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Parturi-kampaamo Outi Perho



Katinhännäntie 298, 32140 Ypäjä as.
Puh. 050 372 1172

Hyvää joulua &
onnellista uutta
vuotta 2019!

www.parturikampaamooutiperho.fi
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Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta!

Kiitos kuluneesta vuodesta!
Putkityöt Esa Uusitalo




Sorat, murskeet, sepelit, multa
Velj. Nuoritalo

0400 533 739, 0400 321 314 • www.vnoy.fi • info@vnoy.fi
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KUIVAA KOIVUKLAPIA
kotiin toimitettuna
Tiedustelut Pasi Uusitalo
puh. 040 709 2482 tai
pasi.uusitalo@pp.inet.fi.

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

PUHELIN:

SUORITETAAN peltojen
ja teiden reunojen
RAIVAUSTA kaivinkoneen
energiakouralla + muut
kaivurityöt 14 t koneella.

Jani Himanen | 050 521 0489
www.perinnepelti.fi

ESITTELYSSÄ
su 2.12. klo 12.30–13

Jyrki Uutela

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

Hyvää joulua
ja onnellista
uutta vuotta!
Tänä vuonna olemme tukeneet
kotimaisia ammattikorkeakouluja ja
tehneet yritysvapaaehtoistyötä ympäri
Suomen. Yhdessä hyvä joulu tulee.

Haketusta sopivasti

0500 537 402

Haketuspalvelu Laaksonen

puh. 0400 823 977

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

Oy

Markku, Jani ja Sauli

TOLMINTIE 6, YPÄJÄ
4 h, k, th, tk, s + autotalli ja -katos, 119 / 181 m2
Oma tontti, 1504 m2
lä-hellä keskustaa. Rv.
1978, laajennus 1994,
siisti talo,isot tallitilat.
Ei-E-tod. H. 159.000€
kohde 8182333
SKV, Forssa
010 228 4030

Joulukadun avajaiset 29.11.
avoinna klo 20.00 saakka!

Mukana Rouva Pyry lankoineen,
Katin nahkapaja sekä Kalliolan hunajaa 17–20
Tupa täynnä joulua mehua ja piparia
Muista myös joulukukka ja sukkakeräys!
Joulukorien ja kimppujen viimeinen tilauspäivä ja
ilmainen kuljetus Ypäjän alueelle 14.2.!
Toimitukset viikko 51.

Joulun aukioloajat
La 22.12 9–15 • Su 23.12. 9–15 • Ma 24.12. 9–12.00
Huom! Suljettu 25.–30.12.
Kukkasidonnat vain tilauksesta!

Puh. 050-400 2423

Itsenäisyyspäivä Ypäjällä
6.12.2018

Lepolantie 2, 32100 Ypäjä

Kurjenkukka kiittää kuluneesta vuodesta
ja toivottaa kaikille
Rauhaisaa Joulunaikaa ja Hyvää Uutta Vuotta !

klo 10.00 Jumalanpalvelus Ypäjän kirkossa
 eppeleiden lasku Sankarihaudalle ja
S
Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkille
Kahvitarjoilu Seurakuntakodissa
klo 12.00 Itsenäisyyspäivän juhla Seurakuntakodissa
Tervehdyssanat Markku Saastamoinen
		
Kunnanhallituksen
puheenjohtaja
Juhlapuhe
		

Helena Jansson
MMM, tutkija

Musiikkia

Erkki Liikanen

Tervetuloa!
Ypäjän kunta

Ypäjän seurakunta
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DIAKONIAPÄIVYSTYS YPÄJÄN
SEURAKUNTAKODILLA ON

Y päjän seurakunnan
Ypäjäläinen
Ypäjän kunnan ja Ypäjän seurakunnan julkaisema tiedotuslehti Ypäjän kunnan asukkaille.
46.
44. vuosikerta.
Lehden suurin vastuu ilmoituksen julkaisemisessa sattuneesta virheestä on ilmoituksen
hinta.
Päätoimittaja:
Päätoimittaja:
SiskoStormi
Nurminen
Inka
Sivunvalmistus:
Pirkanmaan Lehtipaino
Oy
Sata-Pirkan
Painotalo 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

Ypäjän
kunta
Ypäjän kunta
Toimistot
Toimistot avoinna
avoinna
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
Ypäjän seurakunta
Papalintie 1 B 13
32100 Ypäjä
puh. (02) 767 3108
fax. (02) 767 3081
Kirkkoherranvirasto avoinna
ma, ke, to klo 9.00–12.00
ti ja pe suljettu
Diakoniatoimisto avoinna
ke klo 10–11.30, to klo 15–16.00
puh. 040 553 6362
PAINOPAIKKA
Sata-Pirkan Lehtipaino
Painotalo Oy
Pirkanmaan
Oy
Tammikuun
Ypäjäläinen
ilmestyy
Toukokuun Ypäjäläinen ilmestyy
29.12.2018.
Lehteen
tarkoitettu
torstaina 5.5.2016.
Lehteen
tarkoitettu
on toimitetaineisto
onaineisto
toimitettava
kunnantava kunnantalolle
26.4.2016
virastoon
viimeistään
maananklo 12.00
mennessä.
taina
17.12.2018
klo 15.00.

Helmikuun
20192016
Ypäjäläinen
ilKesä-heinäkuun
Ypäjäläinen
mestyy
ilmestyy31.1.2019.
2.6.2016.

Seurakunnan asiat
kirkkoherra
Vesa Parikka

toimintaa joulukuussa

Su 2.12. klo 10 Messu Parikka, Saukkola, kuorolaisia
klo 17 Adventtikonsertti kirkossa Valo-lauluyhtye Koskelta, Hannu Ilola johtaa
Ti 4.12. klo 18 Israel-ilta srk-kodilla
Ke 5.12. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
klo 13 Palvelukeskuksen Itsenäisyyspäivän juhla, veisuu veljet esiintyy
To 6.12. klo 10 Sanakirkko Parikka, Saukkola, kuorolaisia. Seppelten lasku.
Itsenäisyyspäivän juhla srk-kodilla, Erkki Liikanen vieraana
Su 9.12. klo 10 Messu Parikka, Saukkola
klo 18 Jouluinen musiikki-ilta Armi Haatainen + laulajia
Ke 12.12. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
	klo 18 Päiväkerhon Joulujuhla yhdessä Ypäjän varhaiskasvatuksen kanssa
Hakala-Vappula, Saukkola, Moisander
klo 18.30 Kirkkovaltuuston kokous srk-kodilla
To 13.12. klo 11 Kultaisen iän kerhon Joulujuhla srk-kodilla
klo 18 Laulusiskot srk-kodilla

keskiviikkoisin klo 10.00 – 11.30
sekä torstaisin klo 15.00 – 16.00.
Olen tavoitettavissa myös muulloinkin sovittuina aikoina.
Yhteystietoni on: diakonissa Terhi Hakala-Vappula,
puh. 040 553 6362 terhi.hakala-vappula@evl.fi

KULTAISEN IÄN KERHO
Kokoontuu parillisten viikkojen torstaipäivinä
Ypäjän seurakuntakodilla klo 11.00 – 13.00
Ohjelmassa alkuhartaus, lounas, ohjelma ja
lähtökahvit. Tarjoilusta peritään 5,00 €
Omien työntekijöiden lisäksi kerhossa saattaa
käydä satunnaisvierailijoita.
to 29.11 Katsomme dokumenttielokuvan Portaan kylästä
to 13.12. J oulujuhla
Joululoman jälkeen kerho alkaa tulevana vuonna 2019
to. 10.1. klo 11.00 - 13.00 ”Muistin tehostamisella,”
vieraana valt.tri ja psykologi Reijo Kauppila.
Muistathan tulla kerhoon! Tervetuloa!

Pe 14.12. klo 15 Veisuu Veljet srk-kodilla
klo 17 Kauneimmat Joululaulut Ypäjänkylän Kahvila Myllytuvassa
Su 16.12. klo 10 Messu Parikka, Saukkola
klo 17 Kauneimmat Joululaulut kirkossa, Saukkola, Tapio Laurila, kuorolaisia
Ti 18.12. klo 12 Ypäjänkylän Diakoniapiiri

YPÄJÄNKYLÄN DIAKONIAPIIRI
tiistaina 18.12. Seuraintalon takkatuvalla klo 12.00.
Kaija ja Terhi

KESKIVIIKKORUOKAILUN
Ypäjän seurakuntakodilla keskiviikkona 19.12. klo 11.30
Keskiviikkoruokailun henkilökunta kiittää
kaikkia ruokailijoita sekä toimintaamme tukeneita
kuluneesta vuodesta sekä toivottaa
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2019.

