliet: Raamatun sanaa
pienille
Hurme, Vuokko: Pikkurillin käsikirja
Kalliola, Iiris: Ihminen napakasti
Kiiveri, Stiina: Pienen kulkijan
sairauskirja
Valmu, Leena: Probus ja suuri
suoliston taistelu
Nopola, Sinikka: Risto Räppääjä
kauhan varressa

Hunter, Erin: Yön kuiskaukset(SF)
Jordan, Sophie: Liekki(NA)
Kauppinen, Hanna: Kirja, jota
kukaan ei koskaan lukenut
Kiuru, Annukka: Tonttu Toljanteri ja outo jouluvieras
Levola, Jaana: Heppapoika(H)
Marr, Melissa: Sala kavala(SF)
Mäkelä, Hannu: Voimalla seitsemän pöllön
Nesbø, Jo: Tohtori Proktorin pierupulveri
Noronen, Paula: Yökoulu ja kauheat naapurit
Parvela, Timo: Kepler 62: Kirja
kuusi: Salaisuus(SF)
Pitkänen, Silja: Pariisin taivaan
alla
Puikkonen, Arja: Äänihäkki
Rowling, J.K.: Ihmeotukset ja
niiden olinpaikat: alkuperäinen
elokuvakäsikirjoitus(SF)
Salmi, Veera: Puluboin ja Ponin
komerokirja
Scott, Michael: Maagikko(SF)
Scott, Michael: Velho(SF)
Tanskanen, Tiina: Talven
salaisuus(H)
Tolonen, Tuulikki: Auttamistoimisto Luna
Veirto, Kalle: Etsivätoimisto
Henkka & Kivimutka ja joulukuun kuudes

Lasten ja nuorten
kaunokirjallisuus
(H=hevoskirja, SF=scifi ja
fantasia, K=kauhu, NA=nuorille
aikuisille)
Bagge, Tapani: Talvella
Black, Holly: Pronssiavain(SF)
Bond, Michael: Paddington lähtee lomalle
Brand, Russell: Hamelnin pillipiipari
Delikouras, Aleksi: Nörtti 5:
Multiplayer(NA)
Gallego,
Garcia,
Laura:
Herääminen(SF)
Gibbs, Abigail: Illallinen vampyyrin kanssa(NA)

Lisäksi uusia lasten kuva- ja
satukirjoja.
www.lounakirjastot.fi
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SÄIHKYVÄÄ
UUTTA VUOTTA!
DISCO

KARRINPUOMISSA
4.1.2018
klo 16.00–18.00

K-7

Sisäänpääsy 2€

Järj. Ypäjän nuorisotoimi & Karrinpuomi



NUORTEN

ITSENÄISYYSPÄIVÄJUHLIEN
JATKOT

PERTUNKAARESSA
5.12.
18.00-22.00

Joulukukkasukkakeräys

Keräys järjestetään tänäkin vuonna. Osallistu sinäkin ja
anna hyvä joulumieli toiselle. Kulttuuri Puomi ottaa mielellään vinkkejä vastaan yksin asuvista vanhuksista tai
muuten vain joulupiristystä kaipaavaa henkilöä. Tänä
vuonna kukkien lisäksi toimitetaan sukkia sekä lapasia.
Maksa vapaavalintainen summa Kurjenkukkaan tai kudo
lapaset tai sukat. Nimivinkit Kurjenkukkaan tai Virvelle.

Keräys 14.12. asti Ypäjän

uudessa kukkakaupassa,
Kurjenkukassa (Lepolantie 2)

K-13
Tuttuun tapaan
Järj. Ypäjän kunta ja srk

Joulumyyjäiset
torstaina 21.12. klo 10–13
Veteraanituvalla

Myynnissä makeita ja suolaisia herkkuja.
Arpajaiset ja glögitarjoilu.
Tuotto hyväntekeväisyyteen. Tervetuloa!

