YPÄJÄN
TAKSI

YPÄJÄLÄINEN

Puh. (02) 727 1180

Kunnallinen ja seurakunnallinen tiedotuslehti
Jaetaan kaikkiin talouksiin Ypäjällä

Hyvää
Joulua
ja

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

Onnellista
Uutta
Vuotta!

JOULUKUU 2010

Hyvää Joulun tunnelmaa ja lempeää Uutta Vuotta 2011

Y Kiitos Asiakkailleni kuluneesta vuodesta! Y

Parturi-kampaamoRaija Pastell-Fält

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

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

YPÄJÄN KAHVILA-KEBAB
& PIZZERIA

5 v.

3.12.

tarjoamme kahvin ja
pullan tai pehmisjäätelön

Kaikki perhepizzat

VAIN 10 E

Tervetuloa vanhat ja uudet asiakkaat!

Ypäjän Kahvila-Kebab & Pizzeria
Kurjenmäentie 3, puh. (02) 767 3306

Hyvää Itsenäisyyspäivää,
Rauhallista ja
Onnellista Joulua!
Soita, tilaa, nouda tai
nauti paikan päällä.

Hyvää Joulua
ja
Onnellista
Uutta Vuotta

Rauhaisaa Joulua
ja Hyvää
Uutta Vuotta 2011!

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!
TSR-Tekniikka Oy

Ympäristöhuolto
Matti Hossi Ky

Autohelahoito I. Hossi
Saarikontie 227, 32100 YPÄJÄ

Puh. 0440 545 431

– Koneiden huolto, korjaus, maalaus
– Ruosteenesto
– Vahaukset
UUTTA: Renkaiden myynti ja asennus

Myytävänä

SALAOJAPELTOA

Kartanonkylässä 14,85 ha.
Tarjouspyynnöt 10.12.2010
mennessä kirjallisena,
osoite: Mervi Mikkola-Hokka,
Keskikyläntie 40,
32100 YPÄJÄ.
Ei puhelintiedusteluja.

Rivitalosta

Heikkilä 050 571 4476

Avoimet ovet tiistaina 14.12. klo 15–17
Karkelon Sukka-esittely
Verenpaineen ja rasvaprosentin mittausta
Kuumaa glögiä
Lahjakorteista -10 %

Rauhallista joulun odotusta toivotellen

Fysioterapeutti Satu Vaarula

Itsenäisyyspäivänä
6.12. suljettu.

Perttulan
Kukka ja
Lahja

Joulupäivänä 25.12.
suljettu.

Jouluviikolla
pidennetyt
aukioloajat

Kotinisun leipää saatavana ma-ke-pe:

RENGASMYYNTIÄ JA ASENNUSTA
Autohelahoito I. Hossin tiloissa os. Saarikontie
227, 32100 YPÄJÄ. Myös iltaisin ja viikonloppuisin
sopimuksen mukaan. Hinnat alk. 195,- sis. renkaat,
rengastyöt, tasapainotuksen, uudet venttiilit,
kierrätysmaksut ja asennuksen.
Kysy myös muita tarjouksia!

Hyvää Joulua
ja Onnellista
Uutta Vuotta
asiakkailleen
toivottaa

Ypäjä Kallenpolku 3 B 2-3
h,k,S 69,5 m2 Kaunis läpi talon
ulott päätyasunto II krs. Valoisat
huonetilat, keitt. avautuu lasivitr.
oh:een. 2 lasitettua parveketta
ja 2 Wc. Oma ovell. autokatosp.
Hp 84.000,- H Einola 0400536547, k 591374.
Hannu Einola 0400 536 547
Matti Mäkinen 0400 536 941
Loimijoen OP-Kiinteistökeskus
Väinämöisenkatu 6,
32200 Loimaa
• s-posti: etunimi.sukunimi@
op.fi www.opkk.fi

Halutaan ostaa
VILJELYSMAATA
Matti Laaksonen
p. 0400 615 651

Myytävänä

Sale – Ypäjä, Prisma – Forssa

Rauhallista Joulua ja Menestystä vuodelle 2011
asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneille
www.kotinisu.fi

Päivöläntie 6,
32100 Ypäjä
Puh.
040 524 8556

Ypäjä Soinintie 3 B 11,
3 h + k + kph + parv.
3 kerr. valoisa päätyhuoneisto upealla näköalalla,
ikkunat 3 suuntaan,
siirrytty kaukolämpöön,
putkiremontti tekeillä,
kaikki palvelut lähellä.
050 341 0356
klo 15 jälkeen.

Varsanojantie 8 P. 0400 430 088
www.hyvinvoi.net

Heporantalaiset
kiittävät Ypäjän
Lions Clubia
kauniista joulukuusista!

Joulupukki
Vanha tuttu
ja luotettava
joulupukki
valmiina
alan töihin.
P. 0400-244779

Vuokrattavana

Ypäjän keskustassa
rauhallisessa rivitalossa
remontoitu 3 h + k, kph,
yhteissauna, kylmiö, varasto. Puh. 0400 465 095.
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Joulukuun 2010 kirkot
Ypäjäläinen
Ypäjän kunnan ja Ypäjän seurakunnan julkaisema tiedotuslehti Ypäjän kunnan asukkaille.
Lehden suurin vastuu ilmoituksen julkaisemisessa sattuneesta virheestä on ilmoituksen
hinta.
Päätoimittaja:
Tapani Rasila
Taitto ja oikoluku:
Newprint Oy
Toimituksen osoite:
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 7626 5214
fax. (02) 767 7214
email: ypajalainen@ypaja.fi
ILMOITUSHINNAT
Ilmoitukset
0,5 e / pmm + alv
Määräpaikkakorotus
0,1 e / pmm + alv
Toistuvaisilmoitus
joka numerossa
0,4 e / pmm + alv
Yhdistysten ilmoitukset
Maksutta
TILAUSHINNAT
Ypäjän kunnan alueen
osoitteisiin veloituksetta
Tilaukset kotimaahan
20 e / vuosikerta
Tilaukset ulkomaille
Muu Eurooppa
25 e / vuosikerta
Muut maanosat
30 e / vuosikerta
TILAUSOSOITE
Kunnantoimisto
Perttulantie 20
32100 Ypäjä
puh. (02) 762 6500
fax. (02) 767 7214
ISSN 1237-2528
Ypäjän kunta
Toimistot avoinna
ma–ke 9.00–15.00
to
9.00–17.00
pe
9.00–14.30
puh. vaihde (02) 762 6500
fax. (02) 767 7214
Ypäjän seurakunta
Perttulantie 10
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
to ja pe klo 9.15–11.00
puh. 040 553 6362
PAINOPAIKKA
Newprint Oy
Tammikuun Ypäjäläinen
ilmestyy torstaina 6.1.2011
Lehteen tarkoitettu aineisto
on toimitettava kunnantalolle
29.12.2010 klo 15 mennessä.
Helmikuun Ypäjäläinen ilmestyy
4.2.2011.

Koululaiskirkko perjantaina 3.12. klo 12.15.
Mukana kaikki luokat 1-6 kaikista kouluista,
ja vanhemmat tervetuloa. Marraskuun listassa
ovat virret.
Sunnuntai 5.12. klo 10. Virret: 6: 1-4,
kiitosvirsi 1 (Hoosianna), 10: 1-3, 324: 1 ja 6,
9: 1-, 166: 5-6.
Itsenäisyyspäivänä maanantaina 6.12. klo
10. Virret: 578, kiitosvirtenä on numero yksi
eli Hoosianna, 584, 592, 577: 1 ja päätösvirsi
342: 3-4. Kirkon jälkeen on kunniakäynti
sankarihaudoilla, jossa ohjelma: 580: 1-2 ja
seppeleen lasku ja puhe Risto Ahti ja virsi 580:
6-7. Illalla iltahartaus kaikelle kansalle sankarihaudoilla klo 18. Rippikoululaiset sytyttävät
kynttilöitä sankarihaudoille lyhtyihin, jotka
toivottavasti jo marraskuusta lähtien on asetettu paikoilleen. Isoset mukaan sytyttämään
kynttilöitä.
Perhekirkko on ollut yleensä toisella viikolla klo 18 kirkossa. Päiväkerhon vetäjiltä ja
kanttorilta tulevat lauluehdotukset.
Sanankirkko (kolmas adventti) 12.12. klo
10 kirkossa. Virret: 11, kiitosvirtenä on Hoosianna numero 1, 5: 1-4, 15, kolehtivirsi 160 ja
päätösvirsi 515.
Illalla sunnuntaina 12.12. klo 19 pidetään
ja lauletaan kauneimmat joululaulut kirkossa. Jokaiselle lauluvihko jaossa. Mukana
Tapio Laurila ja Sanna Ketola. Kirkkokuoro.
Risto juontaa.
Messu (neljäs adventti) 19.12. klo 10 kirkossa. Virret: 3, kiitosvirsi 1 (kaikissa adventtiajan messuissa on Hoosianna), 10, 15:
3-4, kolehtivirsi 6:1- ja Hpe-virtenä on 9.
Päätösvirsi 14: 3.
Metsäkirkko museoalueella sunnuntaina
oikean Tuomaan päivän aatonaattona 19.12.
klo 18. Taas syttyvät kauniit jouluvalkeat Riistamiesten toimesta.
Jouluaatto perjantai 24.12. Ensimmäinen
jouluinen aattokirkko klo 14: virret: 23, 21:
8-1, 31, 35, 25: 1-, 30. Toinen aattokirkko
klo 16, ja samat virret kuin edellä. Jouluyön
kirkko aattona klo 21 (puolisen tuntia), ja
pääpaino teksteillä ja rukouksilla ja joululauluvihkoista lauletaan yön tunnelmaan liittyen
viisi laulua. Ja kolehtijoululahja lähetystyölle.
Kun kävelette hautausmaalla valomerta ihailemassa, poiketkaa kirkkoon jouluyö, juhlayölaulua laulamaan.

Joulukirkko jouluaamuna 25.12. kello
8.00 (Huom. aika). Kirkkokuoron aloituksen
jälkeen virret: 29, 126, 21, 23, 25, 30.
Tapanina messu 26.12. klo 10. Tämä on
jouluajan harvoja ehtoolliskirkkoja. Virret:
35, 17: 4, 600, 23, 26, (ja ehtoollisen aikana 9
ja 228) ja päätösvirsi 447: 4.
Uuden vuoden aattona 31.12. ehtoollishartaudet palvelutalolla: klo 12.30 Ruustinna
ja klo 13 Hoivakoti. Risto toivoo jälleen paljon laulavaisia mukaan.
Uuden vuoden aattona 31. 12 klo 21
ollaan kirkossa. Ja taas varmaankin Lahja
Ahvo lausuu otteita Hymyilevästä Apollosta.
Ohjelma: virsi 40, lausuntaa, tekstit, virsi 41
ja puhe. Kolehtivirsi 39 ja sen jälkeen ehtoollismessu kuten päiväjumalanpalveluksessa,
ehtoollisen aikana virsi 38, päätösvirsi 30.
Uuden vuoden päivänä lauantaina
1.1.2011 ollaan kirkossa vasta päivällä klo
12.00. Ja lauluina vielä kerran kauneimmat
joululaulut. Ne saa kanttori uudesta joululauluvihkosta valita ja Riston puheen yhteydessä
on pari laulua kuten Sylvian joululaulu ja
Jouluyö, juhlayö.
Sanankirkko sunnuntaina 2.1. aamusella
klo 10 ja ollaan srk-kodilla. Ja sinne saa Liisa
Hietamäki laittaa makoisat kahvit tilaisuuden
päätteeksi. Kotoinen tilaisuus srk-kodilla aina
puhuttelee. Nyt virsinä: 38, 344, 336, 195,
184: 1-, 182.
Loppiainen torstaina 6.1. klo 10 messu.
Monipuolinen jouluaika on päättymässä ja
kaikkia kutsutaan vielä loppiaismessuun kirkkoon. Loppiaista voisi nimittää Ypäjän nimikkopyhäksi, sillä onhan meillä loppiaistaulu
kirkossa: tietäjien kumarrusmatka Jeesus lapsen luo. Se on nykyisin ylhäällä parvella. Elias
Lönnrot, joka kävi myös Ypäjällä, on kirjoittanut ja muokannut juuri loppiaisvirren. Runonkeruumatkoilla hän yöpyi myös taivasalla ja
yleensäkin katsahti taivaalle, ja tähdet olivat
Lönnrotille läheisiä. Nyt lauletaan Lönnrotin kunniaksi pelkästään hänen tekemiään ja
muokkaamiaan ja suomentamiaan virsiä: 47,
44: 6-7, 45: 1-4, 542: 1-3, 46: 1-, ehtoollisvirsinä 578 ja 37. Päätösvirsi on 506.
Riemukasta ja muistorikasta juhla-aikaa
kaikille
Risto Ahti