Ke 19.12. klo 11.30 Keskiviikkoruokailu srk-kodilla
klo 13 Palvelukeskuksen hartaus
To 20.12. klo 18 Laulusiskot srk-kodilla
Pe 21.12. klo 19 Metsäkirkko Museomäellä, Veisuu veljet mukana
Su 23.12. klo 10 Jouluinen sanakirkko Parikka, Tapio Laurila, Saga ja Ellen Sivula laulu
klo 18 Joulukonsertti kirkossa Tapio Laurilan johdolla
Ma 24.12. klo 15 Aattohartaus kirkossa Parikka, Saukkola, Keijo Leppänen laulu

Rauhallista Joulun aikaa
sekä onnea uudelle
vuodelle 2019!
Yhteistyöstä kiittäen
Ypäjän seurakunta

Ti 25.12. klo 8 Sanakirkko Parikka, Saukkola, Laulusiskot
Ke 26.12. klo 10 Viikkomessu Parikka, Eeva Taneli
Su 30.12. klo 10 Sanakirkko Parikka, Saukkola
Ma 31.12. Kirkkoherranvirasto kiinni
Ti 1.1.

klo 18 Viikkomessu Iltakirkko Parikka, Saukkola

9-1
Ypäjän seurakunnan kirkkovaltuusto päätti äänin 9-1
kokouksessaan 24.10.2018,
että Ypäjän seurakunta jatkaa itsenäisenä seurakuntanaan. Muutaman vuoden
ajan oli valmisteltu Tampereen hiippakunnan kapitulin aloitteesta yhtä isoa
seurakuntaa alueellemme.
Sen nimi olisi ollut Forssan seudun seurakunta ja
se olisi aloittanut vuoden
2020 alusta. Ypäjän kirkkovaltuuston päätös oman säi-

✯ Joulunajan musiikkitilaisuude
lymisestä oli varsin selkeä.
Sillä, että Ypäjän seurakunta säilyy oman seurakuntanaan, on omat vaikutuksensa. Tämä päätös
vahvistaa oman, siis meidän
seurakunnan, identiteettiä.
Päätämme siis itse, mitä ja
miten teemme. Toisaalta synergiaedut eli isommat hartiat jäävät saamatta.
Ypäjän seurakunta, erityisesti uudet päättäjät ensi vuoden alusta, on isojen haasteiden ja päätösten

edessä. Menot ovat tuloja
suuremmat, joten säästöjä
on tehtävä ja lähinnä henkilöstömenojen osalta niitä voidaan tehdä. Jos seurakunnan työntekijöiden
määrä vähenee, niin ollaan
tilanteessa, jossa vapaaehtoisvoimin tulee osa tehtävistä hoitaa.
Näillä mennään ja näillä
myös pärjätään, kun tarkkoja ollaan.
Vesa Parikka, kirkkoherra

Jäähyväisten aika
Minun on aika sanoa hyvästit Ypäjälle ja ypäjän
seurakunnalle. 1,5 vuotta
on takana nuorisotyössä
joka sisältänyt nuorteniltoja, tapahtumia, riparia ja
isoskoulutusta jne. Olen
työssäni oppinut paljon ja
nähnyt paljon. Ypäjäläisissä nuorissa on tulevaisuus
ja heihin kannattaa panostaa. Heissä on potentiaalia.
Haikeutta tuo lähteä, kun
tietää kuinka hieno nuoriso täällä on.

Tässä kunnassa toimii
yhteistyö tosi hyvin. Kiitos
kouluille ja päiväkodeille
kun olette kutsuneet seurakuntaa pitämään erilaisia
tapahtumia. Kiitos myös
kunnanjohtaja Sam Vuoriselle, joka on aina auttanut
seurakuntaa. Seurakunnan
vahvuus on vapaaehtoistyö, jota ilman ei mikään
toimisi. Heille suuri kiitos.
Aloitan vuoden alussa Loimaan evankelisella
kansanopistolla pakolais-

Ypäjän kirkon tähtitaivaan alla

1. Adventtisunnuntaina 2.12. klo 17.00 käsiohjelma 10 €
Valoyhtye Koskelta joht. Hannu Ilola

2. Adventtisunnuntaina 9.12. klo 18.00 käsiohjelma 10 €
Joulunajan taikaa Loimaalta tuovat Armi Haatanen,
Anna-Maija Tilkanen, Johanna Jalo ja Kyösti Vaittinen.
3. Adventtisunnuntaina 16.12. klo 17.00 (kolehti Lähetysseuralle)
Kauneimmat Joululaulut, mukana kuorolaisia,
Vesa Parikka, Kaija Saukkola ja Tapio Laurila
4. Adventtisunnuntai 23.12. klo 18.00 (kolehti musiikkityölle)
Tunnelmallinen Joulukonsertti Tapio Laurilan johdolla,
laulajina mm. Katja Karisukki, nuorten lauluryhmä,
Sanna Äijälä, Heikki Ruokonen, Pauli Hyrkäs ja Vesa Parikka
(sekä juonto). Anna Mäkilä/ viulu, Petri Vainiotalo/käyrätorvi,
Erkki Aalto /bassokitara.

✯

Lisäksi perjantaina 14.12. klo 17.00 alkaen
Lähetysseuran Kauneimmat joululaulut
Ypäjänkylän Myllyn kahvilassa.
TERVETULOA!

työssä. Työssä jatkan teini-ikäisten nuorten kanssa.
Tämä työ on kasvattanut
minua ja enkä koskaan
unohda ypäjäläisiä.

✯

✯

✯

Hyvää joulua toivottaa Ypäjän srk/musiikkityö

KIITOS KAIKILLE YHTEISTYÖSTÄ!
Kiitos näistä hetkistä
Terveisin

Juha Puhtila
Ypäjän seurakunnan
nuorisotyönohjaaja.

Pestini Ypäjällä on päättymässä ja uudet haasteet odottavat tekijäänsä. On ollut ilo työskennellä Ypäjäläisen
toimituksessa ja kunnan palveluksessa. Ypäjäläisen toimitusta jatkaa Ypäjän kunnan viestintä- ja elinvoimasuunnittelija Inka Stormi. Lehteen toimitettava aineisto
tulisi toimittaa osoitteeseen ypajalainen@ypaja.fi tai kunnantoimistolle infoon os. Perttulantie 20, 32100 Ypäjä.
Maarit Anttila
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Suomen lippu täytti 100 vuotta

Tänä vuonna tuli 100 vuotta siitä, kun sinivalkoinen
lippu on noussut salkoihimme tässä rakkaassa kotimaassamme. Sinivalkoinen väri kertoo siitä, että
olemme vapaita ja itsenäisiä. Historian professori
Matti Klinge sanoo, että
ajatuksen Suomen lipun
sinivalkoisuudesta lanseerasi Sakari Topelius. Sakari Topeliuksen syntymästä
sitten taas täyttynyt 200
vuotta tänä vuonna.
Eduskunta hyväksyi siniristilipun Suomen valtiolipuksi 28.5.1918 ja
senaatti vahvisti sen seuraavana päivänä. Lipussa on valkoisella pohjalla
merensininen risti. Kuvio
pohjautuu pohjoismaiden
ristilippuun. Siniristilippu
on yksi Suomen kansallissymboleistamme. Suomen
kansallista identiteettiä
kuvaa sinivalkoinen väri.
Lippu tarvitsee vähintään
kaksi väriä, joista syntyy
kontrasti ja niin ollen lippu
näkyy kauas.
Lippu tarvitsee myös
tangon. Siinä Ypäjällä valmistetuilla lipputangoilla
on erityinen ja ainutlaatuinen merkitys. Ne kertovat suomalaisesta työstä ja

ahkerasta yrittäjyydestä 40
vuoden ajalta. Yksi näiden
lipputankojen rakentaja on
ollut Tauno Tamminen, joka on kertonut niitä tehneensä lähes 30 vuotta.
Kävin häntä eräänä torstaiaamuna tästä lipputanko
teemasta haastattelemassa.
Tauno oli siitä kerran keskiviikkoruokailun yhteydessä minulle maininnut ja
kertonut tehneensä oman
tangon myös Näsinneulaan.
Nykyisin hänet parhaiten löytää aina keskiviikkoaamuisin seurakuntakodilta uskollisena ja sinnikkäänä keittiömestarina.
Tauno tulee paikallensa
neljällä jalalla, kyynärsaunojen tukemana, mutta se
ei hänen työtänsä ja tekemisiään millään tavalla haittaa. Taunoa ei niin
ollen tarvitse etsiä pitkin
seurakuntakotia. Hänen
löytää aina tietystä paikasta, omalta palliltansa,
syömään tulevalle väellensä elintarvikkeita pienentämässä ja tarjoilua laittamassa. Varsin, tarkkaa,
hienoa ja tärkeää suomalaista työtä sekin ja siinä
ohessa juttu luistaa.
Sitten nostamme katseemme ylös. Tauno kertoi, että YPÄ – tuotteella
valmistettiin lipputanko
erikoisrunkona sekä erityisvahvana Näsinneulaa
varten. Turvavaijeri sidottiin sen sisään ja vedettiin tangon läpi sekä
laminoitiin vahvasti sen
jalkaa vasten. Jos tanko
menisi jostakin syystä