Viime hetken muistutus

LC Ypäjä Kate

ERORYHMÄ
Yhdeksänä maanantaina
22.1.–26.3.2018 (ei 26.2.)
klo 17.30–20.00

JOULUMYYJÄISET
Ypäjänkylän seuraintalolla
Ypäjänkyläntie 842
Sunnuntaina 10.12. klo 13 –15
Varaathan pöytäsi viimeistään 8.12. pöytävuokra 3 €.
Pöytävaraukset Pirkolta puh 050 4682588
Puffetissa voit nauttia kahvia ostosten lomassa
tai koettaa arpaonneasi 2 € / kpl, 5 € / 3kpl.

Järjestää Ypäjänkylän Kyläyhdistys

*Vuokraamme laseja juhliisi 10€ / krt / lasityyppi

*Pesemme lasit juhlien jälkeen puolestasi
*Viinilaseja 100kpl
*Kuohuviinilaseja 120 kpl
*Tuotto yhdistyksen hyväksi

YHTEISLAULUTILAISUUS
Kalervo & kumppanit yhteislaulutilaisuus
Ypäjän palvelukeskuksessa, tiistaina 12.12.2017 klo 13.00.
Järjestäjät: Kulttuuriyhdistys Kuvio ry, Lounais-Hämeen
Musiikkipäivät ja Ritva Vastamäki

040 7010 563 / Virve

Ryhmän tavoitteena on auttaa erosta selviytymistä ja elämän
jälleenrakennusta. Ryhmä on tarkoitettu Forssan seudulla asuville
ja sen järjestää perheasiain neuvottelukeskus. Ohjaajina toimivat
perheneuvojat Jorma Virtanen ja Anja Nwose. Ryhmä on
maksuton ja luottamuksellinen.
Lisätietoa ja ilmoittautumiset 16.1. mennessä ti–pe klo 11–12,
puh. 050 331 8373 tai anja.nwose@evl.fi.

Joulukuu / 2017
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Opistosta rytmiä elämään!

Ypäjänkylän paikallisyhdistys ry.

Otanta
lukuvuoden
2017-2018
tarjonnasta:
Otanta
lukuvuoden
2017-2018
tarjonnasta:

HAUSKAT
LASTENKURSSIT
6-16
HAUSKAT
LASTENKURSSIT
6-16
v. v.

810203
810203
Kartanon
koulu,
Varsanojantie
97, Ypäjä
TIISTAI
18-20.15
Kartanon
koulu,
Varsanojantie
97, Ypäjä
TIISTAI
18-20.15
12.12.2017
Minna
Minna
Lax Lax
12.12.2017
6 t, kurssimaksu
€, ilmoittautuminen
ja 9.1.2018
6 t, kurssimaksu
16 €,16ilmoittautuminen
viim.viim.
4.12.4.12.
ja 9.1.2018
Lapset
saavat
taiteilla
hienon
kirahvi-kääretortun.
Vohveliraudan
avulla
he pääsevät
Lapset
saavat
taiteilla
hienon
kirahvi-kääretortun.
Vohveliraudan
avulla
he pääsevät
tekemään
erilaisia
välipaloja
ja makeita
tarjottavia.
Mukaan
kannattaa
astia,
tekemään
erilaisia
välipaloja
ja makeita
tarjottavia.
Mukaan
kannattaa
ottaaottaa
astia,
jolla jolla
vietyä
leivonnaiset
kotiin.
Jos omistat
vohveliraudan,
niin mukaan.
ota mukaan.
saa saa
vietyä
loputloput
leivonnaiset
kotiin.
Jos omistat
vohveliraudan,
niin ota
Tarvikemaksu
maksetaan
suoraan
opettajalle.
Tarvikemaksu
maksetaan
suoraan
opettajalle.

VOIMAJOOGA
VOIMAJOOGA

830113
830113
Miinan
koulu,
Koulutie
8, Jokioinen
TORSTAI
17.30-18.30
Miinan
koulu,
Koulutie
8, Jokioinen
TORSTAI
17.30-18.30
11.1.-22.3.2018
Terhi
Ryösä
Terhi
Ryösä
11.1.-22.3.2018
t, kurssimaksu
13 t,13
kurssimaksu
37 €37 €
Lihaskuntoa
ja liikkuvuutta
parantavia
vahvoja
joogaharjoituksia.
Lihaskuntoa
ja liikkuvuutta
parantavia
vahvoja
joogaharjoituksia.
Huom.
Omakustannekurssi,
ei sisälly
työkausimaksuun.
Huom.
Omakustannekurssi,
ei sisälly
työkausimaksuun.