Jouluaika 2010 Ypäjän seurakunnassa
Hoosiannamessu adventtina
28.11. klo 10 kirkossa ja kirkon jälkeen klo 11.15 joulumyyjäiset srk-kodilla.
Joulupuhaus Perttulassa
Taina Kuivamäen taidekutomo
Suomi-Design torstaina 2.12.
klo 11.
Koululaisten jouluajankirkko perjantaina 3.12. klo
12.15 kirkossa.
Hoosiannakirkko 5.12. klo
10.
Itsenäisyyspäivänä 6.12.
klo 10 sanankirkko seppeleenlaskuineen ja illalla hartaus
sankarihaudoilla klo 18 kynttilänsytytyksineen.
Jouluajan hetki Ypäjänkylän aseman kirjastossa keskiviikkona 8.12. klo 10.
Jouluinen perhekirkko
torstaina 9.12. klo 18 kirkossa.
Lasten joululauluja ja kaikille
glögit srk-kodilla.
Iloinen hoosiannamessu
sunnuntaina 12.12. klo 10.
Kauneimmat joululaulut
kirkossa sunnuntaina 12.12.

klo 19. Jokaiselle annetaan
oma lauluvihko ovilla. Musiikin johto Tapio Laurila ja juonto Risto Ahti.
Joulupuhaus Palikkalassa
Marja-Leena ja Aamos Ojalan
kaupassa tiistaina 14.12. klo
10.
Karjalaseurojen EteläHämeen piirin joulukirkko
ja kahvit keskiviikkona 15.12.
klo 18 kirkko ja srk-koti.
Seniorien ja ikäihmisten
joulujuhla srk-kodilla torstaina 16.12. klo 11.
Vielä kerran hoosiannakirkko 19.12. klo 10.
Metsäkirkko sunnuntaina
19.12. klo 18 museoalueella, ja
Ypäjän Riistamiehet loihtivat
tunnelmavalkeat. Mukana Tapio Laurila ja Risto Ahti.
Yökirkko tiistaina 21.12.
klo 23. Tähän Kartanon koulun
yökirkkoon ovat myös aikuiset
tervetulleita.
Jouluaattona 24.12. kirkossa klo 14 ja klo 16 ja aattoyön
kirkko klo 21.00.

Jouluaamuna joulukirkko
25.12. klo 8.00.
Tapanin messu 26.12. klo
10.
Palvelutalolla uudenvuoden aaton ehtoollishartaudet
31.12. klo 12.30 Ruustinna ja
klo 13 Hoivakoti. Väkeä toivotaan mukaan laulajiksi.
Uuden vuoden aattokirkko 31.12. klo 21.
Joululaulut vielä kerran
kirkossa 1.1.2011 klo 12.00.
Sanankirkko srk-kodilla
su. 2.1.2011 klo 10. Päätteeksi
kirkkokahvit.
Loppiaismessu torstaina
6.1.2011 klo 10. Esillä Elias
Lönnrot, jonka tuotantoa pelkästään laulamme.
Kaikkien kinkerit ja suuri
onnittelujuhla torstaina Nuutinpäivänä 13.1.2011 klo 11
srk-kodilla. Kaikkia vuonna
2011 pyöreitä täyttäviä (70, 75,
80, 85 ja 90) toivotaan myös
mukaan ja he saavat valita onnittelukirjan suuresta valikoimasta.

Kauneimmat joululaulut 2010

Ypäjän kirkossa sunnuntaina 12. päivänä joulukuuta klo 19.00 alkaen

Seurakunnan
asiat
kirkkoherra
Risto Ahti

Jokaiselle annetaan uusi joululauluvihko kotiin vietäväksi.
Siitä vihkosta lauletaan tuttuja
ja rakkaita joululauluja.
Toki mukana on myös kirkkokuoro, miten lienee muita
kuoroja ja ehkä yksinlauluakin.
Puheita ei tilaisuudessa ole,

vain joulurukous. Tilaisuuden
juontaa Risto Ahti, ja uruissa
Tapio Laurila, joka muutenkin on konsertissa vetäjänä ja
tärkeänä priimus moottorina.
Esiintymässä myös Sanna Ketola, nykyinen Vihervirta.
Kolehti kerätään Suomen

Lähetysseuralle, jonka aloitteesta aikanaan alkoivat nämä
Kauneimmat joululaulut. Tilaisuus kestänee noin tunnin ja
korkeitaan vartti päälle.
Ypäjän seurakunta

Ypäjän seurakunnan
diakoniatyö
Joulukuu 2010
Diakoniatoimiston vastaanotot:

Torstaisin ja perjantaisin klo 9.15–11.00.
Diakonissa Arja Kullanmäki, puh. 040 553 6362.
Sähköposti: arja.kullanmaki@evl.fi
Joulukuussa olen diakoniatoimistossa viimeisen päivän
perjantaina 17.12.2010. Uusi työntekijä Hanna Hakala
aloittaa virallisesti tammikuussa 2011, 100 % diakoniatyöntekijänä. Hänellä tulee olemaan sama puhelinnumero eli 040 553 6362.
EU-elintarvikkeita on vielä saatavilla ja voidaan kuljettaa
kotikäynneillä myös kotiin. Muistakaa ottaa omat kassit
mukaan!
Hartaudet Palvelukeskuksessa pidetään joulukuussa torstaina 9.12. klo 13.00 Hoivalla ja klo 13.30 Ruustinnassa.
Lukkarin KeVa-hartaus pidetään torstaina 9.12. klo 14.10.
Työttömien ruokailut jatkuvat keskiviikkoisin klo 11.30.
Huom! Ilmainen jouluateria jouluaattona 24.12.2010 klo
13.00 srk-talolla.
”Kultaisen iän kerho” kokoontuu torstaina 2.12.2010 klo
11.30 alkaen ja 16.12.2010 klo 11.00 alkaen.
Siunattua joulunaikaa kaikille seurakuntalaisille!
Toivoo diakonissa Arja

Päiväkerhotiedote
LASTEN KAUNEIMMAT JOULULAULUT
torstaina 2.12. kello 10.15 Ypäjän kirkossa.
Tilaisuus on yhteinen päivähoidon ja
päiväkerholaisten kanssa.
Torstaina 2.12. ei muuta kerhoa.
Itsenäisyyspäivänä 6.12 ei kerhoa.
PÄIVÄKERHON JOULUJUHLA
9.12. klo 18.00 kirkossa, kirkon jälkeen
seurakuntakodilla glögitarjoilu ja lapsille
yllätys.
Syksyn kerhot päättyvät joulujuhlaan.
Kevään 2011 kerhot jatkuvat viikolla 2
normaalisti.
Päiväkerhon väki toivottaa kaikille
Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta

ILMOITUS VAALIN TULOKSESTA

Ypäjän seurakunnassa toimitetuissa
seurakuntavaaleissa / sopuvaaleissa seurakunnan
kirkkovaltuustoon jäseniksi ovat tulleet valituiksi
seuraavat seurakunnan jäsenet:
Ehdokaslistalta I Seurakuntaväen yhteislista
Varsinaisiksi jäseniksi valitut:
Niinimaa Helena Tellervo, Mäki-Uutela Aune Kyllikki,
Lipponen Pirkko Tellervo, Leppänen Keijo Olavi,
Perävainio Eliisa Katariina, Rastas Jussi Tapio, Rämö
Jari Heikki Juhani, Tasala Marjatta Anneli, Tuomonen
Esa Antero, Vähämäki Sirpa Onerva, Lähde Elina Inkeri,
Lintukangas Jari Heikki Tapani, Mäki-Punto AnnaKaroliina, Pakkanen Maija-Liisa, Saastamoinen Anna
Kerttu Kaarina.		
Varajäseniksi valitut:
Pyykkö Riitta Onerva, Mäkeläinen Tiina Hannele,
Suksi Kaija Marjatta, Vaittinen Tuija Anneli, Mäkeläinen
Markku, Hossi Antti Matias, Reunanen Risto Matias,
Hollo Marjut-Annele Aliisa, Savolainen Kaisu Helena,
Ojala Heikki Markku, Jussila Tuula Riitta, Tuomi Sanna
Maria, Palonen Pirjo-Riitta.			
Ypäjä 22.11.2010
Ypäjän seurakunnan vaalilautakunnan puolesta:
Puheenjohtaja Keijo Leppänen

TERVETULOA PERHEKIRKKOON
9.12.2010 klo 18.00 Ypäjän kirkkoon
Kirkossa kerholaiset esittävät
jouluista ohjelmaa.
Tilaisuuden jälkeen on
glögi-/piparitarjoilu seurakuntakodilla.
Lapsille yllätys.
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Metsäkirkko 2010

Hän oli kuollessaan Ypäjän vanhin mies

SULO MOISANDER

Helmikuussa Lainan päivänä 8.2.
olin pitämässä ehtoollishartautta
hoivakodin päiväsalissa. Samalla teen myös huonekierroksen ja
muut jäävät laulamaan. Saavuin
sitten Sulo Moisanderin huoneeseen. Olin jo varautunut kohtaamaan väsyneen vanhan miehen,
sillä puoliso Toini sanoi ehtoollista
antaessani, että nyt on Sulo väsynyt. Ja väsyneen miehen siellä tapasinkin, joka ei enää kysellyt että
olenkos käynyt Muolaan kirkolla.
Huoneesta pois lähtiessäni Herran
siunauksen luettuani ajattelin, että
nyt taisi olla viimeinen kerta kun
Sulon tapasin. Ja niinhän siinä kävi, että paria kolmea päivää myöhemmin Pekka Moisander istui
kirkkoherranvirastossa tuomassa
suruviestiä: Sulo Ensio Moisander on kuollut 95 vuoden iässä.
Ja silloin muistin että muutaman
vuoden nuorempi Erkki Uutela
Varsanojalta on nyt sitten Ypäjän
vanhin mies. Hieman ennen Suomen itsenäistymistä on kuitenkin
Uute1a syntynyt.

poika Reijo Mikael auto-onnettomuudessa kuoli vuonna 1973. Olin
silloin jo Ypäjällä ja muistan hyvin
tämän tapauksen. Reijo sai hautansa Ypäjälle ja samalle paikalle
pääsee nyt Sulo lepäämään.

Sulo oli myös sotaveteraani

Sulo ja Toini
Moisander
Hän asui Vähäsuon
Koivikkomäellä

Sulo Moisander syntyi 29.8.
1914 Muolaassa. Ja evakkomatkojen jälkeen hän asettautui Vähäsuolle hieman sinne syrjään rauhalliselle paikalle suurten koivujen
siimekseen. Naimisiin hän oli mennyt jo 18.4.1937 ja hänen puolisonsa oli syntynyt Valkjärvellä Toini
Maria Uskelin. He olivat Ypäjän
vanhin ja pisimpään avioliitossa
ollut pariskunta. En osaa sanoa mikä pari on nyt ykkösenä. Mielelläni
poikkesin hetkeksi hi1jentymään

koivujen keskelle Moisanderille.
Vaikka ei siellä hiljaisena tarvinnut
olla: Sulo halusi tietää tarkkaan
Venäjän retkeni Toksovaan ja poikkeamiset Muolaan kirkkomäellä.
Vielä hoivakodilla niitä asioita puntaroitiin. Vain viimeisellä kerralla
Sulo oli hiljainen: pitkä elämä oli
päätöksessään. Lapsia Toinille ja
Sulolle siunaantui kolme, joista tytär Aila Kaarina sitten sota-aikana
pääsi sotalapseksi Ruotsiin ja jäi
sille tielleen. Suomessa asuu poika
Kari Tapio Kennet. Ja surua sisältyi
myös Moisanderien elämään kun

Sodat Sulo Moisander sai myös
kokea, Karjalan ja Suomen puolustaja. Pitkä on taistelupaikkojen
määrä ylikersantti Sulon kohdalla:
Kämärä, Kirvesjärvi, Nirkka, Pyhäjärvi, Petroskoi, Karhumäki, Vuolujärvi, Hiisjärvi, Maaselkä, Syskyjärvi, Suurlahti, Harjuslahti, Sotjärvi
ja Loimola. Varmaan myös monia
muita paikkoja. Karjalan muistot
olivat hänelle hyvin rakkaita ja usein
keskusteluissa vaelsimme Muolaan
maisemissa. Hänen kirkonkirjansa
kuten monien muittenkin on sitten siirretty virallisesti 21.8.1948
Muolaan Karhulasta Ypäjälle. Kovan talven ja suurten lumien aikaan
saatoimme hänet Kalevalanpäivän
aattona Ypäjän kirkkomaalle.
Risto Ahti