poikki, se jäisi sitten vaijerin varaan, eikä putoaisi
maahan. Automaattirengas
kiinnitti pultit ja mutterit.
Ypäjällä valmistettiin niin
tangot, viirit kuin liputkin,
niin kuin varmaan tänäkin
päivänä. Lipputangon korkeudeksi Tauno mainitsi
22 metriä. Ymmärsin niin,
että sillä tangolla saatiin
näin Näsinneulan korkeudeksi 168 metriä.
Olin asiasta niin paljon
kiinnostunut, että tiedustelin asiaa myös Särkänniemestä. Tiedottaja kertoi
salon pituuden olevan hieman toisin, eli 18 metriä.
Oli niin tai näin? Joka tapauksessa se on ypäjäläinen
tuote, jonka Särkänniemen
Asiakaskaspalvelun tiedottaja uskoi olevan mahdollinen ja Tauno Tammisen kätten työtä. Tanko ei
tosin koskaan tietenkään
ole voinut koskaan toimia
varsinaisena lipputankona.
Hän puhui mastosta, minä
tangosta, mutta oletan, että
puhuimme täysin samasta
asiasta.
Lisäksi Näsinneulan
tiedottaja kertoi minulle,
että Näsinneulan huipulla
olevan maston historiassa
on tapahtunut kolme poikkeuksellista ja erikoista
tapahtumaa. Ensimmäinen
tapahtui jo tornin rakennusvaiheessa v.1971. Mastoa oltiin nostamassa helikopterilla tornin huipulle
kun se irtosi kiinnityksistä
ja putosi suoraan jäiden
läpi Näsijärveen.
Reilun kymmenen vuoden kuluttua v.1982 sala-

ma iski mastoon ja hajotti
sen pirstaleiksi.
Kolmas
tapahtuma
ajoittuu alkuvuoteen 1991.
Säätila oli tuona tammikuisena päivänä myrskyinen ja masto hajosi. Uusi
masto saatiin paikalleen
huhtikuussa 1991.
Se
osuisi näin ajallisesti Taunon kertomuksen kanssa
täysin oikeaan paikkaan ja
samaan ajankohtaan.
Mielenkiintoiseen kysymykseni vastauksena
Särkänniemen tiedottaja lähettikin minulle pari
Särkänniemen historiasta
kertovaa kirjasta. Tulevana vuonna Särkänniemi täyttääkin 50 vuotta,
mutta Näsinneula ei ole
vielä niin vanha, sillä se
valmistui vuonna 1971 ja
on pohjoismaiden toiseksi
korkein näkötorni.
Lähestymme jouluaikaa. Meillä on lupa iloita
ja nostaa tulevana itsenäisyyspäivänä siniristilippu
salkoon myös sata vuotta
täyttävän lippumme kunniaksi. Olen kiitollinen, että
minunkin yli sata vuotta
vanhan syntymäkotini pihapiiriä juhlistaa ypäjäläinen lipputanko sinivalkoisine lippuinensa. Se
on aina juhlallinen näky.
Liputus kuuluu meille kaikille. Pidetäänpä siis lippu
korkealla.
Hyvää itsenäisyyspäivää
ja juhlallista jouluaikaa
meille kaikille!
Terhi Hakala-Vappula

YPÄJÄN
VARHAISKASVATUKSEN
YPÄJÄN
VARHAISKASVATUKSEN JAJA
SEURAKUNNAN
SEURAKUNNANLAPSITYÖN
LAPSITYÖN

YHTEINEN
YHTEINEN
JOULUJUHLA
JOULUJUHLA
12. joulukuuta

12.18:00–20:00
joulukuuta
18:00–20:00


KLO 18 JOULUHARTAUS YPÄJÄN KIRKOSSA
KLO 18.30 LYHTYKULKUE KUNNANTALON
PIHALLE:

Joulutervehdys
Sam Vuorinen
KLO 18
JOULUHARTAUS
YPÄJÄN KIRKOSSA
KELLO 19 SIIRTYMINEN KULKUEENA PÄIVÄKODILLE:
KLO 18.30 LYHTYKULKUE KUNNANTALON PIHALLE:
tonttuleikkejä, glögiä ja piparia

Joulutervehdys Sam Vuorinen
KELLOPyydetään
19 SIIRTYMINEN
KULKUEENA
varamaan tonttulakit
päähänPÄIVÄKODILLE:
sekä valolyhtyjä kulkuetta varten
tonttuleikkejä, glögiä ja piparia
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

Pyydetään varamaan tonttulakit päähän sekä valolyhtyjä kulkuetta varten
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

Varhaiskasvatuksen ja seurakunnan väki

Varhaiskasvatuksen ja seurakunnan väki

YPÄJÄN SEURAKUNNAN KIRKKOVALTUUSTOON vuosille 2019–2022
valittiin sopuvaaleilla seuraavat
15 jäsentä (uusia on 10 ja nykyisestä
valtuustosta 5 jatkaa, naisia on 8 ja miehiä 7)
Minun kirkkoni Ypäjällä ehdokaslista:
Kaunela Juhani (u)
Leppänen Keijo
Äijälä Sirpa (u)
Paloposki Jouni (u)
Kolinkanta Anne (u)
Lähde Taru (u)
Puukka Urho (u)
Tuomonen Esa (u)
Toivonen Raija (u)
Vähämäki Sirpa
Perävainio Eliisa
Ypäjän Kokoomus ehdokaslista:
Heikkilä Piia (u)
Lintukangas Jari
Saastamoinen Kaarina
Ypäjän Demarit ehdokaslista:
Nieminen Veikko (u)
Vaalilautakunnan puolesta Vesa Parikka

Yhteisellä asialla

Muutosten höystämänä kohti uutta vuotta

Kunnan vuoden 2019 talousarvion valmistelu on
käynnistynyt syksyn aikana
ja se vahvistetaan kunnanvaltuuston kokouksessa joulukuun 13. päivä. Talousarvion saaminen sellaiseksi,
että kunnan menot vastaavat
mahdollisimman hyvin kunnan saamia tuloja on entistä
vaativampaa, kun valtion
kunnille maksamat avustukset (valtionosuudet) ovat jatkuvasti pienentyneet. Vaikka parantuneen työllisyyden
seurauksena verotulot ovat
kasvaneet, ovat monet kunnat tämän ongelman edessä.
Tällä hetkellä, kun työ on
käynnissä kaikissa kunnissa, näytti alkutilanne Forssan seudulla varsin haasteelliselta – seutumme viiden

kunnan talousarvioissa on
tasapainoon pääsemiseksi
löydettävä keinoja yhteensä
yli kolmen miljoonan euron
miinusmerkkisen tulojen ja
menojen väliseen erotuksen
kattamiseen. Ypäjälläkin puhutaan sadoista tuhansista
euroista. Kuntalaisten tärkeät palvelut pidetään yllä
ja niitä pyritään myös kehittämään ja parantamaan.
Tämän vuoksi kunnan etsimien talouden tasapainottamistoimenpiteiden kirjo on
laaja.
Seudun kunnat ovat syksyn aikana suunnitelleet
yhteisiä toimenpiteitä koko
seudun elinvoiman ja menestymisen parantamiseksi tämän hetkisessä muutoksessa, jossa seutu kärsii

koko maakunnan tavoin
asukasmäärän nopeasta alenemisesta. Valtakunnallisena megatrendinä on asumisen kaupungistuminen ja
alhainen syntyvyys. Työtä
on tehty sekä kunnanjohtajien että päättäjien muodostamissa toimielimissä, ja
seudun tulevaisuutta rakennetaan yhdessä. Päättäjiltä
vaaditaan nyt kykyä havaita
riskit ajoissa ja löytää nopeita ratkaisuja. Seudun elinvoiman kärjeksi nostetaan
järkivihreys eli luonnonvarojen kestävä käyttö, joka
näkyy alueella tarjottavassa
koulutuksessa ja yrityksissä
sekä kaikissa kuntien toimissa. Yhteistyötä kuntien
välillä lisätään aina niissä
toimissa, missä se on mah-

dollista, jotta kustannuksia
pystytään pienentämään.
Yksi konkreettinen toimi on
kuntien yhteinen rakennusvalvonta. Ypäjän kunnalla
on jo entuudestaan muita
seudun kuntia laajempi kokemus yhteistyöstä, myös
yli maakuntarajojen.
Yksi merkittävä seudun
palveluiden laadun kannalta
on Forssan sairaalan toimintaedellytysten säilyminen.
Tässä keskeistä on ”kahdeksan tähden sairaala” -nimellä kulkeva suunnitelma, jossa Hämeen ja Pirkanmaan
sairaanhoitopiirit syventävät
yhteistyötään mm. siten,
että Forssan sairaala olisi
osa kahdeksan sairaalan verkostoa. Kahdeksan tähden
sairaala vahvistaa erityisesti

erikoissairaanhoitoa, joka ei
maakuntatasolla ole KantaHämeessä riittävän vahva
sellaisenaan, vaikka toiminta on hyvin kustannustehokasta. SOTE- ja maakuntauudistuksen nyt viivästyessä
tarvitaan uusia suunnitelmia
ja päätöksiä siitä, miten palvelut turvataan uudessa tilanteessa.
Kuntamme kannalta ikävä asia on kunnanjohtajamme Sam Vuorisen näköpiirissä oleva irtisanoutuminen
hänen tultuaan valituksi
Myrskylän kunnanjohtajaksi Uudellemaalle. Uuden
kunnanjohtajan etsimisen
aloitamme
pikimmiten.
Muitakin muutoksia tulee
virkamiehistöömme vuoden
2019 alusta; sivistystoimen-