SYYSKOKOUS

Ypäjänkylän Seuraintalolla su 10.12.2017 klo 18:00
(Johtokunta kokoontuu klo 17.00)
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat
Kahvitarjoilu
Tervetuloa!			
Johtokunta

ATK-jatko
ATK-jatko

340101
340101
Paanan
koulu,
Asemakuja
1, Jokioinen
Paanan
koulu,
Asemakuja
1, Jokioinen
Jouni
Karjala
Jouni
Karjala
t, kurssimaksu
€, ilmoittautuminen
36 t,36
kurssimaksu
50 €,50ilmoittautuminen
viim.viim.
12.1.12.1.
Sisältö,
katso
kurssi
340105.
Sisältö,
katso
kurssi
340105.

STREET
FOOD
KATURUOKAA
STREET
FOOD
elieli
KATURUOKAA

810206
810206
Humppilan
yläaste,
Eedenintie
1, Humppila
Humppilan
yläaste,
Eedenintie
1, Humppila
Pietilä-Estrada
TuijaTuija
Pietilä-Estrada
4 t, kurssimaksu
€, ilmoittautuminen
4 t, kurssimaksu
16 €,16ilmoittautuminen
viim.viim.
5.1. 5.1.

SYYSKOKOUS

Veteraanituvalla ma 11.12.2017 klo 19.00.
Johtokunta kokoontuu klo 18.30.
Tervetuloa!			
Johtokunta

Ypäjän Maamiesseura ry.
la14
11 14
la
11-14
la 11-14
11
la
13.1.2018
13.1.2018
13.1.2018
13.1.2018

Ilmoittautumiset suoraan internetissä osoitteessa:
https://www.opistopalvelut.fi/jokilaani/zavaus.asp

SYYSKOKOUS

ti 12.12.2017 klo 19.00
Seuraintalon takkahuoneella.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa!			

Johtokunta

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO
p. 03-4182 7402
www.jokioinen.fi
jokilaanin.kansalaisopisto@jokioinen.fi

MATKAMESSUT 2018
perjantaina 19.1.2018

Näe koko maailma Helsingissä! 1000 matkanjärjestäjää esittelee yli 80 maan tarjontaa.
Tietoa löytyy niin kotimaan kuin ulkomaidenkin kohteista ja kulttuureista.
Samalla lipulla pääset myös Caravan –tapahtumaan.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 12.1.2018.
Kurssinumero 000800.
Matkan järjestää Jokiläänin opistolaisyhdistys ry.
Lisätietoja saa puheenjohtaja
Aino Koskelinilta, p. 041-4317823.
Ilmoittautua voi suoraan internetissä:
https://www.opistopalvelut.fi/jokilaani/index.php

Loppuvuoden Haavien aukiolot
Keskiviikkoisin
klo 17–20 K13
Torstaisin
klo 17–20 K13
Perjantaisin
klo 14–22 K13

Parittomien viikkojen lauantait
klo 17–22 K13
Vuoden viimeinen Haavi!
Torstaina 21.12 klo 17-22

Eläkeliitto Ypäjän yhdistys ry
Eläkeliittolaisille ohjelmallinen ilta hyvän ruoan ja
seuran kera tarjolla 8.12.2017 kello 18.00 Paijan
juhla-areenalla. Hinta 25 e sis. illallisen, ohjelman ja
kuljetuksen.
Tule viihtymään ja nauttimaan. Ilmoita tulostasi 5.12.
mennessä Keijolle 050 363 6624. Kuljetus srk-talolta
kello 17.15.