Pientilallinen Kuusjoelta
Keväällä toukokuun puolessa välissä oli 10 päivän hellejaksoa.
Taisi olla kuluvan vuoden parhaimpia kesähetkiä. Siihen aikaan
saatiin seurakuntaamme lukuisa
määrä kuolinviestejä. Niinpä Timo Frans Vilhelm Kelkka, joka
oli syntynyt 9.5.1928 Oripäässä
siunattiin haudan lepoon vasta
lauantaina 12.6. samana päivänä
jolloin Forssassa juostiin suviillan eripituiset matkat Tammelan
suuntaan. Tottahan toki Ristokin
halusi olla nyt 19. kerran mukana
jotta saisi sen komean 20 määrän
täyteen. Timo Kelkka kuoli hellepäivänä 17.5. ja muistotilaisuus
venähti varsin pitkälle.
Timo KeIkka syntyi Fanni ja
Frans Kelkan maanviljelijäperheeseen toiseksi nuorimmaisena
lapsena: Oripää, joka on itsenäinen kunta tälläkin hetkellä, on
puhtaan veden ja soran aluetta.
Siellä lähellä Kelkan syntymäpaikkaa on Krapuranta, kirkasvetinen paikka jossa karavaanarit
viihtyvät ja jossa usein olen ollut
juoksutapahtumassa. Koulua Timo kävi hyvin arvo sanoin, mutta
opinnot jäivät kun isä kuoli ja 16vuotias Timo joutui hoitamaan
kotitilaa. Perheen isommat pojat
Osmo ja Tauno olivat rintamalla ja pikkuveli Aimo oli vasta 11-vuotias, joten Timolle tuli
isännän vastuu. Toki sisaret Irja
ja Inkeri olivat talon hommissa
mukana. Ja yksi perheen lapsista
Lotta oli jo menehtynyt 16-vuotiaana vuonna 1941. Timo joutui myös nuorukaisena Oripään
taloihin työntekoon ja varsinkin
Annalassa oli mieluisa talo, jota
hän muisteli monenmoisten tarinoitten kera.
Timo Kelkan siunaus Ypäjän
kirkossa oli ikimuistoinen monestakin syystä. Elettiin kesän parhainta ja kauneinta aikaa. Hänen
uumansa haudattiin myöhemmin
Oripäähän, mutta muistotilaisuus
oli silti srk-kodilla Ypäjällä. Kukkien sijasta toivottiin että kartutetaan Palvelutalo Valkovuokon tiliä. Ehkäpä niillä rahoilla
hommataan vaikkapa pyörätuoli,
jonka käyttäjä voi sitten aikanaan
muistella edesmennyttä Timo
Kelkkaa. Itsekin pidän ajatuksesta että vainajaa voisi muistaa
kukkien sijasta antamalla jollekin
tilille rahaa, joka sitten käytetään
vainajan tai omaisten toivomuksesta johonkin hyvään tarkoitukseen. Tässä asiassa Timo Kelkan
hautajaiset ovat hyvin esimerkilliset jokaiselle tämän lehden

TIMO KELKKA
lukijalle. Ja juhannusruusuja ja
kedon kukkia toki näimme Timon hautajaisissa.

Timo Kelkka lähti
maailmalle omaan itselliseen
elämäänsä

Timo oli nuori 26-vuotias
mies kun hän suuntautui Ypäjälle Kuusjoen kulmille. Virallisesti Kuusjoki on Perttulan kylää.
Niinpä 14.11.1954 tehtiin kauppakirjat, josta olen saanut otteen
luettavaksi: ”Tällä kauppakirjalla myymme ja luovutamme me
allekirjoittaneet Juho Alfred ja
Suoma Amanda Venhon perilliset
omistamamme Sillanpää-nimisen
tilan Ypäjän pitäjän Perttulan kylässä Oripään pitäjän Tanskilan
kylästä olevalle maanviljelijä Timo Frans Vilhelm Kelkalle. Edelleen mainitaan että kauppaan ei
sisälly mitään irtaimistoa.
Timo Kelkka oli kertonut senkin asian että keväällä kuollut
Antti Kylä oli järjestetyssä huutokaupassa ostanut kaikki kellarissa olleet perunat. Uusi isäntä
Timo ei niitä tarvinnut, koska hän
toi muuttokuormassaan omat perunat Oripäästä. Timo Kelkka oli
avioliitossa Hilkka Reinikaisen
kanssa ja heille syntyi tytär Leila
Irmeli. Häneltä nykyiseltä Leila
Suonpäältä sain tietoja Timosta,
isästä, joka eli pitkän ja monivaiheisen elämän. Siinä on paljon
elämänhistoriaa, joka kiinnostaa
myös Ypäjäläisen lukijoita, varsinkin Kuusjoen asukkaita. Mutta
jokaisesta elämästä me jokainen
voimme ammentaa viisautta.
Timo Kelkan ilonaiheena oli
tyttären Leilan poika Rami perheineen. Vielä äitienpäivän aikaan 9.5. vietettiin yhdessä Timon 82-vuotispäivää. Omaisten
ja tuttavien syntymäpäivät olivat
Timolle tärkeitä ja usein käveltiin
hautausmaalla ja kertailtiin tuttavien syntymä- ja kuolinaikoja. Ja
nuoruuden Oripää muistui hänelle mieleen ja hän luki Oripään veteraaneista kertovaa kirjaa. Tuttujen kyläläisten hautajaisiin hän
osallistui mielellään. Niinpä tytär
Leila Suonpää, jonka kirjoitusta
lainaan alempana sellaisenaan,
sanoi että Timon periaatteet ja
arvot jäävät muistoksi ja niitä soveltaen voi ihminen elää kunnioitettavan ja arvokkaan elämän.

Leila Suonpää kertomaa
isästään

Kaupanteossa myyjän roolissa
olleet Venhot ovat Forssan ny-

kyisen kaupunginjohtajan Tapani
Venhon isovanhempien perilliset.
Heidän joukossaan myös Veikko
Venho, Tapanin isä, joka tuolloin
kiinteistökaupan teon hetkellä
oli vielä alaikäinen, joten hänen
holhoojanaan ollut naapuri Reino Sirén oli allekirjoittamassa
kauppakirjaa. Taisipa tuolloin
Timon mukana muuttaa Ypäjälle
myös tuleva puoliso mukanaan
vain vuoden ikäinen poikalapsi
Hannu edellisestä avioliitostaan.
Hilkka ja Timo saivat keväällä
1955 tyttären, joka kastettiin Leila
Irmeliksi. Elämä varmaan sujui
hyvin ja asetuttiin taloksi ja alettiin pikkuhiljaa tutustua naapureihin. Navetassa oli pari lehmää
ja muutama muniva kana, jotka
helpottivat toimeentuloa.
Timo oli koko ikänsä aina valmiina auttamaan naapureita erilaisissa töissä rakennushommista
maa- ja metsätöihin. Hän osasi
käsitellä hevosia ja maatalouskoneita eikä pelännyt raskastakaan
työtä. Vuonna 1971 Timo jäi yksin, kun yhteiselo Hilkan kanssa
lakkasi sujumasta. Leila oli koulussa Forssassa ja Hannukin oli
lähtenyt maailmalle. Timo jatkoi
työntekoa entistä ahkerammin,
kotieläimet olivat jo poissa kotinavetasta, joten hän sai keskittyä
lähinnä kirvesmiestöihin. Hänen
työkaverinaan oli vuosikaudet
Kalle Simola, joten yhdessä he
kulkivat pidempiäkin työmatkoja. Leilan perheelle rakennettiin
talo Forssaan, ja monta muutakin
rakennusta nousi tämän kaksikon ansiosta. Kalle poistui yhtäkkiä tästä maailmasta ja Timo jäi
puurtamaan yksinään keskeneräisiä rakennuskohteita. Monet kuivurit ja eläinsuojat ovat nousseet
Timon osaavien kätten kautta.
Viimeisimpiä kohteita oli Eeva
ja Simo Alangon uuden kodin
rakennuksen yhteydessä tehdyt
työt. Vuonna 2007 Timo sairastui
ja vietti Hämeenlinnan sairaalassa kriittisiä hetkiä, mutta selvisi
kuitenkin ja pääsi kotiin takaisin.
Vauhti hiljentyi, oli opeteltava
olemaan jouten, ikää oli jo 79
vuotta. Hiljalleen kunto kohosi
sen verran, että hän uskalsi lähteä pyöräilemään ja muutaman
kerran hän ajeli Leilan ja Reijon
luo Someron puolelle Lehtimäenkulmalle, ainakin keväällä, kun
oli Leilan syntymäpäivä. Kaksi ja
puoli vuotta meni mukavasti, ja
Timo oli oppinut elelemään tehden vain pientä polttopuuhommaa, lukien ja täytellen ristisa-

Metsäkirkko Tuomaan päivän aaton aattona sunnuntaina 19.12.
kello 18.00. Paikkana on perinteinen vanhan Pappilan 1941–1942
museon alue. Paikoitus: Perttulan
koulun piha-alue. Tunnelmavalaistus: Ypäjän Riistamiehet rakentavat luonnontulia. Ne antavat
tunnelmaa, kun lähdet kulkemaan
museoalutta kohti. Vuoden pimeimpään aikaan syttyvät valot
ja metsän hiljaisuus puhuttelee.
Muuten, nyt taitaa olla täyden

kuun aikaa. Risto veikkaa pakkasta tilastojensa mukaan.
Ennen tilaisuutta jaetaan joululauluvihkoja ja samalla voi
vapaaehtoisesti antaa lahjansa
lähetystyölle eli joululahja lähetykselle nälkää näkevien hyväksi. Ohjelman kesto on noin,
puolisen tuntia. Siihen pituuteen
vaikuttavat myös sääolosuhteet.
Kanttorina on reippaaseen tahtiin tänäkin vuonna Tapio Laurila. Risto Ahti juontaa.

Ohjelma Metsäkirkossa:
Yhteislaulu: En etsi valtaa
loistoa
Raamatunlukua: ”Kansa joka
pimeydessä vaeltaa”
(Jesaja 9: 1-6), Juha Markkula
Yhteislaulu: Arkihuolesi kaikki
heitä
Jouluajan rukous: lukijana
Keijo Leppänen ja tekstin tehnyt
Risto
Yhteislaulu: Sylvian joululaulu
Metsäkirkon sanaa: Risto Ahti
Yhteislaulu: On hanget korkeat
nietokset (vaihtoehtona, jos sää
sallii, No onkos tullut kesä)
Valon sanaa Raamatusta: Riistamiesten puheenjohtaja Risto
Rantanen

Yhteislaulua: Jouluyö, juhlayö
Joulurauhanjulistus Ypäjälle:
Risto Ahti (julistuksella ikää 15
vuotta).
Yhteislaulua: Sydämeeni joulun teen (On jouluyö, sen hiljaisuutta yksin kuuntelen)
Yhteen ääneen: Isä meidän rukous Siunauksen jättäminen kaikille, niin ihmisille kuin luonnon
eläimille, joulurauhan nyt tultua
julistetuksi
Yhteislaulua: Maa on niin kaunis. Tervetuloa jouluisen luonnon helmaan hiljaisuuden puhutteluun ja toiveena jouluinen
tunnelma.
Ypäjän Riistamiehet ja
seurakunta

Suuri onnittelujuhla
tammikuun 13. päivänä

natehtäviä. Radion kuuntelu oli
kuitenkin ykkösharrastus, mistä
kertoi sekin, että hän oli selvillä maailman tapahtumista koko
ajan. Hänellä oli myös kantaaottava mielipide, olipa kyseessä
piispanvaalit, politiikka, urheilu
tai vaikkapa euroviisut.
Joulukuussa 2009 sitten terveys
heikkeni äkkiä, päivällä oli vielä
viety joulukortteja postilaatikoihin
ja illalla tarvittiin jo ensivastetta ja
ambulanssia kuljettamaan väsynyt
mies Hämeenlinnaan sairaalaan.
Timo toipui kuitenkin jälleen ja
halusi mennä viettämään toipilaslomaa Ypäjän palvelukeskuksen
Valkovuokon palvelukotiin, jossa
hän viihtyikin loistavasti. Kevään
näyttäessä merkkejä tulostaan hän
palasi kotiin ja Poutalan Pertin
ahkeralla lumen aurauksella selvittiin runsaslumisesta talvesta.
Pakkanen oli kuitenkin pureva
vielä monta viikkoa sen jälkeen,
joten ulkosaunaa ei ruvettu Kuusjoenkulmalla lämmittämään, vaan
Leila haki Timon joka lauantai
saunaan Someron puolelle. Vielä
keväällä hankittiin uusi kiuas Timon kotisaunaan ja hän oli siitä
oikein onnellinen mies, sai nauttia hyvistä kotisaunan löylyistä
muutaman kerran. Ensi talveksi
Timolle olikin jo asuntohakemus
vireillä Ypäjän vanhusten palveluasuntoon, mutta muuttomatka
kirkolle vaihtuikin nyt eri kohteeseen.
Suunnitelmissa oli keväällä myös projekti, että kotitalon
läheisyydestä kaadetaan vanhat
hopeapajut. Ammattimies kävi
kaatamassa puut ja tarkoitus oli
yhdessä läheisten kanssa pitää
pilkkomistalkoot. Timo viilasi
jo pokasahansa ja kertoi kuinka tärkeää on terän hajottaminen
viilausvaiheessa. Timon saha ei
varmasti koskaan puoltanut mihinkään suuntaan, hän oli erittäin
tarkka mies töissään. Kerrotaan,
että joku sääti vatupassinsa tarkkuuden Timon ja Kallen rakentamassa seinässä!
No, muutaman pienen oksan Timo ehti siivota omin päin
pihalta pois, kun hän sitten oli
nukahtanut viimeiseen uneensa.
Leila tuli jokapäiväiseen tapaansa käymään ja löysi isänsä levollisena nukkumassa ikiunta tuvan
sohvalta. Rauhallinen oli mies
eläessään ja rauhassa hän sai lähteä täältä.
Asiat kokosi Risto Ahti