kirjastonjohtajan ja Kartanonkoulun rehtorin valinnat
ovat loppusuoralla.
Kuntamme ja sen yritykset ovat olleet vuoden aikana useita kertoja positiivisesti esillä tiedotusvälineissä – viimeisimpiä muutamia
viikkoja sitten maaseutukuntien voimakkaimmin
kasvaneiden yritysten listalle päässyt Ypäjän Metalli
Oy. Onnittelut!
Mukavaa joulunodotusta –
myös perinteisten joulukadun avajaisten ja joulumyyjäisten merkeissä!
Markku Saastamoinen
Kunnanhallituksen
puheenjohtaja
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Luonto Lähellä- Hanke
Lounais-Hämeen luonnonsuojeluyhdistys on käynnistänyt Luonto Lähellähankkeen, jonka tavoitteena
on luoda Lounais-Hämeen
luonnonsuojeluyhdistys
ry:n toiminta-alueelle uudenlaista lapsille ja nuorille
suunnattua ympäristökasvatustoimintaa. Hanke alkoi
tämän vuoden lokakuussa
ja sen vetäjänä toimii FM
biologi ja luontopedagogi
Tiina Sihto.
Lounais-Hämeen luonnonsuojeluyhdistys ry on
Forssan, Humppilan, Ypäjän, Someron, Urjalan, Jokioisten ja Tammelan alueella
toimiva yleishyödyllinen
luonnonsuojeluyhdistys.
Yhdistyksen toiminnan tavoitteiksi on nostettu muun
muassa luonnonsuojelu, valistus ja ympäristökasvatus,
joita käynnissä oleva hanke
tukee.
Lapsille ja nuorille suunnattu, maksuton ympäristökasvatustyö on useallakin
mittapuulla merkittävää.
Ympäristökasvatuksen tavoitteena on kasvattaa niin
lapsista, nuorista kuin aikuisistakin luontoa arvostavia
ja elintavoiltaan vastuullisia
ihmisiä. Yksi ympäristökasvatuksen tärkeistä tehtävistä
on parantaa lasten ja nuorten suhdetta luontoon.
2000-luvulla syntynyt sukupolvi on tottunut elämään
teknologian kanssa, mutta
teknologian yleistymisen
ohella lasten ja nuorten yhteyden luontoon koetaan vähentyneen. Samaan aikaan
ihmiskunta painii vakavien
haasteiden edessä, joista

monimuotoisuuden hupeneminen ja ilmastonmuutos
ovat jatkuvasti esillä. Luonnolla on myös suora vaikutus terveyteen. Ilman luontokontakteja ihmisen oma
mikrobisto köyhtyy, jonka
seurauksena allergioiden ja
suolistosairauksien epäillään runsastuneen. Luonto
on ihmiselle elintärkeä.
Lasten ja nuorten luontosuhteen synnyttäminen ja
vahvistaminen on aikuisten
tehtävä. Yhdistyksen ympäristökasvatus tuo alueen
päiväkotien, koulujen ja
lapsiperheiden saataville
tulotasosta riippumattoman
tavan harrastaa ja osallistua toimintaan. Maksuton,
laadukas lapsi- ja nuorisotoiminta ehkäisee syrjäytymistä ja antaa lapselle mahdollisuuksia osallistua ja kokea erilaisia onnistumisen
elämyksiä.
Myönteiset luontokokemukset lapsuudessa vahvistavat luontosuhteen syntyä
ja pysyvyyttä. Luonto Lähellä- hankkeen tavoitteena on mahdollistaa näiden
kokemusten saavutettavuus
yhä useammalle. Lisäksi
ympäristökasvatustyö lisää seutukunnan vireyttä ja
tuo lisää elävyyttä, lisäten
omalta pieneltä osaltaan
alueen vetovoimaa.
Hankkeeseen on saatu
rahoitusta EU:n maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta ja paikalliselta
leader-ryhmältä LounaPlussalta.
Lisätietoja: Hankevetäjä
Tiina Sihto, 044 9851251,
tiina.sihto@lounaisluonto.net

VALIO KUNTA
Kunnanvaltuusto kokoontuu joulukuun 13. päivä
käsittelemään kunnan ensi
vuoden talousarviota, sekä
sitäkin pidemmälle ulottuvia talous- ja investointisuunnitelmia. Mitä kuntalaisten olisi hyvä tietää
kunnan investoinneista ja
mitä ne yleensäkään ovat?
Kunnallistalouden asiantuntijat määrittelevät
kunnan investoinnit ”useamman tilikauden ajan
palvelutuotannossa käytettäviksi tai tuloa tuottavan
hyödykkeen hankinnasta ja
valmistamisesta aiheutuneiksi menoiksi”. Suomeksi sanottuna investoinniksi katsotaan siis sellainen
kunnan rahankäyttö tiettyyn toimenpiteeseen, joka
pitkällä aikavälillä tuottaa
kuntalaisille palveluja ja/
tai kunnalle lisätuloja. Ja
vaikkei lisätuloja investoinnin myötä suoraan syntyisikään, investointi voi tuoda myös säästöjä. Myöskin
palvelut tulee tässä yhteydessä nähdä laajemmalti –
palvelujen ei tarvitse investointien myötä välttämättä
lukumäärällisesti lisääntyä,
sillä vaihtoehtoisesti aikaisemmat palvelut voivat
laadultaan myös parantua, usein uusinvestointien
ohella tehdäänkin paljon
myös korjausinvestointeja.
Kansantajuisia esimerkkejä ovat kunnan investoinnit vaikkapa kulttuuri- ja liikuntapalveluihin ja
-paikkoihin. Ypäjällä kunnan omistaman musiikki-

teatterin katsomon kiinteä
kattaminen lisää käyttäjäturvallisuutta, mahdollistaa
esitykset huonommallakin
säällä ja pidemmälle syksyyn sekä monipuolistanee
tapahtumatarjontaa. Samalla tuetaan ennaltaehkäisevästi väestön hyvinvointia
mahdollistamalla kulttuuriharrastaminen ja mieleiset
puitteet kannustavat ehkäpä jopa uusia harrastajia
toimintaan. Uusinvestointi
taas yhdeksänväyläiseen
frisbeegolf-radan rakentamiseen tuo kuntaan aivan
uuden, perheen varallisuustaustasta riippumattoman,
ilmaisen liikuntamahdollisuuden, josta ovat innostuneet Suomessa monenikäiset liikkujat jopa läpi
vuoden. Ei siis ihme, että
Suomen Frisbeegolfliiton
mukaan olemme väkilukuun suhteutettuna rata- ja
harrastajamäärissä maailman ykkösmaa.
Esimerkkejä taas sellaisista kunnan investoinneista, jotka parantavat palvelutasoa pitkälle tulevaan,
mutta mitä ei arjessa tule oikeastaan ajatelleeksi,
ovat investoinnit teihin, vesi- ja viemäriverkostoihin
sekä muuhun infrastruktuuriin. Myös meillä Ypäjällä
on tänä vuonna tehty kunnan hoitovastuulla olevien
teiden perusparannuksia ja
päällysteitä, mm. Leväntiellä, ja vesijohtoverkostoon johdettavan veden
laatua on ryhdytty parantamaan saneeraamalla mm.

Isoniityn vedenottamoa
asentamalla raudansuodatuslaitteisto. Myös katuvalaistusta on vaihdettu LEDtekniikkaan. Kaikki nämä
toimet tuovat eittämättä
pidemmässä
juoksussa
myös säästöjä – tievaurioiden korjauskustannukset
vähenevät, vesijohtoverkko on toimintavarmempi ja
sähkönkulutusta hillitään.
Investoinneilla on myös
rajoitteensa. Koska kunnan
perustehtävä on kuntalaispalveluiden tuottaminen,
tulee investoinnin kohteen ensiksikin olla kunnan itsensä hallittavissa ja
päätettävissä - hyvässä ja
pahassa. Koska investointipäätösten taustalla tulisi
olla aina käsitys tulevasta
väestökehityksestä, palvelun tai korjauksen tarpeista
ja tarvittavasta palveluverkosta, voidaan investointisuunnittelussa kohdata
myös tilanteita, jolloin seiniin ja kattoihin ei kannata
vaikkapa korjausinvestoida
vain palvelujen ylläpitämisen vuoksi käyttäjien puuttuessa. Omistustakin keskeisempi rajoite on kuitenkin, ei niin yllättäen, raha.
Ideaalitilanteessa kunnan
toiminta investointeineen
pystyttäisiin kattamaan tulorahoituksella; erilaisilla
veroilla, valtionosuuksilla
ja maksutuotoilla (vuokrat,
asiakasmaksut, palvelujen
myynti jne.). Kun kuntien
tulot eivät kuitenkaan riitä
kattamaan kaikkia aiheutuneita menoja, eikä kunnalla