Lisätietoa: nuoriso-ohjaaja
Lauri Marjamaa
050 574 7732
Nuorisotoimi toivottaa kaikille
Hyvää Joulua!

ma 18-20.15
ma 18-20.15
15.1.-9.4.2018
15.1.-9.4.2018

Valmistetaan
yhdessä
herkullisia
katuruokia,
raaka-aineita
hyödyntäen.
Valmistetaan
yhdessä
herkullisia
katuruokia,
hyviähyviä
raaka-aineita
hyödyntäen.
katuruokaan
ja poimit
mukaasi
makuelämyksiä.
Uudet
reseptit
Kurssilla
tutustut
Kurssilla
tutustut
katuruokaan
ja poimit
mukaasi
makuelämyksiä.
Uudet
reseptit
sopivat
ilahduttamaan
myös
kotikeittiössä.
Tarvikemaksu
10 euroa
maksetaan
sopivat
ilahduttamaan
myös
kotikeittiössä.
Tarvikemaksu
n. 10n.euroa
maksetaan
suoraan
opettajalle.
suoraan
opettajalle.

(3.-6. luokkalaisille)
Torstaisin Pertunkaaressa
klo 15–16
Vuoden viimeinen kerta
torstaina 14.12

Keskustan Perttulan py:n
sääntömääräinen

ATK-jatko
ATK-jatko

340105
340105
Kartanon
koulu,
Varsanojantie
97, Ypäjä
KESKIVIIKKO
Kartanon
koulu,
Varsanojantie
97, Ypäjä
KESKIVIIKKO
Jouni
Karjala
18-20.15
Jouni
Karjala
18-20.15
t, kurssimaksu
€, ilmoittautuminen
10.1.-4.4.2018
36 t,36
kurssimaksu
50 €,50ilmoittautuminen
viim.viim.
5.1. 5.1.
10.1.-4.4.2018
Kurssilla
kerrataan
aiemmin
opittuja
asioita
ja opitaan
uusia.
Aiheina
Kurssilla
kerrataan
aiemmin
opittuja
asioita
ja opitaan
uusia.
Aiheina
mm.
esitysgrafiikka,
valokuvien
kevyt
muokkaus
ja
jakaminen
mm. esitysgrafiikka, valokuvien kevyt muokkaus ja jakaminen
internetin
kautta
ja muita
aiheita
toiveiden
mukaan.
internetin
kautta
ja muita
aiheita
toiveiden
mukaan.

Futsal -kerho

Ypäjän Karjalaisseura Ry
TIEDOTTAA
PIKKUJOULU 12.12.2017 klo 18.30 Otsolan Hovissa yhdessä Forssan, Humppilan ja Jokioisten
karjalaisseurojen kanssa. Pikkujoulumenu 26 €.
Ilmoittautumiset 4.12. mennessä Aino Tuuralle,
puh, 0400 881892. Kimppakyydein, tervetuloa joukolla mukaan.
Laivaristeily maaliskuun puolivälissä joko Tukholmaan tai Tallinnaan. Tarkemmin tammikuun
Ypäjäläisessä.
LAHJAKSI TAI AJANVIETTEEKSI:
”Matka Karjalaan” lautapeli, ”Ko tul se sota” Lauri Kanteen Soittolan kirja nyt yksissä kansissa ja Näin Muolaa jäi elämään -kirja. Peliä ja kirjoja saatavana Ypäjän
Karjalaisseuralta/ Pekka Moisander puh 0400 260949.
Hyvää ja Rauhallista Joulua toivottaa
Ypäjän Karjalaisseura

Keskusta Ypäjän kunnallisjärjestön

SYYSKOKOUS

Veteraanituvalla pe 15.12.2017 klo 19.00.
Johtokunta kokoontuu klo 18.30.
Tervetuloa!			
Johtokunta