Kaikkia halukkaita kutsutaan
mukaan Nuutin päivänä niin
kutsutuille talvikinkereille, jossa
onnitellaan vuonna 2011 pyöreitä täyttäviä. Siispä 1941 syntyneet ja 1936 syntyneet ja tietysti
myös 1931 ja 1926 syntyneet
ja totta kai 1921 syntyneet (ja
kaikki sitä aikaisemmat) olette
tervetulleita juhlahetkeen seurakuntakodille. Ja mukaan myös
kaikki muut halukkaat juttelemaan ja laulamaan ja seurustelemaan, sillä tilaisuus on avoin
kaikille. Pidetään samalla ”mukavia kinkereitä”.
Juhla on torstaina tammikuun 13. päivänä kello 11.00
seurakuntakodilla. Juhla alkaa
klo 11 ohjelmalla, jossa myös
lauletaan ja jutellaan ja puhutaan
tämän vuoden kinkeriaiheista.
Sitten seuraa vaihe, jossa kaikki
vuonna 2011 pyöreitä täyttävät
70 ja 75 ja 80 ja 85 ja 90 vuotta
täyttävät saavat itse valita kirjansa. On miehille miehekästä
luettavaa, on runokirjaa ja kaunokirjallisuutta, on päivän sanaa
ja Suoria sanoja ja jännitystä ja
huumoriakin löytyy. Valikoima
on todella suuri. Jokainen saa
itse valita kirjansa, jonka jälkeen
ilmoittaudutaan ”rovastille”, joka kruksaa kirjan saaduksi ja
samalla kiinnitetään tarra. Myös
ystävä, naapuri tai kuka tahansa
voi hakea kirjan vaikka onniteltava ei olekaan itse paikalla.
Joku voi hakea kirjan useammallekin täyttävälle samalla kertaa.

Paijan Maatilamajoitus
kahvittaa

Tällä kertaa kaakkukahvit
tarjoaa Paijan Maatilamajoitus
Köllistä. Päivi ja Hannu Paija
ovat jo vuosikaudet järjestäneet
Areenallaan kaikenlaisia juhlia.
Perinteiseen tapaan joku tulee
Paijalta tapaamaan juhlaväkeä.
Tämä juttutuokio tapahtuu noin
klo 12.30 tienoilla ja tilaisuus
päättyy kaakkukahveisiin. Pöy-

dän antimet kattaa Liisa Hietamäki kaakuista ja muista tarvikkeista, joita keittiöön ilmaantuu.
Viime vuonna oli paikalla yli 80
henkeä, ja kaikilla oli hauskaa.
Pannaan nyt paremmaksi ja lähdetään. Joskus klo 13:n jälkeen
pääsevät ensimmäiset lähtemään
tilaisuudesta.
Mitä jos ei pystykään tulemaan mukaan? Se tarkoittaa
sitä että allekirjoittanut Risto tuo
onnittelukirjan kotiin joskus kuluvan vuoden aikana. Usein se
käynti tapahtuu ihan yllättäen ja
joskus soitellaankin vaikka nykyään ei tuosta puhelinluettelosta
ole juurikaan apua. Se ei suinkaan tapahdu oikeana syntymäpäivänä, jolloin monesti päivänsankari on piilossa, vaan ihan
koska tahansa. Pappi tulee kuin
salama kirkkaalta taivaalta, jota
ei edes aavista.
Tarjotkaa kyytiä ja tulkaa
itsekin. Keskitalven aikaan on
kinkereitä ja nämä onnittelujuhlat ovat yksi sellainen. Siellä
saadaan tavata tuttuja, jutella,
kahvitella ja saadaan Sanan ja
Virren viisautta ja lohdutusta
mukaan. Tämä käytäntö on jatkunut noin 15 vuotta Ypäjällä, kun suurta onnittelujuhlaa ja
kaikkien ypäjäläisten kinkerihetkeä vietetään. Ja vielä vihje: kun
kirjan haettuasi ilmoittaudut Ristolle, niin nimeä tarvitse sanoa
vaan vuosimäärä ja kuukausi niin
eiköhän ala papereista löytyä.
Nimet eivät ole aakkosjärjestyksessä. Esimerkiksi: 75 vuotta ja
kesäkuu, niin sieltä ruvetaan etsimään sen Maija Meikäläisen
nimeä. Ja jos ei kehtaa sanoa
ääneen niin kirjoittakaan lapulle:
75 vuotta ja helmikuu. Tai pyytää naapurin emäntää hakemaan
kirjaa, niin ei tule selville edes
tuo tuleva täyttäminen. Joka tapauksessa odottelen mukavia
juhlia. Tervetuloa mukaan.
Risto Ahti

Myytävänä käytetty

ÖLJYSÄILIÖ

Lasikuituinen, lieriömallinen, n. 1,5 x 5 m.
Kirjalliset tarjoukset 17.12. mennessä osoitteella:
Ypäjän seurakunta
Taloustoimisto
Perttulantie 10, 32100 YPÄJÄ
Tiedustelut: Maurits Hietamäki p. 050 560 3368.
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Varhaisnuoret

Ypäjänkylän kerho: Sairasloman vuoksi seuraava ja
viimeinen kerhokerta ennen joulua on to 16.12.2010
klo 13-14. Kerho jatkuu jälleen to 13.1.2011.
Perttulan liikuntakerho: Kerho jatkuu normaalisti
sijaisvoimin eli keskiviikkoisin klo 13-14. Viimeinen
kerta ennen joulua on ke 15.12.2010. Kerho jatkuu ke
12.1.2011.

Rippikoulu
Ma 6.12.2010 klo 17.45. on kaikille rippikoululaisille
pakollinen hartaus ja kynttilän sytytys sankarihaudoilla.
Su 12.12.2010 klo 19.00 Ypäjän kirkossa Kauneimmat
joululaulut. Myös tämä on rippikoululaisille pakollinen
tilaisuus.
Kevään tilaisuuksista, nuortenilloista ym. ohjelmasta
lähetetään kirjeet rippikoululaisille koteihin vielä ennen
joulua.
Lisätietoja rippikoulusta tai kerhoista voi kysyä Mirellalta
puh. 044 559 7733.

Mannerheimin hevonen Käthy

Varsinkin 1970-luvulla Suomessa kulkiessani sain Ypäjän
nimen mainittuani yleisimmän
kommentin, että se on hevospitäjä. Mutta varsin yleinen tuntui olevan se tieto, että Ypäjälle
on haudattu Suomen marsalkan
Carl Gustaf Emil Mannerheimin hevonen. Siihen aikaan
oli paljon veteraanisukupolven
edustajia, jotka tiesivät asiasta.
Ja monesti minulle sanottiinkin,
että varmasti olet käynyt tällä kuuluisalla haudalla. Vastasin että en edes tiedä tarkalleen
missä se Siittolanmäellä sijaitsee. Siihen aikaan kansa puhui
pelkästään Siittolanmäestä. Itse
aloin käyttää nimeä Hevosmäki.
Ja nykyisin nimi on vakiintunut
Hevosopiston alueeksi, ainakin
omalla kohdallani.
Aikanaan tehtiin tietöitä alueella ja uuden tien ansiosta erään
kerran hoksasin ison kiven ja
siellähän se Mannerheimin ratsu
Kate eli Käthy lepää. Nykyisin
muistokivelle on helppo mennä
ja joskus olen nähnyt ohi mennessäni kiveä tutkivan turistin.
Marskin hevonen lienee edelleen tunnetuin historiallinen ratsu. Se on tamma, joka syntyi
Ruotsissa, ja isäori oli trakehnersukuinen Kyffhäuser. Trakehnerit ovat alkuaan itäpreussilaisia
kookkaita ja suosittuja ratsuja.
Kerrotaan että Kate oli 171 cm
korkea.
Mannerheim oli Venäjän armeijassa ratsuväen upseeri, joka
vastasi mm. hevoshankinnoista.
Ne piti ostaa Ruotsista koska ratsujen kasvatus oli siellä paljon
Suomea edellä. Kate ostettiin
ennen talvisotaa 1939 ja kerro-

taan Mannerheimin ratsastaneen
sillä Kannaksen kuuluisissa sotaharjoituksissa elokuussa 1939.
Vanhemmalle sukupolvelle
Käthy eli Kate tuli tunnetuksi
ainakin marsalkan hautajaisissa muistaakseni vuonna 1951.
Itsekin alakoululaisena tavasin
lehdestä marskin surukulkuetta
ja muistan tuon uljaan hevosen.
Kate kulki surusaatossa Mannerheimin arkun jäljessä. Sille oli
jopa Ruotsista tilattu erityinen
surukaapu. Ehkä tuossa hevosessa arkun perässä moni koki Suomen kansan suuren menetyksen.
Näin itsenäisyyspäivän aattona
haluan lehden välityksellä kertoa tästä hevosesta, sillä Suomen
historiassa on hevonen aina näytellyt tärkeää osaa. Sodassa se
oli korvaamaton.
Viimeiset vuotensa Kate vietti Ypäjällä. Se oli jopa mallina
marsalkan ratsastajapatsaalle ja
oma muistokivi aikanaan pystytettiin. Marskin hevonen kuoli
vuonna 1953. Ja aivan hiljattain
sain kuulla, mutta en edes tiedä
tiedon aitoutta, että Kathy ammuttiin, ja käsky tuli tuolta idästä päin, josta niin monet myrskyt ja tummat pilvet ja helteet
ovat Suomen päälle saapuneet.
Siinäpä on miettimistä tänä itsenäisyyspäivänä historiallisen
hevosen elämänvaiheita ja myös
sitä, mikä sen kuoleman aiheutti. Mistään historian kirjasta
en ole löytänyt Kathy -hevosen
kuolinsyytä. Ikää hevosella oli
jo lähemmäksi parikymmentä
vuotta.

Ansioituneet Yllätyksen jäsenet palkittiin.

Ypäjän Yllätyksen 70-vuotisjuhlat
Ypäjän Yllätys täytti keskiviikkona 20.10.2010 70 vuotta ja
juhlisti sitä lauantaina 23.10.
Liikuntahalli Pertunkaaressa.
Juhlatilaisuus alkoi harmonikkataiteilija Elisa Pyykön esityksellä ja puheiden välissä
arvoisaa juhlayleisöä viihdytti
Tanssiryhmä Unique.
Tervehdyssanoissa yhdistyksen puheenjohtaja, Juho
Santamäki, ilmoitti yhdistyksen liikuntavuorojen osallistujamäärien moninkertaistuneen
kuluneen syksyn aikana ja sen
näkyvän jäsenmäärässä: yhdistyksellä oli juhlatilaisuuteen
mennessä, kuluvan vuoden
jäsenmaksuvelvoitteensa hoitaneita, varsinaisia jäseniä 268
(24.11. määrä on 298), kun
vuonna 2008 heitä oli 152.
Kiitoksen tästä saivat harvinaisen aktiiviset hallituslaiset, vapaaehtoiset toimijat, jäseneksi
liittyneet, yhdistystä tukeneet
ja liikuntavuoroilla käyneet.
Erityistä kiitosta sai yhdistyksen kunniapuheenjohtaja Tauno Kössi: Santamäki kertoi
uskovansa, että ilman Kössin
valtavaa panosta Ypäjän Yllätyksen hyväksi, yhdistyksen
toiminta olisi todennäköisesti
jo kokonaan loppunut.
Juhlapuheen oli saapunut

Juha Mieto kannusti juhlapuheessaan nuoria liikkumaan.
pitämään hiihtäjälegenda Juha Mieto, joka puhui runsaalla
huumorilla ja Etelä-Pohjanmaan murteella muun muassa urheiluseurojen nimistä ja
seura-asuista sekä nuorten liian
vähästä liikkumisesta ja koululiikunnan lisäämisen tarpeesta.