Joulumarkkinoilla metsästetään
kauneinta joulukoristetta
Kulttuuri Puomin perinteiset koko perheen joulumarkkinat pidetään jälleen
joulukuun ensimmäisenä
lauantaina Pertunkaaren
Urheiluhallissa. Paikalla on
viitisenkymmentä myyjää,
joista valtaosa on paikallisia kädentaitajia. Aiempina
vuosina kävijöitä on ollut
useampi sata. Sisäänpääsy
on maksuton.
Joulumarkkinoilla on
harvinainen tilaisuus keskustella Hämeen poliisin
kanssa neutraaleissa merkeissä! Poliisilta on mahdollista kysyä esimerkiksi
liikenneturvallisuudesta,
kiittää asianmukaisesta
toiminnasta ja kertoa huolista, jotka saattavat vaatia
poliisin huomiota. Muista
työvelvoitteista riippuen
poliisi on tavattavissa noin
klo 11.30 eteenpäin.
Kuuntelevalla korvalla
ovat myös Ypäjän kunnan
päättäjät. Markkinoilla on

niin sanottu Ypäjä Lounge,
jossa on tavattavissa kunnanjohtaja Sam Vuorinen
ja kunnanhallituksen pj.
Markku Saastamoinen.
Aiemmilta vuosilta tuttu
piparkakkutalokilpailu on
korvattu joulukoristekilpailulla. Kilpailuun voi osallistua millaisella joulukoristeella tahansa, oli koriste
sitten pöydälle laitettava,
kuuseen kiinnitettävä tai ikkunassa roikkuva. Koriste
voi olla itse tehty, lahjaksi
saatu tai kaupasta ostettu,
uusi tai vanha. Myös piparkakkutalot kelpaavat!
Jos koristeen esille laitto
vaatii rekvisiittaa, olethan
yhteydessä Kulttuuri Puomiin ennen markkinoita.
Muutoin ennakkoilmoittautumista ei edellytetä. Koristeita vastaanotetaan klo
10.30. Yleisön suosikiksi
äänestyksellä valittu koriste
palkitaan klo 14.30, jonka
jälkeen koristeet voi hakea

kotiin. Parhaalle koristeelle on luvassa Viking Linen
lahjakortti.
Ypäjän kunta tarjoaa musiikkielämyksiä ukrainalaisen naistrion muodossa.
Kuoro esittää joululauluja
useilla eri kielillä, myös
suomeksi. Jokirannan Rivimimmit tarjoilevat country-meininkiä esittämällä
jouluisen tanssishow’n.
Kulttuuriyhdistys Kuvio
järjestää lapsille maksuttoman Joulumaa-työpajan,
jota ohjaa Maiju Viitanen.
Lasten kohokohta, joulupukin vierailu, tapahtuu heti
markkinoiden alussa, klo
11.30.
Lisäksi joulumarkkinoilla julkistetaan Vuoden
ypäjäläinen teko 2018. Jul-

ole entuudestaan säästöjä,
on kunnan otettava lainaa.
Velaton kunta ei siis ole
välttämättä
hyvinvoiva
kunta, jos tarpeelliset tai
palvelujen uudistamiseen
tai monipuolistamiseen tähtäävät investoinnit ovat jääneet tekemättä tai kunnan
väkimäärä on niin hiipuva,
ettei uutta kannata rakentaa. Toisaalta iso velkamääräkään ei siis välttämättä
ole huonon taloudenpidon
merkki, jos rahalla on saatu
aikaan.
Lähivuosina keskeisimmäksi investointien rajoitteeksi tulee muodostumaan
paradoksaalisesti myös rakennetun, jo investoidun,
kiinteistöomaisuuden ja
muun infran hallinta sekä
sen korjausvelan pienentäminen. Kun nousukausina
ja aikaisempina vuosina
on rakennettu vaikkapa
SOTE-kiinteistöjä, vuokraasuntoja, kouluja ja muita
rakennuksia, niiden ylläpidosta ja korjaustarpeista
pitäisi selvitä alati pienenevillä valtionosuuksilla
ja verotuotoilla – lainaa
kun ei kannattaisi käyttötalouden menoihin ottaa.
Silloin ainoaksi keinoksi
jäänee kulujen karsiminen
ja kiinteistöomaisuudenkin
pienentäminen, jotta rahaa
jää tarvittavaan vanhaan ja
uuteen.
Talousmiettein,
Sam Vuorinen
vt. kunnanjohtaja

kistus tapahtuu klo 14. Ypäjäläisiä tekoja on haettu tänä vuonna ”arjen sankarit”
-teemalla. Kärkinelikkoon
ylsivät Karrinpuomin omistaja Matti Honkonen, lasten
kanssa pitkän elämäntyön
tehnyt kunnanvaltuutettu
Pirjo-Riitta Palonen, Annantien
liikekeskuksen
energinen Ann-Marie Österback ja kotiseutuhistoriaa ansiokkaasti taltioinut
suntio Mauritz Hietamäki.

Joulumarkkinat 1.12. klo 11–15

Pertunkaaren Urheiluhallissa (Pertuntie 5, Ypäjä).
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Perttulan koulun ympäristöviikko
Perttulan koulussa vietettiin
ympäristöviikkoa
29.10. – 2.11.2018.
Seuraavassa jutussa
koululaiset kertovat omin
sanoin viikon tapahtumista ja
oppimistaan asioista.

Kovaa hommaa
I sänmaan Puolustaja
E rityisen haastavaa, mutta toimivaa
Roskasta elämää
R ekalla paikasta toiseen
Ällötykset kierrätykseen
T arpeellista
Ympäristöystävällistä
S upervoima

Tekijä: Oskari

Viikko alkoi siitä, kun
kaikki luokat kävivät maanantaina Kiimassuolla.
Siellä kerrottiin jätteen
keräyksestä ja kierrätyksestä ja nähtiin sekajätteen
päällä kissa. Ryhmät olivat
luokittain. Siellä kerrottiin,
että polttojätteet menevät
Riihimäelle poltettavaksi. Sisällä näytettiin video
roska-auton matkasta. Sisällä myös näytettiin kuvia
kaatopaikasta ja vanhasta
jätevuoresta. Ulkona punnittiin oppilasryhmien paiKeskiviikkona tavaranvaihtopäivänä kaikki saivat tuoda ehjiä sekä puhtaita tavaroitaan, joita ei
enää itse tarvitse. Vaihtopäivään tuotiin erilaisia ja
mielenkiintoisia tavaroita.
Kaikki toivat pöytiin tavaroitaan ja sitten arvottiin

not, siellä missä rekatkin
punnitaan. Kaikille jätteille oli oma paikka esim.
jääkaapeille, elektroniikalle, televisioille, eloperäiselle, paperille, pahville
ja ongelmajätteelle. Siellä näytettiin myös mihin
kaikki kotoa tuleva roska
menee. Jokainen oppilas
tarvitsi huomioliivin, kun
mentiin ulos katsomaan
jätteenlajittelua.
Tekijät:
Martta, Titi ja Edith
ketä vuorollaan saa ottaa
niitä pöydistä. Jokainen
sai ottaa niin monta tavaraa kuin toi. Mutta ei ollut
pakko tuoda mitään.
Jokaisella luokalla oli
vaihtopäivä. Kaikilla oli
kivaa.
Tekijät: Peppi ja Heta

Kaikki
luokat
kävivät viikon aikana läpi
ympäristömerkkejä. Lajittelimme erilaisia tuotteita merkkien mukaan.
Luomumerkkejä oli eniten. Niitä oli suomalaisia, pohjoismaisia ja kansainvälisiä. Suomalaisia
ympäristömerkkejä ovat
esimerkiksi aurinkomerkki ja leppäkerttumerkki.
Nyt kaikki oppilaat tietävät, että esimerkiksi ökötex-merkki tarkoittaa sitä,

että siinä ei ole haitallisia
torjunta-aineita. Loikkaava pupu eli ei eläinkokeita-merkki tarkoittaa, että
tuotteen valmistuksessa
tai sen raaka-aineiden testauksessa ei ole käytetty
koe-eläimiä. Reilun kaupan merkkiä näkee aika
paljon. Se tarkoittaa, että
esimerkiksi banaanin kasvattaja saa työstään reilun
palkan ja työ on turvallista.
Tekijät:
Lilli ja Milana

Perttulan koulussa pelattiin
jätebingoa. Jokaiselle oppilaalle annettiin ruudukko, jossa oli erilaisia jäteastioita. Opettajat nostivat
pussista jätteidenkuvia ja
oppilaat laittoivat nappu-

loita, ruudukossa olevien
jätteiden kohdille. Bingon
sai neljän suorasta pystyyn
tai vaakaan. Melkein kaikki voittivat bingon.
Tekijä:
Peppi

Torstaina 3-6 luokkalaiset
kävivät aurinkopaneelipuistossa. Puisto sijaitsee
Loimaallla. Se on valmistunut heinäkuun lopussa
vuonna 2016. Vierailimmme puistossa noin tunnin
ajan. Ensin meillle kerrottiiin puiston ulkopuolella sen ympäristostä ja
sähköntuotannosta. Sitten
menimme
paneeleiden
joukkoon. Opas kertoi
meille vielä paneeleista ja
aurinkosähköstä. Sitten jakauduimme neljän hengen

ryhmiin. Puistossa oli erilaisia tehtävärasteja, joita
teimme ryhmässä. Esimerkiksi ykkösrastilla oli kysymys: Kuinka monta paneelia puistossa on? Niitä
oli noin 2400. Osa rasteista
oli toiminnallisia. Esimerkiksi viimeisellä rastilla
koitimme kuinka paljon
meissä on energiaa ja koitimme hyppiä mahdollisimman monta x-hyppyä
minuutissa.