Liikuntatapahtumia

YPÄJÄN YLLÄTYKSEN JUMPPATARJONTA PERTUNKAARESSA
21.8.–21.12 2017

MAANANTAISIN:
AAMUJUMPPA klo 10.00–11.00: Tunti sopii kaikille
niin ensikertalaisille kuin konkareillekkin, tunnilla jokainen tekee oman kuntotasonsa mukaan. Tunnin teema
vaihtuu 3–4 vko välein. Tunneilla käytetään keppejä,
käsipainoja, kuminauhoja ja steplautaa jne. osana
lihaskuntoharjoitelua mahdollisimman monipuolisesti.
Tunti pidetään peilisalissa.
TENAVAJUMPPA klo 16.30–17.20:
2009–2012 syntyneet (3–4 vuotiaiden on mahdollista osallistua tunneille, kysy lisää niin katsotaan tilanteen
mukaan), tunneilla harjoitellaan kehonhallintaa ja kehontuntemusta sekä
perusliikuntataitoja, opitaan yhdessä
oloa sekä koetaan uusia elämyksiä leikkien kautta.
Tunti pidetään alakerran salissa/peilisalissa.
KAHVAKUULAMIX 1 klo 18.00–19.00: Tunti sopii
kaikille niin ensikertalaisille kuin konkareillekkin, tunnilla jokainen tekee
oman kuntotasonsa mukaan. Tunnin
teema vaihtuu 3–4 vko välein. Tunnilla käytetään kahvakuulaa osana
lihaskuntoharjoittelua mahdollisimman monipuolisesti.Tunti pidetään peilisalissa. *
KAHVAKUULAMIX 2 klo 19.00–20.00: Tunti sopii
kaikille niin ensikertalaisille kuin konkareillekkin, tunnilla jokainen tekee oman kuntotasonsa mukaan. Tunnin teema vaihtuu 3–4 vko välein. Tunnilla käytetään
kahvakuulaa osana lihaskuntoharjoittelua mahdollisimman monipuolisesti. Tunti pidetään peilisalissa. *

KESKIVIIKKOISIN;

TOIMINNALLINEN KAHVAKUULA klo 18.00–
19.00: Tunti sopii kaikille niin ensikertalaisille kuin
konkareillekkin,tunnilla jokianen tekee oman kuntotasonsa mukaan. Tunnin teema vaihtuu 3–4 vko välein. Tunnilla käydään kahvakuulailun perusliikkeitä ja
tekniikoita läpi ( esim. etuheilautus yms.). Tunnille voi
tuoda omia kuulia mukaan. Tunnit pidetään pääsääntöisesti ulkona,mutta sateen sattuessa peilisalissa . *
*Kahvakuulatunneille ennakkovaraukset peilisalin
oven ulkopuolella olevaan lappuun/ sähköpostiin; personal.trainer@ypajanyllatys.fi tai FB-sivun; Annikan
Personal Trainer- ja ryhmäliikuntapalvelut viestikentän
kautta edellisen viikon sunnuntaihin mennessä.

TORSTAISIN;

OHJATTU KUNTOSALI; klo 16.45–17.45: Tunti sopii
kaikille jotka ovat kuntosaliohjauksesta kiinnostuneita vaikka eivät koskaan
olisi salilla käyneet, mutta miettivät
että haluaisivat aloittaa salilla käynnin. Tunnilla opastetaan kuntosalilaitteiden käyttöä ja vähän asiakkaan omien toiveiden
mukaan käydään laitteita läpi.
AINOT & REINOT klo 18.00–20.00 (Ainot klo 18.00–
19.00 ja Reinot klo 19.00–20.00) Tunti sopii kaikille
niin ensikertalaisille kuin konkareillekkin, tunnilla jokainen tekee
oman kuntotasonsa mukaan. Tunnin teema vaihtuu 3–4 vko välein. Tunneilla käytetään keppejä,
käsipainoja, kuminauhoja ja steplautaa jne. osana
lihaskuntoharjoitelua mahdollisimman monipuolisesti.
Tunnit pidetään peilisalissa.
Eläkeläiset & Lapset
Jäsenet 5€/ krt 40€ /10X
Muut; 6€/ krt 60€ /10X
Työikäiset ja yli 16-vuotiaat
Jäsenet: 5€/ krt 45 €/ 10X
Muut: 7€/ krt 65€/ 10X
10 korttia voi käyttää useammalla tunnilla! :)
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Yllätyksen liikuntatarjotaa Pertunkaaressa