Risto Ahti

Hiihtomatka Saariselälle

Lähde Riston mukana laduille!
Urho Kekkosen kansallispuiston
retkeilymaastoja pidetään yhtenä Suomen parhaista. Hoidettuja
hiihtolatuja Saariselän alueella
on yli 200 km, ja niille pääsee
suoraan Tievatuvan pihasta. Saariselälle on matkaa n. 12 km.
Pe 11.3.2011: Lähdemme Salon torilta klo 19.30. Ajamme
Someron, Forssan ja Jokioisten
kautta kohti Ypäjän Seurakuntakotia. Jatkamme matkaa Loimaan ja Tampereen kautta Saariselälle.
La 12.3.2011: Saavumme
puolenpäivän aikana Saariselälle, jossa majoitumme uuteen,
vastavalmistuneeseen Tievatupaan.
Su 13.3. – to 17.3.2011: Saariselällä. Muutama kiertely linjaautolla myös ohjelmassa.
Pe 18.3.2011: Nautittuamme
varhaisen aamiaisen, lähdemme
ajamaan kotia kohti. Kotiin saavumme myöhään yöllä.
Hinta: 629 €/hlö, Tievatuvan uudisrakennuksessa, kahden

hengen huoneissa
Hintaan sisältyy:
* matka Vainion Liikenteen
bussilla
* majoitus täysihoidolla (runsas aamiainen, retkieväät ja illallinen)
* sauna päivittäin
* matkanjohtajana Risto Ahti
Majoitus: Retkeily- ia kurssikeskus Tievatupa, Tievatuvantie 69, 99830 Saariselkä.
Huom! Sukset kannattaa
huollattaa ennen matkalle lähtöä.
Näin ollen ei tarvitse lisätä kuin
pitovoidetta pohjiin lähdettäessä
hiihtoretkille.
Varaukset: Matkapojat Oy,
Turku, puh. 010 232 3103. Ilmoittautumiset 12.1.2011 mennessä.
Noudatamme Matkapoikien
ryhmämatkaehtoja, jotka löytyvät www.matkapojat.fi tai toimistoltamme. Kehotamme ottamaan peruutusturvan sisältävän
matkavakuutuksen! Matka edellyttää toteutuakseen vähintään
28 matkustajaa.

Tanssiryhmä Uniquen esitys viestitti liikunnan iloa.

Huomionosoituksen saivat
Vesa Ahde, Juhani Heikkilä,
Kari Helander, Marjut Kallioinen, Mirka Kaunisto-Vuorentausta, Brita Kauti, Markku Kauti, Heikki Kuivamäki,
Taina Kuivamäki, Liisa Kössi,
Tauno Kössi, Rauno Martikai-

nen, Seppo Pietiäinen, Heimo
Saaranen, Helena Santamäki,
Leila Seppänen, Reino Toukola sekä Hannele Uusitalo.
Vapaassa-sanassa yhdistyksen perustajajäsen Reino Toukola kertoi yhdistyksen perustamisesta, kunniajäsen Valto
Raaska liikuntahallin rakentamisesta ja jäsen Risto Ahti
muistoistaan Ypäjän Yllätyksestä. Ypäjän kunnan kunnanjohtaja Sinikka Malin muun
muassa kertoi Ypäjän Yllätyksen olevan merkittävä osa
ypäjäläisyyttä ja esitti kunnan
puolesta nöyrimmät kiitokset
Ypäjän Yllätykselle siitä, että
se on vuosikymmenet hoitanut Ypäjällä sekä liikuntahallin
ylläpitämisen että liikunnan
järjestämisen. Juhlan juontaja,
Tuomo Vääri, kertoi pitkin tilaisuutta yhdistyksen historiaa
ja laajemmin iltabingon perustamisesta.
Juhlatilaisuuden päätti Hämäläisten laulu.
Ypäjän Yllätys kiittää kaikkia juhlavieraita, juhlan järjestämiseen osallistuneita sekä
yhdistyksen liikuntatoimintaa
tukeneita.
Ypäjän Yllätys ry
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Vuoden Yrittäjät Ypäjällä

Ypäjän Metalli on erikoistunut teatteritekniikkaan

Teatteritekniikan rakentamiseen
erikoistuneen Ypäjän Metalli
Oy:n yrittäjät Pentti Heikkilä
ja Arto Salmi on valittu Ypäjän
Vuoden Yrittäjiksi 2010. Ypäjän Metalli on seitsemän työntekijän yritys, joka valmistaa
mm. teattereihin erilaisia nostimia kuten lavaste- ja valaisinnostimia. Yrityksen erityisalaa
ovat myös erikoispalo-ovet, paloesiriput sekä isot äänieristeovet. Ypäjän Metalli on ollut rakentamassa niin Hämeenlinnan
Verkatehtaan Vanajasalin näyttämön rakenteita ja siirtokatsomoa kuin tekemässä Turun
teatterin lukuisia remontteja.
– Töitä ei ole pelkästään uudisrakentamisessa vaan myös
vanhan tekniikan uusiminen ja
huolto työllistävät. Käsikäyttöisen teatterin nykyaikaistaminen
on tyypillinen kohde, Arto Salmi kertoo.
Teatteriremonteissa sesonki

Ypäjän Vuoden Yrittäjät 2010: Arto Salmi (oik.) ja Pentti
Heikkilä.
on kiivas ja lyhyt. Ne toteutetaan usein teatterin kesäseisokin aikana kesä-heinäkuussa.
Teatteritekniikan toteutus vaa-

tii myös paljon suunnittelua.
Kaikki kohteet ovat erilaisia.
Suunnitelmat pitää tehdä aina yksilöllisesti ja kohdekoh-

taisesti. Asiakkaalta saadaan
esisuunnitelma, jota lähdetään
jalostamaan. Nykyisin suunnittelu tehdään jo pitkälti 3Dtekniikalla.
– Suunnittelu on iso osa projektia. Varmistamme, että laitteet mahtuvat niille varattuihin
tiloihin ja laskemme paljonko
kuormaa rakenteisiin tulee ja
niin edelleen, Salmi luettelee.
Valmiita alan ammattilaisia
ei koulun penkillä kasva. Yritys
tekee yhteistyötä ammattikoulun kanssa, mutta työntekijät
koulitaan osaajiksi työn ääressä.
– Tärkeintä on, että nuori
on innostunut, Salmi toteaa hyvän työntekijän aihiosta. Pentti
Heikkilä ja Arto Salmi palkittiin Ypäjän vuoden yrittäjinä
Ypäjän ja Jokioisten Yrittäjien
yhteisessä Loimijoki Golfissa
järjestetyssä Yrittäjäjuhlassa
perjantaina 29.10.

Turvallisuusnurkka

tulee yhä uudelleen kuljettajia,
jotka ovat olleet poissa tolaltaan
ja lähteneet kiihdyksissään ajamaan. Ajosta on seurannut riskikäyttäytyminen, joka on monesti
johtanut onnettomuuteen. Onnettomasti päättynyt ihmissuhde on
antanut sysäyksen vammautumiseen tai kuolemaan.
Näin joulun alla muistetaan
sukulaisia ja tuttavia ja toivotetaan kaikkea hyvää. Miten me
löytäisimme ne, jotka todella tarvitsisivat apua. Toimivatko meillä tukiverkot riittävästi? Onko
viranomaisyhteistyötä tarpeeksi?
Onko yllättäen eteen tullut ongelma vaikeasti lähestyttävä asia
kaikissa tapauksissa? Voitaisiinko nuorten kasvatuksessa keskittyä enemmän itsensä ja elämän
hallintaan, jotta mieli kestäisi
maailman myrskyissä. Nyt elämänkoulu on ollut monelle liian
kova.
Vaikka syksy monesti tuntuu loputtomalta, kipakan talven
jälkeen tulee taas uusi kevät ja
uudet mahdollisuudet. Ja onhan
tässä välissä kulkusten kilinää ja
tonttuleikkejä. Olen jouluaamuna
töissä ja toivon, että illan iloisia
tonttuja ei löydy aamunpahnoilta.
Kiitos kuluneesta vuodesta ja
hyvää joulua Ypäjäläisen lukijoille!
Markku Leppälahti
rikosylikonstaapeli

Liikuntaa Ypäjällä 2011

Liikunnanohjaaja herättelee taas
Ypäjäläisiä harrastamaan liikuntaa. Vuosi vaihtuu, mutta monet
liikuntaryhmät jatkavat vuoden
alussa taas normaalisti. Seuratkaa liikuntakalenteria, jota päivitetään sitä mukaan kun liikunnanohjaajalle tietoa toimitetaan.
Aktiivisuutta ihmiset! Ypäjän
kunta järjestää toistamiseen Ohjatun kuntosalin, mukaan pääsee
13 nopeinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Kuntosalilla treenataan
yhdessä lihaskuntoa ja välillä
irrotellaan musiikin tahdissa.
Uutuutena starttaa Ypäjän
kunnan ja Ypäjän naisvoimistelijoiden yhdessä järjestämä juoksukoulu. Juoksukoulu toteutuu,
mikäli saadaan riittävän iso ja
innokas porukka kokoon. Herätys, Ypäjäläiset: kun kerrankin
järjestetään jotain, ole mukana
toteuttamassa sitä, osallistu!
Juoksukoulun tavoitteena on
taittaa yhdessä keväällä joku

juoksutapahtuma (max. matka
10 km). Juoksukouluun osallistuaksesi sinulla ei tarvitse olla
entuudestaan ”juoksutaustaa”,
vaan koulun tarkoituksena ja tavoitteena on kehittää sinulle sellainen. Juoksukoulussa laaditaan
ohjelma 16 harjoitusviikolle sisältäen myös lihaskuntoharjoitteita ja venyttelyjä. Juoksukoulun ohjelman laatii liikunnanohjaaja Merja Kivimäki, joka
osallistuu myös ohjaukseen.
Juoksukoulu starttaa Perttulan koulun pihalta keskiviikkona
12.1.2011 klo 18.30. Reippaan
alkulenkin jälkeen pidetään infotilaisuus ja jaetaan harjoitusohjelma. Kiinnostuitko? Ilmoittaudu heti sähköpostilla merja.
kivimaki@ypaja.fi.
Liikunnanohjaaja toivottaa
mukavaa ja liikunnallista Joulun aikaa kaikille!

tekemään jouluostoksia ja maistelemaan glögiä 21.–23.12 klo 15–18 		
9.12. Annenpäiväkahvitus
Jälleen pieni valikoima joulukuusia saatavilla
viikosta 49 lähtien

Pikku Annen Savi

Humppilantie 2, 32140
Ypäjä as, p. 040 520 0569

Lämpimästi
tervetuloa
Jouluglögille
ke 8.12 klo 9-17

Tule tekemään joululahjalöytöjä!

Ypäjän Apteekki toivottaa
Rauhallista Joulua
ja Onnellista Uutta Vuotta 2011.
Ypäjän Apteekki

Kurjenmäentie 2, p. (02) 767 3150

KIITOS

Kanta Hämeen poliisilaitos
Ensimmäinen lumipyry peitti
maan valkoiseksi kertaheitolla.
Pimeä syksy sai valoisuutta maisemaan ja lähestyvä joulukin tuo
mukanaan valoa ja rauhoittavasti
lepattavia kynttilöitä. Jokaisesta
vuodenajasta pitää osata nauttia, syksy on voimien keruuta
tulevaan ja rauhoittumista kesän
kiireiden jälkeen.
Ahvenen evästä ennustava kertoi televisiossa, että joulusta on
tulossa valkea kahdeksankymmenen prosentin varmuudella. Ilmatieteen laitoksella ennustamiseen
ei lähdetty, vaihtoehtoja on kaksi epävarmoista sääolosuhteista
riippuen. Oma ennustukseni on,
että talvesta tulee runsasluminen,
koska vettä on satanut niukanlaisesti ja vuotuinen sademäärä on
melko vakio.
Talveen tottuneet autoilijat
mukautuvat nopeasti ajokelien
vaihteluun, mutta monelle uudelle kuljettajalle liukas tien pinta
vaatii totuttelua. Toivottavasti
oppirahat ovat pieniä. Pääasia on
kuitenkin, että kuljettaja on ajokuntoinen kaikin puolin. Päihteet
aiheuttavat paljon onnettomuuksia ja rangaistusrajaakin suunnitellaan alemmaksi. Toivottavasti
poliisin resurssit pidetään riittävinä, jotta ainakin törkeät rattijuopumukset saataisiin poliisin
tietoon.
Olen aikaisemminkin puhunut
siitä ”muusta syystä”, joka aiheuttaa onnettomuuksia. Tietoon

Tervetuloa Pikku Annen Saveen

Parturi-Kampaamo
Hyvää
Ritva Kuusinen
02-767 3336, 050 545 5474

Joulua

Lounais-Hämeen Urheiluautoilijat järjestivät
lokakuussa talvirenkaidenvaihtotapahtuman.
Tapahtumasta saatu tuotto lahjoitettiin tänä vuonna
Perttulan koulun retkikassaan.
Lämmin kiitos Lounais-Hämeen Urheiluautoilijoille ja
kaikille renkaansa vaihdattaneille!
t. Perttulan koulun väki

Soinintie 3, 32100 Ypäjä

PS. Paljon lahjaideoita liikkeessä
Hyvää Alkavaa
Vuotta – Uutta

Itsenäisyyspäivä
Ypäjällä 6.12.2010
klo 10.00 Jumalanpalvelus Ypäjän kirkossa
Saarna ja alttaripalvelus; Risto Ahti
Musiikki; Inkeri Suonpää			
Seppeleiden lasku Sankarihaudalle ja
Karjalaan jääneiden vainajain muistomerkille
klo 12.00 Kahvitarjoilu Kartanon koululla
Ypäjänkylän kyläyhdistys

Päivin Baari ja Puoti
toivottaa asiakkailleen
Rauhallista Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta 2001

Toivotamme asiakkaillemme

Hyvää Joulua
ja Onnellista
Uutta Vuotta
Tankkaamalla ST1:llä tuet hiihto- sekä
nuorisourheilua ensi vuonnakin!