Torstai-iltana koulun liikuntasalissa pidettiin kirpputoria ja ulkona oli pelejä
ja leikkejä. Koulu järjesti
illan yhdessä vanhempainyhdistyksen kanssa. Sisällä myytiin pelivälineitä
ja myös muuta tavaraa.
Ulkona oli kepparirata ja
siellä oli myös buffetti.
Pari oppilasta ompeli he-

delmäpusseja, joita sai ostaa kahdella eurolla. Siellä
oli myös koulun perinteinen jalkapallopeli, aikuiset vastaan lapset. Sisällä
vanhemmat ja lapset saivat taitella sanomalehdistä
biojätepusseja.

Tekijä: Aura

Tekijät:
Martta, Titi ja Edith

Perttulan koulussa lajiteltiin erilaisia jätteitä ympäristöviikon aikana.
Jätteet lajiteltiin erilaisiin jätelaatikoihin, joita oli kymmenen.
Niissä oli jätteen kuva ja nimi.
Biojäte: ruuantähteet, hedelmien ja vihannesten kuoret
Keräyslasi: värilliset ja kirkkaat lasipurkin ja -pullot
Sekajäte: jäte, jota ei lajitella eikä kierrätetä erikseen
Keräysmetalli: tyhjät ja kuivat maalipurkit
Sähkö- ja elektroniikkaromu: jääkaapit ja pakastimet, liedet ja pesukoneet
Keräyspaperi: sanoma- ja aikakauslehdet, mainosposti, puhelinluettelot
Vaarallinen jäte: akut, paristot, maalit, liimat ja lakat
Keräyskartonki: aaltopahvi, pahvilaatikot ja ruskea kartonki
Energiajäte: palava jäte, puu (kuten laudat, lastulevy ja vaneri)
Muovipakkaukset: muoviset pullot ja rasiat

Tekijät: Hulda ja Saga
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ERORYHMÄ

Odotus

Yhdeksänä keskiviikkona
23.1.–3.4.2019 (ei 27.2. eikä 13.3.)
klo 17.30–20.00

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.

Se on jännää aikaa! Kutkuttaa mahanpohjasta,
kihelmöi iholla, tuoksuu piparkakuille. Jännittää,
vähän pelottaakin..
Aika tuntuu matelevan eikä aamulla vieläkään
se ole tullut, vaikka melkein joka kerta sitä kysyttäessä vastataan -Ihan pian, ihan kohta, ei enää
montaa yötä!
Äiti rapistelee papereita, punaisia, kullanhohtoisia, tontuilla ja tähdillä koristeltuja.. Isä häärää
jotakin monta päivää.
Ei saa kurkkia, ei saa mennä sinne eikä tänne..
Ulkona leijailee untuvaiset lumihiutaleet, jäljet
painuu lumeen. Narisee kengänpohjat, punastuu
nenänpää! Pyöritellään lumilyhtyjä kuistin viereen, kopistellaan kengät porstuassa. Isän kanssa
eräänä aamuna hämärän vielä peittäessä tienoot,
haetaan kuusi. Kuusi saa paikan parhaimman, hopeanauhaa ylleen, palloja montaa väriä ja komean
tähden kruunuksi latvaan. Havun tuoksu täyttää
huoneet. Kuuseen saa laittaa myös karkkipapereista, tinapaperista ja silkkipaperista askartelemani koristeet. Viime vuoden postikorteista olen
leikannut tonttujen ja tähtien kuvia. Leivotaan
äidin kanssa pipareita, possuja tietysti, sydämiä,
kuusia ja kaneliässiä!

Ai että kun mieltä kaihertaa, levottomuus valtaa mielen.
Sitten eräänä aamuna herään ja se on täällä!
Se, jota olen odottanut jo ainakin sata vuotta,
vähintään.
Nyt saa mennä sinne, tänne ja tuonne, olla
miten lystää vaikka yöpaita päällä koko päivän, hiphei! Saa rapistella tonttu-ukkopaperia
ja kimaltavaa narua.. Vieraita saapuu ja ollaan
yhdessä.
Vihdoin ja viimein ruokapöytä on saatu koreaksi ja suurimman astian täyttää se isän hääräämä
juttu, kinkku! Voi kuinka hyvää! Äidin laatikot,
isän paistama kinkku, pullat, piparit.. Joulupukki
kolistelee porstuassa, kantaa lahjasäkkiä tupaan ja
jokainen saa omansa. Kaikki jännitys raukeaa ja
mielen täyttää ilo, rauha ja lämpö.
Lapsen joulu on paras joulu vaikka tuntuu
se ihanalta aikuisenakin. Joulu, sitä odotamme
pitkään. Hetkessä se on jo ohi, ja voimme alkaa
odottamaan uutta joulua..
Leppoisaa ja piparkakun tuoksuista joulunaikaa toivotamme kaikille!
Terveisin
Kurjenkukan väki

Ypäjän iltapäiväkerhossa tehdään tiedettä
Ypäjän kunnan iltapäiväkerhossa eli iltiksessä käy
kova vilinä, kun iltisläiset
valmistelevat tiedekerhon
tutkimuksia. Ensimmäisenä
puetaan päälle näkymättömät laboratoriotakit. Tutkimustilassa on myös äärimmäisen tärkeää kuunnella
ohjeet tarkasti ja liikkua
rauhallisesti, jotta saadaan
luotettavia tutkimustuloksia.
Sitten tutkimus voi alkaa.
Ensimmäisenä tiedekerhossa tarkasteltiin, miten
kananmunan kuori muuttuu
kokis-, appelsiinimehu- ja
vesiliuoksissa. Kuoret jätettiin liuoksiin ja niiden muuttumista tutkitaan muutaman
päivän ajan. Kananmunan
kuori muistuttaa hampaan
pintaa, joten tutkimuksella
on suora yhteys myös arkeen. Tiedekerhon toisessa
vaiheessa tutkittiin puolestaan oman suun ph-arvoja.
Jokaiselle jaettiin pumpulipuikot, jotka kostutettiin
suussa. Sitten katsottiin phpaperista, minkä väriseksi
paperi muuttui ja verrattiin
väriä ph-asteikkoon. Tuloksena huomattiin, että kokiksen tai appelsiinimehun jälkeen suun ph-arvo oli hapan.
Xylitol-pastillin jälkeen paperi muuttui sinertäväksi eli
suun ph-arvo muuttui emäksisemmäksi. Tiedekerhossa
siis todistettiin tieteellisesti,
että xylitol-pastillit ja -purkat todella voivat katkaista
suun happohyökkäyksen.
Iltis on toiminut Ypäjällä
jo lähes 15 vuotta. Alusta saakka iltapäiväkerhon
toimintaa on ollut suunnittelemassa ja toteuttamassa
Leena Laine. Viimeiset pa-

ri vuotta työparina on ollut
myös Sari Koivisto. Laine
ja Koivisto suunnittelevat
iltapäiväkerhon toimintaa
hyvissä ajoin ja ammentavat ideoita omista aiemmista kokemuksistaan ja
taustoistaan. Esimerkiksi
Koivisto hyödyntää labora-

torioanalyytikon koulutustaan tiedekerhoissa ja Laine
pitää iltapäiväkerhon lapsille eri kielten kielikylpyjä.
Tiedekerhon ja kielikylpyjen lisäksi iltapäiväkerholaiset muun muassa viettävät
retki-, elokuva- ja leivontapäiviä, järjestävät juhlia,

askartelevat, liikkuvat, tekevät läksyjä, ulkoilevat, käyvät kirjastossa ja leikkivät.
Iltapäiväkerhossa on myös
muutama tabletti, mutta niitä lapset eivät juurikaan käytä.” Suunnittelemme iltapäiväkerhon toiminnan hyvin
ja joustamme tarvittaessa.

Miten kokis vaikuttaa kananmunan kuoreen, joka muistuttaa rakenteeltaan hampaan pintaa? Tähän ja moniin muihin kysymyksiin iltisläiset etsivät vastauksia
tiedekerhossa.

Leikille on myös annettava
tarpeeksi aikaa”, Laine ja
Koivisto tuumaavat.
Palataan vielä hetkeksi
tiedekerhoon. Mitäköhän
lapset ajattelevat tiedekerhosta? ”Kivaa! Joo, voidaan
suositella muillekin!” lapset
huudahtavat.

Iltapäiväkerho toimii joka
arkipäivä Ypäjän kirjaston
yläkerrassa. Iltapäiväkerho
on tarkoitettu 1.- ja 2.-luokkalaisille ja iltapäiväkerhoon haetaan vuosittain
huhtikuussa.
Inka Stormi

Tiedekerhossa vertailtiin myös suun ph-arvoja kokiksen, appelsiinimehun ja xylitolpastillin jälkeen.
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Haluamme palvella
sinua entistä paremmin!
OP Ypäjä palvelee ajanvarauksella to klo 9-19 ja
ma,ti,ke,pe klo 9-16. Kassapalvelut avoinna ma-pe klo 9-12.
Puhelinnumeromme:
OP Ypäjän Asiakaspalvelu 010 255 0701
Arkisin klo 8-22 ja arkilauantaisin klo 10-16.
Mm. tilit, kortit, ajanvaraukset, maksaminen, säästäminen, lainaneuvonta

Tavoitat meidät myös henkilökohtaisista numeroista:
Alho Nina
010 255 0717
Eskola Jorma
010 254 5722
Hiidensalo Kirsi-Marja 040 034 1884
Levomäki Eeva
010 255 0718
Pohjus Jorma, vakuutusasiamies

Nurmio Anu
Ojala Iris
Romu Susanna
Tuominen Hanna
010 253 1331

010 255 0722
010 255 0714
010 255 0713
010 255 0716

Valtakunnallinen Puhelinpalvelu 0100 0500
Arkisin klo 8-22 ja arkilauantaisin klo 10-16 (pvm/mpm).