Omatoimiharjoittelu 1 ja 2
Omatoimista lihaskuntoharjoittelua (liikkuvuus, kestävyys ym., EI pallopelejä!)
maanantaisin 17:00Ͳ18:30 ja lauantaisin 10:00Ͳ11:30
Syyskausi 14.8. –18.12.2017
 1 x vko 20€ / jäsen  40€ / ei jäsen
 2 x vko 40€ / jäsen  60€ / ei jäsen
Ͳ02 synt. ja nuoremmat maksu puoleen hintaan!
Vuorovastaavat: Johanna Sirviö ja Elina Kauranen

Aikuisten salibandy

Kuntoliikuntapohjaista pelaamista sisäpelikentällä Ͳ01 synt. ja vanhemmille

maanantaisin 19:30Ͳ21:00 ja keskiviikkoisin 20:00Ͳ21:30
Syyskausi 14.8. –20.12.2017
 40€ / jäsen
 60€ / ei jäsen
Vuorovastaava: Mikko Hokka




Yhdistyksen jäsenyys on kaikille avoin, jäsenmaksu 15€ / vuosi.

Jäseneksi voit liittyä vuorolla, jäsentietolomakkeita saat vuorovastaavalta. Voit liittyä myös s-postitse ypajanyllatys@gmail.com.
Kertamaksut maksetaan paikan päällä, kausimaksut laskutetaan.
Salivuoro– ja kausimaksut koostuvat mm tilojen kustannuksista ja
ohjaajille maksettavista palkkioista. Kausimaksut vaihtelevat, koska
osa ohjaajista / vuorovastaavista hoitavat tehtäviään vapaaehtoisesti, ilman korvausta. Osa ohjaajista saa korvauksen suorittamastaan
liikuntavuorosta.



Tenavien salibandy (Ͳ11Ͳ 09 synt.)



Kuntoliikuntapohjaisia harjoituksia ja pelaamista sisäpelikentällä
maanantaisin 18:30Ͳ19:30 
Syyskausi 4.9 Ͳ 18.12.2017
 20€ / jäsen 
40€ / ei jäsen
Ohjaaja: Eetu Niemi

Osallistujia ei ole vakuutettu Yllätyksen puolesta, suosittelemme henkilökohtaisen tapaturmavakuutuksen hankkimista.

Futsal järjetetään

yhteistyössä LOPS:n

kanssa

LCYPÄJÄN

P
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UKUUST
ENMYYNT
I

KUNNANVIRASTO ON SULJETTUNA

Kuntoliikuntapohjaista lentopalloa sisäpelikentällä Ͳ2001 synt. ja vanhemmat



Aikuisten lentopallo (iltavuoro )

Kuntoliikuntapohjaista lentopalloa sisäpelikentällä Ͳ2001 synt. ja vanhemmat

tiistaisin 17:30Ͳ19:00
Syyskausi 5.9. –19.12.2017
 20€ / jäsen
 40€ / ei jäsen
Vuorovastaava: Pasi Paloposki


Lentopallo EͲikäiset

(Ͳ08Ͳ07 synt.)

Monipuolista lentopallon harjoittelua sekä pelaamista sisäpelikentällä.
Mahdollisuus joukkueͲtoimintaan. Joukkuepelaajan tulee olla jäsen.

tiistaisin 15:15Ͳ16:30 torstaisin 17:30Ͳ19:00
Syyskausi 17.8.2017Ͳ
 40€ / joukkuepelaaja sekä ei jäsenet
 30€ / harrastejäsen
Valmentaja: Mirka KaunistoͲVuorentausta


Lentopallo FͲikäiset

(Ͳ11Ͳ09 synt.)