Maatalous ja Öljyn väki
Marja-Leena, Aamos, Kari ja Titti

Ypäjän kunta
kiittää kuntalaisia ja
yhteistyökumppaneitaan
kuluneen vuoden saavutuksista

Oikein
Hyvää Joulua ja
Onnea vuodelle
2010!
Tänäkin vuonna erillisten
joulutervehdysten
sijaan osallistumme
Hyvä mieli -joulukeräykseen

klo 12.30 Itsenäisyyspäivän juhla Kartanon koululla
Juontajana kirjastonjohtaja Satu Soppela
		
Hämäläisten laulu
Tervehdyssanat;
Matti Alanko Kunnanvaltuuston pj.
Musiikkia;
		
		
		

Moranderin veljekset
Tuulen tanssi (Lasse Pihlajamaa)			
Mustat silmät (P. Frosini)
Minä soitan harmonikkaa (trad.)

Musiikkia;
		
		
		
		

Rosaliina Virtanen, viulu &
Ida-Lotte Peltoniemi, piano
Lintu (E. Demerson)
Ida-Lotte Peltoniemi, piano
Markkinat (Harri Wessman)

Juhlapuhe; Rehtori Matti Tuura
Musiikkia;
		
		
		
		

Moranderin veljekset
Polkkasikermä
Kansanlaulusikermä
Sininen ja valkoinen
(Jukka Kuoppamäki)

Musiikkia;
		
		
		
		
		
		
		

Ypäjän Musiikkiteatterin kuoro
Karjala (säv. & san. Oili Nykänen)
Souti Seppo Ilmarinen
(säv. Pekka Kostiainen, san. Kalevala)
Kuu kulta kivestä pääsit
(säv. Pekka Kostiainen, san. Kalevala)
Siitä vanha Väinämöinen
(säv. Pekka Kostiainen, san. Kalevala)

		

Maamme

klo 18.00 Iltahartaus Risto Ahti
		
Rippikoululaiset sytyttävät
		
kynttilöitä lyhtyihin sankarihaudoilla
		

Tervetuloa!

		

Ypäjän kunta

Ypäjän seurakunta

Veteraanien kuljetus
Itsenäisyyspäivän juhlaan
Lions Club Ypäjä tarjoaa ilmaisen kuljetuksen kaikille
juhlaan osallistuville veteraaneille. Kuljetuksen tarvitsevia
pyydetään ottamaan yhteyttä
Keijo Leppäseen, p. 050 363 6624.
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YPÄJÄN KIRJASTO

UUTUUSLUETTELO
10/2010

2 Uskonto
Heikkilä, Tuomas: Pyhimyksiä
ja paanukattoja : kulttuuriretkiä
Suomen kirkkoihin

3 Yhteiskunta
Holmila, Antero: Holokausti :
tapahtumat ja tulkinnat
Katajala-Peltomaa, Sari:
Noitavaimo ja neitsytäiti : naisten
arki keskiajalta uudelle ajalle
Kontula, Anna: Tästä äiti varoitti
Koskela, Hille: Pelkokierre
Kess, Kaija: Häirintä työpaikalla :
työpaikkakiusaamisen
selvittäminen ja siihen
puuttuminen
Virtanen, Rauli: Hiljaiset auttajat :
suomalaista katastrofityötä Turkin
sodasta Haitiin
Kalliala, Eija: Sosiaalinen media
opetuksessa
Meidän koulu : keinoja
työrauhan ja hyvän ilmapiirin
saavuttamiseen
Hoikkala, Tommi: Tunnetut
sotilaat : varusmiehen kokemus ja
terveystaju
5 Luonnontieteet.
Matematiikka. Lääketiede
Björklund, Tom: Mammutin aika :
elämää jääkaudella
Hohenthal-Antin, Leonie:
Muistot näkyviksi : muistelutyön
menetelmiä ja merkityksiä
6. Tekniikka. Talous. Käsityö.
Maa- ja metsätalous. Kotitalous.
Liiketalous
Müller-Urban, Kristiane:
Syötävän hyvä kastikekirja
7 Taiteet. Liikunta
Kruskopf, Erik: Valon rakentajat :
suomalaista kuvataidetta 1940-1
950 –luvuilta
Heikkinen, Maire: Suomalainen
tapettikirja
Nummelin, Juri: Elokuvan lyhyt
historia

Salminen, Esko: Toinen näytös
Nyman, Jake: Kovan päivän ilta :
rockin historiaa 45 kierrosta
minuutissa
Tarkka, Pekka: Kapellimestari
Silvola, Kari: Harmoninen
ratsukko : harjoittelemalla
tasapainoon
86–89 Kirjallisuustiede.
Kielitiede. Kielet
Karonen, Vesa: Yrjö Jylhä,
talvisodan runoilija
Marttinen Eero: Ilmari Kianto :
korpikirjailijan elämä
Vartiainen, Pekka: Länsimaisen
kirjallisuuden historia
9 Historia, elämäkerrat
Kulttuuri antiikin maailmassa
Saastamoinen, Ari: Afrikan
loistavat kaupungit
Sodan kasvattamat
Tarkka, Jukka: Hirmuinen asia :
sotasyyllisyys ja historian taito
Lahtinen, Anu: Pohjolan
prinsessat : viikinkineidoista
renessanssiruhtinattariin
Mäkelä, Raija-Liisa: Minä,
muilutetun tytär : puoli vuosisataa
Neuvostoliitossa
Määttä, Vesa: Lakeuksien
eversti Matti Laurila :
jääkäristä legendaariseksi
talonpoikaispäälliköksi
Obama, Barack: Rohkeus toivoa :
ajatuksia amerikkalaisen unelman
pelastamisesta
Roiha, Heli: Matkalaukullinen
aurinkoa : pakomatka pohjoiseen
Wendisch, Irja: Me sotilaiden
lapset
Östberg, Kjell: Olof Palme 19271986 : valtiomies ja humanisti :
elämäkerta
Lisäksi runsaasti lasten ja nuorten
tietokirjoja sekä kuvakirjoja!
Kirjastoon on ilmestynyt myös
uusia lasten äänikirjoja.
www.lounakirjastot.fi

Kanta-Hämeen pelastuslaitos

Turvallisuusnurkka

Pakkasta, hellettä, sadetta ja poutaa
Aivan kuten ilmoihinkin on
mahtunut vaikka mitä, myös turvallisuuden kannalta vuosi on
ollut erittäin monivivahteinen.
Pääosin vuosi on kuitenkin mennyt Ypäjällä varsin mallikkaasti.
Kiitos siitä Teille kaikille!
Haluan omasta ja Kanta-Hä-

meen pelastuslaitoksen puolesta
kiittää kaikkia kuluneen vuoden
yhteistyöstä ja toivottaa kaikille
rauhallista ja levollista Joulua
ja mitä parhainta menestystä
vuodelle 2011 !!!

Mikko Malin palomestari

Verenpaineenmittausta

syksyllä 2010
ilman ajanvarausta
Ypäjän Osuuspankin alakerrassa
ke 8.12.2010 klo 10.30–11.30
Tervetuloa!

Kotona leivottua jouluksi

JOULUMYYJÄISET

21. joulukuuta alkaen kello 10

VETERAANITUVALLA
Tarjolla joulun herkkuja, vehreitä havuja
makeita ja suolaisia leivonnaisia.
Herkkutori avoinna kello 16:een tai niin kauan kuin
myytävää riittää.
Myyjäisissä myös hyvän mielen arpajaiset ja
glögitarjoilu.
Tuotto käytetään hyväntekeväisyyteen.
TERVETULOA!
Iloista Joulumieltä ja Onnellista Uutta Vuotta!
LC YPÄJÄ/KATE

Maalaislääkäri

Tapani Kiminkisen
yleisöluento

Forssassa Feeniksissä
torstaina 20.1.2011
klo 18

Vapaa pääsy. Tervetuloa!
Järj. Forssan Seudun 		
Mielenterveysseura

Lasten Itsenäisyyspäiväjuhla
Seuraintalolla maanantaina
6.12. klo13-14.30.

Ohjelmassa jouluaskartelua ja leikkiä.
Osallistumismaksu 2 €.
Järj. Ypäjän Nuorisoseura ry

Lisätiedot: Ypäjän kunta, tekninen toimi, tekninen
johtaja Jouko Käkönen, p. (02) 7626 5241.
Tekniselle johtajalle osoitetut kirjalliset ostotarjoukset
perjantaihin 10.12.2010 klo 14.30 mennessä os.
Ypäjän kunta, Tekninen toimi, Perttulantie 20, 32100 Ypäjä.
Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä yhden taikka hylätä
kaikki saamansa tarjoukset syytä ilmoittamatta.
Tekninen lautakunta

Kuntokausi päättyy 31.12.2010!
Muista palauttaa kuntokorttisi 14.1.2011 mennessä
kunnantalon yhteispalvelupisteeseen. Samalla voit
noutaa uuden kevään kuntokorttisi!

– kuntokorttien palauttaneiden kesken arvontaa.
– oma arvonta myös kuntolaatikoilla käyneiden kesken.
– suoritukset 1/päivä merkitään kuntokortteihin.
– suoritukseksi kelpaa vähintään 30 min. kestävä
päiväkohtainen liikunta (myös työmatka- ja
hyötyliikunta).
Ikäihmisten kuntokausi:
– korttien palautus 31.12.2010 mennessä kunnantalon
yhteispalvelupisteeseen tai palvelukeskukseen.
Arvontaa!

ke 12.1.2011 klo 18.30 Perttulan koulun
pihalla. Starttaa Sinäkin!

JOKILÄÄNIN
KANSALAISOPISTO
tiedottaa:

KEVÄÄLLÄ ALKAVIA KURSSEJA (joilla vielä tilaa):
110457 SISUSTA OMILLA PAINOKANKAILLA
Joki-Tammi, Keskuskatu 15, Jokioinen, ke 18.0021.00. 16.2.-23.3.2011, 20 t. Sari Wenning.
Kurssimaksu 29,00 €. Enintään 8 opiskelijaa.
Uniikki painokuvio tyynyyn tai vaikkapa kaitaliinaan –
voit tehdä sen itse! Opit valmistamaan painoseulan ja
siihen valotuskaavion, jolla saat tarkkojakin kuvioita.
Aiheen voit ottaa vaikka luonnosta. Ensimmäisellä
kerralla tehdään tarviketilaus. Ilm. 20.8.2010-9.2.2011.
340101 TIETOKONEEN OHJELMISTOJA
Humppilan yläaste, Eedenintie 1, Humppila,
ti 18.00-20.30. 11.1.-8.3.2011, 24 t. Lea Jaakkola.
Kurssimaksu 41,00 €. Enintään 16 opiskelijaa.
Kurssilla opiskellaan Word-tekstinkäsittelyohjelman,
Excel-taulukkolaskentaohjelman, PowerPointjulkaisuohjelman sekä kuvankäsittelyn perusteita,
digikameran kuvien käsittelyä ym. oppilaiden tarpeiden
mukaisella painotuksella. Ilm. 20.8.2010-4.1.2011.
340107 KUVANKÄSITTELY
Kartanon koulu, atk-luokka, Varsanojantie 97,
Ypäjä, ma 18.00-20.15, ke 18.00-20.15. 24.1.2.2.2011,12 t. Heikki Helminen. Kurssimaksu 29,00 €.
Enintään 11 opiskelijaa.
Digitaaliset kuvat ja kuvien siirtäminen tietokoneelle.
Kuvankäsittelyn perusteet (rajaus, resoluutio) ja kuvien
muokkaaminen (värit, tekstin lisääminen). Skannerin
käyttö. Ilm. 20.8.2010-17.1.2011.

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

Jokiläänin kansalaisopisto
Ilmoittautumiset suoraan internetissä:
http://www.hellewi.fi/jokioinen
tai soittamalla opiston toimistoon: (03) 418 2402

Verenpaineenmittausta

Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

Käytetty, ei toimintakunnossa oleva hinattava hiekoitin.

Juoksukoulu starttaa

Ypäjän kunnan kotisairaanhoito

ilman ajanvarausta
Ypäjänkylän lainausasemalla
keskiviikkona 15.12.2010 klo 10.30–11.30
Tervetuloa!