OP Yritys- ja maksuliikepalvelut 0100 05151
Arkisin klo 8-22 (pvm/mpm)

Vakuutukset ja korvaukset 0303 0303

Henkilöasiakkaan vakuutusasiat arkisin klo 8–22, arkilauantaisin 10–16, yritysasiakkaan
vakuutusasiat arkisin klo 8-22, korvausasiat ma klo 9-17, ti–pe klo 9–15,
OP Vahinkoapu 24/7.
010-yritysnumerot kotimaisista lanka- ja matkapuhelinliittymistä 0,0835 e/puhelu + 0,167
e/min. 0100 0500 ja 0100 05151 numerot ppm/mpm. 0303 0303 ja 0304 0506 numerot
kotimaisista lanka- ja matkapuhelinliittymistä 0,0835 e/puhelu + 0,12 e/min. (sis. alv. 24%).

YPÄJÄN KARJALAISSEURA RY
TIEDOTTAA
Pikkujoulu 12.12.2018 klo 18.30 yhdessä Jokioisten
Karjalaisseuran kanssa Jokioisten tietotalossa kahvilaravintola Wendlassa. Runsas joulupöytä, hinta 25 €.
Ilmoittautumiset Pekalle puh 0400 260949 tai pekka@
muolaa.fi 3.12. mennessä. Ilmoita kyytitarpeesta. Arpajaisiin toivotaan pientä pakettia.
Tervetuloa joukolla mukaan.
Vapaaehtoisia talkoolaisia kaivataan. Etelä-Hämeen karjalaisseurojen piiri järjestää 2019 Karjalan
Liiton kesäpäivät Hämeenlinnassa. Tule mukaan talkoisiin Ypäjän Karjalaisseuran avuksi. Juhlat ovat
kolmipäiväiset, tarvitsemme erilaisiin tapahtumiin vapaaehtoisia, ota yhteyttä.
LAHJAKSI TAI AJANVIETTEEKSI: ”Matka Karjalaan”
lautapelin avulla tutustut Karjalan pitäjiin uudella tavalla, ”Ko tul se sota” Lauri Kanteen 3-osainen Soittolan
kylästä kertova kirja nyt yksissä kansissa ja Näin Muolaa jäi elämään -kirja. Peliä ja kirjoja saatavana Ypäjän
Karjalaisseuralta/ Pekka Moisander puh 0400 260949.

Rauhallista Joulua ja Onnea tulevalle vuodelle 2019!
Lämmin kiitos kaikille
toimintaamme tänä vuonna tukeneille.

ON AIKA KOHTA TÄMÄ VUOSI PÄÄTTÄÄ
JA UUSI LEHTI ENSI VUODELLE KÄÄNTÄÄ.
HELMIKUUSSA YSTÄVÄNPÄIVÄ KAHVITKIN ON JUOTU,
HUHTIKUUSSA VANHUKSILLE
KAHVIN JA MUSIIKIN KERA ILOA ON SUOTU.
RETKIÄ ON TEHTY SINNE SUN TÄNNE,
ENSIVUONNA TIETYSTI, TOTTAKAI
MUTTA EI VIELÄ TIEDÄ MINNE?
PIKKUJOULU SE VUODEN PÄÄTTÄÄ
JA UUSI-VUOSI UUDEN LEHDEN KÄÄNTÄÄ
TOIVON ETTÄ UUSI-VUOSI TUO TULLESSAAN
PALJON HYVÄÄ, YSTÄVYYTTÄ SYVÄÄ!

Muutama Joulukannel -lehti saatavana vielä Pekalta.

HYVÄÄ JA RAKKAUDEN TÄYTTÄMÄÄ JOULUA
SEKÄ ONNELLISTA UUTTA-VUOTTA!

YPÄJÄN KOTISEUTUYHDISTYS RY:n

LÄMPIMIN TERVEISIN
SINIKKA SUONPÄÄ
ELÄKELIITON YPÄJÄN YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJA

Pikkujoulua vietetään perjantaina 14.12.2018 kello 18.00
alkaen Veteraanituvalla, nyyttikestit. Kahvitarjoilu, tarinointia ja seurustelua. Jäsenet ja ystävät TERVETULOA.


yhdessä enemmän

Ypäjän Yllätys ry
Ylimääräinen kokous

Pikkujoulu
pe 30.11. klo 18
Paanan koululla
(Asemakuja 1, Jokioinen)

Opiston kurssien syyslukukauden
päätöstilaisuus, jossa mm.
kuuntelemme ja laulamme perinteisiä
joululauluja. Tilaisuudessa on
yhdistyksen arpajaiset ja kahvio, jossa
tarjolla joulupuuroa ja –torttua.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous sunnuntaina 16.12.
kello 14:00 alkaen Pertunkaaren palloilusalissa. Käsiteltävä asia: Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2019 ja kolme hallituksen jäsentä sekä yksi
varajäsen vuosille 2019–2020.
Yhdistyksen yleinen kokous

Avantosauna sunnuntaisin klo 15–18
Piilikankaalla, maksu 5€ sis.mehu ja pipari.
(Poikkeuksena su 23.12. ei ole avantosaunaa.)

Kuusjoenkulman kyläyhdistys
haluaa toivottaa kaikille:
Hyvää Joulua ja
Onnea vuodelle 2019!

Tervetuloa!
Jokiläänin opistolaisyhdistys ry

SPR:n Ypäjän osaston

HAAVIN AAMUT
kaikille ypäjäläisille tarkoitetut avoimen toiminnan aamupäivät jatkuvat keskiviikkoisin ja torstaisin Nuorisotila Haavin
tiloissa. Tule sinäkin mukaan!
Toivotamme 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, joskus tuoretta pullaakin, sekä mukavaa
seuraa. Otamme mielellämme vastaan myös tuote- tai toiminnan esittelijöitä!
Joulukahvit juodaan syyskauden päätteeksi torstaina 20.12.
Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!
Kevätkausi alkaa keskiviikkona 9.1.2019.
Lisätietoja: S
 atu Leppälahti p. 050 363 0508 tai
Eeva Mikkola p. 050 370 6867

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTO JÄRJESTÄÄ:
HOPEAKETJU

Kartanon koulu, Ypäjä
la-su 12.-13.1. ja 26.-27.1. klo 10-15
opettaja Tero Pelto-Knuutila
Kurssimaksu 42 €, työkalumaksu 5 € suoraan opettajalle, kurssinumero 119802. Ilm. viim. 11.1.

KAHVINAUTINTOJA

Paanan koulu, Jokioinen
su 20.1. klo 14-17
opettaja Tuija Pietilä-Estrada, kurssinumero 810202
Kurssimaksu 16 €, tarvikemaksu 10 € maksetaan suoraan opettajalle. Ilm. viim. 11.1.

TEKSTIILITEKNIIKOITA

Paanan koulu, Jokioinen
ti 22.1.-2.4. klo 18-21
opettaja Sari Wenning
Kurssimaksu 50 €, kurssinumero 110421. Ilm. viim. 15.1.

Keskustan
Ypäjän kunnallisjärjestö ry.
SYYSKOKOUS
Ypäjänkylän seuraintalolla Ypäjänkyläntie 842
sunnuntaina 9.12.2018 klo 19:00
esillä sääntöjen määräämät asiat
Johtokunta
(Johtokunta kokoontuu klo 18)

Keskustan Perttulan py
Syyskokous 9.12.2018
Kokous pidetään kunnallisjärjestön kokouksen jälkeen
Ypäjänkylän Seuraintalolla
Johtokunta

LASINMAALAUSKURSSI

Kartanon koulu, Ypäjä
ti 29.1.-5.3. klo 17.30-20.30
opettaja Teija Kaivoluoto
Kurssimaksu 37 €, polttomaksu suoraan opettajalle. Kurssinumero 110301. Ilm. viim. 18.1.

KURKISTUS JAPANIN KIELEEN
Paanan koulu, Jokioinen
opettaja Reika Vesala
Kurssimaksu 26 €, kurssinumero 129810.

ke 30.1. ja 13.2. klo 17.30-21
pe 1.2. klo 17.30-20

GRAFIIKAN MYRKYTTÖMÄT MENETELMÄT

Paanan koulu, Jokioinen
la-su 2.2.-3.2. klo 10-16
opettaja Vivian Majevski
Kurssimaksu 49 €, kurssimaksu ei sisälly työkausimaksuun (omakustannekurssi),
kurssinumero 110325. Ilm. viim. 21.1.

HYGIENIAPASSI

Kunnanvirasto, Jokioinen
la 2.2. klo 12-14.15
opettaja Maarit Mäki
Kurssimaksu 26 €, sis. todistusmaksun 6 €, kurssimaksu ei sisälly työkausimaksuun
(omakustannekurssi), kurssinumero 810220. Ilm. viim. 30.1.