Monipuolista lentopallon harjoittelua ja pelaamista sisäpelikentällä.
Mahdollisuus joukkueen perustamiseen. Joukkuepelaajan tulee olla jäsen.

tiistaisin 16:30Ͳ17:30 ja torstaisin 16:30Ͳ17:30
Syyskausi 5.9.2017Ͳ
 30€ / joukkuepelaajat sekä ei jäsenet
 25€ / harrastejäsen
Ohjaaja: Mirka KaunistoͲVuorentausta ja Pasi Paloposki


Lentisharkat

(Ͳ11Ͳ09 synt.)
Monipuolista harjoittelua sekä pelaamista sisäkentällä.
tiistaisin 16:30Ͳ17:30
Syyskausi 5.9.Ͳ12.12.2017
 20€ / jäsen
 40€ / ei jäsen
Ohjaaja: Mirka KaunistoͲVuorentausta


Futsal (Ͳ06Ͳ05 synt.)
Monipuolista futsalin harjoittelua sisäpelikentällä
tiistaisin ja perjantaisin 19:00Ͳ20:00
Syyskausi 3.10.Ͳ19.12.2017
 20€ / jäsen
 40€ / ei jäsen
Valmentaja: VeliͲPekka Laukka



Sosiaalitoimi tiedottaa!

Taloudellisessa ahdingossa
olevat lapsiperheet voivat hakea hyväsydämisten Ypäjäläisten lahjoittamia ja FSHKY:n aikuissosiaalityön jakamia joululahjoja hakemuksella.
Hakemuksen voi tulostaa Ypäjän kunnan nettisivuilta tai hakea Ypäjän kunnantalon palvelupisteestä.
Hakemukset tulee palauttaa kunnantalolle viimeistään
15.12.2017 mennessä.

YPÄJÄN KUNTA JÄRJESTÄÄ

Lähtö Ypäjän torilta 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 Sirén puh. 040 7575 833

joulun välipäivinä 27. – 29.12.2017.
Ypäjän kunta

VARHAISKASVATUKSEN AVOIN PERHEKERHO
KIRJASTOLLA

Aikuisten lentopallo (päivävuoro)

tiistaisin 10:00Ͳ12:00 ja perjantaisin 10:00 Ͳ12:00
Syyskausi 15.8.Ͳ19.12.2017
 20€ / jäsen
 40€ / ei jäsen
Vuorovastaava: Pertti Helander 


Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

TORSTAINA 21.12.2017

Judo

Judo on harrastajamäärältään maailman suurin kamppailulaji. 
Peilisalissa kaikenikäisille.
tiistaisin 18:00Ͳ19:30
Syyskausi 5.9. –19.12.2017
 15€ / jäsen
35€ / ei jäsen
Ohjaaja: Pertti Helander

ma 11.12. klo 12–15

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN

YPÄJÄN TORILLA
22.
12.kl
o10–18
Viljeltyjä ja luonnonkuusia

Sulkapallo

Omatoimista sulkapalloa sisäpelikentällä kaikille.
(alle 15Ͳvuotiaat 15Ͳvuotta täyttäneen seurassa)
keskiviikkoisin 18:30Ͳ20:00
Syyskausi 16.8.Ͳ20.12.2017 
 20€ / jäsen
 10€ / jäsen 15 v ja nuoremmat
 40€ / ei jäsen

Vuorovastaava: Turo Järvelä


Palveluohjauksen päällikkö Marjatta Palojärvi tavattavissa
Ypäjän kunnantalolla

Ypäjän Yllätys ry:n hallitus taas on päättänyt tukea nuorten liikkumista, tästä syystä nuorille on alennetut hinnat.

Lasten salibandy (Ͳ08Ͳ 05 synt.)

Kuntoliikuntapohjaisia harjoituksia ja pelaamista sisäpelikentällä
keskiviikkoisin 17:00 Ͳ18:30
Syyskausi 6.9. –20.12.2017
 25€ / jäsen
45€ / ei jäsen
Ohjaaja: Tiitus Salonen

IKÄIHMISILLE OHJAUSTA JA NEUVONTAA

Joulukuun ohjelma:
• 1.12.2017 Täydennetään näyttelyä.
Joulukorttiaskartelua.
• 8.12.2016 Suomi 100 – rääppiäiset
Sibeliuksen tahdissa
• 15.12.2016 Joulupuuro
Partiomajalla
• 22.12.2016 ei kerhoa!
Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!
Nähdään vuonna 2018!
Varhaiskasvatus järjestää avointa
perhekerhotoimintaa kerran
viikossa kirjaston tiloissa.
Osallistumismaksu (sisältää välipalan) 2 € / perhe.
Mukaan ovat tervetulleita kaikki äidit, isät, perhepäivähoitajat ja isovanhemmat lasten kanssa.
Toiminta on suunniteltua ja se noudattaa kunnan
varhaiskasvatussuunnitelman linjauksia.
Kerhoa vetää Aulikki Lindqvist.
Lisätietoja: 050-5747733
Tervetuloa mukaan!