MYYTÄVÄNÄ

KUNTOSALILLE!

Ohjattu kuntosali
tiistaisin klo 18 -19.30 Pertunkaaressa
Ilmoittautuminen 5.1.2011 mennessä.
Ohjattu kuntosali on Ypäjän kunnan järjestämä ja
ohjaajana toimii liikunnanohjaaja Merja Kivimäki.
Ryhmä aloittaa tiistaina 11.1. ja kokoontuu 12 kertaa.
Hinta 30 e (sisältää ohjauksen ja kuntosalimaksun)
Mukaan mahtuu 13 nopeinta! Toimi!
merja.kivimaki@ypaja.fi tai puh. 050 433 9002

Juoksukoulu kokoontuu viikoittain yht. 16 krt.
Tavoitteena taittaa yhdessä juoksutapahtuma keväällä.
Juoksukoulun hinta 80 e/hlö (sisältää mm. ohjauksen,
tavoitteellisen ohjelman ja vakuutuksen). Juoksukoulu
toteutuu jos innokkaita osallistujia ilmoittautuu
riittävästi! Lisätietoja ja ilmoittautumiset 5.1.2011
mennessä: merja.kivimaki@ypaja.fi tai p. 050 433 9002.
Järjestää Ypäjän Kunta ja Ypäjän Naisvoimistelijat ry.

18.12. nuorisotila Haavissa: 		

JOULUPAJA			

klo. 11.00–13.00. sekä klo.13.30–15.30
Pajalla voit askarrella joulukortteja,
joulukoristeita tai vaikka kuusikranssin.
Näpertelyn ohessa maiskutellaan pipareita
ja glögiä sekä nautitaan joululauluista.
Tule virittämään joulutunnelma tekemisen
merkeissä. Mukaan voi tulla koko perheen
voimin, ystävän kanssa tai ihan itsekseen.
Osallistumismaksu 2 €/hlö. Kumpaankin
pajaan mahtuu 13 osallistujaa.
Alle kouluikäiselle aikuinen mukaan.
Ilmoittautumiset 13.12. mennessä Merville:
mervi.kuusisto@ypaja.fi tai 050 5747732
Järj. Ypäjän nuorisotoimi

Yhteispalvelupiste
Ypäjän kunnan yhteispalvelupiste on avoinna ma-ke klo
9-15, to klo 9-17 ja pe klo 9-14.30. Puh. (02) 762 6500,
fax (02) 767 7214, sposti kunta@ypaja.fi.
Lähipoliisin vastaanotto yhteispalvelupisteessä tiistaina 7.12.
(muuten joka kuukauden 1. maanantai) klo 13–15.
Yhteispalvelupiste on paikka, josta saat
yleistä neuvontaa julkishallinnon palveluista,
esitteitä, lomakkeita ja opastusta eteenpäin.
Yhteispalvelupisteestä saat seuraavat palvelut:
Kunta: Kunnan esitteiden ja lomakkeiden jakelu sekä
vastaanotto, Veteraanituvan avaimet, ilmoittautumisten
vastaanotto, vesimittarilukemakorttien vastaanotto,
kuntokorttien jakelu- ja palautuspiste, palkintojen
lunastuspiste sekä muu asiakaspalvelu.
Kela: Lomakkeet, Internet-palvelut www.kela.fi
(tiedotteet, esitteet, lomakkeet, laskelmaohjelmat).
Työvoimatoimisto: Internet-palvelut www.mol.fi
(tiedotteet).
Verotoimisto: Internet-palvelut www.vero.fi (tiedotteet,
lomakkeet).
Maistraatti: Internet-palvelut www.maistraatti.fi
(tiedotteet, lomakkeet).
Poliisi: Lomakkeet, internet-palvelut www.poliisi.fi
(tiedotteet, lomakkeet).
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Avoin päiväkoti
Toimintakeskuksessa (Perttulantie 24) perjantaisin
klo 9.30 – 11.30. Asiakasmaksu 2 € / kerta / perhe
(laskutetaan puolivuosittain). Lisätietoja: Anja Perälä
puh. 7626 5224 tai 7626 5230.
3.12. Jouluaskartelu ja pipareiden leivontaa
10.12. Pikkujoulut
Joululoma
Avoin päiväkoti jatkuu taas 14.1.2011
HYVÄÄ JOULUA JA
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 2011.
Perusturvalautakunta

Nuohous Ypäjällä
Nuohouksen Ypäjän kunnan alueella hoitaa
nuohoojamestari Heimo Marttinen,
p. 050 527 8815 (040 511 8502).

Liikkumaan Ypäjällä!
Maanantai
13.00–14.00 Ypäjäläisten yli 60-vuotiaiden kuntosalivuoro.
Alkeisryhmä II. Palvelukeskus.
14.00–15.00 Ypäjäläisten yli 60-vuotiaiden kuntosalivuoro.
Jatkoryhmä I. Palvelukeskus.
16.30–18.00 Lasten salibandy. Pertunkaari. Ypäjän Yllätys.
17.30–19.00 Lavatanssikurssi. Kartanon koulu. Ypäjän Yllätys.
18.00–19.00 Lasten kerho. Ypäjänkylän koulu. Ypäjän 		
Nuorisoseura ry. Tiedustelut Hannalta
p. 0400 783 9925.
18.00–19.30 Nuorten salibandy. Pertunkaari. Ypäjän Yllätys.
18.00–19.30 Tenavien lentopallo. Perttulan koulu. Ypäjän Yllätys.
19.15–20.15 Jumppa. Kartanon koulu. Ohjaaja Meri Niemi.
Naisvoimistelijat. Tiedustelut Ritvalta,
p. 050 545 5474.
19.00–20.00 Keppijumppa. Ypäjänkylän koulu.
Ypäjän Et. Maa- ja kotitalousnaiset.
Tiistai
10.00–12.00 Aikuisten ja Seniorien lentopallo.
Pertunkaari. Ypäjän Yllätys.
14.00–15.00 Ypäjäläisten yli 60-vuotiaiden kuntosalivuoro.
Jatkoryhmä II. Palvelukeskus.
15.15–16.45 Superliikkis 3-6 -luokkalaisille.
Kartanon koulu. Ypäjän kunta.
18.00–19.30 Ohjattu kuntosali. Viimeinen kerta 30.11. Jatkuu
vk. 2/ 2011, ilmoittaudu merja.kivimaki@ypaja.fi.
Pertunkaari. Ypäjän kunta.
18.00–19.30 Aikuisten lentopallo. Pertunkaari. Ypäjän Yllätys.
19.30–21.00 Aikuisten salibandy. Pertunkaari. Ypäjän Yllätys.
Keskiviikko
13.00–14.00 Ypäjäläisten yli 60-vuotiaiden kuntosalivuoro.
Alkeisryhmä I. Palvelukeskus.
14.00–15.00 Ypäjäläisten yli 60-vuotiaiden kuntosalivuoro
Jatkoryhmä I. Palvelukeskus.
16.00–18.00 Lasten salibandy. Pertunkaari. Ypäjän Yllätys.
17.00–18.00 Kevyt jumppa. Kartanon koulu.
Jokiläänin kansalaisopisto.
18.00–19.00 Tehojumppa. Kartanon koulu.
Jokiläänin kansalaisopisto.
18.00–21.00 Avantouinti. Piilikangas. Piilikankaan Pingviinit ja
Kuusjoenkulman kyläyhdistys.
18.00–19.30 Tenavien salibandy. Pertunkaari. Ypäjän Yllätys.
18.30–20.00 Juoksukoulu. Alkaa 12.1.2011, ilmoittaudu merja.
kivimaki@ypaja.fi. Perttulan koulun piha.
Ypäjän kunta/ Ypäjän Naisvoimistelijat ry.
Torstai
14.00–15.00 Ypäjäläisten yli 60-vuotiaiden kuntosalivuoro.
Jatkoryhmä II. Palvelukeskus.
18.00–18.45 Lasten kansantanssikerho. Perttulan koulu.
18.00–19.30 Sulkapallo. Pertunkaari. Ypäjän Yllätys.
19.30–21.00 Aikuisten salibandy. Pertunkaari. Ypäjän Yllätys.
17.30–18.30 Body Pumppi. Kartanon koulu. Jumpat jatkuvat
viikolla 2/ 2011. Naisvoimistelijat.
Ohj. Eeva Mikkola (3 e/krt).
Perjantai
10.00–12.00 Aikuisten ja Seniorien lentopallo.
Pertunkaari. Ypäjän Yllätys.
Sunnuntai
15.00–18.00 Avantouinti. Piilikangas.
Kuusjoenkulman kyläyhdistys.
Lisäksi Ypäjällä järjestävät liikuntaa monet muut tahot.
Seuraa myös heidän nettisivustojaan, esim. Loimijoki Golf,
Ypäjän Ratsastajat jne.
Huom. Liikuntakalenterin tilanne elää jatkuvasti, seuraa
www.ypaja.fi -sivustoja ja ota tarvittaessa yhteyttä myös
järjestävään tahoon.

VAPAA-AIKATOIMI ILMOITTAA:

16.11. Kartanon koululla järjestetyissä
Jäteiltamissa oli mahdollisuus voittaa itselleen
kompostori ideoimalla metalliselle säilyketölkille
uusi käyttötarkoitus. Ehdotuksina oli muun
muassa kuusenjalka, ulkotuliastia/kynttilälyhty,
lampunvarjostin, säilytyspurkki ja kilikello.
Voittajaideaksi selvisi kuitenkin PELTILÄPSYTTIMET:
Tarvitsen:
PELTILÄPSYTTIMET.
– 2 isoa metallista
Uusiokäyttöidean kehittivät
säilyketölkkiä
JULIA MARKKULA ja
– kestävää narua
– poran
VEERA SULANTOLA.
Käännä purkit pohja ylösOnnea kompostorin voitosta! päin ja poraa pohjien
puolille reiät.
Palkinto noudettavissa Ypäjän kunnan molemmille
Solmi naru rei’istä. Voit
yhteispalvelupisteestä 7. 12. alkaen. koristella mielesi mukaan!

KIRJASTO

YPÄJÄN PÄÄKIRJASTO
Perttulantie 59, 32100 Ypäjä puh. (02) 7626 5269,
puh. (02) 7626 5268, 050-5626 301 (kirjastonjohtaja,
kulttuuriasiat) ypajan.kirjasto@ypaja.fi
www.ypaja.fi/fi/kunta/kuntalaiselle/asuminen/kirjasto
www.lounakirjastot.fi
TALVIAUKIOLOAJAT 1.9. ALKAEN
to
klo 10-16
ma
klo 13-19
pe klo 10-16
ti
klo 13-19
ke
klo 13-19		
sekä kuukauden 2. ja 4. lauantai klo 11-15
(syyskauden viimeinen lauantai: 11.12., kevätkauden
lauantait: 8.1., 22.1., 12.2., 26.2., 12.3., 26.3., 9.4.,
14.5., 28.5.) aattopäivinä klo 10-15
JOULUN JA UUDEN VUODEN SEUDUN
AUKIOLOAJAT
ma 3.1.–ti 4.1. klo 13-19
to 23.12. klo 10-15
ke 5.1. klo 10-15
pe 24.12.–su 26.12. suljettu
ma 27.12.–ke 29.12. klo 13-19 to 6.1. suljettu
pe 7.1. klo 10-16
to 30.12. klo 10-16
la 8.1. klo 11-15
pe 31.12. klo 10-15
la 1.1.–su 2.1. suljettu
Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2011
asiakkaillemme!
*****
YPÄJÄNKYLÄN LAINAUSASEMA
Ypäjänkyläntie 951, 32140 Ypäjä as
puh. 050 363 0508
AUKIOLOAJAT
ti klo 17-19, ke klo 10-12
sekä kerran kuussa lauantaina klo 10-13 (syyskauden
viimeinen lauantai: 11.12., kevätkauden lauantait: 8.1.,
5.2., 5.3., 2.4., 7.5.)
*****
KIRJASTON SATUTUNNIT SYYSKAUDELLA:
Syyskauden viimeinen satutunti on 13.12. Silloin
vietetään satutunnin joulujuhlaa.
Muista ottaa tonttulakki mukaan! Satutunnit jatkuvat
kevätkaudella 10.1. klo 10.
Satutunneille ovat alle kouluikäiset lapset tervetulleita
vanhemman tai hoitajan kanssa. Vauvankin voi hyvin
ottaa mukaan.
*****
JOULUKUUN NÄYTTELY:
Tuija Pietilä-Estradan akvarelleja
*****
POISTOKIRJAMYYNTI:
Kirjaston eteisaulassa jatkuva poistettujen kirjojen,
lehtien ja levyjen myynti.
Hinnat: kirjat ja levyt 0,50 €, lehdet 0,10 € TAI 3 € /
KASSI! Tervetuloa tekemään löytöjä!
*****
FACEBOOK
Ypäjän kirjasto on nyt myös Facebookissa, ja löytyy
haulla ”ypäjän kirjasto”. Tervetuloa faniksi, jolloin saat
ajankohtaiset kirjastoa ja kulttuuritointa koskevat
tiedot kaikkein nopeimmin! Myös kirjaston kuvagalleria
löytyy Facebook-sivultamme.
*****
KIRJANKANSIKISAN VOITTAJAT
Lokakuussa lastenosaston ikkunalla oli esillä Perttulan
koulun 5-6 -luokkalaisten kirjankansia. Parhaaksi
kirjankanneksi äänestettiin Emilia Tuomisen tekemä
”Vidian luokka”, joka oli kuvitteellista jatkoa R. L.
Stinen kauhukirjasarjaan. Emilia sai palkinnoksi
vuoden 2010 kirjastonallen. Lisäksi arvottiin yksi
kirjastonalle äänestäneiden kesken, ja sen sai Jessika
Pakarinen. ONNEA VOITTAJILLE!
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Nuorisotoimi tiedottaa:

• Kunnan nuorten kerhot joululomalle viikolla 50.
Toiminta jatkuu tammikuussa, lisätietoa
alkamispäivistä myöhemmin.
• Nuorisotila HAAVI joululomalle viikolla 50.
Haavi aukeaa jälleen viikolla 2.
• Kerhojen joulureissu 7.12. Loimaan Vesihoviin.
Nuorisotila HAAVIIN kaivataan uusia kalusteita. Oletko
SINÄ halukas lahjoittamaan kunnan nuorten yhteiseen
tilaan esimerkiksi tarpeettoman, mutta hyväkuntoisen
sohvan, vanhan toimivan television pelikäyttöön ym? Ota yhteys nuoriso-ohjaajaan!
Lisätietoja Merviltä 050 574 7732 :)

Hyvää ja Rauhallista
Joulua kaikille!
Ypäjän kunta järjestää
ASIOINTIMATKAN FORSSAAN
torstaina 16.12.2010

Lähtö Ypäjän torilta 16.12.2010 klo 10.00 ja paluu
Forssasta noin 12.30. Matkan hinta on 11 euroa/
henkilö. Forssassa taksi ajaa kauppakeskuksiin
(Prisma, Citymarket) ja tarpeen mukaan Forssan
keskustaan. Ilmoittautuminen asiointimatkasta Taksi
Tuomas Sirénille puh. 040 757 5833.

YHDISTYKSILTÄ
Kuusjoenkulman kyläyhdistyksen perinteinen

PIKKUJOULU

perjantaina 10.12.2010
klo 19.00 alkaen Tuottajain Tuvalla.
Ohjelmassa perinteinen joulupuuro, jonka jälkeen
lauletaan joululauluja Santakankaan Karin ja Kaijan
säestyksellä ja juodaan kahvit joulutorttujen ja
pipareiden kera. Myös yllätysohjelmaa luvassa.
Perinteisesti kyläyhdistys muistaa kylään muuttaneita
perheitä.
Joulupukki saapuu vieraaksemme noin klo 20.30
(muistattehan ottaa pikkupaketit mukaan).
Tervetuloa koko perhe mukaan pikkujouluun!
Kuusjoenkulman kyläyhdistys toivottaa kaikille
kyläläisille, yhteistyökumppaneillemme ja Ypäjän
väelle Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2011!
Kuusjoenkulman Kyläyhdistys ry

Ypäjän Nuorisoseura ry

SYYSKOKOUS

Seuraintalolla maanantaina 6.12.2010 klo 14.30.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa 				
Johtokunta

Ypäjän Eteläiset Maa- ja
kotitalousnaiset

PIKKUJOULU

tiistaina 14. joulukuuta klo 18.30 Härkätallissa.
TERVETULOA.

OSTOSMATKA OMALLE KYLÄLLE

sunnuntaina 12.12. klo 13-15 Seuraintalolla.

Myynnissä: tonttuja, ovikransseja, käsitöitä ja muuta
mukavaa. Tervetuloa
Ypäjänkylän Maa- ja kotitalousnaiset

KIITOS
kuluneena vuonna Veteraaneille osoitetusta
henkisestä ja aineellisesta tuesta
Ypäjän kunnalle, Ypäjän seurakunnalle, ypäjäläisille
yrityksille ja yhteisöille sekä kaikille kuntalaisille.
On ollut mieltä lämmittävää havaita, että sotiemme
veteraaneja, puolisoja ja leskiä ei Ypäjällä ole jätetty
yksin, kun avun tarve arkiaskareiden hoidossa on iän
myötä kasvanut.
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta.
Ypäjän Sotaveteraanit ry

YPÄJÄLÄINEN 12/10
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Ypäjänkylän Maa- ja
kotitalousnaiset

JOULUKUUN TOIMINTAA
OSTOSMATKA OMALLE KYLÄLLE Seuraintalolla
sunnuntaina 12.12. klo 13-15. Myyjät ilmoittautukaa
puh. 0400 783 925/ Hanna.
PIKKUJOULU Härkätallissa torstaina 16.12. klo
18.30. Ilmoittautuminen viimeistään 8.12. puh. 0400
783 925/ Hanna

Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry.

JOULUKUUN TOIMINTAA
Naistenpiiri kokoontuu Veteraanituvalla tiistaina 7.12.
klo 14.
Ohjelmallista pikkujoulua vietämme yhdessä
kotiseutuväen kanssa Paijan Areenalla lauantaina
12.12. klo 15.00 alkaen. Hinta 25 euroa/ jäsen. Ei
jäsenet 30 euroa. Ilmoita tulostasi Keijolle viimeistään
7.12. mennessä. Linja-autokuljetus tarvitseville klo
14.30 srk-kodin ja matkahuollon kautta.

Tunnelmallista
Joulua ja Menestystä
Vuodelle 2011!
Kiitos kaikille jäsenille ja
toimintaamme tukeneille!
MLL Ypäjä

Pikkujoulun taikaa

Viettäkäämme pikkujoulua yhdessä

Ohjelmallinen pikkujoulu
sunnuntaina 12.12. kello 15.00
Paijan Areenalla.

Jos et ole vielä ilmoittautunut, niin ilmoita tulostasi
ja se, tarvitsetko kuljetusta p. 050 363 6624 (Keijo).
Kuljetus kello 14.30 srk-kodin parkkipaikalta. Paluu
juhlan jälkeen. Illalliskortti 25 e / henkilö.
Ypäjän Kotiseutuyhditys ry
Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

Hyvää Joulua
ja
Onnellista
Uutta Vuotta
Keskustan Ypäjän kunnallisjärjestö

Ypäjän Karjalaisseura ry:n

PIKKUJOULU
Hevosopiston oppilasruokalassa
perjantaina 17.12. klo 18.30
Vietämme iltaa yhteislaulujen ja musiikin sekä
yhdessäolon merkeissä. Joulupuuro ja kahvitarjoilu.
Pikkupaketti mukaan arpajaisiin.
Tervetuloa. Tuo ystäväsikin mukaan.

Kartanonkylän yksityistien
ylimääräinen kokous

sunnuntaina 19.12.2010 klo 13.00 Hevosopiston
Härkätallilla.
ASIANA: TIETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN
välillä Sujuva – Pohjankulmatien ja Keskikyläntien
risteys. Turvallisuutta parannetaan rakentamalla
välille erillinen hevosväylä. Alustava suunnitelma
nähtävillä kunnan nettisivulla (Ajankohtaista).
Tiehoitokunta

Kartanonkylän
jätevesiosuuskunnan
perustaminen

sunnuntaina 19.12.2010 noin klo 14.30
tiekokouksen jälkeen Hevosopiston Härkätallilla.
Kartanonkylän yksityistien kokouksen päätyttyä
jatkamme Härkätallilla keskustelu- ja tiedotustilaisuudella jätevesiosuuskunnan perustamisesta.
Mahdollisen hevosväylän rakentamisen yhteydessä
on kunta lupautunut vetämään runkoviemärin
kyseiselle osuudelle. Runkoviemärin jälkeen jäisi
osuuskunnan vastuulle rakentaa viemäriverkko
Kartanonkylään.
Tiehoitokunta

Onnen ja menestyksen joulujuhlaa ja
uutta vuotta kaikille lehden lukijoille!
Kiitos jäsenille ja kannattajille.
Eläkeliiton Ypäjän yhdistys ry

Karjalaisseurojen
Etelä-Hämeen piirin

JOULUKIRKKO
keskiviikkona 15.12 kello 18 alkaen Ypäjän kirkossa
Ohjelmassa musiikkia ja yhteislauluja.
Kirkon jälkeen seurakuntakodilla kahvitilaisuus,
vapaaehtoinen kahvimaksu.
Kaikille vapaa tilaisuus, tule laulamaan kirkkoon.

metsänhoitoyhdistys
LOIMAAN SEUTU
toivottaa jäsenet ja
yhteistyökumppanit
tervetulleeksi joulukahville
tiistaina 14.12.2010 klo 9.00 – 13.00
yhdistyksen Loimaan toimistolle
(Hirvikoskentie 224)

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!
Ypäjän Sotainvalidien,
Sotaveteraanien ja naisjaostojen sekä kannattajajäsenten yhteistä

PIKKUJOULUA

vietetään Seurakuntakodilla perjantaina 10. päivänä
joulukuuta 2010 klo 14.00.
Tilaisuudessa on omatoimista ohjelmaa, jouluateria
sekä rentouttavaa yhdessäoloa ja tietysti lopuksi
kahvia ja joulutorttua.
Ruokatarjoilun järjestämiseksi ennakkoilmoitus on
välttämätön viimeistään itsenäisyyspäivän 6.12.2010
iltaan mennessä joko Anjalle puh. 767 3529,
Sylville 767 3068 tai Harrille 0500 741 494.
TERVETULOA

Ypäjän Kotiseutuyhdistys ry kiittää ja kumartaa
sekä toivottaa kaikille Lämmintä Joulujuhlaa
ja menestystä uudelle vuodelle 2011!
Ypäjän Kotiseutuyhdistys ry

MTK LounaisHäme tiedottaa

Tiedote joulukuu 2010
Vesijumppa Forssan Vesihelmessä talvella 2011
perjantaisin kello 11.30 alkaen 14.1., 21.1., 28.1., 4.2.,
11.2., 18.2., viikot 8-9 ei jumppia, 11.3., 18.3., 25.3.,
1.4., 8.4. ja 15.4. 10 kerran lippuvihko MTK jäsenille 50
euroa (lisäksi saat 2 kertaa kaupanpäälle!), 10 kerran
lippuvihko ei MTK jäsenille 60 euroa (lisäksi saat 2
kertaa kaupanpäälle!), 1 kertalippu MTK jäsenille 6
euroa, 1 kertalippu ei MTK jäsenille 7,5 euroa. Tämä
10 kerran lippuvihko täytyy ostaa Vesihelmestä joko
perjantaina 14.1.2011 kun menette ensimmäisen kerran
jumpalle, tai jos ette silloin kerkiä niin voitte mennä VKFysioon ostamaan sen henkilökohtaisesti osoitteeseen
Kutomonkuja 2 A1. ”Altaan reunalta” tämän 14.1 jälkeen
ei lippuja myydä kuin ainoastaan tasarahaa vastaan.
Koittakaa kuitenkin ottaa se lippuvihko, koska se on
erittäin edullinenkin! Myöskään ilta-mahdollisuutta ei
ole unohdettu. Voit mennä tällä samalla yllä olevalla
lipulla myös ilta-jumppiin. Tämä ilta-jumppahan ei ole
mikään suljettu tilaisuus, vaan sinne on muillakin vapaa
pääsy. 10 kerran lippuvihkoja myydään vain 1 vihko per
henkilö. Tervetuloa taas kaikki paikalle! MTK LounaisHämeen ja MTK Tammelan jäsenille tälläkin kertaa
jäsenalennus on varsin huomattava, joten käyttäkää
toki tätä etua hyväksenne! Lippuvihkoa ostaessasi
MTK jäsenyytesi tarkastetaan, joten varaudu siihen.
Lisätietoja asiaan antaa: VK-Fysio.
Kiitos kaikille aktiivisille jäsenille vuodesta 2010.
Tapahtumissa on ollut mukavasti osallistujia ja tästä
on hyvä jatkaa vuoteen 2011. Hyvää joulua toivottaa
MTK Lounais-Hämeen johtokunta!
MTK Lounais-Häme

Lions Club Ypäjän

JOULUKUUSENMYYNTI
tiistaina 21.12.
Ypäjän torilla klo 10–18

Suomen Keskusta r.p:n
Ypäjänkylän paikallisyhdistys ry.

SYYSKOKOUS

PIKKUJOULUN MERKEISSÄ
Ypäjänkylän Seuraintalolla
tiistaina 7.12.2010 klo 19.00
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Ps. Ota mukaan pikkupaketti.
Tervetuloa
Johtokunta