YSTÄVÄNPÄIVÄKUKKAKIMPPU

Kurjenkukka, Ypäjä
ti 12.2. klo 18-20.15
opettaja Anne Nissinen
Kurssimaksu 16 € + tarvikemaksu opettajalle 30 €. Kurssinumero 119817. Ilm. viim. 5.2.

SEKATEKNIIKAT

Vanha pappila, Ypäjä
pe 8.3. klo 18-20.15, la 9.3. klo 10-15.45
opettaja Tiina Raumolin
pe 22.3. klo 18-20.15, la 10.3. klo 10-15.45
Kurssimaksu 37 €, kurssinumero 110307. Ilm. viim. 4.3.
Ilmoittautumiset suoraan internetissä osoitteessa: https://www.opistopalvelut.fi/jokilaani/
tai puh. 03-41827402

Jokaiselle jotakin Jokiläänistä!
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Ypäjän kunta julistaa eläinystävällisen uuden vuoden 2019
Ypäjän kunta suosittelee niin kuntalaisia kuin kuntaan vuodenvaihteessa tulevia vieraita pidättäytymään ilotulitteiden
ampumisesta Ypäjän kunnan taajamassa ja hevostilojen
läheisyydessä.
Ypäjän kunnantalo on suljettu 24.12.2018 – 6.1.2018.
Ypäjän kunta toivottaa kaikille
Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2019!

KUNNANVALTUUSTON KOKOUS
Torstaina 13.12.2018 klo 18.30 kunnantalon valtuustosalissa.
Valtuuston kokoukset ovat kaikille avoimia. Tervetuloa!

YPÄJÄN TARINAKILPAILU 10.12.2018 – 31.1.2019
Mikä on mielestäsi parasta Ypäjällä? Liittyykö se ystäviisi
tai perheeseesi, harrastuksiisi, työhösi tai arkeen? Vai onko
mielestäsi parasta ypäjäläinen luonto, ruoka, murre tai vaikkapa paikalliset perinteet ja kotiseudun historia? Tai kenties
mieleesi muistuu jokin tietty hetki, joka kiteyttää sen, mikä on
Ypäjällä parasta.
Kerro, mikä on mielestäsi parasta Ypäjällä ja osallistu Ypäjän
tarinakilpailuun! Tarinakilpailu alkaa 10.12.2018 ja päättyy
31.1.2019.
Tarinakilpailun teema on ”Parasta Ypäjällä”. Voit osallistua
tarinakilpailuun lähettämällä lyhyen tarinan, runon, aforismin,
muistelman tai muun kirjoituksen siitä, mikä on parasta Ypäjällä. Kirjoitusten tulee olla enintään 250 sanan pituisia. Keksi
kirjoituksellesi myös osuva otsikko ja muista mainita nimesi ja
yhteystietosi.
Kirjoitukset toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen inka.stormi@ypaja.fi doc., pdf. tai rtf-muodossa, tai kopiona kunnantalolle. Kirjoita sähköpostin osoitekenttään tai kirjekuoreen:
Parasta Ypäjällä. Lähetä kirjoituksesi viimeistään 31.1.2019.
Tarinakilpailun raati valitsee kahdeksan parasta kirjoitusta.
Voittajat ilmoitetaan ja palkitaan helmikuussa 2019.
Osallistumalla Ypäjän tarinakilpailuun annat luvan Ypäjän
kunnalle käyttää kirjoitustasi Ypäjän kunnan paperisissa ja
sähköisissä matkailu- markkinointimateriaaleissa. Kerrothan,
jos et halua, että etunimesi liitetään kirjoitukseesi kunnan
matkailu- ja markkinointimateriaaleissa.
Lisätietoja:
Inka Stormi, Ypäjän kunnan viestintä- ja elinvoimasuunnittelija
sähköposti: inka.stormi@ypaja.fi
puh.: +358 50 3381798

ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
TORSTAINA 20.12.2018
Lähtö Ypäjän torilta 15.12.2016 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 7575 833

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

AVOIN PERHEKERHO
kokoontuu joulukuussa vain kerran 14.12.2018
kello 9.30 Partiomajalla
Luvassa joulun tunnelmaa, joulukorttiaskartelua,
joulupuuroa ja pipareita.
Ota tonttulakki ja pikku paketti mukaan.
Tervetuloa!
Lisätietoja Aulikki Lindqvist 050-383 1610. Kerhoon ovat tervetulleita perhepäivähoitajat, isovanhemmat, isät ja äidit lasten kanssa.
Osallistumismaksu 2 € / perhe sisältää välipalan.

HYVÄÄ JOULUA ja ONNELLISTA UUTTA VUOTTA!

KIRJASTO
YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO

Hossintie 2, 32100 Ypäjä
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 1.9.-31.5.

Meillä on ympäri Ypäjää ollut käytössä kuntolaatikoita,
jotka tulevat nyt vuodenvaihteessa siirtymään historiaan.
On todettu, että ne eivät palvele kuntalaisia tasapuolisesti ja niiden huolto/valvonta on melko kallista. Tilalle on
kehitteillä uusi toimintamalli, josta tiedotetaan tarkemmin sen valmistuttua.

Kuntokortteja on saatavissa kunnantalon infopisteestä, kirjastolta ja vapaa-aikatoimistolta sekä Pertunkaaresta. Muistakaa myös palauttaa ne kauden lopussa.
Meneillään oleva kausi vk 36–52, vielä ehdit mukaan!
Seuraava vk 1–17, kesäkausi...

Poikkeavia aukioloaikoja joulukuussa:

Kuntosali kuntalaisten vapaassa käytössä tiistaisin klo

keskiviikkona 5.12. avoinna kello 11–14,
itsenäisyyspäivänä suljettu,
jouluaatosta 24.12. tapaninpäivään 26.12. suljettu,
uudenvuodenaattona 31.12. avoinna kello 11–14.

DIGITOINTILAITTEET

18–20 ja vuoden 2019 alusta myös torstaisin klo 16–18
(koulujen työaikoina) Hevosopiston vitostallin vintillä,
paikalla valvoja. Tervetuloa!!

Alakoululaisten liikuntakerho ei ottanut tuulta
purjeisiinsa syyskauden alussa. Nyt uusin ajatuksin alkuvuodesta, seuratkaa ilmoittelua.
Iltapäivätanssit Forssan järjestöjentalolla klo 13–16

torstaisin. 13.12 esiintyjänä Petri Forsman duo ja kuljetus
Ypäjältä klo 12.30 lähtö ja paluu heti tanssien jälkeen.
Ilm. Riinalle 10.12 mennessä 050 4339 002.
Ypäjän kunnan liikuntatoimi

IKÄIHMISILLE OHJAUSTA JA NEUVONTAA
Palveluohjauksen päällikkö Marjatta Palojärvi tavattavissa
Ypäjän palvelukeskuksessa Rauhalantie 1
klo 12–15
ke 5.12.2018

Sivistyslautakunta palkitsee yksilö- tai joukkueurheilussa
vuonna 2018 menestyneitä alle 30-vuotiaita nuoria urheilijoita.
Jaettava summa on yhteensä enintään 300 euroa (Sivla 9 §/
10.1.2018)
Ypäjän kunnan sivistyslautakunnalle osoitettujen vapaamuotoisten hakemusten tulee olla perillä kunnanvirastolla
viimeistään torstaina 20.12.2018 klo 17.00. Osoite: Ypäjän
kunta, sivistyslautakunta, Perttulantie 20, 32100 YPÄJÄ.
Lisätietoja antaa liikunnanohjaaja Riina Levander
puh. 050 4339 002 tai riina.levander@ypaja.fi
Sivistyslautakunta

ma klo 13–19
ti
klo 13–19
ke klo 13–16
to
klo 13–19
pe klo 13–16
Avoinna lisäksi joulukuun toisena lauantaina 8.12.
kello 11–14.

Liikunta-asioita

YPÄJÄN KUNTA JÄRJESTÄÄ

URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN V. 2018

Ypäjän joulukadun avajaiset
torstaina 29.11.2018 klo 18 – 20
Tervetuloa!

Louna-kirjastojen kiertävät digilaitteet ovat Ypäjän kirjastossa joulu- ja tammikuun. Saat muutettua vanhat
VHS-kotivideosi dvd-levyiksi helposti ja lähes ilmaiseksi: laitteiden käyttö on maksutonta, mutta levyt
pitää hankkia itse. Varaa opastus- ja digitointiaikasi
kirjastosta!

KIRJASTON TILAJÄRJESTELYT

Perttulan koulun ekaluokkalaiset opiskelevat kirjaston
monitoimitilassa kuluvan syksyn ja ensi kevään. Iltapäivätoiminta jatkaa yläkerrassa. Perjantaiaamujen
avoin perhekerho on muuttanut Haaviin. Näyttelytila
on käytettävissä vasta ensi kesänä ja kokouksia voi
järjestää vain kirjaston ollessa suljettu. Hiljainen huone on käytössä, henkilökunta avaa oven jos haluat
keskittyä rauhassa.

LIIKUNTAVÄLINEITÄ KIRJASTOSTA

Kahvakuulia, kävelysauvoja, selättimiä, fitness-säkkejä, hae lainaan ja kokeile, mikä sopii sinulle! Esillä
myös liikunta-aiheista kirjallisuutta.
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