YPÄJÄLÄISEN toimitusneuvosto kokoontui 1.9.2017
jolloin päätettiin vuodelle 2018 seuraavat teemat:

Tammikuu: presidentinvaalit, joulun ja uuden vuoden ajan
kuulumiset
Helmikuu: Lapsiperheet ja nuoret
Maaliskuu: Seniorit
Huhtikuu: Yrittäjyys, työllisyys, kesätyöt
Toukokuu: Yhdistystoiminta
Kesä–heinäkuu: Metsä ja luonto, kesätapahtumat, kesäasukkaat
Lehti ilmestyy kahdeksansivuisena kuukausittain, paitsi kesä-heinäkuun kaksoisnumero 12-sivuisena. Lehden ilmestymispäivä on kuun viimeisinä päivinä, sovittaen lehden
jakelupäiviin.
Ypäjäläisen toimitusneuvosto toivottaa kaikille lehden lukijoille rauhallista joulunaikaa ja onnellista uutta vuotta 2018!

KIRJASTO
YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO

puh. (02) 7626 5269
puh. (02) 7626 5268, 050 5626 301 (kirjastonjohtaja,
kulttuuriasiat)
sähköposti: ypajan.kirjasto@ypaja.fi
www.ypaja.fi
www.lounakirjastot.fi
Facebookissa haulla ”Ypäjän kirjasto”.

AUKIOLOAJAT

ma klo 13–19
ti
klo 13–19
ke klo 13–16
to
klo 13–19
pe klo 13–16
Avoinna myös kuukauden toisena lauantaina kello
11–14, joulukuussa 9.12. jolloin kahvitarjoilu kello
11 alkaen. Kello 12 vieraana tietokirjailija Unto
Kiiskinen, vuoden 1918 historian asiantuntija.
Poikkeavia aukioloaikoja joulukuussa:
Itsenäisyyspäivänä 6.12. kirjasto on suljettu,
tiistaina 5.12. avoinna kello 11–14,
joulunpyhinä 25.–26.12. suljettu,
perjantaina 22.12. avoinna kello 11–14.

YPÄJÄNKYLÄN LAINAUSASEMA
Ypäjänkyläntie 951, 32140 Ypäjä as,
puh. 050 562 6301

AUKIOLOAJAT

ti
klo 17–19
ke klo 10–12
Suljettu 5.–6.12. ja 26.12.

JOULUKUUN NÄYTTELYT

Kansalaisopiston käsityönäyttely jatkuu 8.12. asti.
Varhaiskasvatuksen näyttely jatkuu 15.12. asti.
Kartanon koulun taidenäyttely ”Sininen ja valkoinen” 11.–22.12.

KIRJASTON JOULUKALENTERI

Kirjaston joulukalenteri avautuu arkisin kello 15. Pieni
satuhetki joka päivä…

LUKUPIIRI

Lukupiiriläiset osallistuvat kirjailijavieras Unto Kiiskisen tapaamiseen lauantaina 9.12. kello 12. Tammikuussa kokoonnutaan sunnuntaina 28.1. kello
17, jatketaan vielä Suomi100-juhlavuoden listalla
1980-luvun teoksilla.

LIIKUNTAVÄLINEITÄ KIRJASTOSTA

Kahvakuulia, kävelysauvoja, selättimiä, fitness-säkkejä, lumikenkiä… hae lainaan ja kokeile, mikä sopii
sinulle! Esillä myös liikunta-aiheista kirjallisuutta.
Hyvää joulua!

